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I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI
Hodnocení činnosti Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace za rok 2012 je
provedeno na základě Plánu hlavních úkolů organizace (dále jen PHÚ). V hodnocení jednotlivých
oblastí činnosti muzea jsou zahrnuta všechna pracoviště muzea, jmenovitě pracoviště na zámečku
Masarykova muzea v Hodoníně a v budově na Národní tř. 21 (archeologické pracoviště a víceúčelový
sál Evropa), dále Vlastivědné muzeum Kyjov, Městské muzeum Veselí nad Moravou a Slovanské
hradiště v Mikulčicích – národní kulturní památka.
I v roce 2012 byl ztížen nebo zcela znemožněn přístup k části sb. předmětů a tudíž s nimi nebylo
možné plnohodnotně pracovat. Týká se to sbírek uložených v bývalých kasárnách, odkud muzeum
dostalo v r. 2008 výpověď, problém je i s uložením rychle narůstající sbírky archeologického oddělení.
Z toho důvodu je část sbírek i nadále uložena provizorně. Od prosince r. 2008 jsme intenzivně hledali
náhradní prostory a ucházíme se o koupi nemovitosti na Velkomoravské ul. č. 15, finanční situace
zřizovatele však neumožnila koupi uskutečnit. Dlouhodobě neutěšená situace v Kyjově byla vyřešena
novou budovou pro depozitář s odbornými pracovišti. V loňském roce byla vybavena a sbírkové
předměty jsou postupně rozmisťovány a ukládány. Ve Veselí n/M. je zpracován stavební projekt na
opravu střechy se zateplením a vznikem půdního depozitáře, z ekonomických důvodů zřejmě nebude
realizován celý, ale byla alespoň opravena střecha, která byla v havarijním stavu.
Přes rozsáhlou činnost muzea v různých oblastech v roce 2012 na první pohled vynikaly práce
související s realizací evropských projektů zejména v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, ať již
vlastních či krajských. Tato činnost byla motivována jednak připravovanou nominací Památek Velké
Moravy (Slovanského hradiště v Mikulčicích a kostela sv. Margity Antiochijské v Kopčanech) na zápis
do Seznamu světového kulturního dědictví, jednak blížícím se 1150. výročím příchodu sv. Cyrila a
Metoděje na Moravu.
Pracovníci jsou vedeni k tomu, aby se vedle práce se sbírkami věnovali i práci s veřejností,
zejména co do instalace výstav, doprovodných programů a propagace. Aktivnější spolupráce s médii
se projevila zlepšením vzájemného vztahu a novináři se na nás obracejí často sami s dotazy na
propagované akce i s odbornými konzultacemi, obdobně se na nás obracejí pracovníci odborů kultury
v městech, kde muzeum sídlí. V roce 2010 byla rozšířena spolupráce s Hodonínským deníkem –
Slovácko, kdy naši pracovníci zveřejňovali články původně v seriálu k výstavě T. G. Masaryk a rodina
a od srpna 2010 se tak děje v seriálu Na výstavu do muzea, obdobně Hodonínský deník zveřejňuje
články s etnografickou tematikou. Naši pracovníci poskytují průběžně metodickou pomoc menším
muzeím, ponejvíce se na nás obrací Muzejní spolek v Lužicích a památník v Žarošicích, poskytujeme
také konzultace k vedení obecních kronik a k osobnosti TGM.

1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Masarykovo muzeum v Hodoníně
HISTORIE
1.

Sbírkotvorná činnost v určené sběrné oblasti
V roce 2012 se podařilo získat do sbírek celkem 91 předmětů. Předměty byly získány
především sběrem, 11 předmětů koupí a 5 předmětů darem. Předměty byly zařazeny do
fotofondu H (4 ks), fondu Ho (62 ks), fondu Di (3 ks), fondu Hm (20 ks), Fe (1 ks), Sg (1 ks).

2.

Katalogizace v I. st. dokumentace – nové přírůstky
Od ledna do prosince 2012 bylo zapsáno 36 přírůstkových čísel, což je 91 předmětů.

3.

Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – nové přírůstky
V průběhu roku 2012 byla provedena katalogizace II. st. dokumentace v systému BACH u 47
předmětů.

4.

Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – staré sbírky
V průběhu roku 2012 byla provedena katalogizace II. st. dokumentace v systému BACH u 57
předmětů.

5.

Hlášení změn v CES v zákonných termínech
Hlášení proběhlo v listopadu 2012.

6.

Fotofond Hb, Hc – digitalizace a aktualizace karet ve II. st. systému BACH
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Během roku 2012 bylo digitalizováno 81 fotografií fotofondu Hb a Hc. U všech byla zároveň po
přiřazení ke kartě provedena aktualizace.
7.

Fotofond Sb - digitalizace a přiřazování obrázků ke kartám v systému BACH
Během roku 2012 bylo digitalizováno 3765 fotografií fotofondu Sb.

8.

Tisk nevytištěných karet H, S, D, F, jejich zařazení do kartoték
Tisk karet v systému BACH probíhal v roce 2012 měsíčně.

9.

Fond kachle – digitalizace, 2. část
V únoru až dubnu 2012 byla provedena digitalizace druhé části fondu kachlů a fotografie byly
přiřazeny ke kartám. Byla zdigitalizována 4 inventární čísla v počtu 31 sb. předmětů.

10. Fond plastiky, busty – aktualizace karet a digitalizace předmětů, dokončení
V srpnu 2012 byla dokončena aktualizace karet a digitalizace 30 předmětů.
11. Fond prapory – aktualizace karet a digitalizace předmětů na základě revize 2011
V důsledku dlouhodobé nemoci nebyla aktualizace a digitalizace fondu prapory dokončena a
bude tak pokračovat v roce 2013.
12. Fond faleristika – aktualizace karet a případná digitalizace nenafocených sbírkových předmětů.
V roce 2012 byla provedena digitalizace u 20 předmětů.
13. Fond numismatika - katalogizace ve II. st. v systému BACH, aktualizace karet, digitalizace
Během roku 2012 bylo zpracováno 60 inventárních jednotek. Mince, které se nepodařilo
bezpečně zařadit, byly konzultovány s odborníky v dalších muzeích (Numizmatické pracoviště
Národního muzea, Moravské zemské muzeum a Muzeum Prostějovska v Prostějově). Z fondu
byly využity předměty v rámci výstavy Československé opevnění na jižní Moravě.
14. Digitalizace a aktualizace karet v systému BACH svěřených fondů
Aktualizace a digitalizace byla provedena v roce 2012 celkově u 253 předmětů z fondu Di, Hc,
Hd, Hf, Hm, Ho, Fch, Sb a fotofondu Hb, Hc.
15. Dodržování depozitárního režimu, týdenní písemná kontrola vlhkosti a teploty, udržování pořádku
V roce 2012 probíhala v obou depozitárních prostorách (zámeček, kasárna) pravidelná
kontrola, do sešitů byla zapisována vlhkost a teplota. Probíhal průběžný úklid v rámci práce
pracovníků se svěřenými fondy.
16.

Stěhování a uložení předmětů v depozitárních místnostech č. 1 a 2
Během roku 2012 pokračovalo stěhování a ukládání předmětů (obrazů) z depozitáře 2 do
depozitáře 1 a ukládání krabic fotofondu do polic v depozitáři 1.

17. Příprava a případná realizace nákupní komise historické sekce MMH
Nákupní komise historické sekce MMH proběhla v prosinci 2012 ve Vlastivědném muzeu
v Kyjově.
18. Účast v nákupních komisích vlastních a jiných muzeích
V roce 2012 se pracovníci muzea nezúčastnili nákupních komisí.
19. – 22. Odborná správa svěřené části sbírky
Předměty svěřených fondů byly během roku 2012 kontrolovány v depozitáři (zámeček) a bylo
s nimi pracováno v rámci PHÚ – revize, digitalizace, výběr ke konzervaci, balení nových
předmětů a jejich ukládání, výběr předmětů na výstavu
23.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti byly odevzdávány měsíčně.

ETNOGRAFIE
1. Sbírkotvorná činnost v určených obcích bývalého okresu Hodonín
Sbírkotvorná činnost byla zaměřena díky grantu z MK ČR Malérečky na Hodonínsku hlavně
na sběr kraslic. Bylo získáno 235ks kraslic (husích, kachních, slepičích a křepelčích) od 21
aktivních krasličářek koupí i darem. Mimo to se podařilo získat od autorky Ludmily Kočišové
z Vnorov 6 ks figur z kukuřičného šústí – cimbálová muzika a 3ks figur z kukuřičného šústí –
šlahačka.
2. 3. Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – nové přírůstky a aktualizace dle revizí
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– práce byla značně omezena z důvodu zpracovávání dvou větších grantů MK ČR (Malérečky na
Hodonínsku, Řezbáři) a zdravotních komplikací kurátora
4.

Digitalizace fondu zemědělské nářadí, nástroje a řemeslo – odloženo s ohledem na ztížený
přístup předmětů nadále provizorně uložených v bývalých malých kasárnách

5.

Odborná správa etnografické sbírky Hodonín
Předměty etnografické sbírky byly průběžně během roku kontrolovány v depozitáři (zámeček,
kasárna) a bylo s nimi pracováno v rámci PHÚ – revize, digitalizace, výběr na výstavu.

6.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti
Výkazy sbírkotvorné činnosti byly odevzdávány měsíčně.

ARCHEOLOGIE
1.

Katalogizace v I. st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných výzkumů
V roce 2012 bylo zapsáno do fondu Kyjov 145 kusů předmětů s inventárními čísly P38103832, do fondu Veselí nad Moravou 11 kusů předmětů s inventárními čísly A2685-A2689.

2.

Katalogizace ve II. st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných výzkumů
V systematické evidenci II. stupně dokumentace bylo zpracováno celkem 117 ks předmětů
podsbírky Veselí nad Moravou.

3. Terénní prospekce, sběr materiálu a dokumentace starších i nových archeologických lokalit
Kyjovska a Veselska a jejich chronologické ověření
Prováděna terénní prospekce v předstihu před jednotlivými záchrannými archeologickými
výzkumy. U stávajících archeologických lokalit rozšířeno poznání o sídelní struktuře. Neobjevena
žádná nová archeologická lokalita.
4. Terénní prospekce, sběr materiálu a dokumentace starších i nových archeologických lokalit
užšího Hodonínska a jejich chronologické ověření
Realizace povrchového sběru na pravěké polykulturní lokalitě v k. ú. Mutěnice objevené
v roce 2011 a v místech zaniklé středověké osady Kapanice. Při pokusu o lokalizaci zaniklé
středověké vesnice Rupersdorf zjištěna nevýrazná koncentrace pozdně středověké keramiky
v polní trati Hrabinky (nutnost provedení další povrchových sběrů dané lokality).
5. Heuristika pramenů a předmětů hmotné kultury z vlastních rešerší i soukromých sběratelů
archeologických lokalit na Kyjovsku a Veselsku
Realizována setkání a jednání, včetně konzultace, příp. předání archeologického i písemného
materiálu a jeho digitalizace se S. Feherem (Skalica), J. Jagošem (Dražůvky), J. Bystřickým
(Sobůlky).
6. Heuristika pramenů a předmětů hmotné kultury z vlastních rešerší i soukromých sběratelů
archeologických lokalit na Hodonínsku
Digitalizace nových archeologických nálezů a nálezových zpráv ze sbírek amatérských
archeologů: Miroslav Chludil (Dubňany), Josef Pospíšil (Dolní Bojanovice), Petr Turek (Dolní
Bojanovice), Pravoslav Šiffel (Hodonín), Stanislav Vašíček (Hodonín), Karel Chludil (Ratíškovice),
Vojtěch Bača (Strážnice), Mgr. Zdeňka Manišová (Čejkovice).
7. Fotografická a kresebná dokumentace, digitalizace archeologických nálezů
Provedena fotografická dokumentace cca 300 hmotných artefaktů, zahrnující předměty
povrchových a detektorových sběrů, zejména na Kyjovsku a Veselsku. Taktéž provedena
fotodokumentace řady keramických artefaktů z aktuálních i starších výzkumů, mimo jiné i
k výstavním účelům.
8. Odborná správa archeologických sbírek – podsbírky Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou
Archeologické pracoviště v roce 2012 realizovalo celkem 2 zápůjčky. Zapůjčeny byly
předměty z Čejkovic (Obec Čejkovice – 44 ks) a ze Žarošic (Obec Žarošice – 25 ks). Dále byly
provedeny dílčí úpravy databáze, aktualizace karet, zkvalitnění popisu a pravidelné zálohování
karet v databázi BACH - podsbírka archeologie (fond A, P, G). Archeologické pracoviště obdrželo
v roce 2012 celkem 5 darů od dárců. Jednalo se o bronzové předměty z pravěku až novověku
nalezené na Hodonínsku.
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9. Dohledání předmětů staré sbírky a jejich evidence
Při snaze o reidentifikaci předmětů ze staré kyjovské sbírky se nepodařilo dohledat žádný
pohřešovaný sbírkový předmět.
10. Reidentifikace a aktuální fotodokumentace archeologických lokalit
V rámci systematické reidentifikace nemovitých archeologických památek v okrese Hodonín
byla provedena kontrola stávajícího stavu na lokalitách: Nechvalín – tvrziště, Věteřov – tvrziště,
Žeravice – bratrský hřbitov, Mokronosy ZSO a Jarohněvice ZSO, Bohuslavice – slovanský
mohylník, Kněždub – pravěké hradisko, Sobůlky – pravěké hradisko a středověké tvrziště.

Pobočka: VLASTIVĚDNÉ MUZEUM KYJOV
HISTORIE
1.

Sbírkotvorná činnost - v roce 2012 byly sbírky získány jednak nákupem přes nákupní komisi (4.
12. 2012), jednak dary, vlastním sběrem nebo zápisem starých, dosud nezapsaných sbírek.

2.

Katalogizace v I. st. dokumentace - nové přírůstky: 359 přírůstkových čísel, tj. 819 ks sbírkových
předmětů.

3.

Katalogizace ve II. st. dokumentace - nové přírůstky: Ve II. stupni bylo zapsáno celkem 271
přírůstkových čísel.

4.

Katalogizace ve II. st. dokumentace - staré sbírky: 55 karet.

5.

Hlášení změn do CESu proběhne v lednu 2013.

6.

Digitalizace sbírkových předmětů: celkem 1398 obr. souborů.

7.

Zálohování obrazových souborů ke kartám na záložní média – 995 souborů.

8.

Doplňování chybějících karet na základě odstraňování závad z revizí – probíhá během revizí.

9.

Dodržování depozitárního režimu: Depozitář je celoročně kontrolován, kontroly zapisovány do
depozitárních knih.

10. Vytvoření depozitárního režimu v nových depozitářích, revize jednotlivých sbírkových fondů:
Sbírky historického fondu byly uloženy v nových depozitářích, byl stanoven depozitární režim.
Vzhledem k rozsáhlosti fondu se bude v uspořádávání sbírek pokračovat v r. 2013
11. Účast v historické nákupní komisi MMH a Slováckého muzea v UH: Nákupní komise MMH se
uskutečnila 4. 12. 2012, Slovácké muzeum v UH nevzneslo požadavek

ETNOGRAFIE
1.

Sbírkotvorná činnost v určených obcích okresu Hodonín
Neprobíhá systematicky z důvodu nedostatečných finančních prostředků. Probíhá formou
nahodilých informací a nabídek od lidí, kteří jsou ochotní věci věnovat muzeu darem. Takto se
fond muzea rozrostl o 37 inv. čísel (41 ks) ve fondu E o 24 inv. čísel (29 ks) ve fondu H. Dalších
21 inv. čísel (30 ks) ve fondu E bylo získáno nákupem.

2.

Příprava a realizace jarní nákupní komise
Administrativně připraveny nákupní a darovací protokoly. Nákupní komise proběhla v termínu
21. 11. 2012. Tři protokoly byly nákupní v hodnotě 940 Kč, dvanáct protokolů bylo darem.

3.

Katalogizace v 1. st. dokumentace – nové přírůstky
Zapsáno 82 inv. čísel, tj. 100 ks předmětů.

4.

Katalogizace ve 2. st. dokumentace – nové přírůstky
Zkatalogizováno 82 inv. č.

5.

Digitalizace fondu kraslic
Provedena digitalizace 100 kraslic.

6.

Digitalizace přírůstků z nákupní komise 2012
Zdigitalizovány všechny přírůstky.
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7.

Digitalizace revidovaných sbírek
Byla prováděna průběžně v rámci revizí.

8.

Dodržování depozitárního režimu, týdenní písemná kontrola vlhkosti a teploty, udržování pořádku
Depozitář pravidelně kontrolován v určených intervalech, kontroly zapisovány do
depozitárních sešitů.

9.

Odborná správa svěřené části sbírek
Prováděna formou pravidelných kontrol a revizí, ze kterých jsou vyhotovovány inventarizační
zápisy předávané ředitelce ke schválení.

10. Účast v etnografické nákupní komisi Slováckého muzea v Uherském Hradišti a NÚLK ve
Strážnici
Účast na dvou komisích v NÚLK ve Strážnici.

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou

HISTORIE
1. Sbírkotvorná činnost v určené sběrné oblasti
Pokračuje jednání s pí. Křenkovou ze Vnorov (viz bod 3).
2.

Katalogizace v I. st. dokumentace – nové přírůstky
Přiděleno inv. číslo + uloženo nově 7 inv. čísel (HVh 376 – 382). Vzhledem k tomu, že
historická nákupní komise byla až v prosinci, tak nové přírůstky se budou zapisovat a ukládat až
v lednu 2013.

3.

Katalogizace v I. st. dokumentace – nové přírůstky – fond Vnorovy
Všech 251 inv. čísel zapsáno a uloženo v depozitáři 2 (zbývajícím číslům VN 250 a 251 byla
přidělena inv. čísla a prozatím uložena v roce 2012 – kanc.ved.

4.

Katalogizace v I. st. dokumentace – staré sbírky
Pokračuje přeorganizování a generální úklid depozitáře. Zároveň provedena revize sb.
předmětů a aktualizace uložení v inv. knize a v programu BACH. Celkem bylo zrevidováno 291
inv. č.

5.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky, staré sbírky
V systému BACH zapsáno a zaktualizováno 179 karet.

6.

Hlášení změn v CES - proběhlo 9. 12. 2012 – přihlášeno 35 inv. čísel.

7.

Digitalizace sbírkových předmětů fotofond (pokračování)
a.

Fotofond – digitalizováno: staré sbírky (44 snímků), nově doplněno (412 snímků) – obojí
včetně úprav a retuše

b.

Cechovní knihy - zdigitalizováno: 112 snímků (včetně úprava a retuše)

c.

Mapy, plány- zdigitalizováno: 8 velkoformátových mapových předloh – celkem pořízeno
108 snímků (včetně úpravy a retuše)

8.

Účast v historické nákupní komisi - historická nákupní komise proběhla 4. 12. 2012.

9.

Odborná správa svěřené části sbírky
- Pravidelná kontrola v depozitáři (teplota, vlhkost, uložení, konzultace s konzervátorem).
- Studium odborné literatury ke sbírkám – zkvalitnění popisu předmětů na kartách a systému
BACH – studována literatura z oborů heraldiky a genealogie, paleografie, numismatika a
kartografie.

10. Měsíční výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti jsou odevzdávány.

ETNOGRAFIE
1.

Sbírkotvorná činnost v určené sběrné oblasti
Sbírkotvorná činnost byla zaměřena především na sběr kraslic v rámci grantu přiděleného
muzeu na rok 2012. Celkem bylo získáno 390 ks kraslic (podrobněji viz příloha), kromě toho byl
darem získán jeden krojový šátek z Horňácka (pánový) a darem 39 kraslic mimo grant, dále
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krojové součástky, rovněž darem. Získané sbírkové předměty byly předány dokumentátorce
k provedení I. stupně dokumentace. Zamýšlený nákup keramiky byl zamítnut nákupní komisí
muzea pro vysokou cenu, keramika vrácena majiteli.
2.

Katalogizace v I. st. dokumentace – nové přírůstky
- fond Vnorovy – v roce 2012 žádné nové přírůstky nezapsány. Mimo fond Vnorovy
v etnografii přidělena inventární čísla předmětům z nákupní komise, která proběhla v prosinci
2011 v počtu 17 ks (EVt 1242 - 1258 ) a 9 ks (EVn 117 - 125). Vzhledem k tomu, že historická
nákupní komise byla až v prosinci, tak nové přírůstky se budou zapisovat a ukládat až v lednu
2013 včetně nákupu z grantu (řešit se bude až po jeho ukončení – kraslice).

3.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky
Katalogizováno 26 nových přírůstků a 93 nových karet umělců, pro další karty získány
podklady, budou zapsány v r. 2013.

4.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – staré sbírky
Katalogizováno 129 starých sbírkových předmětů, aktualizováno 1270 sbírkových karet a 25
karet lidových umělců.

5.

Digitalizace sbírkových předmětů
Digitalizováno 106 sbírkových předmětů (235 fotografií).

6.

Videodokumentace folklorních akcí ve městě a okolí – probíhá dle potřeby.

7.

Fotodokumentace folklorních akcí ve městě a okolí
Fašank na Bartolomějském nám., příprava Ekojarmarku, Ekojarmark. Dětský folklórní festival
Štěpy, Muzejní noc, Natáčení pořadu České televize Folklorika v Karpatech, Fotodokumentace
výroby perníku z formy u paní Čechové ve Veselí nad Moravou, Fotodokumentace výroby
předmětů z orobince u paní Kozumplíkové v Blatnici pod sv. Antonínkem, Fotodokumentace
perníkových forem a hotových výrobků u paní Čechové, fotodokumentace hotových výrobků
z orobince u paní Kozumplíkové. Fotografie pro MěÚ i muzeum k využití v expozici v Panském
dvoře ve Veselí nad Moravou – proutník (proutí na výrobu pomlázek, korbáčů apod.), kukuřice
jako zdroj suroviny pro výrobu šusťových figurek, orobinec – surovina pro rohožkáře a výrobce
tašek z orobince. Fotografie různých typů betlémů u paní Ludmily Kočišové ve Vnorovech.

8.

Účast v etnografické nákupní komisi MMH - proběhlo 21. 12. 2012 v Kyjově.

9.

Účast v nákupní komisi Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě - proběhlo 13. 9. 2012

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

REVIZE SBÍREK
Hodonínská pracoviště
HISTORIE
1.

Fond kachle, 2. část
V dubnu 2012 byla dokončena 2. část revize fondu kachlů. Celkem byla zrevidována 4
inventární čísla, tj. 34 sbírkových předmětů. V průběhu revize byla provedena katalogizace
předmětů, které nebyly zapsány v systému BACH. Předměty patřící pod inventární číslo D 1291
byly v první části revize fondu kachlů (provedena v roce 2011) rozepsány do pěti karet. Při revizi
2. části fondu bylo na tuto činnost navázáno, zároveň došlo k podrobnějšímu odbornému určení,
které bude nadále pokračovat. Všechny předměty (4 inventární čísla, tj. 34 sbírkových předmětů)
byly digitalizovány, fotografie přiděleny ke kartám a karty vytištěny. Předměty byly řádně
zabaleny, označeny číslem uložení a umístěny v depozitáři č. 3.

2.

Fond porcelán
Revize fondu porcelán v roce 2012 neproběhla z důvodu nástupu nové pracovnice, revize
proběhne v roce 2013.
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3.

Písemnosti H
V důsledku dlouhodobé nemoci (září – prosinec 2012) bylo zrevidováno zatím 130
inventárních čísel, tj. 130 předmětů. Revize tak bude pokračovat v roce 2013.

4.

Fond numismatika
V roce 2012 bylo zrevidováno 60 předmětů, revize bude pokračovat v roce 2013.

5.

Písemnosti S, 1. část
Revize písemností S bude probíhat v roce 2013.

ETNOGRAFIE
1. Fond zemědělského nářadí, nástroje a řemeslo – tkalcovství
Vzhledem k tomu, že fond je uložený na malých kasárnách v jedné místnosti, kde jsou
předměty na sobě a je k nim těžký přístup, nebylo možné zatím revizi provést. Z výše uvedených
důvodů se odkládá na příští rok.
Celkem zrevidováno 224 předmětů

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
HISTORIE
1.

Všechny fondy historické sbírky
Během roku proběhla revize části historické sbírky. Celkem proběhla inventarizace u 3 893
inv. č., což je 11 112 ks sbírkových předmětů.

ETNOGRAFIE
1.

Fond H – zástěry
Revize proběhla v únoru, září a prosinci, zrevidováno a digitalizováno bylo 472 inv. čísel (474
ks předmětů).

2.

Fond H – rukávce
Revize proběhla v termínu 1. 11. – 6. 11. 2012 a bylo zrevidováno a digitalizováno 130 inv.
čísel (130 ks předmětů)

3.

Fond H – kabátky
Revize proběhla v termínu 4. 6. – 5. 6. 2012 a bylo zrevidováno a digitalizováno 92. inv. čísel
(94 ks předmětů)

4.

Fond H – haleny
Revize proběhla v termínu 1. 12. 2012. Zrevidována 3 inv. č.

5.

Fond H – spodničky
Revize proběhla v termínu 1. 7. – 4. 7. 2012 a bylo zrevidováno a digitalizováno 105 inv. čísel
(115 ks předmětů).

Celkem v roce 2012 zrevidováno 802 inv. čísel (816 ks předmětů).

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1. Revize fondů EVb, EVe, EVf, EVh + bod 2 níže
2. Revize fondů EVs
Ve fondu EVb (límce, obojky) bylo zrevidováno 63 inventárních čísel, ve fondu EVe (prádlo,
rubáče, spodničky) 55 inventárních čísel, ve fondu EVf (kordulky – mužské, ženské) 83
inventárních čísel, ve fondu EVh (nohavice, třaslavice) 25 inv. čísel a ve fondu EVs (stuhy,tráčky,
výšivky) 402 inv. čísel. Výsledky revizí byly sepsány do inventarizačních zápisů (EVb – 3/2012,
EVe – 4/2012, EVf – 5/2012, EVh – 6/2012 a EVs – 7/2012) a zjištěné závady budou odstraněny
do konce 1. pololetí 2013.
3. Revize fondu HVb + bod 4 níže
4. Revize fondu HVc
Ve fondu HVb (knihy) bylo zrevidováno 89 inventárních čísel a ve fondu HVc (keramika ze
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zámeckých sbírek, sklo) 146 inventárních čísel (z toho 120 inv. č. keramika a 26 inv. č. sklo).
Výsledky revizí byly sepsány do inventarizačních zápisů (HVb - 1/2012 a HVc - 2/2012) a zjištěné
závady budou odstraněny do konce 1. pololetí 2013.
5. Revize videonosičů VHS-c, VHS, CD, DVD. Digital8, MiniDV
DVD (206 kusů), VHS (51), VHS-c (2), CD-foto (11), Digitál 8 (12), Mini DV (19).
Celkem zrevidováno 780 inv. č. sbírkových předmětů a 301 videonosičů.

KONZERVACE SBÍREK
Hodonínská pracoviště
1.

Konzervace sbírek z depozitáře dle výběru kurátorů sbírek
Celkem bylo zkonzervováno175 předmětů ze sbírek muzea.

2.

Konzervace vybraných sbírkových předmětů k výstavám
Konzervace předmětů k výstavám probíhala v roce 2012 průběžně dle potřeby, jednalo se
vždy o základní očištění od prachu či rzi.

3.

Konzervace významnějších nálezů ze záchranných archeologických výzkumů
Od června do prosince 2012 (po nástupu nového konzervátora) bylo zkonzervováno 35
archeologických předmětů.

4.

Roční kontrola depozitářů ve spolupráci s kurátory sbírek a výběr předmětů na přednostní
konzervaci
Kontrola a výběr předmětů probíhala průběžně po celý rok 2012.

5.

Výroba pomůcek k doprovodným programům – dle možností
Pro výstavu Hodonínské trhy byl ukován vídeňský loket (míra), zhotoveny ohrádky, dále byly
zhotoveny: drobné pomůcky pro muzejní noc, pro výstavu Pohádky a pověsti Moravy a Slezska,
maketa berana pro odpoledne V osadě pravěkých lovců, sádrové masky pro Africké odpoledne,
tři velká plátna jeskynních maleb pro Pravěk v muzeu, maketa zlatého prasete pro Vánoce se
blíží.

6.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti
Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti byly odevzdávány měsíčně.

7.

Pomoc při instalaci a deinstalaci výstav, hlavně montáž vitrín
Pomoc s instalací a deinstalací vitrín probíhala v roce 2012 na pracovišti v Hodoníně i
v Kyjově dle potřeby kurátorů výstav.

ARCHELOLOGIE
1.

Roční kontrola depozitářů ve spolupráci s kurátory sbírek a výběr předmětů na přednostní
konzervaci - kontrola depozitářů byla provedena v prosinci 2012, předměty ke konzervaci byly
průběžně dodávány po celý rok 2012.

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1. Počítačová evidence konzervačních karet: 136 karet, z toho 25 archeologie a 111 obecné sbírky
2. Roční kontrola depozitářů s kurátory sbírek - proběhly 3 kontroly v depozitářích muzea ve Veselí a
1 v expozici tamtéž, kontroly v depozitářích muzea v Kyjově byly součástí stěhování
3. Během roku bylo zkonzervováno 136 sbírkových předmětů.
4. Prezentace na kurzu preventivní konzervace, TM Brno, 13. 11.
5. Spolupráce při instalaci 4 výstav, u výstavy Tajemství Langobardů forma a kopie langobardské
přezky, výpomoc při předváděcích akcích, při stěhování sbírek
6. Účast na odborných seminářích: 9. – 10. 10. 2012 kurz preventivní konzervace v Technickém
muzeu v Brně
7. Poskytování odborných konzultací - 1 badatel
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8. Studium odborné literatury:
Konzervování a restaurování kovů, TM Brno
Recepty starých mistrů
Fórum pro konzervátory a restaurátory 2011, TM Brno
Starožitnosti
Textil v muzeu, TM Brno
J. Hunter: Hodiny
Rukověť starožitností – hodiny
Konzervování kovů

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1. Konzervace vybraných sbírkových předmětů k výstavám - konzervováno průběžně dle požadavků
kurátorů
2. Záchranná konzervace - konzervováno 7 kusů předmětů + 1 obraz (56x69 cm)
3. Konzervace starých sbírek dle výběru kurátora – 50 předmětů (viz Kyjov)
4. Kontrola stavu sbírek v depozitářích – probíhá 7x ročně konzervátorka, 2x týdně dokumentátorka,
odborní pracovníci dle potřeby
Byla provedena kontrola etnografické expozice, vybrané exponáty byly rekonzervovány novým
nánosem konzervačního vosku, u předmětů napadených povrchovou plísní bylo provedeno
ošetření antiseptic. prostř. a provedena rekonzervace celého předmětu. Celkem 20ks sbírkových
předmětů.

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

Očištění, ev. konzervace dřevěných sbírkových předmětů ve stálé expozici pavilonu I
V centrální části expozice P I byly na počátku hlavní návštěvní sezóny očištěny a napuštěny
chemickým roztokem pracovníky pobočky AÚ AV ČR dva čluny a desítka dřevěných sbírkových
předmětů. Během sezóny byla provedena konzervace některých sbírkových předmětů,
především před vrácením do vitrín po zapůjčení na výstavu v garanci AÚ AV ČR Brno.

2.

Konzervace archeologických terénů ve stálé expozici pavilonu II
Autentické archeologické terény v pavilonu II – Kostel byly před hlavní sezónou, během jejíž první
poloviny probíhala rekonstrukce vnějších částí pavilonu II, odborně zajištěny proti poškození a
prašnosti a po skončení stavebních, které se částečně dotkly i vnitřních prostor objektu, byly
ošetřeny nástřikem chemické tekuté látky pracovníkem pobočky AÚ AV ČR, byla provedena
odborná údržba částečně uvolněných stavebních částí, úprava hrobů a kosterních pozůstatků.

3.

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

4.

Vrácení sbírkových předmětů a instalace do expozic pavilonu I
Část sbírkových předmětů, zapůjčená AÚ AV ČR Brno na výstavu byly ve spolupráci
s pracovníky AÚ V ČR vráceny do expozice pavilonu I.
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2. PREZENTACE
Hodonínská pracoviště
ZÁMEČEK
Název výstavy

termín

1. Betlémy domácí i zahraniční

do 15. 1.

návštěvnost
58

Výstava přecházela z prosince 2011.
2. Hodonínské trhy
vernisáž

2. 2. - 22. 4.
1. 2.

3. Morava vypráví – Pohádky a pověsti Moravy a Slezska
19. 5 – 2. 9.
vernisáž v rámci muzejní noci
18. 5.
4. Fotokošt – Jindřich Štreit
vernisáž

15. 9.-21. 10.
15.9.

442
82
1 225
621
191
72

5. Čarovné barvy země
25. 10.-25. 11.
vernisáž a slavnostní zahájení nového ročníku 8. 11.

121
47

6. Jan Adam I. z Liechtenštejna, majitel Hodonína
vernisáž

150
64

7. 12. – 28. 2.
6. 12.

Návštěvnost výstav

2 187

Expozice T. G. M. a rodný kraj

2 327

Celková návštěvnost výstav a expozic v zámečku

4 514

VÝSTAVNÍ SÁL NÁRODNÍ TŘ. 21

1. Císař František Štěpán Lotrinský a holíčská fajáns
do 29. 1.

205

Výstava přecházela z roku 2011, navázala na úspěšnou spolupráci s městem Holíč v r. 2010.
2. Jak se žije s handicapem
vernisáž

16. 2. - 22. 4.
15. 2.

361
85

3. Masky – Dřevo v proměnách
vernisáž

10. 5. – 10. 6.
9. 5.

191
65

4. Byli jsme v Zambii
vernisáž

21. 6. - 31. 8.
20. 6.

262
25

5. Fotokošt (Radovan Kodera, Kateřina Průžková, Marie Brousilová, Markéta Bendová, Zuzana
Zbořilová a vítěz fotografické soutěže prvního ročníku festivalu Pavel Duda s cyklem o
vysokoškolských kolejích)
15. 9. – 21. 10.
111
vernisáž
15. 9.
45
6. Československé opevnění na jižní Moravě
vernisáž

8. 11. – 31. 1.
7. 11.
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251
39

SÁL EVROPA
Maturanti vystavují

20. 5. – 10. 6.

78

Na tradiční výstavě na konci školního roku vystavovali svá díla studenti maturitního ročníku
SŠUMPRUM v Hodoníně oboru propagační grafika a užitá keramika.
DALŠÍ AKCE
Vývoj obchodu od počátků do roku 1945 – historická konference - sál Evropa
22. 2. - 23. 2.

66

Velikonoce se blíží – převáděcí akce – sál Evropa
28. 3. - 30. 3.

514

Slavnosti vodního království – nádvoří

918

16. 6.

Masarykova republika. Reflexe a interpretace po roce 1989 – seminář – sál Evropa
5. 11. - 6. 11.

35

Vánoce se blíží

517

12. 12. - 14. 12.

Celková návštěvnost ve výstavních sálech Národní tř. 21 a v sále Evropa

1 459

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1.

Za krásou, která hřeje

9. 1. - 25. 3.

2.

Tak jde čas

22. 4. – 17. 6.

98

3.

Umělecká knižní vazba

22. 6. - 15. 7.

248

4.

Vamberecká krajka (víceúčelový sál)
Paličkování pro radost (zámeček)

23. 7. - 2. 9.

331

5.

„Drahý Ještěre, milý Petře Bezruči!“

10. 9. - 11. 11.

424

6.

Tajemství Langobardů (víceúčelový sál)
19.11. - 31. 1.

654

Lidumila (zámeček)
Návštěvnost výstav celkem

176

1 931

Další výstavy:
27. 2. - 18. 3. Technické památky v euroregionu Pomoraví, výstava fotografií pořádaná MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu a RRAJM ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Kyjov, víceúčelový sál,
celkem 150 návštěvníků
24.-30. 4. Voda, voděnka, výstava fotografií ze stejnojmenné soutěže pořádané MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu, celkem 78 návštěvníků
Celkem další výstavy

228

Návštěvnost expozic

1 591

Celková návštěvnost výstav Vlastivědného muzea Kyjov

3 750

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1. „HRAD VESELÍ“

do 29. 1.

2. „KRASLICE A FIGURKY Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ“
13. 2. – 16. 5.
(z toho „Velikonoce se blíží…“ 449 osob)

14

48
824

3. „EVROPA VE ŠKOLE“

25. 5. – 29. 7.

Vernisáž (Muzejní noc): 24. 5.
4. „SKUPINA PĚTI“

78
13. 8. – 9. 9.

Vernisáž: 12. 8.
5. „CHALOUPKY“

328
174

24. 9. – 18. 11.

Vernisáž: 23. 9.
6. „ KRÁSA PALIČKOVANÉ KRAJKY“

264

1023
192

10. 12. 2012 – 10. 2. 2013

Vernisáž: 9. 12.

101
32

7. Tvorba videodokumentů dodaných nebo samostatně natočených výstav, vernisáží, koncertů,
literárních soutěží, aj. – kompletní seznam videodokumentů viz Příloha č. 1
Návštěvnost expozic

63

Celková návštěvnost výstav Městského muzea Veselí nad Moravou

2 651

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
1.

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

2.

Stálá expozice v pavilonu II
Budova pavilonu II byla z důvodů stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí, zateplením a
opláštěním objektu uzavřena v období duben – červen. V té době bylo provázení řešeno
náhradní verzí provozu, v níž bylo promítání realizováno v přednáškovém sále pavilonu I.
Součástí stavebních prací na objektu pavilonu II byla také kompletní úprava okolí, včetně
rekonstrukce pěšin a stezek a osazení nového mobiliáře.
Příprava budovy pavilonu II před znovuotevřením pak spočívala v celkovém úklidu vnitřní části
expozice koncem měsíce června. Pravidelná údržba a úklid expozice byly pak prováděny
průběžně po celou dobu provozu. Před znovuotevřením objektu byl zkontrolován počítač,
upraven počítačový program, vyměněn vadný dataprojektor. To vše vedlo k minimální
poruchovosti během zbývající části sezóny.
Po celou sezónu bylo dbáno na kvalitní provádění návštěvníků sezónními průvodci i brigádníky.

3.

Sezónní tematické výstavy v Malé galerii
V Malé galerii recepce památníku Staré a Velké Moravy byla v květnu až červnu připravena
tematická výstava 15 prací výtvarné soutěže Čarovné barvy země.

4.

Rozpracování rozpočtu, koordinace příprav a termínů a kompletní příprava a realizace 2. ročníku
soutěže Čarovné barvy země a hodnocení prací lektory.
Uspořádání II. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy země je přirozeným pokračováním
v letech 2009 – 2011 realizovaného pilotního a I. ročníku česko-rakouského projektu Malujeme
barvami země (Malen mit der Farben Erde), který společně připravilo Masarykovo muzeum
v Hodoníně a oddělení Rozvoje země Dolnorakouské vlády v rakouském Sant Pöltenu. První
ročníky byly uspořádány v úzké spolupráci zástupců obou zemí. Ty mají v mnohém společnou
historii a dobré sousedské vztahy. Realizační týmy iniciovala a vedla autorka projektu i
propagátorka zvolených malířských technik s využitím přírodních jílů prof. Irena Ráček. Cílem
česko-rakouského projektu bylo zaujmout děti nejen pro umělecké a výtvarné tvoření, ale také
pro studium dávné historii, především období Velké Moravy.
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Nový soutěžní projekt, vyhlášený zřizovatelem Masarykova muzea v Hodoníně - Jihomoravským
krajem - byl určen dětem ve věku od 7 do 15 let a mládeži od 16 do 19 let.
Soutěž, která získala v roce 2011 nový název Čarovné barvy země, se nezměnila tematicky a
ponechala si tvůrčí postupy spojené s výtvarnou technikou práce s přírodními jíly. Odborně a
organizačně ji však za podpory Jihomoravského kraje zajišťovala příspěvková organizace
Jihomoravského kraje – Masarykovo muzeum v Hodoníně prostřednictvím své pobočky –
Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památky.
Odborná porota pracovala ve složení Doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc, Mgr. Lucie Turanová,
Akad. mal. Jan Pospíšil, Ing. arch Aleš Navrátil, Ph.D. a Šimon Ryšavý. Jejím úkolem bylo
vyhodnotit vítěze kolektivních dětských prací, jichž bylo přihlášeno celkem 54 v jedné nesoutěžní
(předškolní děti) a ve třech soutěžních kategoriích (školní děti a studenti).
Ve 14 přihlášených školách se do tvorby s přírodními hliněnými pigmenty poskytnutými panem
Navrátilem a firmou Picass – hliněné omítky z Tišnova a přírodninami sesbíranými v nejbližším
okolí svého bydliště pustilo 143 dětí v rámci všech čtyř přihlášených kategorií.
Vítězové jednotlivých kategorií se pak v měsíci záři vypravili na společný výlet do Brna, kde
navštívili Hvězdárnu a Antropos.
5.

Spolupráce na přípravě a realizaci výstav prací ze soutěže ČBZ.
Výstavu nejlepších prací realizovali kolegové z Masarykova muzea v Hodoníně (M. Zálešáková,
D. Šafránková, M. Horká) ve výstavních prostorách sálu hodonínského zámečku. Výstava byla
zahájena vernisáží s hudebním doprovodem 8. listopadu a trvala měsíc (do 9. prosince).
K výstavě byl vydán ve spolupráci s tiskárnou Lelka Dolní Bojanovice katalog korespondující
svým obsahem s výstavou. Jeho součástí byla i prezentace nejlepších prací, díla ceny publika a
fotodokumentace.

6.

Příprava semináře pro pedagogy k soutěži ČBZ ve spolupráci s Církevní ZŠ Veselí a realizace
besed se žáky při návštěvách přihlášených škol.
Seminář za vedení Mgr. Silvie Malíkové, Mgr. Františky Kolské a Mgr. Jindřišky Berkové proběhl
5. dubna 2012 v prostorách Masarykova muzea na Národní třídě 21. Asi tříhodinového
teoretického i praktického školení se zúčastnilo 12 pedagogů, kteří zároveň obdrželi barevné jíly
určené pro práci s dětmi na vlastních školách.

7.

Zajištění a příprava výstav nejlepších prací ze soutěže prací ČBZ ve školách a jinde v JMK dle
zájmu.
Malířská soutěž Čarovné barvy země byla realizována dle přijatého harmonogramu a výstavy se
realizovaly v následujících místech:

8.

Leden 2012

SVATOBOŘICE – MISTŘÍN, Základní škola

10. 1. – 31. 1. 2012

KYJOV – Radniční galerie

10. 1. – 31. 1. 2012

BRNO – Kavárna Pod Hodinami

17. 3. – 15. 4. 2012

BOLERADICE - Divadlo bratří Mrštíků

21. 7. – 15. 8. 2012

MIKULČICE – Slovanské hradiště

6. 10. – 6. 11. 2012

BOLERADICE - Divadlo bratří Mrštíků

25. 10. – 25. 11. 2012

HODONÍN – Masarykovo muzeum, Zámecké náměstí

5. 12. 2012 – 2. 1. 2013

ST. PÖLTEN – Landhaus – galerie Die Brϋcke

Vyhodnocení II. ročníku soutěže ČBZ, příprava a vyhlášení III. ročníku malířské soutěže ČBZ
2012/13.
Odborná porota ve složení Doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc, Mgr. Lucie Turanová, Akad. mal. Jan
Pospíšil, Ing. arch Aleš Navrátil, Ph.D. a Šimon Ryšavý měla v roce 2012 za úkol najít vítěze
kolektivních dětských prací mezi 54 díly v 1. nesoutěžní a 3 soutěžních kategoriích.
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Ze 14 přihlášených škol se do tvorby s přírodními hliněnými pigmenty poskytnutými firmou Picas
z Tišnova a přírodninami sesbíranými v nejbližším okolí dětí pustilo 143 dětí ve 23 přihlášených
kategoriích.
Nejmladší děti (7-8 let) vytvořily na téma „Svět kolem nás (otisk přírody)“ 3 práce, v 1. kategorii
(9-11 let) soutěžilo s tematikou „Okouzlení přírodou“ 21 výtvarných prací.
Starší děti v II. a III. kategorii se pak zabývaly naší dávnou historií. Děti mezi 12 – 15 lety
připravily ve svém tematickém okruhu „Půda jako kronika“ 23 děl a žáci mezi 16 – 19 lety
s tématem „Obrazy z dějin“ 7 obrazů.
Vyhlášení výsledků se uskutečnilo dne 14. června 2012 v areálu Slovanského hradiště
v Mikulčicích, národní kulturní památky.
Po zahájení a koncertu Hodonínského smyčcového kvarteta je v dopoledních hodinách čekaly
hned dva úkoly. Prvním z nich bylo vybrat ze všech vystavených prací napříč všemi kategoriemi
nejlepší dílo. Cenu publika v podobě ovocného dortu získala po sečtení hlasů práce Anny
Jansové, Ivany Kosinová a Nikoly Tomšejová ze ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice s názvem KRONIKA
JAKO PŮDA.
Druhým úkolem dětí bylo řešení vědomostního kvízu, který děti pomocí zadaných otázek provedl
celými prostory mikulčického velkomoravského památníku, expozicí a areálem. Z řad
zúčastněných, kteří odpověděli správně na všechny položené otázky, byl v obou připravených
kategoriích vylosován jeden výherce.
Samotné slavnostní vyhlášení výsledků soutěže bylo zahájeno ve 14.00.
První příčky si v I. kategorii nejmladších dětí rozdělili žáci ZŠ Lažánky s pracemi ŽIVOT POD
ZEMÍ (1. místo), POTRAVNÍ VAZBY V PŘÍRODĚ - VEVERKA (2. místo), POTRAVNÍ VAZBY
V PŘÍRODĚ - ZAJÍC (3. místo).
Ve II. kategorii zvítězily práce OBJEVENO V HLÍNĚ, Purkyňovo gymnázium ve Strážnici (1.
místo), KRONIKA NAŠICH KOŘENŮ, ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice (2. místo) a VENUŠE
Z HLUBOKÝCH MAŠŮVEK, ZŠ nám. Republiky 9, Znojmo (3. místo).
V III. kategorii se na 1. místě umístilo dílo KRÁČÍME NAPŘÍČ DĚJINAMI, Purkyňovo gymnázium
ve Strážnici, na dalších příčkách pak práce ze SOŠ a SOU STRÁŽNICE IDEÁL ŽENY (2. místo)
a KNĚŽNA (3. místo).
K slavnostnímu vyhlášení dalšího, III. ročníku, došlo u příležitosti vernisáže výtvarných prací
v Masarykově muzeu v Hodoníně za účasti představitelů Odbory kultury a památkové péče
Jihomoravského kraje, a to 8. 11. 2012.
9.

Podíl na realizaci dalšího ročníku Literární soutěže Skrytá paměť Moravy
Ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Památníkem písemnictví na Moravě bylo připraveno a
zorganizováno slavnostní vyhlášení VI. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy.
Pomoc s propagací a hledáním účastníků prostřednictvím webových stránek i osobní nabídka
ředitelům škol v účasti na soutěži. Zde prezentace stanov soutěže, aktuální harmonogram,
fotogalerie apod.
Vyhlášení dne 15. 6. se zúčastnilo 35 účastníků (soutěžících) s doprovodem, včetně desítky
nominovaných, z nichž 6 bylo oceněno. Zorganizován a připraven byl bohatý kulturní doprovodný
program, jehož součástí byla také prohlídka našich expozic a areálu i všech do výtvarné soutěže
Malujeme barvami země přihlášených prací ve výstavním stanu.

10. Obměna a dopracování programů nabídkového balíčku pro MŠ, ZŠ a SŠ. Zajištění účasti a
realizace jednotlivých typů programů.
Významnost Slovanského hradiště v Mikulčicích, jako jednoho z předních center Velkomoravské
říše poutalo již od svého odhalení také mnoho zvídavých dětí a školáků. Zatímco od 60. let až do
roku 2009 byly školní zájezdy vedené pedagogy z celé České republiky provázeny v běžném
režimu, v posledních letech se na tyto návštěvníky Slovanské hradiště v Mikulčicích speciálně
připravuje.
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Péči a zájem klade na rodiče s dětmi. Pro ty v průběhu roku připravuje mimořádné celodenní
aktivity jak v areálu, tak v muzejních expozicích. Jde například o Den dětí, Drakiádu, Mikulčické
dny dravců, program V Rasticově městě Morava, Oslava konce prázdnin aj.
Nejvyšší zájem věnuje památník hromadným organizovaným školním zájezdům. V takové
podobě navštíví hradiště každoročně přibližně 3 – 4 tisíce dětí.
V průběhu celé návštěvnické sezóny je školním institucím nabízena široká škála pestrých
programů, na niž se podílí interní i externí spolupracovníci a organizace. V úzké kooperaci je
hradiště s odbornými pracovníky Archeologického ústavu AV ČR Brno či Masarykova muzea
v Hodoníně nebo skupinou Centra experimentální archeologie.
Nabídka programů pokrývá všechny věkové kategorie dětí. Pro ty nejmladší z mateřských škol
chystají např. pracovníci hradiště na každé pondělí (v době zavíracích dnů) Pohádku o princezně
Dobroslavě.
Nejširší nabídka je přichystána dětem základních škol, zejména těm ročníkům, kde je aktuálně
probíráno téma Velkomoravské říše e jejího panovnického rodu. Památník se zaměřuje na děti 4.
a 7. tříd ve svých asi hodinu a půl dlouhých programech: Velkomoravský den (s účastí skupiny
nadšenců experimentální archeologie CEA) či Den s archeologem (jehož součástí je přednáška a
diskuze s profesionálním archeologem z AV ČR Brno PhDr. Mariánem Mazuchem). Velmi
úspěšnou a oblíbenou sportovně – vědomostní dějepisnou soutěží se stal program O Mojmírův
poklad.
Obvyklou komentovanou prohlídku lze dále obohatit o aktivity, jakou jsou: píšeme a čteme
hlaholici, slovanská šatna, velkomoravské šperky, hra špalíkovaná a opékání špekáčků.
Z celoročních aktivit pokračuje hradiště i nadále ve spolupráci s Památníkem písemnictví na
Moravě v Rajhradě na literární soutěži Skrytá paměť Moravy, ale především organizuje
pokračující, III. ročník, úspěšné malířské soutěže „Čarovné barvy země.“ Kolektivní díla
používající jako hlavní výtvarný materiál barevné přírodní pigmenty a další přírodniny letos
respektují tematické okruhy ve čtyřech soutěžních kategoriích.
Památník nezapomíná ani ne střední školy a gymnázia, jejichž návštěvnost v Mikulčicích stále
stoupá. Nabízí jim specializované tematické přednášky o archeologických výzkumech SHM či
šperkařství Velké Moravy.
Celková návštěvnost Slovanského hradiště v Mikulčicích dle vstupenek – 20 000 osob

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

Výstava Trhy v Hodoníně - program pro školy s povídáním a plněním úkolů - poznávání platidel,
určování názvů látek, poznávání zemědělských plodin, staré míry a váhy aj., samoobslužné
materiály pro individuální návštěvníky
V rámci výstavy byl připraven interaktivní program pro školy i veřejnost seznamující s
prodáváním a nakupováním na jarmarcích a tarmarcích nejen v Hodoníně. Kromě povídání byla
připravena řada aktivit jako seznámení se starými měrnými jednotkami, poznávání látek, obilovin,
zodpovídání kvízů a určování záhadných předmětů, ukázka historických listin a tržních řádů a
povídání o jednotlivých řemeslech a řemeslnících, kteří své výrobky na trzích prodávali. V rámci
výstavy proběhla také konference Vývoj obchodu od počátků do roku 1945 a řemeslný den.

2.

Řemeslný trh - předvádění tradičních řemesel na nádvoří zámečku s možností si některé činnosti
vyzkoušet - pro školy i veřejnost
V rámci výstavy Hodonínské trhy měly školy i veřejnost možnost v průběhu celého dne
vyzkoušet si výrobu tradičních výrobků prodávaných dříve na trzích. Na nádvoří i v prostorách
budovy zámečku zhlédli, vyzkoušeli pletení z proutí, výrobu košťat, kovářskou práci, pletení z lýka
a slámy. Své výrobky si mohli všichni zdarma odnést. Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj.
Termín 13. 4., návštěvnost 113 osob.

3.

Muzejní noc - příprava a organizace, zároveň vernisáž výstavy Morava vypráví, na téma pohádky
a pověsti, ve spolupráci s městem Hodonín, DK Hodonín, ZUŠ Hodonín a dalšími organizacemi
Tradiční akce, kterou finančně podpořilo město Hodonín, byla spojena s vernisáží výstavy
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Pohádky a pověsti Moravy a Slezska a tomuto tématu byla také věnována. Na nádvoří MMH
vystoupili postupně pěvecký sbor gymnázia Hodonín, juniorský team Club K. I. S. Intensive
aerobic, žáci ZUŠ Hodonín – dramatický obor a historická skupina Memento mori. Pro děti byly
připraveny soutěže a tvořivá dílna – navlékání korálků, prodával se pohádkový perník. Termín 18.
5., návštěvnost 621 osoba
4.

Výstava Morava vypráví Pohádky a pověsti Moravy a Slezska – spolupráce s Památníkem
písemnictví na Moravě, loutková dílna, pracovní list, program s povídáním o vybraných postavách
moravských pověstí pro školy
Byl realizován program pro MŠ, ZŠ a SŠ - jednalo se o komentovanou prohlídku výstavy v
kombinaci s interaktivním zapojením žáků. Kromě poskytnutí základních informací o výstavě,
rozdílu pohádek a pověstí, informací o jednotlivých postavách atd. byly žákům předány pracovní
listy, s nimiž procházeli výstavu a doplňovali odpovědi na dotazy z listů. Vše si pak následně
zkontrolovali s průvodcem. Pro zájemce byla připravena také dílna s výrobou pohádkových
postaviček z různých materiálů omalovánky, kvízy a puzzle, určování hradů a zámků spojených s
pověstmi, přiřazování typických vlastností k jednotlivým pohádkovým postavám, loutkové
divadélko.
Jednorázové akce ve výstavním sále v rámci výstavy proběhly v červnu - pohádka Jak pejsek
s kočičkou vařili dort - pro MŠ, realizováno ve spolupráci s paní Švancerovou z Hodonína
(zúčastnilo se 27 dětí) a představení Regionální pověsti - pro 1. stupeň ZŠ, ve spolupráci s
literárně-dramatickým oborem ZUŠ Hodonín (zúčastnilo se 46 dětí)

5.

Výstava Čarovné barvy země – vernisáž
Vzhledem k časovému vytížení pozvaných účastníků, se vernisáž neuskutečnila na začátku
výstavy, ale až 8. 11. a celá akce byla koncipována jako slavnostní zahájení dalšího ročníku
soutěže Čarovné barvy země, za účasti zástupců Jihomoravského kraje, Města Hodonína a
Masarykova muzea v Hodoníně, v rámci něhož vystoupili žáci ZUŠ Hodonín. Účast 47 osob.

6.

Výstava Jan Adam I. z Lichtenštejna, majitel Hodonína
Na základě libreta byl vypracován pracovní list. Pro školy byly uskutečněny komentované
prohlídky.

7.

Výstava Jak se žije s handicapem – interaktivní výstava s možností komentované prohlídky a s
možností si všechny pomůcky handicapovaných vyzkoušet. Příprava kvízů a dalších
samoobslužných materiálů pro jednotlivce, spolupráce s handicapovanými spoluobčany a
příslušnými organizacemi. Tematické besedy o životě handicapovaných
Výstava byla vytvořena Dětským muzeem MZM v Brně a pojata velmi interaktivně. Většinu
připravených pomůcek si mohli návštěvníci prohlédnout a zároveň i přímo vyzkoušet, a tak se vžít
do role lidí s postižením zraku, sluchu a hybnosti. Mohli si prohlédnout a vyzkoušet videotelefony
pro neslyšící, pomůcky pro nevidomé jako mluvící váhu, plastické mapy, mluvící počítačovou
techniku a hry pro nevidomé a slabozraké aj. Vyzkoušet si mohli také sadu demonstrativních
brýlí, s nimiž zjistili, jak vidí lidé s různými vadami zraku. Zájemci mohli také absolvovat jízdu na
invalidním vozíku po vyznačené dráze, vyzkoušet si chůzi se slepeckou holí a prohlédnout si
další pomůcky pro tělesně postižené jako zapínač knoflíků, obouvač ponožek, různé podavače a
další. V rámci výstavy bylo připraveno několik programů:
Přednáška Mgr. Petra Nekuži - Z historie flašinetů a flašinetářů (15. 3.)
15 osob
Beseda s nevidomým spisovatelem Jiřím Maršálkem (16. 3.)
54 osob
Sportování s handicapem (21. 3.) - akce pro školy, možnost vyzkoušet si simulovanou
zvukovou střelbu z pistole, jízdu na invalidním vozíku, stolní tenis pro nevidomé a další.
90 osob
Povídání s paralympionikem (26. 3.) - beseda s reprezentantem ve sledge hokeji, proběhlo v
sále Evropa, spojení s hudebním doprovodem Josefa Černého z občanského sdružení Oáza
78 osob
Filmová tečka (1. 4.) – beseda s režisérkou (Kateřinou Hornovou) a aktéry (mentálně
postiženými herci) filmu Karlička červená
14 osob

8.

Výstava Masky – Dřevo v proměnách - kvízy, program pro školy s výrobou masek, tematické
kulturní odpoledne pro veřejnost, předváděcí akce s ukázkou vyřezávání masek ze dřeva ve
spolupráci s dřevařskou školou v Bzenci
Pro návštěvníky byly připraveny kvízy, omalovánky. 29. 5. se uskutečnila celodenní akce
s názvem Povídání a řezbování s učitelem a studenty SŠ lesnické a rybářské Bzenec, účast 7
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osob.
9.

Výstava Byli jsme v Zambii - přednáška pro veřejnost, puzzle, kvízy aj. Jak se žije v Africe multikulturní program pro školy o Zambii, představující tradice a kulturu této země
Kromě samoobslužných materiálů jako jsou kvízy, omalovánky a puzzle s tématem Afriky,
proběhl 26. 8. multikulturní program o Africe s názvem Africké odpoledne. Akce proběhla v rámci
Hodonínského kulturního léta na nádvoří zámečku. Jednalo se o prázdninovou akci pro rodiče s
dětmi, pro které byly připraveny různé kreativní dílny na africké téma. Účastníci si mohli například
vyrobit jednoduchý hudební nástroj, navléci africké náramky a náhrdelníky, malovat na tělo a
další dílny. Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín byla připravena
výuka bubnování. Zájemci si poslechli, jak zní africká hudba a vyzkoušeli si africký tanec
v podání tanečnice Aleny Chládkové z Brna. Ukázku pletení tradičních afrických rasta copánků si
připravil hodonínský salon Sissi. V nabídce byla také ochutnávka tradičních čajů, podávaných
čajovnou Šálek ticha. Zúčastnilo se 145 osob.

10. Výstava Opevnění z let 1935 - 38 na jižní Moravě - pracovní list, samoobslužné materiály
Byly připraveny omalovánky, vystřihovánky, puzzle, papírová skládačka řopíku. Pro veřejnost
a školy proběhly komentované prohlídky s majitelem zapůjčených předmětů Pavlem Košutem (66
osob). 10. 12. proběhla v sále Evropa přednáška Jana Kukse o 1. světové válce a
československých legiích doplněná o promítání filmu Nahodilá armáda (52 osob).
11. Komunikace se školami - vedení kartotéky pedagogů dle vyplněných dotazníků
Během roku 2012 byla vedena kartotéka pedagogů, kteří navštívili expozici, výstavy a
doprovodné programy pro školy a vyplnili dotazník k tomu určený. Těmto pedagogům jsou
zasílány informace přednostně. Pro další rozesílání pozvánek a informací se začala využívat
databáze kontaktů Jihomoravského kraje v distribučním systému Orgman.
12. Editace webových stránek - vkládání informací o výstavách a akcích, zveřejňování novinek,
článků odborných pracovníků aj.
V průběhu roku 2012 byly podle aktuálnosti vkládány informace o výstavách a akcích,
zveřejňovány aktuality, článků odborných pracovníků, exponát měsíce, fotografie z akcí a
doplňovány aktuální informace z muzea. V říjnu byla založena stránka Masarykova muzea
v Hodoníně na Facebooku, kde dochází také k uveřejňování aktuálních informací, výstav a akcí.
13. Propagace - tiskové zprávy k jednotlivým akcím, příprava materiálů pro tisk plakátů a pozvánek k
výstavám a doprovodným programům, příprava materiálů pro webové stránky, rubrika Exponát
měsíce
Tiskové zprávy, podklady pro tisk plakátů a pozvánek a další byly pracovníky v průběhu roku
2012 dodávány dle potřeby.

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
3. + 4. INTERPRETACE, KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST
1. Velikonoční předváděcí akce
Příprava a realizace v termínu 28. 3. – 30. 3. 2012. Organizačně příprava zahrnuje muzeum
Hodonín, muzeum Kyjov a muzeum Veselí nad Moravou. Akce V Kyjově se zúčastnilo 25
předvádějících. Návštěvnost 460 osob.
2. Muzejní noc - Třetí muzejní bleší trh, termín 18. 5., celkem 253 návštěvníků
3. Seminář uměleckých vazačů knih: Ve dnech 21.-24. 6. se ve víceúčelovém sále přístavby konal
XVI. mezinárodní seminář Společenstva českých knihařů. Semináře se zúčastnilo 80 účastníků.
4. Literárně-historické pásmo „Drahý Ještěre, milý Petře Bezruči!“ – z důvodů řešení dalších úkolů
(stěhování depozitářů, příprava výběrových řízení) se neuskutečnilo.
5. Vánoční předváděcí akce
Příprava a realizace v termínu 12. 12. – 14. 12. 2012. Organizačně příprava zahrnuje muzeum
Hodonín, muzeum Kyjov a muzeum Veselí nad Moravou. Akce V Kyjově se zúčastnilo 18
předvádějících, navíc pracovníci muzea připravili pět tvořivých dílen, kde s dětmi vyráběli voskové
zvonečky, svíčky z mezistěn, gelové svíčky, zdobili vánoční perník a vyráběli obrázky z
enkaustiky. Návštěvnost: 709 lidí
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6. Kurz rýsování kraslic
Proběhl 11. 3. 2012, účast 15 lidí, lektorka Marie Jakubíčková z Vacenovic.
7. Kurz vázání koberců
Proběhl 16. 9. 2012, účast 4 lidi, lektorka Iva Novotná z Hodonína.
8. Kurz pletení z kukuřičného provázku
Kurz byl zahájen v říjnu 2012 jako půlroční akce s ukončením v dubnu 2013. Stále probíhá,
absolvuje ho 6 žen. Lektorka Rozálie Blažková z Osvětiman, Nositelka tradice lidových řemesel.
Dále:
Organizační zabezpečení předávání cen (Český svaz bojovníků za svobodu), 16. 6., 80 účastníků.

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

Doprovodná akce k výstavě „FIGURKY A KRASLICE“
Realizováno v rámci akce „Velikonoce s e blíží…“27. – 29. 3. – viz bod 4

2.

Doprovodná akce k výstavě „EVROPA VE ŠKOLE“
Realizováno v rámci Muzejní noci 24. 5. – vyhlášení výsledků jednotlivých soutěžních
kategorií, předání cen, autorské čtení, večer vystoupení Memento Mori

3.

Doprovodná akce k výstavě „CHALOUPKY“
Speciální komentovaná prohlídka se spoluautory scénáře výstavy p. Grošem a p. Gajdorusem
Tištěný stručný průvodce výstavou

4.

Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – 27. – 29. 3., návštěvnost: 449

5.

Muzejní noc – termín: 24. 5., návštěvnost: 64 osob

6.

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

28. 6. - ZŠ Hutník – 3. ročník – urbanistický vývoj města Veselí nad Moravou od první zmínky o městě
až po současnost - 22 dětí
31. 10. - ZŠ Hutník – 5. ročník – urbanistický vývoj města Veselí nad Moravou od první zmínky o
městě až po současnost - 8 dětí
6. 11. - ZŠ Hutník – 3. ročníky – urbanistický vývoj města Veselí nad Moravou od první zmínky o
městě až po současnost - 18 dětí
3. 11. - ZŠ Hutník – 4. ročníky – urbanistický vývoj města Veselí nad Moravou od první zmínky o
městě až po současnost - 38 dětí

7.

Příprava projektu „PRAVĚK VESELSKA“ pro ZŠ (všechny stupně)
23. 5. - MŠ Babice – pravěké osídlení Veselska, ukázky kamenných nástrojů a pravěké
keramiky, život pravěkého člověka – 17 dětí
Mimo program pro ZŠ:
„PRAVĚK A STŘEDOVĚK VESELSKA - HRAD VESELÍ - ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM NA
BARTOLOMĚJSKÉM NÁMĚSTÍ“ - exkurze studentů 2. ročníku studia archeologie na FF MU
v Brně – detailní výklad, výsledky dendrochronologických analýz, ukázky vzorků nalezené
keramiky, fotografický průřez celým výzkumem – návštěvnost: 45 osob

8.

Spolupráce s Městským kulturním střediskem při přípravě dětských zpěváků
Realizováno od prosince 2011 do března 2012. Koncert zpěváčků se uskutečnil 25. 3. 2012.
Realizován nácvik s dětmi, spolupráce na doplnění a úpravách zpěvníku připraveného pro
přehlídku. Spolupráce na dalším ročníku zahájena v listopadu 2012. Připravovány podklady pro
následující ročník, který bude již třicátý.
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9. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel – uskutečnil se 12. – 14. 12., návštěvnost: 63 osob
10. Fotodokumentace akcí pořádaných muzeem – je prováděna průběžně
11. Videodokumentace akcí pořádaných muzeem - viz 2. PREZENTACE bod 7

PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Hodonínská pracoviště
1.

Tomáš Garrigue Masaryk – nebylo požadováno

2.

Dějiny regionu – nebylo požadováno

3.

Jak psát kronikářský zápis – nebylo požadováno

4.

Dějiny města Hodonína do roku 1800 – nebylo požadováno

5.

Masarykovi a Slovensko - nepožadováno

6.

Materiální, duchovní a sociální kultura regionu – nebylo požadováno

7.

Osudy pomníků TGM - nepožadováno

8.

Povídání nad fotografiemi starého Hodonína
Přednáška s výstavou fotografií byla připravena společně s Galinou Ruckou (SOkA Hodonín)
a uskutečnila se 30. 10. 2012 v Městské knihovně Hodonín. Navštívilo ji 30 osob.

9.

Metody záchranného archeologického výzkumu – nebylo požadováno

10. Záchranné archeologické výzkumy na Hodonínsku – nebylo požadováno
11. Záchranný archeologický výzkum v Hodoníně – Masarykovo nám. – nebylo požadováno
12. Objev keltských pecí u Dubňan – nebylo požadováno
13. Cyklus přednášek pro Univerzitu volného času (Městská knihovna Hodonín) o dějinách města
Hodonína a okolí do roku 1800.
V roce 2012 se uskutečnily dva cykly přednášek na jaře a na podzim. Jarní cyklus byl
zaměřen na tato témata: Český stát v raném středověku, každodennost, počátky církevní správy,
skladba středověkého obyvatelstva, jídla našich předků, genalogie, numizmatika. Podzimní
cyklus obsahoval tato témata: rozpad římské říše, stěhování národů, Byzantská říše a její
vývojové etapy, východní a západní křesťanství, počátky států západní Evropy, počátky států
východní Evropy.
14. Články do dlouhodobého seriálu s názvem Na výstavu do muzea v Hodonínském deníku – výčet
viz Příloha č. 2
15. Články do Muzejního občasníku
Články jsou připraveny k pozdějšímu zpracování. Za rok 2012: Trhy v Hodoníně (Sýkorová)
16. Vydání Muzejního občasníku 2007-2010 – elektronická podoba na webových stránkách muzea
Texty i fotografie k nim byly v roce 2012 shromážděny a bylo určeno jejich pořadí v občasníku.
Po poslední korektuře bude občasník umístěn na webové stránky.
17. Katalog z výstavy František Štěpán Lotrinský a holíčská fajáns.
Katalog byl vydán v lednu 2012 pod názvem František Štefan Lotrinský a Holíčska fajansa.
Holíč 2012. s. 64. Náklad 1000 kusů. ISBN 978-80-970993-0-5
18. Příprava sborníku z konference Vývoj obchodu na Moravě od počátků do roku 1945 –
komunikace s přednášejícími, shromažďování příspěvků, korektury, příprava pro tisk, vše ve
spolupráci s Galinou Ruckou (SOkA Hodonín) – vydání s pomocí grantu města Hodonína, MZA
Brno
Příspěvky byly shromážděny od května do listopadu 2012, byla provedena korektura a vše
předáno v prosinci 2012 tiskárně. Vydání je plánováno na leden – únor 2013.
19. Edice urbáře hodonínského panství z roku 1600 – studium v MZA Brno, přepis 254 folií, příprava
po tisk. Vydání bude uskutečněno s pomocí dotace JmK. Urbář byl kompletně přepsán do
elektronické podoby – 266 stran - ke konci roku 2012. Na začátku roku 2013 bude urbář doplněn
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poznámkovým aparátem a úvodní studií a následně předán do tisku. (Předpokládaný rozsah cca
320 stran).
20. Lichtenštejnská panství na Moravě do Bílé hory (Liechtenstein Herrschaft in Mähren bis Weissen
Berg) – přepracování disertační práce v českém a německém jazyce s uvedením nové literatury
a pramenů z nových poznatků a bádání ve Vídni a Brně. Rozsah práce 400-500 stran. Mezi
vydavateli bude uvedeno Masarykovo muzeum v Hodoníně
.
Práce byla v roce 2012 redigována dvěma korektory z nakladatelství LIBRI. Rukopis je
připraven do tisku.
21. Edice urbáře hodonínského panství z roku 1600 – Edice urbáře má přinést zájemcům celý urbář
hodonínského panství, který je uchován v Moravském zemském archivu Brno, fond: Velkostatek
hodonín, inv. č. 1. Edice bude vyžadovat delší čas na přípravu vzhledem ke svému rozsahu,
urbář má celkem 254 folií.
Ediční práce na urbáři proběhly v letech 2011 – 2012. Urbář je celý edičně přepsán. Nyní se
pracuje na poznámkovém aparátu. Recenzenti edice urbáře budou PhDr. Jan Al-Saheb, Ph.D.,
PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
22. Aktivní účast na konferenci SOkA Hodonín a Masarykova muzea v Hodoníně s názvem Vývoj
obchodu od počátků do roku 1945.
Konference proběhla ve dnech 22. – 23. 2012. Vystoupení s těmito příspěvky: Marek Vařeka:
Zapojení velkostatku do obchodu v předbělohorské době, Hana Sýkorová: Reklama
v hodonínské obchodní sféře na počátku 20. století.
23. Přednáška pro JmK v Brně s názvem Vinařství a vinohradnictví Lichtenštejnů
Přednáška proběhla v únoru 2012, navštívilo ji 100 osob.
Přednáška ve Vranově u Brna v den výročí úmrtí knížete Jana Adama I. z Lichtenštejna.
Přednáška proběhla 16. 6., navštívilo ji 50 osob.
Přednáška na mezinárodní konferenci Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení
vlastního státu.
Přednáška s názvem Státotvorné snahy knížat z Lichtenštejna v raném novověku se
uskutečnila v listopadu 2012, navštívilo ji 60 osob.
Přednáška pro seniory v Muzeu Příbor – Rytířské řády od středověku do současnosti.
Přednáška se uskutečnila v listopadu 2012 a je součástí připravované výstavy, která proběhne
v Masarykově muzeu v Hodoníně na podzim 2013. Navštívilo ji 50 osob.
24. Aktivní účast na XXXII. Mikulovském sympoziu s názvem Voda v dějinách Moravy
Sympozium bylo z finančních důvodů zrušeno.
25. Panstva cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch brehoch rieky Moravy, Fialová, Ivana –
Tagač, Radoslav – Vařeka, Marek. Moravský sv. Ján 2012. Spolupráce na vydání knihy určené
pro děti základních středních škol v rámci projektu Společný návrat do 18. století prostřednictvím
císaře Františka Štěpána Lotrinského.
V rámci práce na knize bylo připraveno 60 stran textu o panství Hodonín v době od
středověku do smrti císaře. Publikace vyšla v červnu 2012.
26. Přednáška Prodejny firmy Baťa
Přednáška ředitele SOkA Zlín Davida Valůška o historii baťovských prodejen s důrazem na 1.
republiku na Hodonínsku se uskutečnila v předsálí zámečku. Termín 13. 12., návštěvnost 20
osob.
Další přednášky:
Aktivizace návštěvníka. Základní kurs Školy muzejní propedeutiky při AMG, Praha, 4. 4., 11. 4.
Propagace a popularizace muzejnictví. Základní kurs Školy muzejní propedeutiky při AMG, Praha,
2. 5., 30. 5.
Problematika kritiky muzejního výstavnictví. Nástavbový kurs Školy muzejní propedeutiky při AMG,
Praha, 17. 10.
Prezentace muzejních výstav v ČR. Nástavbový kurs Školy muzejní propedeutiky při AMG, Praha,
17. 10
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10 let Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, Opava 1. 11., Plzeň 15. 11.

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1.

Zrozeni z písku… (archeolog. nálezy v Egyptě) – termín, 12. 1., 150 návštěvníků

2.

Historie Kyjova - nepožadováno

3.

Historická procházka městem – termín 25. 6., 17 žáků

4.

Historické budovy v Kyjově - nepožadováno

5.

Osobnosti Kyjovska: Přednáška pro Klvaňovo gymnázium v Kyjově, 17. 2., 18 studentů
17. 4. a 19. 4. Přednáška pro Klvaňovo gymnázium v Kyjově, 28 studentů

6.

Lidový kroj na Kyjovsku

7.

Cyklus přednášek Příroda Kyjovska

8.

2 přednášky, návštěvnost: 35 lidí

Příroda Kyjovska

15. 2.

50 návštěvníků

Motýli Kyjovska

14. 3.

56 návštěvníků

Ptáci Kyjovska

18. 4.

55 návštěvníků

Blanokřídlí

16. 5.

17 návštěvníků

Ptáci pěvci

12. 9.

12 návštěvníků

Noční motýli Kyjovska

10. 10.

22 návštěvníků

Tajemství Langobardů – cyklus přednášek

240 návštěvníků

Další přednášky:
Pomocné vědy historické pro Klvaňovo gymnázium v Kyjově – 17. 10., 17 studentů
Exkurze studentů Klvaňova gymnázia v muzeu, přednáška o práci muzejních pracovníků, evidenci
sbírek, činnosti muzea – 19. 12., 16 studentů
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Kategorie
Expozice+výstavy
Kulturně výchovné
akce

Akce
8 výstav
Velikonoční předváděcí akce
Historická procházka městem
Kurs rýsování kraslic (11. 3.)
Zrozeni z písku - přednáška o arch. nálezech v Egyptě
Lidový kroj na Kyjovsku, 2 přednášky pro ZŠ
Muzejní noc
Osobnosti Kyjovska (17. 2., 17. 4., 19. 4.)
Příroda Kyjovska - cyklus 6 přednášek
Pomocné vědy historické (17. 10.)
Práce muzejníka - přednáška s exurzí po pracovištích muzea
pro studenty gymnázia (19. 12)
Tajemství Langobardů - cyklus přednášek
Kurs vázání koberců (16. 10.)
Kurs pletení z kukuřičného provázku (od října 2012 do dubna
2013)
Vánoční předváděcí akce

Konference,
semináře, sympozia

Akce s volným
vstupem
Výstavy
připravované pro
jiné organizace
(instituce)

Ostatní

Počet
návštěvníků
3 750
460
17
15
150
35
253
46
212
17
16
240
4
6
709

Mezinárodní konference Společenstva českých knihařů

80

Seminář vesnických muzeí (ve spolupráci s o. s. Kyjovské
Slovácko v pohybu)

14

Muzejní noc

253

Výstava 70 let Slováckého krúžku v Kyjově (19. 5., MKS Kyjov)
Výstava Voda, voděnka (24. 4. - 30 . 4., o. s. Kyjovské Slovácko
v pohybu)
Výstava Jízda králů ze Skoronic (zahájení 28. 4., Mikroregion
Nový Dvůr)

330

Výstava Technické památky v euroregionu Pomoraví (o. s.
Kyjovské Slovácko v pohybu, 27. 2. - 18. 3.)
Regiontour - služba na stánku JmK
Spolupráce s OÚ Skoronice a ZŠ Skoronice při hodnocení
výtvarné soutěže na téma Jízda králů
Metodická konzultace pro pracovníky Vrbasova muzea ve
Ždánicích (digitalizace sbírek, program na počítačovou
evidenci sbírek BACH)
Metodická konzultace pro pracovníky muzea v Žarošicích
(evidence sbírek, program na počítačovou evidenci sbírek
BACH)
25

78
2 416
150
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Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1.

Dějiny města Veselí nad Moravou - nepožadováno

2.

Dějiny regionu - nepožadováno

3.

Středověké město - nepožadováno

4.

Hrad Veselí - nepožadováno

5.

Historie muzea - nepožadováno

Výklad o historii muzea a města realizován v rámci průvodcovské činnosti, rovněž výklad o krojích
našeho regionu.
6.

Nemovité kulturní památky ve Veselí nad Moravou - nepožadováno

7.

Drobné sakrální památky ve Veselí nad Moravou
Pro žáky Církevní ZŠ byl připraven program zaměřený na poznávání drobných sakrálních
památek ve městě, spojený s krátkou přednáškou a cyklistickým výletem k vybraným památkám.
Letos především do místní části Milokošť a části zámeckého parku. Podařilo se zajistit i návštěvu
kaple sv. Ducha v Milokošti. Součástí programu bylo rovněž seznámení s historií města a muzea,
některými prvky lidové architektury, včetně promítání vlastního dokumentu o výrobě a využití
doškovém krytiny. Část realizovaná v muzeu byla završena testem ověřujícím získané poznatky
a základní regionální znalosti žáků. Program uskutečněn 18. a 19. 6., celkem se zúčastnilo 32
žáků a 4 pedagogové

8.

Šlechtické rody na Veselsku - nepožadováno

9.

Pravěk Veselska - nepožadováno

10. Vlastivěda Veselska - nepožadováno

Kategorie
Počet návštěvníků
Expozice+výstavy
6
Kulturně výchovné akce
10
Konference, semináře, sympozia
Akce s volným vstupem
4
Výstavy připravované pro jiné organizace (instituce)1
Ostatní (Dětský den v Kuželově)

2651
1242
0
476
435
95

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
3. INTERPRETACE, KULTURNĚVÝCHOVNÁ ČINNOST
PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
1.

Slovanské hradiště v Mikulčicích (současnost a výhled do budoucnosti)
Využívání zpracovaných prezentací k danému tématu (delší pro přednášky a kratší pro základní
informaci o památníku a našich aktivitách) při návštěvách škol.
Využití zpracovaných poznatků při provázení návštěvníků, v rámci akcí Klubu přátel SHM a při
propagaci památníku.
Studium příslušné odborné literatury.
Zpracování článků:
Slovanské hradiště v Mikulčicích, proměny a současný stav (pro Malovaný kraj)
Referáty:
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Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka (příspěvek na Mezinárodní odborné
kolokvium, Hodonín/Brno/Mikulčice 27. – 28. 11. 2013)
2.

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

3.

Kořeny lidových tradic v předkřesťanských zvycích
Studium literatury, rozšiřování obsahu připravené přednášky.

4.

Malebné Slovácko
Studium literatury, rozšiřování obsahu připravené přednášky.

5.

Stať o činnosti SHM v roce 2012 pro obecní kroniku Mikulčic
Zpracování a předání příspěvku o činnosti pobočky v roce 2012 pro obecní kroniku a předání
panu starostovi.

6.

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

7.

Zpracování článků příspěvků do časopisů a novin a referátů na konference dle konkrétních
požadavků - autor PhDr. František Synek: - viz Příloha č. 3

8.

Cyklus přednášek Klubu přátel SHM/NKP (pozvaní lektoři)
Baudišová Jana: Ikona – okno do nebe. 23 účastníků
Češka Stanislav: Záhada úzké dýky. 46 posluchačů
Kostrouch František: Archeologické výzkumy v Hodoníně, 25 hostů
Mazuch Marián: Nové výzkumy v Mikulčicích, 18 návštěvníků
Synek František: Proměny mikulčického hradiště, 25 hostů

9.

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

10. Konkretizace nabídkových pořadů pro školy
Vytvoření a aktualizace programových hromadných dnů pro školní skupiny s pedagogy a dále
domluva s učiteli na individuálních akcích šitých na míru pro děti všech věkových kategorií.
Nabízené programy lze rozdělit do následujících kategorií:
I. HROMADNÉ
II. INDIVIDUÁLNÍ
III. DALŠÍ VĚTŠÍ AKCE
IV. DROBNÉ DOPLŇKOVÉ AKTIVITY
Tyto programy navštívilo organizovaně 2631 žáků a studentů v doprovodu svých pedagogů.
Největší část těchto návštěvníků byly děti základních škol mezi 4. a 9. třídou (nejčastěji to pak
byly žáci, 4., 6. a 7. tříd). Těch na program vedený odborným pracovníkem – kulturně –
výchovnou pracovnicí přijelo 1463.
V sezóně roku 2012 byla posílena také práce se středními školami a gymnázii. Do Mikulčic jich
přijelo na běžnou prohlídku doplněnou obvykle o další program v podobě testu či kvízu o
šperkařství 873.
Návštěvníků z mateřských škol bylo 295.
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(graf č. 1. Návštěvnost speciálních programů v sezóně 2012)
Oblíbenost programů
Nejžádanějším doprovodným programem pro základní školy (od 4. tříd) bylo stejně jako v loňské
sezóně psaní hlaholice na voskových/plastelínových destičkách a pro mladší děti oblékání
velkomoravského oděvu. Pro všechny generace se stala zábavnou hra „drveník“, ale i střílení
z luku.
Zpestřením pobytu dětí je skupina experimentálních archeologů - Velkomoravanů. Jejich
přítomnost se stala nezapomenutelných oživením pobytu na hradišti. Zábavnou formou jim
přiblížila život starých Slovanů. Pro nejmladší děti z I. stupně ZŠ byla nepostradatelnou součástí
programu.
Stále byla udržována spolupráce s AÚ AV ČR, a to prostřednictvím výstupu profesionálního
archeologa. Vzhledem k velkému množství revizních průzkumů i průzkumů valu měly děti
možnost nahlédnout na práci archeologa přímo v terénu, kdy jim byly vysvětleny specifika a
postup práce průzkumů.
I přes obtíže spojené s velkými stavebními i krajinnými úpravami v areálu byl omezena soutěž O
Mojmírův poklad. Nabízené termíny tohoto programu byly proto posunuty až na druhou polovinu
návštěvní sezóny. Dohromady se soutěže zúčastnilo 117, které soutěžily ve 12 týmech.
Mezi další příležitost navštívit Slovanské hradiště patří doprovodné aktivity jako je vyhlášení
soutěžní (Skrytá paměť Moravy, Malujeme barvami země), náboženské poutě, podzimní program
V Rasticově městě aj. Tito dětští návštěvníci tráví v Mikulčicích čas především v areálu i
expozicích plněním soutěžních, sportovních, vědomostních i výtvarných aktivit.
PŘEHLED NÁVŠTĚV DĚTÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Počet dětí, které navštívily v doprovodu pedagogů speciální programy, byl 1463.
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28.4.

Brontosaurus

12 žáků

9.5.

ZŠ Veselí nad Veličkou

34 žáků

15.5.

ZŠ Jindřichov

42 žáků

15.5.

ZŠ Zlín

27 žáků

25.5.

ZŠ Očovská

45 žáků

30.5.

ZŠ Uherský Brod

43 žáků

31.5.

ZŠ Halenkovice

18 žáků

5.6.

ZŠ Nedakonice

50 žáků

5.6.

ZŠ Vlčnov

50 žáků

8.6.

ZŠ Hustopeče

50 žáků

12.6.

ZŠ Gbely, SK

42 žáků

13.6.

ZŠ Moravský Krumlov

45 žáků

14.6.

ZŠ Lipov

40 žáků

15.6.

ZŠ Vlčnov

37 žáků

19.6.

ZŠ Vsetín

35 žáků

19.6.

ZŠ Brno

18 žáků

22.6.

ZŠ Prušánky

30 žáků

26.6.

ZŠ Dolní Věstonice

30 žáků

26.6.

ZŠ Hodonín, Očovská

23 žáků

14.9.

ZŠ Lužice

16 žáků

14.9.

ZŠ Hodonín, Červené domky

90 žáků

20.9.

ZŠ Svatobořice - Mistřín

36 žáků

27.8.

ZŠ Lednice

45 žáků

27.9.

ZŠ Břeclav, Slovácká

53 žáků

27.9.

ZŠ Mikulčice

65 žáků

2.10.

ZŠ Břeclav

90 žáků

3.10.

ZŠ Hodonín, Vančurova

50 žáků

10.10.

ZŠ Zašová

35 žáků

12.10.

ZŠ Dubňany

52 žáků

12.10.

ZŠ Kunovice

40 žáků

17.10.

ZŠ Rajhrad

30 žáků

17.10.

ZŠ Mutěnice

30 žáků

18.10.

ZŠ Bratislava, SK

40 žáků

19.10.

ZŠ ?

30 žáků

23.10.

ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou

50 žáků

23.10.

ZŠ Trenčín, SK

30 žáků

(tabulka č. 2. Přehled návštěv základních škol v obou školních pololetích)
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PŘEHLED NÁVŠTĚV DĚTÍ STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ
V návštěvní sezóně 2012 byl připraven pro studenty středních škol doplňkový program. Ten
obsahoval přednášku o šperkařství na Velké Moravě, která byla doplněna o DVD pořad
Tajemství výroby velkomoravského šperku. Žáci museli na základě slyšených a viděných
informací vyplnit kvíz, jenž byl řešen s kulturně výchovnou pracovnicí.
Počet těchto návštěvníků čítal 873 žáků.
17.4.

SŠ Dubník

21 studentů

25.4.

SŠ Mělník

24 studentů

3.5.

Gymnázium Přerov

60 studentů

3.9.

Gymnázium Hustopeče

40 studentů

11.5.

Gymnázium Praha

30 studentů

5.6.

Gymnázium Ostrava

75 studentů

25.6.

SPgŠ v Odrách

18 studentů

19.9.

Gymnázium Boskovice

100
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SŠ Strážnice

90

11.10.

Gymnázium Hodonín

65

11.10.

Gymnázium Přerov

60

15.10.

Gymnázium Hodonín

50

16.10.

SOŠ Šumperk

33

24.10.

Gymnázium Uh. Hradiště

180

6.11.

Gymnázium Senica, SK
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(tabulka č. 3. Přehled návštěv středních škol v obou školních pololetích)
Zpracování nabídkových pořadů pro rodiče s dětmi
Při návštěvě rodin bylo menším dětem s rodiči nabídnuto hned několik doplňkových aktivit.
Jednalo se o komentovanou prohlídku expozice založenou na nabízené křížovce, jejímž účelem
bylo vyhledáváno názvy předmětů – archeologických nálezů v expozičních vitrínách a hledání
výsledného slova.
Pro nejmenší děti byla nachystána menší omalovánka Slovanky či Slovana nebo obrázků
korespondujících s kalendářním rokem (motivy jarní, velikonoční, den matek apod.). Pro starší
děti byly připraveny černobílé pracovní listy a hlaholice a historická mapa.
Oblíbenou se také stala hra „Cestujeme v čase“. Vědomostní úkol řešily děti společně s rodiči
během prohlídky celého areálu a obou expozic památníku. Za pomoci průvodkyně, pokladní či
kulturně – výchovné pracovnice vyřešily děti správné odpovědi na 5 otázek, vypsaly soutěžní
kupón a obdržely puzzle společně s postavou Rostíka (odměnou v Mikulčicích). Soutěžní kupony
byly shromážděny a vylosován jeden účastník, který obdržel výhru.
Mezi akcemi připravenými pro rodiče s dětmi patřila také Muzejní noc kostelů.
11. Práce v Komisi pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku
Práce v komisi pro práci s veřejností je závislá na kontaktování komise, které v letošním roce
neproběhlo.
12. Zpracování elektronických prezentací: představení památníku, archeologických prací, vize
rozvoje a budoucnosti, programů pro děti a o připravovaných akcích
V týmové spolupráci byly vypracovány hodinové prezentace pojednávající o naší
archeologické památce a prezentace představující smysl a cíle soutěžního programu Čarovné
barvy země.

30

13. Vyhledávání starých filmových a fotografických dokumentů o archeologických výzkumech
v Mikulčicích (např. ve spolupráci s ČT), jejich přepis a zpracování do prezentační formy.
Po celý rok jsme byli v kontaktu s pracovnicí Archivu ČT Praha, kde jsme měli vybrány černobílé
dokumenty pojednávající o zlatých časech archeologických výzkumů v Mikulčicích a o práci prof.
J. Poulíka a dr. Z. Klanici. V závěru roku byly zajištěny finanční prostředky pro přepis vybraných
dokumentů a tyto byly práce objednány. Dodané dokumenty mohou být využity pouze místně pro
výukové nekomerční účely.
14. Realizace schválených a finančně zajištěných dotisků, nových tisků a reedice publikací.
Během roku byly vytipovány vhodné propagační materiály pro reedici, nebyly však zajištěny
finanční prostředky. Realizace byla odložena příp. na rok 2013.

8. KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST II.
Hodonínská pracoviště
1.

Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelový sál Evropa – příprava a realizace
národopisného pásma.
Od 28. - 30. 3. 2012 se uskutečnila tradiční předváděcí akce. Během tří dnů se na akci
vystřídalo více než 20 předvádějících. Odborní pracovníci se do akce zapojili čtyřmi
zvykoslovnými stanovišti, rozdělenými podle jednotlivých dnů velikonočního týdne (od Květné
neděle až po Velikonoční pondělí) doplněné výstavkou velikonočních pohlednic. Účast 514 osob.

2.

Vánoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelová sál Evropa – příprava a realizace
národopisného pásma
Během tří dnů (12. 12. – 14. 12.) se v sále Evropa, kde se akce konala, vystřídalo dvacet
předvádějících. Bylo připraveno zimní zvykoslovné pásmo na čtyřech stanovištích a výstavka
vánočních pohlednic. Součástí programu byl doprovodný pořad "Od Martina do Štěpána" o
vánočních zvycích, pověrečných představách a magických praktikách na Slovácku. Muzejní
pracovníci předváděli výrobu svíček ve skořápkách a ve spolupráci s předvádějícími zdobení
perníčků. Účast 517 osob.

3.

Vodní království – příprava textů pro účinkující, podíl na přípravě scénáře akce, organizace, účast
na jednáních během celého roku. Uskutečňováno ve spolupráci s DK Hodonín a dalšími místními
institucemi
V první polovině roku 2012 probíhala jednání k organizačnímu zabezpečení akce s partnery
akce - s Domem kultury Hodonín, městem Hodonín, Střediskem volného času Hodonín. Zástupci
MMH se jako členové královské rady Vodního království Hodonín účastnili korunovace nové
královny a dalších aktivit, spolupodíleli se na tvorbě scénáře celé akce a přípravě textů pro
účinkující, zajišťovali také scénář a průběh všech soutěží.

4.

Spolupráce na projektu Dotkni se 20. století - v součinnosti s Národním muzeem a dalšími
institucemi. Hlavní náplní bude příprava výukových materiálů k dějinám 20. století, výběr
vhodných předmětů pro muzejní kufřík, zajištění semináře pro učitele aj. - realizace na základě
požadavků NM.
Spolupráce v roce 2012 prozatím probíhala v podobě emailových zpráv, jednalo se o
přípravnou fázi, do projektu bude muzeum zapojeno více v roce 2013.

5.

Vinařův rok - sezónní program pro školy o pěstování a zpracování vinné révy, tradiční plodiny
našeho regionu - na nádvoří zámečku
Tematický program byl rozčleněn na jednotlivá stanoviště na nádvoří MMH, kde si děti MŠ a
ZŠ mohly vyzkoušet okopávání vinné révy, stříhání hroznů, výrobu strašáka, mletí, lisování a
zazpívat písničky. Účast 92 osob

6.

Prezentace archeologie pro děti MŠ a ZŠ v Hodoníně a okolí
Archeologické nálezy byly prezentovány především v rámci akce Pravěk v muzeu (23. 10. a
24. 10. 2012), která se odehrávala v hodonínském sálu Evropa. Akce se zúčastnily desítky děti
MŠ a ZŠ z Hodonína a blízkého okolí. Dalšími zajímavými akcemi byly přednášky zaměřené na
archeologii, které archeologické oddělení realizovalo v základních školách (Základní škola T. G.
Masaryka Čejkovice 11. 10. 2012, Základní škola M. Kudeříkové Strážnice 3. 12. 2012).
PowerPointová prezentace byla doplněna i o trojrozměrné ukázky originálních pravěkých a
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středověkých předmětů. S každodenním životem obyvatel v době Velké Moravy se mohli
seznámit účastníci dětského tábora v pravoslavném monastýru v Hrubé Vrbce (10. 7. 2012), kde
se konalo tématické odpoledne s povídáním o Velkomoravanech s doprovodnou ukázkou
dobových předmětů.
7.

Spolupráce při kulturních akcích na SHM – nebyla požadována

Mimo PHÚ byly navíc realizovány akce:
1. Stála basa u primasa
Program o krojích a lidovém tanci, od Vánoc po fašank, realizováno pro MŠ Mozaika Sídlištní, 28. 2. - 98 dětí + 6 učitelek, MŠ Pravoslava Veselého 1. 3. - 25 dětí a 3 učitelky. Účast
132 osob.
2. Prázdniny se šamanem 23. - 27. 7. 2012
Celodenní interaktivní dílny pro děti ve věku 5 - 14 let, akce byla vedena formou prožitkových
dílen (využití metod dramatické výchovy, muzikoterapie, výtvarné výchovy aj.) Tématem bylo
poznávání Afriky provázané fiktivní osobou moudrého šamana. Akce proběhla ve spolupráci s
Pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín, u příležitosti výstavy Byli jsme v Zambii. Účast
150 osob.
3. V osadě pravěkých lovců 23. 10-. 24. 10. 2012
Pro mateřské a základní školy bylo připraveno povídání o pravěku s dílnami na jednotlivých
stanovištích v sále Evropa - tkaní na pravěkém stavu, drcení obilí na zrnotěrce, ukázky pravěkých
nástrojů a nálezů, obydlí, střílení z luku, bubnování a lov na mamuta. Účast 165 osob.

Víceúčelový sál Evropa
V roce 2012 byly v sále Evropa realizovány především pronájmy. Především DK Hodonín využil
prostor sálu Evropa 14x. Z dalších již tradičních pronajímatelů to byla firma DUFI – Lenka Dufková se
dvěmi módními přehlídkami. Oproti jiným letům Evropský polytechnický institut využil služeb sálu
Evropa pro pořádání své promoce pouze 1x. Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký
sbor využil zvukových kvalit sálu Evropa pro pořádání koncertů klasické hudby jen 2x. Celkem 3 akce
uspořádalo v sále Evropa Křesťanské společenství, později soukromě již jen pan Jiří Němec se
stejnou náplní akce – křesťanské setkání s přednáškou.
Sálu Evropa využil i 2x Krajský úřad Jihomoravského kraje při svých akcích – setkání představitelů
obcí s vedením Jihomoravského kraje a školení ekonomických pracovníků jednotlivých obcí.
Prestižních prostorů sálu Evropa 2x využila také ve svém jubilejním roce Nemocnice T.G.M. Hodonín.
Své akce zde 2x uspořádalo i Středisko volného času.
Po několika letech byla v sále obnovena i nožířská přehlídka Morava nůž 2012.
Dramaturgie sálu Evropa se soustředila především na již osvědčené akce, především koncerty vážné
hudby, které pro koncertní sezónu 2012/2013 propagačně a organizačně zaštítil DK Hodonín. V rámci
vymezených termínů tedy Masarykovo muzeum v Hodoníně uspořádalo
Hudební čtvrtky
23. 2. 2012

Hudební čtvrtek - Michal Grombiří a jeho hosté, návštěvnost 180 platících

20. 6. 2012

Hudební čtvrtek – Sbor Gymnázia Hodonín Barbastella a jeho host Boris
Prýgl, návštěvnost 61 platících

27. 9. 2012

Hudební čtvrtek – Komorní orchestr města Kyjova a smíšený pěvecký
sbor Carmina Vocum

V rámci jazzových koncertů byly v sále Evropa uspořádány následující koncerty
6. 5. 2012

Jazzové královny – Erika Kertesz & Avenue
- v rámci společného projektu s DK Hodonín „Jazzové královny“, kdy jeden
z koncertů se zaručilo uspořádat Masarykovo muzeum v Hodoníně a druhý
DK Hodonín, návštěvnost 16 platících

7.11.2012

Rudy Linka Trio
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- koncert uspořádán ve spolupráci s DK Hodonín, návštěvnost vykazuje DK
Dále v sále Evropa byly zajišťovány konference
22. -23. 2. 2012
5. - 6. 11. 2012
27. - 30. 11. 2012

Vývoj obchodu na Moravě od počátků do roku 1945 - konference
Sympozium T.G.M. a první republika
Kolokvium – Velkomoravské Mikulčice

V rámci těchto akcí bylo zajišťováno organizační zajištění, převoz rautu, ozvučení a osvětlení akce,
zajištění večerního programu, úpravy sálu a přísálí dle požadavků hlavního organizátora každé z akcí.
Kromě dílčí spolupráce na velkých akcích Masarykova muzea, např. velikonoční a vánoční předváděcí
akce, noc v muzeu apod. byly především pro děti MŠ připraveny výukové programy, které se
uskutečnily v následujících termínech:
V rámci výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ byly v roce 2012 na základě požadavků jednotlivých
MŠ uspořádány následující programy
28.2. a 1.3.2012

Stála basa u primasa
28. 2. 2012 – 98 dětí + 6 dozor (MŠ Mozaika - Sídlištní), 1. 3. 2012 – 25 dětí
(MŠ Pravoslava Veselého)

23. - 27. 7. 2012

Prázdniny se šamanem
- tvůrčí dílny uspořádané ve spolupráci s Mgr. Alenou Vlkovou z Pedagogicko
psychologické poradny v Hodoníně, návštěvnost – každý den 30 dětí

26. 8. 2012

Africké odpoledne
- akce uspořádána na nádvoří zámečku s volným vstupem pro děti i jejich
doprovod v rámci hodonínského kulturního léta

25. 9. 2012

Vinařův rok
- již tradičně byla uspořádána akce pro děti MŠ s tématem vinařství, ve které
se mohli seznámit se základními informacemi o tomto významném
zemědělském odvětví a symbolu jižní Moravy
- návštěvnost 92 dětí

23. -24. 10. 2012

V osadě pravěkých lovců
- program uspořádán především pro děti MŠ a ZŠ ve spolupráci
s archeologickým pracovištěm Masarykova muzea v Hodoníně
- návštěvnosti celkem 151 vstupů dětských návštěvníků + 14x pedagogický
dozor

14. a 15. 5. 2012
16. 11. 2012

Procházka městem Hodonínem
- již tradiční akce pro děti předškolního věku na MŠ. V programu se děti
seznámí se základními údaji o městě Hodoníně, následně navštíví chrám sv.
Vavřince a radnici na Masarykově náměstí v Hodoníně
- návštěvnost 14. a 15. 5. 2012 – celkem 89 dětí + 10x pedagogický doprovod
- návštěvnost 16. 10. 2012 – 22 dětí + 3x pedagogický doprovod

Kompletní přehled akcí viz Příloha č. 4, přehled pronájmů Příloha č. 5.
V rámci Internetové encyklopedie Města Hodonína byly uspořádány pracovní schůzky s odbornými
pracovníky, kteří se podílí na tvorbě databáze encyklopedie. V 2012 byla zapsána tato hesla:
Gottfilf Arnošt, Köhler Jan, Riga Antonín, Hosák Ladislav, Hlavinka Karel, doplnění literatury, alej
lesmistrova, Nedomanský Václav, Bezdíček Miroslav, Hadačová Dana, Hřebíčková Petra, Pohanka
Siloš, Šváb Jaroslav, Mayer Peretz Beda,Vacenovská Iveta, Komárek Valtr, Novák Karel - doplnění,
Nosek Jan, Skulínek František, Skulínková Oldřiška, Antoš Miroslav, Hynek Miloš, Trnka Zdeněk,
Smrčková Anna, Pospíšil Jaroslav, Grombiřík Dušan - doplnění, Filipovičová Hana, Žaroský Vladimír,
Hrubý Josef - doplnění, Kopeček Vojtěch, Mons. Zouhar Josef, Mgr. Salajka Antonín, Horák Jiří,
Hatala Miroslav, Dvořáková Zdenka, ing. Kučera Antonín, Švancerová Běta, boží muka na ulici
Měšťanské, Bratrská škola, bombardování města Hodonína 1944, Výroční cena města Hodonína,
cihelny.
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Doplněny galerie z obrazů starostů města Hodonína: Mráka Jiří Mgr., Absolon Ferdinand, Kočiš Josef,
Dobrovolský Jaroslav, Berka Karel, Novák Karel, Krajíček Eduard, Redlich Fritz, Mayer Viktor, Ammer
Leopold, Mayer Vilém, Fröhlich Anton, Funiak Karel, Doplněn Mgr. Igor Taptič, kostel
Československého sboru evangelického, fara římskokatolická, Galerie výtvarného umění. Zadána byla
také do databáze základní literatura o Hodoníně.
V rámci spolupráce Masarykova muzea s DK Hodonín na projektu Vodního království byly pracovníci
muzea přítomni na pracovních schůzkách k organizaci této akce. Byli dále touto pracovní skupinou
pověřeni vytvořením dětských her Vodního království, podíleli se na jejich organizaci i zajištění celé
akce.
V rámci akce Slavnosti Vodního království navštívilo nádvoří zámečku dne 6. 6. 212 přibližně 1000
osob.
V rámci projektu Vodního království se také výše uvedení pracovníci Masarykova muzea zúčastnili
slavnostního průvodu kostýmovaných účastníků na Svatovavřineckých slavnostech dne 11. 8. 2012.

Kategorie
Expozice+výstavy
1 + 13
Kulturně výchovné akce
22
Konference, semináře, sympozia
2
Akce s volným vstupem (dny otevřených dveří)
3
Výstavy připravované pro jiné organizace (instituce) 1
Ostatní – koncerty
4

Počet návštěvníků
2327+3646, celkem 5 973
4 146
101
18
pro města, jiná muzea atp.
60 000
328

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Provázení návštěvníků dle objednávek a zájmu v zimním období (od 2.1.– 31.03. a 1.12 – 31.12.
2012)
V hlavní návštěvní sezóně 2012 (1. 4. – 31. 10.) navštívilo památník téměř 17.000 platících
návštěvníků. Památník v rámci svých turistických nebo rodinných aktivit nebo při poutích
navštívilo přes 20.000 hostů, kteří shlédli pouze exteriéry této archeologické památky. Celková
návštěvnost více než 20.000 hostů.

KATEGORIE

POPIS AKCE
Pavilon I
vstupenek)

-

Expozice, výstavy

Pavilon II
vstupenek)

-

Kulturně výchovné akce

MÍSTO

NÁVŠTĚVNOST

Mikulčice

20000

Mikulčice

12200

areál SHM

Mikulčice

25000

Čarovné barvy země (výtvarné práce)

Mikulčice

3000

Ikona - brána do nebe (repliky ikon)

Mikulčice

1500

V Rasticově městě Morava

akce během
roku
5000

Čarovné barvy země - vernisáž

Kyjov

45

Čarovné barvy země - vernisáž

Boleradice

20

Den dravců (4x)

Mikulčice

650

stálá
stálá

34

expozice
expozice

(dle
(dle

Přednášky

Akce s volným vstupem

Konference,
sympozia

Muzejní noc kostelů

Mikulčice

250

Drakiáda

Mikulčice

40

Nové výzkumy církevních staveb (M.
Mazuch)
Mikulčice

28

Tajemství dýky (prezentace knihy, S.
Češka)
Mikulčice

35

Ikona - brána do nebe (J. Baudyšová)

Mikulčice

28

Cyrilometodějská pouť pravoslavných

Mikulčice

1200

Kulturní slavnost Bulharů

Mikulčice

700

Cyrilometodějská pouť Podluží

Mikulčice

2000

státní svátky

Mikulčice

550

vyhlášení NKP (1962 - 50 let)

Mikulčice

1500

mezinárodní odborné kolokvium

Mikulčice

35

Kyjov

700

semináře,

Výstavy připravené pro
jiné instituce
Čarovné barvy země (výtvarné práce)
Čarovné barvy země (výtvarné práce)

SvatobořiceMistřín
450

Čarovné barvy země (výtvarné práce)

Boleradice

800

Čarovné barvy země (výtvarné práce)

Brno

2000

Ostatní (práce s dětmi a
14 ZŠ a SŠ
mládeží)
Soutěž Čarovné barvy země (vyhlášení) JMK
250
Semináře k projektu Čarovné barvy 4 ZŠ a SŠ
země
JMK
100
Soutěž
Skrytá
(vyhlášení)

paměť

Moravy
120

Soutěž o Mojmírův poklad

12 ZŠ

118

Den s archeologem pro 4. třídy

2 ZŠ

74

Den s archeologem pro 7. třídy

2 ZŠ

75

Pohádka O princezně Dobroslavě

7 MŠ

295

Velkomoravský den pro 4. třídy

3 ZŠ

143

Velkomoravský den pro 7. třídy

4 ZŠ

152

Velkoravské dny pro veřejnost

4 víkendy

3500

Program z balíčku

36 ZŠ

1463

Program z balíčku

15 SŠ

873

Den Země (Brontosauři)

320

Autotour Veteran car Ostrava

180

Akropole cross (přespolní běh)

5 ZŠ

220

Charita Brno

100

Charita Hodonín

120
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Provozní doba v Hlavní návštěvní sezóně byla pro zvýšený zájem hostů rozšířena v měsících
červenec a srpen o víkendech s otevírací dobou do 18.30 hodin. V měsících červen až září byl
památník přístupný také v pondělí odpoledne a provádění zajišťovali kmenoví pracovníci
památníku.
Pro objednané skupiny byl otevřen také v pracovní dny měsíce listopadu a prosinec.
2.

Provázení návštěvníků v hlavní návštěvní sezóně (od 1. 4. – 30. 12. 2012).
Návštěvnické služby byly poskytovány prostřednictvím sezónních průvodců a brigádnic.
Během hlavní sezóny 2012 bylo pokladnou evidováno 16.065 návštěvníků. Při počtu 168
návštěvních dnů to znamená denní průměr 96 hostů. Z celkového počtu bylo 10.530
individuálních turistů (66%) a 5.535 osob (34%), účastníků 123 zájezdů (průměr zájezdu 45
osob). Znamená to také 0,7 zájezdu denně. Z nich 65 autokarů vypravily školy s žáky a studenty
(52%) a 58 agentury s dospělými (42%).
K tomuto základnímu (oficiálnímu) číslu obvykle dáváme na vědomí (např. novinářům a jiným)
ještě 3.000 osob, tedy těch, kteří do areálu zavítají, ale nejdou do recepce (cykloturisté, on-line
bruslaři, pejskaři, houbaři, rybáři, modeláři) a 1.500 osob na dvou cyrilometodějských poutích
(pravoslavná a římskokatolická).
Celkem tedy uvádíme návštěvnost roku 2012 (16.065 + 4.500) = 20.565 hostů.

3.

Příprava hlavní návštěvní sezóny (do 31. 3.)
Příprava materiálů a pomůcek pro práci se školami (nástěnka pro dětské návštěvníky, tabulky
s hlaholicí, objednávka výroby nových rydel – stilů, kopie hlaholice, křížovek, tvorba pracovních
listů nezbytných pro novou soutěž O Mojmírův poklad, tisk informačních tabulích v areálu
hradiště pro soutěž, nákup potravin a odměn pro dětské programy (jáhlové kuličky, lízátka aj.),
údržba dětského koutku v I. expozici atd.
Rozvíjení stávajících programů pro děti. Rozšíření obsahu programu pro děti z mateřských škol
(Pohádka o princezně Dobroslavě o délce 1 hodiny) a soutěže O Mojmírův poklad pro děti
druhého stupně ZŠ (viz výše).
Ve spolupráci s výtvarnicí výroba pexesa s motivy velkomoravských obyvatel, puzzle s obrázkem
ohrazeného velkomoravského dvorce, pracovních listů, odměnových kartiček s hlaholicí, výroba
motivačních listů pro školy a výroba otázek pro expozici pavilonu I.
Tvorba kontaktních lístků pro vedoucí zájezdů a cestovních kanceláří, lístky pro pedagogy a
evaluačních listů každé akce pro děti.
Příprava power pointové prezentace kulturně-výchovné nabídky zaměřené pro děti mateřských a
poté základních škol pro vystoupení na poradě ředitelů MŠ a ZŠ na MÚ v Hodoníně.

4.

Spolupráce při akci ochránců přírody Den země (28.4.)
Den Země uspořádalo Hnutí Brontosaurus, místní skupina Vlkani, ve spolupráci s pracovníky
památníku v sobotu 28.04. Programy probíhaly od 09.30 do15.00 hodin na řadě pracovišť se
zajímavou prezentací a obsahem. Většina účastníků navštívila také naše expozice a v rámci
plnění úkolů si prohlédla exteriéry hradiště. Zúčastnilo se kolem 220 dětí a rodičů.

5.

Příprava a realizace cyklu tematických besed pro členy Klubu přátel SHM i veřejnost - 25. 5., 6.
7., 19. 8., 23. 9., 28. 10.
V roce 2012 bylo uspořádáno pět přednášek nebo besed Klubu přátel památníku, o nichž je
blíže pojednáno výše v bodě 3/8.

6.

Příprava a zajištění akce Muzejní noc (25. 5.)
Muzejní noc 2012 se uskutečnila jako celodenní akce a byla součástí širšího programu poprvé
jako Noc kostelů. Její součástí byl dopoledne Velkomoravský den pro školní děti a mládež,
odpoledne pak představení hasičské techniky pro děti s rodiči a širokou veřejnost, beseda
v rámci Klubu přátel památníku (S. Češka) a večer pak bylo kulturní vystoupení pěveckého sboru
a instrumentalistů z Gymnázia Brno pod vedením F. Pospíšila a Umělecké školy v Hodoníně
s vedoucí M. Hanáčkovou.
Tento den navštívilo památník necelých 300 pozorných hostů.
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7.

Příprava a zajištění akce Čarovné barvy země (14. 6.)
Malířská soutěž Čarovné barvy země 2012 je podrobně pojednána v bodech 2/4 – 8.

8.

Příprava a zajištění programových dnů pro mateřské školy
V průběhu sezóny roku 2012 jsme pokračovali v práci s mateřskými školami. Nabízen byl
stávající program pohádka O princezně Dobroslavě.
Z důvodu nutnosti dodržení pevného časového harmonogramu předškolních dětí jsme zůstali u
oslovování mateřských škol z nejbližšího okolí. Školám byly přes internet i dopisem nabídnuty
termíny (většinou pondělí dopoledne). Ředitelky MŠ programy konzultovaly a pak se přihlásily
k návštěvě. Z 20 vyhlášených termínů bylo nakonec kulturně-výchovnou pracovnicí realizováno
sedm dětských dnů s mateřskými školami.
V první polovině sezóny to byla jedna mateřská škola, v druhé poté 6.
PŘEHLED NÁVŠTĚV DĚTÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

21.5.

MŠ Hodonín

40 dětí

17.9.

MŠ Lužní

44 dětí

24.9.

MŠ Dolní Bojanovice

40 dětí

1.10.

MŠ Říčany, Brno

29 dětí

4.10.

MŠ Družstevní, Hodonín

60 dětí

15.10.

MŠ Vradiště a Prietržka, SK

32 dětí

29.10.

MŠ Vančurova, Hodonín

50 dětí

9.

Příprava a zajištění programových dnů s archeologem pro základní školy: 27. 4., 4. 5., 12. 10.,
26. 10.
V roce 2012 se dle zájmu základních škol i s ohledem na určitá omezení volného návštěvnického
pohybu po akropoli spojená s realizovanými stavebními úpravami uskutečnil z plánovaných šesti
termínů jen Den s archeologem 12.10. Dětem přednášel Dr. Marián Mazuch.

10. Příprava a zajištění programových dnů se soutěží (O Mojmírův poklad): 18. - 19. 4., 16. - 17. 5.,
13. - 14. 6., 19. - 20. 9., 17. - 18. 10.
V roce 2012 se dle zájmu základních škol i s ohledem na určitá omezení volného návštěvnického
pohybu po akropoli spojená s realizovanými stavebními úpravami uskutečnil z plánovaných pěti
termínů soutěž O Mojmírův poklad jen ve dvou termínech.
Výsledky soutěže:
VÝSLEDNÝ ČAS

UMÍSTĚNÍ

ŠKOLA

SKUPINA (vedoucí a
spolupracovníci)

28 min

1

ZŠ
VANČUROVA,
HODONÍN

Marek Želísko + 9 osob

34 min

2

GYMNÁZIUM
BOSKOVICE

Erika Winklerová + 10
osob

34 min

2

GYMNÁZIUM
BOSKOVICE

Eliška Hrochová + 8
osob
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36 min

3

GYMNÁZIUM
BOSKOVICE

Kamila Pospíšilová + 9
osob

38 min

4

ZŠ SVATOBOŘICE MISTŘÍN

Ondřej Divácký + 8
osob

38 min

4

ZŠ
VANČUROVA,
HODONÍN

Markéta Ondrušová +
10 osob

40 min

5

ZŠ
VANČUROVA,
HODONÍN

Lukáš Hačunda + 9
osob

46 min

6

ZŠ
VANČUROVA,
HODONÍN

Sam Bílek + 10 osob

46 min

6

ZŠ SVATOBOŘICE MISTŘÍN

Simona Maradová + 7
osob

47 min

7

ZŠ SVATOBOŘICE MISTŘÍN

Vilém Půček + 9

47 min

7

ZŠ SVATOBOŘICE MISTŘÍN

Nathalie Ponticelli + 7
osob

61 min

8

GYMNÁZIUM
BOSKOVICE

Denisa Daňková + 10
osob

11. Příprava a realizace Velkomoravských dnů: 6. 5., 8. - 9. 6., 22. – 23. 6. 14 – 15. 9., 27. 9.
V uvedených termínech byly se spoluprací se členy Centra experimentální archeologie a živé
historie (CEA) uspořádány Velkomoravské dny. V pátek byl připraven speciální program pro
školní děti, v sobotu a v neděli pro rodiče s dětmi. Akce se velmi líbily, škoda, že určité personální
problémy v tomto roce provázely skupinu CEA.
12. Příprava a realizace Dne dravců a spolupráce se skupinou
I v tomto roce pokračovala spolupráce se skupinou Zayferus. Tradičně byl uspořádán Den
dravců v podzimním říjnovém termínu (05.10.) pro děti mateřských a základních škol. Členové
skupiny iniciativně předvedli na vlastní náklady další tři programová vystoupení během letních
měsíců. Jejich návštěvnost však nebyla (s výjimkou říjnového termínu) vysoká a pro nadcházející
rok bylo doporučeno lépe volit termíny v případě, že bude ve spolupráci pokračováno.
13. Příprava a realizace Dne dětí a Noci kostelů (1. 6.)
V uvedený den byl uspořádán bohatý celodenní program sestávající z dopoledne pro školy
(soutěže, prohlídky), odpoledne pro rodiče s dětmi (soutěže, ukázky požární techniky) a večerní
koncerty v pavilonu I, přednáška a noční prohlídky.
Akce byla opět úspěšná a návštěvnost (250 hostů) vykazuje pomalu zvyšující se tendenci.
14. Podíl na přípravě a realizaci mezinárodních závodů Velká Morava (21.4.)
Atletický klub Mikulčice i v tomto roce uspořádal v pořadí již 39. ročník běhu Velká Morava
s mezinárodní účastí. Závodníci nejdelší tratě (10 km) mají otáčku v našem areálu. Ve spolupráci
s námi obdrželi všichni účastníci volnou vstupenku k prohlídce areálu a propagační materiál,
nejvýznamnější hosté si areál prohlédli za doprovodu pořadatelů.
15. Den bulharské menšiny (26. 5.)
Den bulharské menšiny (26. 5.) se letos uskutečnil opět v termínu Pravoslavné cyrilometodějské
pouti. Slavnost s bohatým doprovodným kulturním programem bulharského folklorního souboru
byla organizována pražským Mezinárodním svazem Bulharů ve Střední Evropě.
Akce i pouti se zúčastnili významní bulharští i čeští hosté. Celková účast byla kolem 800 osob.
Program uskutečnil v plném rozsahu ku spokojenosti poutníků i bulharských krajanů. Na
programu se podíleli místní účinkující a hosté z okolí.
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Součástí Dne bulharské menšiny bylo slavnostní položení věnců k památníku na akropoli i
k sousoší sv. Cyrila a sv. Metoděje za účasti předsedkyně bulharského parlamentu a
významných pravoslavných.
Aktivní spolupráce pořadatelů s vedením pobočky za podpory obecního úřadu spočívala v
přípravě posezení pro návštěvníky a v zajištění občerstvení formou stánkového prodeje
(dodavatelsky firma Velkoobchod Alfa, pan J. Šalša).
16. Cyrilometodějská pravoslavná pouť (26. 5.)
I letošní slavnost pravoslavné církve se uskutečnila 26. května v dopoledních hodinách za účasti
asi 600 poutníků. Její součástí byla nejen pravoslavná svatá liturgie v prostorách základů baziliky,
ale také položení věnců k památníku Cyrila a Metoděje na akropoli. Svatá liturgie se konala přímo
v prostorách replik základů III. mikulčického kostela – baziliky.
17. Sv. liturgie Církve řeckokatolické (16. 6.)
Třetí cyrilometodějská pouť – Církve řeckokatolické, se v tomto roce z důvodů rekonstrukce a
uzavření pavilonu II – Kostela ani v náhradním podzimním neuskutečnila.
18. Vyhlášení výsledků VI. roč. Lit. soutěže Skrytá paměť Moravy
Šestý ročník literární soutěže byl vyhlášen v rámci vzpomínkového večera „Ať žije republika“,
který se konal v Památníku písemnictví v Rajhradě u příležitosti výročí vzniku Československa.
Program byl koncipován jako ohlédnutí za uplynulými ročníky, proto byli k autorskému čtení
pozváni vítězové V. ročníku.
Kalendář soutěže, kterou po odborné stránce garantovala pobočka Muzea Brněnska – Památník
písemnictví na Moravě v Rajhradě, vyhovoval, veřejnost a ředitelé základních a středních škol ve
všech moravských krajích byli o soutěži průběžně informováni jak prostřednictvím informačních
materiálů (kalendárium soutěže, leták, podmínky soutěže, přihláška soutěže, termíny Krocení
literární múzy) v elektronické podobě, upoutávek v médiích, tak prostřednictvím webových
stránek organizátorů. K propagaci soutěže významně přispělo také pořádání semináře tvůrčího
psaní Krocení literární múzy, který se od ledna do března pod vedením pracovnice Památníku
písemnictví na Moravě konal ve všech moravských krajích.
Statistika VI. ročníku:
Výsledková listina VI. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy
I. kategorie (12–15 let):
1. cena Milan Chrobák z Nového Jičína, ZŠ Tyršova: O vzniku hlaholice
2. cena Martina Baláková z Rudic, Gymnázium Blansko: Alfons Mucha - Gismonda
3. cena Kateřina Hurdálková ze Starovic, Gymnázium T.G.M. Hustopeče: Věčný domov
čestné uznání Kateřina Baslerová z Velkých Němčic, Gymnázium T.G.M. Hustopeče:
Gregor
čestné uznání Žaneta Batoušková z Kostelce u Holešova, Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov: Malý velký holubí příběh
II. kategorie (16–19 let):
1. cena Iveta Jakubčíková ze Šakvic, Gymnázium T.G.M. Hustopeče: Poptávka
2. cena Kristýna Řezáčová z Jamolic, Gymnázium Moravský Krumlov: Pět P
3. cena Eva Halačková z Hustopečí, Gymnázium T.G.M. Hustopeče: Jak to tenkrát bylo aneb
příběh Věstonické venuše
čestné uznání Barbora Kaplánková z Mokré-Horákova, Gymnázium a ZUŠ Šlapanice: Z
pamětí rodu Musca: Studie Schindler
čestné uznání Karolína Hurdálková ze Starovic, Gymnázium T.G.M. Hustopeče: Noční řeči
Porota
Mgr. Radek Malý, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého – Katedra bohemistiky), doc.
PhDr. Věra Linhartová, CSc. (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity – Kabinet dějin medicíny),
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Ing. Libuše Nivnická (Knihovna Jiřího Mahena), Mgr. Jan Němec (literární měsíčník Host), PhDr.
Vojen Drlík (Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě).
Všichni porotci pracovali velmi zodpovědně, závěrečné zasedání poroty a vyhodnocení výsledků
proběhlo bez problémů. Organizátoři připravili pro porotu příspěvky po základní kontrole,
přehledně uspořádané a patřičně označené. Jako nedostatečné se ukázalo dosavadní obecné
zhodnocení úrovně soutěžních příspěvků v průběhu slavnostního vyhlášení výsledků soutěže.
Pro další ročníky se jeví žádoucí, aby porota zveřejnila stručné hodnocení všech deseti
nominovaných prací.
19. Vyhlášení výsledků 2. roč. výtvarné soutěže Čarovné barvy země (14. 6.)
Vyhlášení výsledků se uskutečnilo dne 14. června 2012 v areálu Slovanského hradiště
v Mikulčicích, národní kulturní památky.
Po zahájení a koncertu Hodonínského smyčcového kvarteta je v dopoledních hodinách čekaly
hned dva úkoly. Prvním z nich bylo vybrat ze všech vystavených prací napříč všemi kategoriemi
nejlepší dílo.
Druhým úkolem dětí bylo řešení vědomostního kvízu, který děti pomocí zadaných otázek provedl
celými prostory mikulčického velkomoravského památníku, expozicí a areálem. Z řad
zúčastněných, kteří odpověděli správně na všechny položené otázky, byl v obou připravených
kategoriích vylosován jeden výherce.
20. Cyrilometodějská pouť Podluží (5.7.)
Pouť Podluží se uskutečnila odpoledne 5. 7. za účasti řady významných hostů z řad světských
politiků a duchovních představitelů. Návštěvnost muzea: 300 osob + 1200 účastníků poutě.
21. Zpracování koncepce a obsahu programových dnů s názvem V Rasticově městě (jaro – léto podzim), programová příprava a realizace v termínech: 5. - 6. 5., 5. - 6. 7., 28. - 30. 9.
V minulých dvou letech jsme zavedli do programové nabídky nový titul významných kulturních
akcí pořádaných na památníku. Poprvé jsme název V Rasticově městě Morava (dle titulu dětské
knihy spisovatele B. Fialy o mikulčickém nalezišti z roku 1964). Takto byly nazvány tři dvoudenní
programové dny, které se uskutečnily v květnu, červenci a v měsíci záři.
Součástí velmi bohatého programu, který během tří víkendů navštívilo 1500 hostů, byly nejen
ukázky řemeslné výroby (4 stánky s řemeslníky a prodejci), vystoupení členů skupiny Centra
experimentální archeologie a živé historie - CEA, možnost návštěvy pouťových stánků.
Víkendy sice nebyly mimořádně navštíveny jako v roce 2011 (tehdy byl zájem především o
výstavu originálních šperků), ale i tak se programové dny setkaly s kladným ohlasem návštěvníků
a byly vysloveny požadavky pokračovat v podobně laděných programech i v příštích letech.
22. Den otevřených dveří v rámci MDM – spolupráce s AÚ AV ČR Brno, pracoviště Mikulčice
Den otevřených dveří se uskutečnil 16. 9 a byl plně v režii pracovníků mikulčické expozitury
archeologického ústavu. Návštěvníci měli možnost zdarma shlédnout naše expozice a především
navštívit pracoviště AÚ AV ČR a seznámit se zde s konkrétní prací i výsledky bádání archeologů
a konzervátorů. Návštěvnost našich expozic byla 115 osob.
23. Otevření památníku v den státních svátků, vstup zdarma
Jde o návštěvnicky vděčnou a zajímavou nabídku vedení muzea a památníku. V tyto dny je vždy
mírně zvýšená návštěvnost. V rámci připomínky 50 let od vyhlášení Mikulčic národní kulturní
památkou jsme umožnili vstup zdarma žákům základních škol a studentům středních škol vždy
20. Dne každého měsíce. I tato nabídka se setkala s kladnou odezvou a její zavedení přispělo
k širšímu povědomí o našem památníku i o jeho vstřícnosti při poskytování a zlepšování
návštěvnických služeb.
24. Příprava a realizace individuálních pořadů
Individuální pořady se konají dle zájmu konkrétního objednavatele. V loňském roce byly
realizovány tři mimořádné akce.
První z nich byla objednávka celodenního programu pro rodiče s dětmi Charity Brno, druhou pak
celodenní program Podzim v Rasticově městě Morava pro děti a rodiče Charity Hodonín a třetí
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akce byl půldenní program uspořádaný pro Veteran Club Ostrava, v jehož rámci byla jedna
z etapových zastávek kolony 875 historických vozů také na našem památníku.
Charitní akce nebyly příliš navštíveny, přestože pořadatelé očekávali návštěvu o mnoho vyšší.
Důvodem mohla být menší propagace mezi členy charity i skutečnost, že bylo chladnější počasí.
Členská akce Veteran Clubu Ostrava byla záležitostí jen účastníků etapového putování po jižní
Moravě a i na přání pořadatelů nebyla z naší strany více propracována. ZA tuto skutečnost jsme
sklidili negativní ohlasy od veřejnosti z obce i okolí. Celková návštěvnost všech tří akcí byla
necelých 700 hostů.
Návštěvnost podzimní (28. 10.) akce byla zase malá. Stále se však domníváme, že akce je
významnou novinkou a obohacením nabídky programů hradiště, především ve formě spojení
s žehnáním a motlitba za zemřelé pohřbené na hřbitovech naší akropole místního pana faráře,
který zastoupil děkana hodonínského děkanství. Odpoledne bylo součástí přednášky pro členy
Klubu památníku, kterou vedl dr. Marián Mazuch. Programové akce v přednáškovém sále SHM
se zúčastnilo 18 vděčných hostů.
25. Konkretizace záměru Muzeum přátelské dětem
Obsahem realizace záměru Muzeum přátelské dětem se stala péče o dětský koutek, zázemí, pro
nejmenší děti, kterým byla nabídnuta omalovánka a drobné hračky. Ty je úplně zaujaly během
prohlídky exponátů rodiči. Starším dětem byla připravena složitější omalovánka, křížovka nebo
pracovní listy s kvízovými otázkami, po jejichž vyplnění získaly děti sladkou odměnu.
V prostředí areálu mohly děti využít upravovaného pískoviště a v některých případech užít také
pobytu u táborového ohně s opékáním špekáčků nebo projížďku na koních, střílení z luků nebo
hru drveník.
Do hodnocení tohoto bodu spadá také naše nová aktivita, kterou jsme uspořádali pro děti
v měsíci září (27. 9.) ve spolupráci s místním Atletickým klubem Mikulčice a Základní a
mateřskou školou Mikulčice. Jednalo se o novou sportovní akci s názvem Akropole cross, která
byla soutěží v přespolním běhu pro několik věkových skupin dětí z mikulčické atletické základny i
z několika okolních klubů (Hodonín, Ratíškovice ad.) Při akci, které se zúčastnilo 220 soutěžících,
předávala vítězům jednotlivých kategorií pamětní „medaile“ ve tvaru koženého pásu s nákončím
olympionička Šárka Kašpárková a během dopoledne také s dětmi besedovala a ráda jim
podepsala své fotografie. Tato zdařilá akce bude mít jistě své pokračování v dalších ročnících.
26. Aktualizace tematických nástěnek
V průběhu roku byla v závislosti na ročním období a mimořádných svátcích aktualizována
tematická nástěnka pro děti a rodiče. Zde byla vyvěšena báseň či říkanka, obrázky a přehled
nabízených bonusů pro děti a soutěže pod patronací SHM.
27. Zpracování vstupního návrhu koncepce C+M oslav 2013 a souvisejících akcí v roce 2012,
konzultace námětů, vyhledávání domácích i zahraničních partnerů, zajištění finančních
prostředků, příprava a realizace akcí tohoto roku.
Od počátku roku 2012 byl průběžně doplňován již v roce 2011 koncipovaný šířeji pojatý program
oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863 v prostředí
Jihomoravského kraje. Široce koncipovaný program byl konkretizován a konzultován na různých
úrovních. Bohužel z různých důvodů došlo k zahájení vlastní přípravy a projednávání jednotlivých
programových, organizačních i finančních otázek oslav teprve až v závěru roku 2012.
Tabulky kategorií sledování návštěvnosti muzea publikované u jednotlivých poboček, i
následující tabulka shrnující, obsahují součty, které neodpovídají dotazníku KULT (MK) 14-01,
poněvadž sledují jiné ukazatele, např. v dotaznících nejsou uváděny počty návštěvníků mimo
prostory muzea.
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Návštěvnost akcí muzea celkem

Kategorie
Expozice+výstavy
30
Kulturně výchovné akce
92
Konference, semináře, sympozia
5
Akce s volným vstupem
14
Výstavy připravované pro jiné organizace (instituce, pro
města, muzea aj)
10
Ostatní
17

Počet návštěvníků
28 912
22 297
226
7 985
67 089
8 291

5. ODBORNÁ - VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Hodonínská pracoviště
HISTORIE
1.

Dokumentační a informační centrum TGM:
b) Soupis, evidence a fotodokumentace pomníků TGM – pokračování výzkumu v okrese Brnovenkov, Kroměříž, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Vyškov, Třebíč, případně dle možností
V roce 2012 byla zdokumentována pamětní deska v Horní Libochové (okres Žďár nad
Sázavou), pomník v Moravci (okr. Žďár nad Sázavou), pomník v Moutnici, (okr. Brno – venkov),
pomník v Hostěradicích (okr. Znojmo)

2.

Studium pramenů a literatury k tématu školství v Hodoníně a okolí – příprava na výstavu ve
spolupráci se Státním okresním archivem Hodonín, výstava se uskuteční v březnu až květnu
2013
Studium pramenů probíhalo hlavně v SOkA Hodonín, zároveň byly vybrány materiály pro
výstavu, v muzeu pak byly studovány a shromážděny písemné materiály ze sbírek muzea.

3.

Studium pramenů a literatury k dějinám města Hodonína
Studium probíhá průběžně hlavně v souvislosti s dalším výzkumem k připravovaným
výstavám s regionální tematikou.

4.

Studium pramenů a literatury k dějinám Hodonína - proměny tváře města – průběžné mapování
změn
V souvislosti s prováděním archeologických výzkumů v intravilánu města Hodonína byla pořízena
digitální fotodokumentace stávající zástavby na veřejných prostranstvích (ul. Erbenova,
Brněnská, Radniční, Žižkova, Sacharovova, Jungmannova, Bezručova, Březinova, U Přejezdu,
Na Pískách, Cihlářská čtvrť, Obchodní, Velkomoravská. Moravní, Horní Plesová, Bratislavská,
Rybářská, Pánov; Masarykovo náměstí, Náměstí Osvobození) a v zázemích jednotlivých domů
(ul. Rybářská - Oáza, Masarykovo náměstí - Beška).

5.

Dokončení libreta Hodonínské trhy a jeho předložení k případným připomínkám výtvarnici a
kulturně výchovné pracovnici -výstava seznamuje návštěvníky s atmosférou trhů v Hodoníně
v minulosti, s důrazem na 20. a 30. léta 20. stol. Výstava probíhá v době 400. výročí udělení a
potvrzení práv trhu císařem Matyášem. Výstava je autorským dílem Hany Sýkorové (MMH) a
Galiny Rucké (Státní okresní archiv Hodonín). Prezentuje předměty (fotografie, dokumenty,
plány) ze sbírek muzea, SOA v Hodoníně. Dvoudenní konference v sále Evropa s názvem Vývoj
obchodu od počátků do roku 1945 ve spolupráci se SOA v Hodoníně.
Libreto k Výstavě Hodonínské trhy bylo dokončeno v lednu 2012. Dvoudenní konference
Vývoj obchodu od počátků do roku 1945 proběhla 22. – 23. 2. 2012 v sále Evropa. Své příspěvky
předneslo 15 přednášejících. Výstupem je stejnojmenný sborník. Konference se zúčastnilo 66
osob.

6.

Studium pramenů a literatury k dějinám města Hodonína - V rámci heuristiky všechny důležité
archivy v ČR a SR, kde se nacházejí informace k dějinám hodonínského panství. Z České
republiky se jedná o Národní archiv Praha, Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní archiv
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Hodonín. Ze Slovenska to bude Národný archiv Bratislava pobočka Skalica. Základní prameny
v Moravském zemském archivu Brno, ve fondu Velkostatek Hodonín, inv. č. 1-250. Tyto prameny
obsahují základní údaje k dějinám celého panství. V této souvislosti nutno srovnat s prameny
celozemské povahy uloženými v Národním archivu Praha, fondy Morava, Stará manipulace a
Česká dvorská komora.
Studium pramenů k Hodonínsku zaměřeno na urbář bylo v roce 2012 dokončeno.
7.

Libreto a scénář výstavy. Jan Adam I. z Lichtenštejna (1657-1712), hospodář, politik a mecenáš –
výstava ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově. Výstava je pod záštitou vládnoucího
knížete Jana Adama II. z Lichtenštejna a hejtmana Jihomoravského kraje.
V březnu bylo libreto dokončeno a prezentováno na výstavě v Mikulově (březen – srpen 2012)
a Hodoníně (prosinec 2012 – únor 2012).

8.

Dlouhodobá spolupráce s Ing. Kučerou, autorem internet. stránek Nostalgický Hodonín
Spolupráce průběžně probíhala během celého roku 2012 formou dotazů na určení
zveřejňovaných fotografií míst Hodonína.

9.

Spolupráce s oborovými komisemi AMG
Pracovníci jsou členy jednotlivých oborových komisí (regionální historie, knihovnictví,
konzervátorství, etnografie, muzeologie) a zúčastnili se pravidelně akcí AMG.

10. Působení v komisi česko-lichtenštejnské zřízené MZ ČR - jednání komise na Jihomoravském
kraji za účasti knížete Jana Adama II. z Lichtenštejna, ministra Karla Schwarzenberka.
Činnost v komisi byla ukončena k 17. 6. 2012
11. Vyřizování badatelských požadavků
Badatelské požadavky byly vyřizovány dle potřeby buď osobně nebo pomocí emailové pošty
či telefonického hovoru. V roce 2012 bylo vyřízeno 42 badatelských požadavků.
12. Odborné konzultace a studentské praxe
V roce 2012 se neuskutečnila na hodonínském pracovišti žádná studentská praxe.

ETNOGRAFIE
1.

Drobné sakrální stavby na Hodonínsku – vzpomínkové vyprávění pamětníků, výzkum
v archivech, na farách, doplňková fotodokumentace v terénu
Během roku 2012 proběhla doplňková fotodokumentace u opravených sakrálních objektů
Hodonínska.

2.

Dokumentace drobných sakrálních staveb v programu BACH
Katalogizace neprobíhala.

3. Zpracování - finalizace grantu Řezbáři 2011
V rámci finalizace grantu 2011 byly úspěšně zpracované na DVD 4 řezbářské osobnosti:
Pavel Petržela muzikant a výrobce malých cimbálů (1h 30min), František Setinský, řezbář
z Vacenovic (1h 30min), Josef Fröhlich, řezbář ze Staré Břeclavi (1h 15min), Miroslav Turek,
řezbář z Dolních Bojanovic (1h 20min). Na 1 DVD byl také zpracován dokument o vzniku nového
vyřezávaného dřevěného kříže v Žarošicích (1h).
4.

Zahájení a práce na grantu Řezbáři 2012 (MK ČR) – příprava scénáře, videodokumentace,
fotodokumentace řezbářských osobností Slovácka
V rámci řezbářského grantu byly dokumentované 4 osobnosti: Vlastimil Cigáň, František
Kuryviál, Ladislav Zezula a Jaromír Všetula. Od července probíhaly přípravné práce na scénářích
k jednotlivým výrobcům, stahování a výběr fotografií, jejich úprava. Plná dokumentace pak
probíhala až do prosince 2012. Během osmi natáčecích dnů bylo natočeno 19 hodin pracovního
materiálu a nafoceno 1269 fotografií. Materiál bude v lednu 2013 zpracováván ve studiu
V. Zugara do finální podoby. Jedná se o výrobce pastýřských píšťal Ladislava Zezulu, rodáka
z Petrova a veselského řezbáře Jaromíra Všetulu. U řezbáře Vlastimila Cigáňa z Břeclavi a
Františka Kuryviála z Vnorov byla již práce dokončena do finální podoby na DVD.

5.

Libreto k výstavě Masky
Název výstavy byl změněn na Dřevo v proměnách – Řezbáři ze Slovácka, libreto bylo
vypracováno v březnu 2012.

6.

Zahájení a práce na grantu Krasličářky 2012 (MK ČR) – příprava scénáře, videodokumentace a
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fotodokumentace vytypovaných technik krasličárek ze Slovácka
V rámci grantu Malérečky na Hodonínsku bylo zdokumentováno (fotodokumentace či filmová
dokumentace) 19 maléreček. Zdokumentovány byly tyto techniky zdobení: kraslice olepované
slámou, kraslice odrátované, kraslice dírkované zdobené reliéfním voskem, gravírované kraslice,
kraslice zdobené batikou různé vzory – vnorovské, velické, dolnoněmčanské, valašské, ostrožské
– halůzkové a kostelové, zelové – obrácená batika.
7.

Scénář k výstavce Velikonoce se blíží
Scénář byl připraven v březnu 2012, jednalo se o výstavku pohlednic s velikonoční tematikou
a čtyři panely s texty a fotografiemi Od Masopustu do Velikonočního pondělí.

8.

Terénní výzkumy – dokumentace lidového řemesla, obřadů, obyčejů, slavností v určených obcích
bývalého okresu Hodonín
Během roku 2012 byly zdokumentovány (fotodokumentace) tyto události: Fašank na Nové
Lhotě, Řemeslné dílny v MMH, velikonoční šlehačka ve Strážnici, pálení čarodějnic v Dolních
Bojanovicích, MFF Strážnice, Radějov – oslavy obce, Hodonínské sochování, pietní akt TGM
v Hodoníně, pečení vánočních oplatek v Blatnici, živý betlém ve Strážnici, výroba kukuřičných
figurek Ludmolou Kočišovou ze Vnorov, řezbáři Martin Ospalík ze Strážnice, Ján Olah
z Ostrožské Nové Vsi, Josef Buček ze Sudoměřic, Lubomír Sedlář z Lipova, Josef Zelinka ze
Šitbořic, L. Říha z Tvarožné Lhoty, J. Kostelanský z Louky, František Budař ze Bzence.

9.

Příprava programu velikonočního předváděcího týdne
Program byl dohodnut v součinnosti s ostatními pobočkami MMH v únoru 2012.

10. Příprava programu zvykoslovného jarního pásma
Program byl připraven v březnu 2012, rozvržena jednotlivá stanoviště a dohodnut další
program.
11. Příprava programu vánočního zvykoslovného pásma
Program byl připraven v březnu 2012, rozvržena jednotlivá stanoviště a dohodnut další
program.
12. Příprava programu vánočního předváděcího týdne
Program byl dohodnut v součinnosti s ostatními pobočkami MMH v říjnu 2012.
13. Příprava programu Řemesla v muzeu
Program se z nedostatku financí neuskutečnil.
14. Příprava scénáře výstavy Reflexe cyrilometodějské tradice (na rok 2013)
V rámci přípravy scénáře k výstavě byla během roku 2012 vyhledávána a zapůjčována
literatura s danou tematikou. Proběhlo základní mapování cyrilometodějských objektů v regionu.
15. Studium odborné literatury
Studium odborné literatury probíhalo v roce 2012 dle tématu připravovaných výstav či
výzkumů řezbářů a maléreček.
16. Spolupráce s Etnografickou komisí AMG
V roce 2012 se uskutečnila účast na dvou seminářích etnografické komise AMG, v Třebíči a
v Olomouci.
17. Poskytování odborných konzultací, vedení praxí studentů etnologie a muzeologie
V roce 2012 neproběhla v MMH žádná studentská praxe, konzultace byly poskytovány pěti
badatelům (zahrnuty do badatelských požadavků v kapitole historie).

Regionální pracoviště pro lidovou kulturu
1.

Vypracování harmonogramu celoroční videodokumentace osobností a tradic Slovácka
Na základě harmonogramu bylo zdokumentováno:
•
•
•
•
•

Růžena Kozumplíková - Užitkové a dekorativní výrobky z orobince
Vázání šatky k horňáckému kroji (Anna Bobčíková z Velké nad Veličkou)
Paličkovaná krajka - videodokumentace výstavy v Městském muzeu
Jízda králů ze Skoronic (Výukové DVD pro základní a střední školy)
Fašank 2012 ve Veselí nad Moravou
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velikonoce se blíží… (ukázky tradičních řemeslných technik)
Velikonoční kraslice a figurky z kukuřičného šústí
Vázání (rajdění) turečáku po staru Anna Šáděrová Ježov
Videodokumentace výroby na předvánoční akci Vánoce se blíží... v Městském muzeu:
Marta Řiháčková - háčkované vánoční ozdoby, Pavel a Jitka Hutěčkovi Dřevěné vánoční ozdoby, Marie Pribišová - perník s marcipánovou polevou,
Pracovníci muzea - gelové svíčky, voskové zvonky, svíčky z mezistěn,
Marie Čiháková - malování vánočních ozdob, Viera Burešová - zdobení vánočního perníku,
Dagmar Čechová - vizovické pečivo, Růžena Kozumplíková - užitkové a dekorativní
výrobky z orobince,
Zdena Pavková a Marie Holková - figurky z kukuřičného šústí, Marie Můčková - draní peří,
Jaroslav Kolaja - věštění z litého olova
Videodokumentace krasličářských technik:
Malérečka Drahomíra Poskerová ze Skalky – vyškrabávaná technika
Marie Mikušová z Hodonína - vyškrabávaná technika
Jiří Kusý ze Stražovic – voskový reliéf (malování ševcovským voskem)
Jitka Raušová ze Stražovice - voskový reliéf (malování ševcovským voskem)
Michaela Jahodová z Bukovan – rekonstrukce starých vzorů, voskový reliéf (malování
ševcovským voskem)
Marie Káčerová z Lidéřovic – vosková batika (horňácké kraslice)
Marta Sovková ze Vnorov – vosková batika (vnorovské a zelové kraslice)
Dagmar Chlapečková z Lužic – vosková batika ( halůzkové kraslice)
Marie Hanáková – vosková batika (vnorovské kraslice), výroba stužek na malování
Marie Špirudová – dírkované kraslice
Anna Bobčíková – vosková batika
Milena Jurigová – kraslice slámové
Anna Krhovská – odrátované kraslice
Vlasta Mrázová – odrátované kraslice

Fotodokumentace:
• Pečení jidášů - Žarošice
• Krasličářky: Milena Jurigová, Anna Krhovská, Marie Špirudová, Vlasta Mrázová, Marie
Mikušová, Marie Káčerová, Marie Hanáková, Marie Sovková, Dagmar Chlapečková, Anna
Bobčíková, Marie Opavská, Blanka Hebronová, Františka Bartálová, Stanislava Bobáková,
Marie Dohnalová, Růžena Hamšíková, Libuše Tomšejová
2.

Spolupráce regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK
Spolupráce probíhala formou jednání na zasedáních regionálních pracovišť, kde se probíraly
aktuální problémy plnění Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu, nominace na nositele tradic,
vypracování metodických pokynů na krajské úrovni – jednak mistrů tradiční rukodělné výroby a
jednak krajských seznamů nemateriálních statků, které musí být ze zákona zřízeny v každém
kraji do konce roku 2013.

3.

Spolupráce s krajským úřadem JmK na založení Národního seznamu nehmotného kulturního
dědictví JmK a statutu Mistr rukodělné výroby
Práce na vytvoření a schválení Zásad pro udílení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje byla hektická a zabrala celé 1. pololetí roku 2012. Spolupráce Masarykova
muzea s odborem kultury na tvorbě zásad a další realizace udílení byla příkladná. Byly vytvořeny
zásady pro udílení, navržena Komise pro lidovou kulturu, která na svém prvním květnovém
zasedání vyhodnotila první tři nominace na udělení titulu „Mistr“. Dvě nominace, připravené
Masarykovým muzeem v Hodoníně (Růžena Kozumplíková z Blatnice, pletení z orobince,
nominaci zpracoval PhDr. Vít Trachtulec z Městského muzea ve Veselí nad Moravou a Bohumil
Šikula z Kyjova, bednář, nominaci zpracovala Mgr. Taťjana Martonová z Vlastivědného muzea v
Kyjově) byly komisí shledány jako opodstatněné a plně vyhovující stanoveným zásadám ohledně
čistoty provedení a udržování dnes již ohrožené tradiční výroby, čím pletení z orobince a
bednářství beze sporu je. V září byli oba laureáti slavnostně oceněni titulem Mistr tradiční
rukodělné výroby Jihomoravského kraje na XX. hrnčířském jarmarku v Kunštátu.
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Na podzim začaly přípravné práce na tvorbě metodického pokynu pro zřízení Krajského seznamu
nemateriálních statků. Byla vytvořena první verze, která byla odb. kultury připomínkovaná a
vytvořena druhá verze doplněná. Další práce byla odložena na začátek roku 2013, kdy bude
pokračovat tak, aby se dodržel závazný termín stanovený zákonem konec roku 2013.
Dle zásad byly na podzim odsouhlaseny a překontrolovány čtyři nové nominace pro rok 2013 a
odeslány na odbor kultury JmK k další administraci. Dvě nominace zaslalo Sdružení řemeslníků a
lidových výrobců: Danuše Partyková z Brna, vizovické pečivo a Alexandra Kaňovská z Dubňan,
lidová keramika – výroba fajánse. Dvě nominace zpracovalo Masarykovo muzeum v Hodoníně:
V. Trachtulec paní Dagmar Čechovou z Veselí, perníkové pečivo tlačené z formy a T. Martonová
Miroslava Urbana z Malé Vrbky, tkadlec.
4.

Spolupráce s muzei JmK na vyhledávání vhodných kandidátů na udělení titulu Nositel tradice
lidových řemesel
Byla rozeslána informace o možnosti nominace řemeslníků a výrobců všem muzeím JmK a
dalším muzeím městským s odkazem na pomoc při tvorbě nominací. Bohužel není ze stran
muzeí o nominace zájem. Masarykovo muzeum v Hodoníně poslalo na celostátní titul dvě
nominace.

5.

Koordinace úkolů v rámci pracoviště s jednotlivými odbornými pracovníky odd. – 2x ročně
schůzka
Proběhly tři pracovní schůzky, na kterých se řešily aktuální úkoly:
1 schůzka: protože rok 2012 byl rokem zřízení nového titulu, bylo zapotřebí vytipování hned čtyř
kandidátů na titul, pro rok 2012 i pro rok 2013. Na dubnové schůzce se tak projednávala příprava
nominací na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje 2012, kdy V.
Trachtulec byl pověřen přípravou nominace Růženy Kozumplíková z Blatnice v oboru pletení
z orobince a T. Martonová přípravou nominace bednáře Bohumila Šikuly z Kyjova. Dále byla
projednána nominace pro rok 2013. V. Trachtulec byl pověřen zpracováním nominace Dagmar
Čechové z Veselí nad Moravou v oboru perníkové pečivo tlačené z formy, T. Martonová
Miroslava Urbana z Malé Vrbky v oboru tkadlec.
Dále byl stanoven harmonogram postupu prací pro řešení schváleného grantu MK ČR Malérečky
na Hodonínsku – terénní výzkum současného stavu tradičních technik výroby kraslic. Každý
z pracovníků provede výzkum ve svých přidělených obcích, zmapuje současný stav, zkontaktuje
malérečky a provede následný výzkum s podchycením technik a zakoupením či darováním 6 ks
kraslic od každé malérečky. Kraslice budou prezentovány v roce 2013 na výstavě ve
Vlastivědném muzeu v Kyjově. Současně budou vytipovány malérečky pro videodokumentaci tak,
aby byly podchyceny všechny dochované tradiční techniky zdobení kraslic na Hodonínsku.
2. schůzka: proběhla v květnu a posuzovaly se na ní tři zpracované nominace z hlediska věcné i
formální správnosti. Mimo dvě nominace domácí se hodnotila nominace Jaroslava Buncka,
řezbáře z Rajhradic, kterou zpracovala PhDr. Irena Ochrymčuková z Muzea Brněnska.
3. schůzka: proběhla v září a koordinovalo se zde plnění grantu Malérečky na Hodonínsku. Byly
vytipovány krasličářky na videodokumentaci postupu zdobení: gravírovanou techniku bude
zastupovat paní Drahomíra Poskerová ze Skalky a paní Marie Mikušová z Hodonína, voskovou
batiku se základními vzory vnorovskými, horňáckými, halůzkovými a zelovými paní Dagmar
Chlapečková z Lužic, paní Marie Káčerová z Lideřovic, paní Marta Sovková, Marie Hanáková,
Anna Bobčíková z Vnorov. Techniku voskového reliéfu ševcovským voskem pan Jiří Kusý a Jitka
Raušová ze Stražovic, Michaela Jahodová z Bukovan, slámovou techniku představí Milena
Jurigová z Veselí, odrátovanou techniku Anna Krhovská z Radějova a Vlasta Mrázová
z Hodonína. Dírkovanou techniku Marie Špirudová z Vnorov.
Dále se připravily návrhy na vypracování grantu MK ČR na rok 2013:
• III. etapa dokumentace řezbářů na Hodonínsku – garant Mgr. Tomáš Gronský
• Dokumentace zpracování přírodního pletiva – výroba figurek z kukuřičného šustí – garant
PhDr. Vít Trachtulec
Granty byly zkompletovány a zaslány v termínu na MK ČR.
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Jako poslední bod se projednávala příprava nominace nově oceněných krajských mistrů
rukodělné výroby na celostátní titul Nositel tradice lidových řemesel, který uděluje MK ČR.
Nominaci Růženy Kozumlákové připravil V. Trachtulec a nominaci B. Šikuly T. Martonová.
Nominace byly v termínu zaslány na NÚLK ve Strážnici.
6.

Kompletace textů a sjednocení popisů verze textu Drobné sakrální stavby v okrese Hodonín
Práce pokračují pomalejším tempem, než byl předpoklad z důvodů velkého pracovního vytížení
s přípravami zásad udílení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje, přípravou
tří nominací, přípravou základního textu metodického pokynu pro krajský seznam nemateriálních
statků a plněním grantu Malérečky na Hodonínsku. Jsou připraveny popisy sakrálních staveb
z 10 obcí ze 40.

7.

Redokumentace vybraných drobných sakrálních staveb po restaurování
Proběhla redokumentace sochy sv. Floriána a sochy sv. Anny ve Svatobořicích-Mistříně a
kapličky sv. Jana Nepomuckého v Archlebově.

8.

Videodokumentace a fotodokumentace vybraných řezbářů a řemeslníků ze Slovácka /podaný
grant na MK ČR/ - byly zpracovány 4 osobnosti na DVD, 1 DVD o vzniku nového vyřezávaného
kříže v Žarošicích

9.

Videodokumentace a fotodokumentace vytypovaných technik krasličářek ze Slovácka /grant na
MK ČR – Malérečky na Hodonínsku/
Nejdříve bylo provedeno zmapování stavu výroby kraslic ve všech obcích okresu Hodonín a
domluveny schůzky s jednotlivými malérečkami. Každý z pracovníků, kteří se podíleli na plnění
úkolu, měl připravený svůj osobní dotazník, na jehož základě malérečky odpovídaly a byl získán
jejich životopis s popisem výrobní techniky. Tyto údaje budou zaneseny do muzejní informační
databáze.
Terénní výzkum proběhl v období června – listopadu u 110 krasličářek v 52 obcích, kde se
dodnes dochovala tradice zdobení kraslic tradičními technikami. Získáno 676 ks kraslic.
Od tištěného katalogu bylo upuštěno z finančních důvodů. Katalog bude nahrazen na výstavě
formou soukromých medailonků u každé malérečky a jejích kraslic.
Dokumentace v 1. a 2. stupni bude provedena po výstavě v roce 2013, neboť nákup kraslic ještě
neproběhl formou akviziční prostřednictvím nákupní komise tzv. formou per follam. Do té doby se
dle zákona sbírky nezapisují. Administrativní nákup neproběhl z časových důvodů, neboť ještě
v prosinci krasličářky dodávaly své výrobky.

10. Vedení kalendária - kalendárium je vedeno průběžně a každý týden aktualizováno. Text
předáván ke zveřejnění na stránkách muzea
11. Videodokumentace krasličářek
Proběhla v říjnu a listopadu u těchto vytypovaných krasličářek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malérečka Drahomíra Poskerová ze Skalky – vyškrabávaná technika
Marie Mikušová z Hodonína - vyškrabávaná technika
Jiří Kusý ze Stražovic – voskový reliéf (malování ševcovským voskem)
Jitka Raušová ze Stražovice - voskový reliéf (malování ševcovským voskem)
Michaela Jahodová z Bukovan – rekonstrukce starých vzorů, voskový reliéf (m
Marie Káčerová z Lidéřovic – vosková batika (horňácké kraslice)
Marta Sovková ze Vnorov – vosková batika (vnorovské a zelové kraslice)
Dagmar Chlapečková z Lužic – vosková batika ( halůzkové kraslice)
Marie Hanáková – vosková batika (vnorovské kraslice), výroba stužek na malování
Marie Špirudová – dírkované kraslice
Anna Bobčíková – vosková batika
Milena Jurigová – kraslice slámové
Anna Krhovská – odrátované kraslice
Vlasta Mrázová – odrátované kraslice
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Bylo natočeno čistých 18 hodin záznamů výroby kraslic dochovanými tradičními technikami.
Z těchto 18 hodin byl sestříhán a zpracován 50ti minutový DVD dokument, který bude součástí
výstavy v roce 2013, která bude vyústěním celého projektu.
12. Účast na jednáních Národní rady pro lidovou kulturu.
Mgr. T. Martonová se jako členka Národní rady pro lidovou kulturu zúčastnila dvou zasedání rady
na MK ČR, kde se projednávaly tři nominace do Seznamu nemateriálních statků (Honění Jidáše,
Valašský odzemek a Východočeské loutkářství)

ARCHEOLOGIE
1.

Záchranné archeologické výzkumy na území bývalého okresu Hodonín dle uzavřených smluv
Záchranné archeologické výzkumy byly provedeny celkem u 100 akcí. 70 z nich bylo smluvně
vázaných (Viz Příloha č. 6), 30 smluvně nevázaných „neinvestorských“ akcí (Viz Příloha č. 7).
U 14 terénních akcí došlo k pozitivním archeologickým nálezům, které přispěly k poznání regionu
v pravěkém až raně novověkém období. Výzkum v Bohuslavicích - trati Darov přinesl doklady o
pravěkém osídlení z období neolitu a eneolitu a doby bronzové. Rekonstrukce kanalizace na
zámku ve Strážnici umožnila dokumentaci reliktů středověkých a novověkých staveb, příkopu,
hradby a kanalizace. V Hroznové Lhotě – U vodojemu bylo při výstavbě ZTV pro RD a výstavbě
RD Štípský objeveno starobronzové kostrové pohřebiště nitransko-únětického typu. Při výstavbě
BPS v Kozojídkách došlo k odkryvu sídliště z doby římské. V Žarošicích byl v areálu firmy Kellner
dokumentován ojedinělý pozůstatek objektu zřejmě již z raného středověku. Dále v Žarošicích
v trati Nivky v chobotě byl při zemědělské činnosti na temeni terénní vyvýšeniny narušen hrob
s velkými torzy nádob z období středodunajské mohylové kultury. Výzkum ve Strážnici v ulici
Kostelní odkryl osídlení z 13. století a původně středověký hřbitov u kostela sv. Martina. Výkop
pro plynovod v Hodoníně v ul. Sacharovově narušil hrob z období eneolitu. Při stavbě bazénu
v Petrově byla objevena pec a jáma s velkým množstvím keramiky z 13. – 14. století, dále pak
spona z doby římské. V místě zaniklé hájovny u věteřovského tvrziště se podařilo odkrýt a
dokumentovat kamennou studnu pravděpodobně středověkého původu. V polní trati Bařinky u
Sudoměřic byla získána pravěká keramika indikující novou lokalitu. Za kapličkou na Z okraji
Strážovic byly objeveny lidské kosterní pozůstatky – patrně zaniklý raně novověký hřbitov
neznámého původu. Při jižním okraji Čejkovic zničil výkop pro rybník mladohradištní objekty,
ze kterých pochází bohatý soubor keramiky s železnou ostruhou. Kromě toho na řadě míst
v historickém jádru Hodonína byly odkryty doklady středověkého a raně novověkého osídlení
města.

2.

Zajišťování a příprava návrhů smluv na archeologické výzkumy
Při jednáních se zástupci investorů a stavebníků bylo uzavřeno celkem 61 smluv zahrnujících
celkem 70 stavebních akcí smluvně vázaných s archeologickým výzkumem. (Viz Příloha č. 8).

3.

Agenda odborných vyjádření k jednotlivým stavebním akcím
Realizováno 7 písemných vyjádření, společně s jednotlivými jednáními souvisejícími se
zajištěním smluvně vázaných i ostatních neinvestorských, resp. ze zákona státem hrazených
akcí.

4.

Zpracovávání nálezových zpráv ze záchranných archeologických výzkumů
Vyhotoveno celkem 63 nálezových zpráv (Viz Příloha č. 9), z toho 12 s pozitivním a 51 s
negativním zjištěním. Zpracována 1 nálezová zpráva z investorské akce z roku 2010, 10
nálezových zpráv z výzkumů investorských akcí z roku 2011 a 49 nálezových zpráv z výzkumů
investorských akcí z roku 2012. Dále byly vyhotoveny 3 nálezové zprávy k výstavbě rodinných
domů. Průběžně byla prováděna digitalizace dokumentace terénních výzkumů, která slouží jako
podklad k vyhotovení jednotlivých nálezových zpráv.

5.

Zpracovávání zpráv o archeologických akcích pro systém ARCHIV a SAS
Vypracováno a předáno AÚ AV ČR v Brně 9 zpráv o pozitivních archeologických akcích (ZZA).

6.

Účast na jednání Jihomoravské regionální archeologické komise
Pravidelná účast na jednáních Jihomoravské archeologické komise.
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7.

Účast na archeologických komisích k terénním archeologickým výzkumům a konferencích
Účast na 3 archeologických komisích:
•
•

•

Dne 18. 3. 2012 došlo k návštěvě archeologického výzkumu, při kterém byly odkryty
základy kostela sv. Marka v Přerově.
Dne 27. 4. 2012 se konala archeologická komise při výzkumu na Dolním náměstí
v Olomouci – objev románského a gotického kostela (NPÚ, územní odborné pracoviště v
Olomouci).
Dne 31. 8. 2012 se konala 2. odborná archeologická komise na terénním výzkumu v
Mikulčicích. Jednalo se o ověřovací výzkum 5. a 9. kostela, o řez valem u 2. kostela a
výzkum předmostí 1. mostu (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

Účast na konferenci
•
•
•
•

•

„Vývoj obchodu od počátku do roku 1945“. MM v Hodoníně, 22. - 23. 2. 2012
Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2011, Brno – hrad Špilberk
25. – 26. dubna 2012
VIII. Protohistorická konference „Římské a germánské spony ve střední Evropě,
Univerzita Palackého v Olomouci 2. - 5. října 2012
Mezinárodní odborné kolokvium „Národní kulturní památka slovanské hradiště v Mikulčicích a
kostel svaté Markéty Antiochijské v Kopčanech: Památka světové hodnoty na seznam světového
dědictví Unesco“, Hodonín-Mikulčice-Brno 27. – 29. listopadu 2012
Mezinárodní odborné kolokvium „Nové nálezy keramiky z obdobia sťahovania národov,
SNM – Archeologické múzeum Bratislava, 4. 12. 2012.

Předneseno 9 přednášek odborného i popularizačního charakteru:
Šmerda, J. Archeologické bádání ve Strážnici a okolí. Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici.
Strážnice 8. 3. 2012.
Šmerda, J. Archeologický výzkum polykulturního sídliště v Miloticích u Kyjova v roce 2011. 25. 4.
2012. Konference: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2011, Brno – hrad
Špilberk 25. – 26. dubna 2012.
Šmerda, J. Tajemství Langobardů. Městská knihovna v Kyjově. 27. 11. 2012.
Šmerda, J. Jedinečné mikulčické památky s figurálními motivy. Mezinárodní odborné kolokvium
„Národní kulturní památka slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel svaté Markéty Antiochijské v Kopčanech:
Památka světové hodnoty na seznam světového dědictví Unesco“, Hodonín-Mikulčice-Brno 27. – 29.
listopadu 2012.
Šmerda, J. Nové nálezy keramiky na pohřebišti z doby stěhování národů v Kyjově. Mezinárodní
odborné kolokvium „Nové nálezy keramiky z obdobia sťahovania národov, SNM – Archeologické
múzeum Bratislava, 4. 12. 2012.
Kostrouch, F. Záchranný archeologický výzkum u farního kostela sv. Václava v Dolních
Bojanovicích a další drobné výzkumy na Hodonínsku v roce 2011. 26. 4. 2012. Konference:
Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2011, Brno – hrad Špilberk 25. – 26.
dubna 2012.
Kostrouch, F. Zaniklé středověké vesnice v okolí Čejkovic. Klub seniorů Čejkovice – Orlovna. 4.
9. 2012
Kostrouch, F. Život na vsi ve středověku. Zaniklé středověké vesnice v okolí Čejkovic. Základní
škola T. G. Masaryka Čejkovice. 5. a 7. třída. 11. 10. 2012.
Kostrouch, F. Archeologie. Základní škola M. Kudeříkové Strážnice. 6. a 7. třída. 3. 12. 2012.
8.

Tvorba scénáře a propagačních podkladů k připravované výstavě Tajemství Langobardů
Na základě studia literatury a digitalizace vybraných tematických statí s obrazovými přílohami z
odborných i populárních monografií a periodik, včetně webových zdrojů, a výběru artefaktů k
laboratornímu ošetření, konzervaci, kresebné a fotografické dokumentaci vytvořen scénář a
propagační podklady k výstavě.
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9.

Studium odborné literatury regionálního a nadregionálního charakteru
Průběžné studium dostupné literatury související s archeologií. Díky nevyhovující úrovni knihovny
archeologického oddělení MM v Hodoníně, kdy vinou nedostatku finančních prostředků přestalo
odebírání základních archeologických periodik, kterými jsou Archeologické rozhledy, Památky
archeologické a Pravěk, byly odborné monografie a časopisy objednávány a půjčovány z jiných
knihoven. Vybrané pasáže, příp. celé obsahy pak prošly složitým procesem digitalizace.

10. Studium archivních materiálů uložených na jednotlivých odborných pracovištích jihomoravského
a zlínského kraje
Studium historických pramenů z archivu Stavebního úřadu Hodonín. Zde jsou uloženy složky
s historickou stavební dokumentací domů v jádru Hodonína. Informace a prameny jsou zásadní
pro poznání stavebně historického vývoje domů, ve kterých je prováděn archeologický výzkum.
Cíleně jsou získávány rovněž historické fotografie a pohlednice s domovní zástavbou z 19. – 20.
století. Cenným zdrojem informací jsou i historické mapy z 1. – 3. vojenského mapování, mapy
stabilního katastru a letecké snímkování z 50. let 20. století a další zdroje umístěné na internetu.
11. Studium archeologie regionu
Ke studiu archeologie regionu byly používány především nedestruktivní metody. K
systematickému
monitoringu
došlo
u
orfototomap
na
internetových
stránkách
http://geoportal.gov.cz a http://mapy.cz. Porostové příznaky indikující archeologické objekty se
podařilo zachytit nově zejména u Josefova, Milotic, Dubňan a Mutěnic. Spoluprací s amatérskými
archeology došlo k evidenci a fotodokumentaci jejich nálezů z okresu Hodonín. Ke konci
letošního roku spolupráce se 17 badateli.
12. Vědecké vyhodnocování terénních archeologických výzkumů
Průběžné zpracovávání a vyhodnocování výsledků terénních výzkumů a jejich příprava pro
publikování. Vyhotoveno 12 nálezových zpráv s pozitivním výsledkem, z nichž budou publikovány
drobné články v recenzovaném časopisu Přehled výzkumů.
13. Vyřizování badatelských požadavků
Za sledovaný rok byli 4 badatelé.
14. Odborné konzultace a studentské praxe
Konzultace k archeologické činnosti poskytnuta 19 osobám.
15. Správa internetových stránek archeologického pracoviště
Správa stránek archeologického oddělení MM v Hodoníně http://www.masaryk.info/. Vytvořeno
14 aktualit z terénních výzkumů, přednášek a výstav.
16. Zaměřování stávajícího stavu historických staveb
Digitalizace terénní dokumentace ze 4 zaměřených objektů
fotodokumentace zdi někdejšího zájezdního hostince v Čejkovicích.

(2006-2011).

Doplňující

17. Sledování veřejných vyhlášek na www stránkách Stavebních úřadů v okr. Hodonín – vytvoření
seznamu stavebních akcí vyžadujících archeologický dozor
Při monitoringu veřejných vyhlášek Stavebního úřadu Hodonín došlo k zachycení 5 staveb, u
nichž stavebník nerespektoval zákon č. 20/1987 Sb. Níže uvedený seznam uvádí konkrétní
stavby, u nichž byl posléze domluven a realizován záchranný archeologický výzkum.
•
•
•
•
•

Hodonín, Brněnská ppč. 2277, přístavba k RD Vogeltanz čp. 2522
Mutěnice, Vinařská ul., RD Kundrata
Hodonín, Rybáře, Oáza, přeložka IS
Mutěnice-Kyjov, cyklostezka Mutěnka
Čejkovice, Helezný díl, stavba rybníka

18. Plavení environmentálních vzorků z archeologických výzkumů
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Proplaveny vzorky výplní z nádob z pravěkého hrobu – Hodonín, ul. Sacharovova. Zjištěna
absence archeobotanického materiálu, v jedné nádobě objeven drobný pazourkový nástroj. Dále
proplaveny vzorky z naleziště v Kyjově se zjištěním archeobotanických zbytků.
19. Výroba replik pravěkých nástrojů
Pro potřeby prezentace archeologie byly vyrobeny repliky plochých kamenných sekerek,
dřevěného srpu s kamennými čepelkami a kostěných jehel.
20. Digitalizace archeologické literatury
Monografie, sborníky i jednotlivé články byly digitalizovány fotoaparátem i scannerem. Tato forma
získávání odborné literatury odráží nedostatečně vybavenou muzejní knihovnu.
21. Mytí a lepení keramických nádob
V průběhu roku 2012 bylo umyto 6500 ks keramických zlomků a slepeno asi 20 ks keramických
nádob a keramických torz z lokalit, Kyjov, Milotice, Strážnice, Bohuslavice, Veselí nad Moravou a
Kozojídky.

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
HISTORIE
1.

2.

Studium odborné literatury a pramenů ke správě svěřených fondů:
•

Gmeiterek, Henryk: Filiacje polsko-czeskkie w historiografii okresu Odrodzenia (XVI
pocz tek XVII wieku). In: Piśmennictwo Czech i Polski w sredniowieczu i we wczesnej
epoce nowozytnej.Katowice (2006).

•

Dílo Jana Amose Komenského Johannis Amos Comenii Opera Omnia 23, Clamores
Eliae. K vydání připravila Julie Nováková, Praha Academia 1992, 529 s.

•

Arne Novák: Dějiny českého písemnictví. Praha 1946, 312 stran.

•

Rudolf Procházka: Dějiny Brna. Archiv města Brna 2011, 734 stran.

•

Studia comeniana et historica; Musaeum Comenii Hunno Brodense XI/1981, č. 23
Uherský Brod 1981

•

Sborník Velehradský 1941, č. 12; Archiv český 1894.

•

Jiří Just: „Hned jsem k Vám dnes naschwalí poslíka svého vypravil“ kněžská
korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610 – 1618. Praha Scriptorium
2011.

•

Časopis Muzea království českého č. 1899, 1903, 1905, 1906, 1907.

•

Časopis Matice moravské 1931, 1882.

•

Bartoloměj Paprocký Hlohol a Paprocké Vůle: Zrcadlo slawného margkrabstwij
Morawského…1593. Ostrava 1993.

Studium v archivech a knihovnách:
•

Studium v Moravském zemském archivu v Brně na téma regionální dějiny a církevní
dějiny, fondy G 12, inv. č. 131, G10, inv. č. 422, G10, inv. č. 528, G 160.

•

Studium v Zemském archivu Opava, pobočka Olomouc, fond Olomouckého
arcibiskupství a Olomoucké konzistoře ACO, sign. B 12 katalog 669; AO, sign. Ba 916,
karton 392; ACO, sign. 63, karton 4861; ACO, sign. 2221;ACO sign. 10, karton 4; ACO,
sign. 63, karton 4861; AO, inv. č. 2091, sign. Bb 109; AO, inv. č. 3221, sign. FD 12,
karton 1400; AO inv. č. 1126, sign. Ba 61, karton 298; AO sign. R IX a ½; AO, sign. Misc.
I/4, karton T 375 AO, karton T 25 (Lenní dvůr Kroměříž), AO, sign. R IX d1/1, karton 27;
AO, sign. Ba 689, karton 363; AO, inv. č. 669, sign. A; AO, inv. č. 1126, sign. Ba 61,
karton 298.
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•

Pročítání a vyhodnocování archiválií z archivu v Hodoníně s ohledem na komunitu
českých bratří na Ždánicku Fond AM – ŽD – Purkrechtní registra 1571-1677 (660 stran);
Purkrechtní kniha 1565-1644 (968 stran); Gruntovní kniha vinohradů ve Ždánicích 15651633 (244 stran); Pozemková kniha vinohradů kupy a prodeje 1573-1640 (113 stran)
Digitalizace těchto dokumentů.

3.

Mapování činnosti českých bratří na Ždánicku – viz bod 2.

4.

Doplňování poznatků z historie Kyjova – pokračování v přepisu knihy privilegií a pamětních spisů
týkajících se Kyjova, kterou sepsal v letech 1548-1569 primátor Václav st. Bzenecký.

5.

Doplňování kartotéky osobností Kyjova – provedeny aktualizace u 4 záznamů.

6.

Článek do Muzejního občasníku – úkol trvá.

7.

Konzultace k ročníkovým a dipl. pracím - nebyl požadavek.

8.

Vedení studentů při praxi v muzeu: V letošním roce vykonávali v muzeu praxi 3 studenti a podíleli
se na inventarizaci a uspořádávání knihovny, na revizi sbírek, stěhování sbírkových předmětů do
nových regálů a stěhování nových přírůstků do muzea.

9.

Vyřizování badatelských požadavků: vyřízeno 28 badatelských požadavků.

10. Scénář výstavy „Drahý Ještěre, milý Petře Bezruči“: Výstava byla převzata z Muzea Prostějovska
a byla pouze doplněna sbírkovými předměty týkajícími se Bezručova pobytu v Kyjově v r. 1896.
11. Scénář literárně-historického pásma „Drahý Ještěre…“ – pásmo se neuskutečnilo.
12. Libreto výstavy Tak jde čas – dle libreta byla realizována výstava.

ETNOGRAFIE
1.

Pokračování v zjišťování legend ke vzniku jednotlivých drobných sakrálních staveb na základě
studia regionální literatury a pramenů (Státní archiv v Hodoníně, farské kroniky, knihovny)
Studium kroniky Lovčic a Nechvalína.

2.

Pokračování katalogizace v 1. st. dokumentace drobných sakrálních staveb do programu BACH
Nesplněno – z časových důvodů

3.

Pokračování katalogizace v 2. st. dokumentace drobných sakrálních staveb
Nnesplněno – z časových důvodů

4.

Článek do Muzejního občasníku
Jitka Raušová a Jiří Kusý – udržovatelé tradiční techniky zdobení kraslic ševcovským voskem.

5.

Studium odborné literatury regionálního i celorepublikového charakteru
•
•
•
•
•
•

6.

Horňácko: Tkalcovství
J. Klvaňa: Moravské Slovensko, Zaměstnání lidu
J. Staňková, L. Baran: Tradiční textilní techniky
Šplíchal-M.Otavová: Poselství dřeva, bednářství
J. Orel: O kraslicích
F. Rygar: Vacenovice – fragmenty obce

Účast na jednáních Etnografické komise AMG
Účast na jednáních etnografické komise v Třebíči a v Olomouci.

7.

Vyhledávání vhodného kandidáta na titul Nositel lidových tradic
Zpracována nominace B. Šikuly, bednáře z Kyjova.

8.

Vedení studentů při odborné praxi v muzeu
Jedna studentka pedagogické fakulty - spolupráce při revizích.

Mimo plán:
1.

Vytvoření koncepce stálé expozice jízdy králů pro Obecní úřad ve Skoronicích
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2.

Studium podkladů k nominaci Východočeského loutkářství, Valašského odzemku a zvyku Honění
Jidáše pro zápis do státního Seznamu nemateriálních statků ČR.

3.

Studium zpracovaných grantů v kategorii B Tradiční lidová kultura pro MK ČR a vytvoření 13
posudků.

4.

Vypracování posudku na článek PhDr. Romany Habartové: Lajbl, marínka, kabát, halena

5.

Spolupráce při přípravě výstavy Hodonínské trhy. Výběr 111 ks exponátů ze sbírek muzea Kyjov
a doplnění expozice.

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
HISTORIE
1.

Dějiny města a panství Veselí nad Moravou – studium pramenů a literatury
Edice pramenů:
- Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae I. – XV.; Codex diplomaticus et epistolaris Regni
Bohemiae I.-V.; Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I.-IV.; Fontes
Rerum Bohemicarum I. – VIII; Die Landtafel des Markgrafthums Mähren. Text der Olmützer
Cuda; Die Landtafel des Markgrafthums Mähren. Text der Brünner Cuda; Moravské zemské
desky 1480-1566, II. Kraj olomoucký; Moravské zemské desky 1480-1566, II. Kraj brněnský;
Moravské zemské desky 1567-1642, III. Kraj olomoucký; Moravské zemské desky 1567-1641, III.
Kraj brněnský; Libri citationum et sententiarum seu - Knihy půhonné a nálezové I. – VII.; Soupis
česky psaných listin a listů do roku 1526 1-3; Zemské sněmy a sjezdy moravské. Jejich složení,
obor působnosti a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání Obnoveného
zřízení zemského (1526–1628) I. – III; Mährische und schlesische Chroniken herausgegeben im
Namen der historiche-statistischen Sektion der k.k. mähr.-schl. Gesellschaft; Spisy Karla staršího
z Žerotína 1-2; Fontes Rerum Austriacarum; Regesta Imperii, Monumenta Germaniae Historica;
Codex diplomaticus Arpadianus continuatus; Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis –
Anjoukori okmánytár; Árpádkori új okmánytár, Scriptores Rerum Hungaricarum; Rerum
Hungaricarum - Monumenta Arpadiana;
Literatura:
- Schwoy: Die Topographie von Mähren; Wolny: Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach
Urkunden und handschriften – Brünner Diöcese, Olmützer Erzdiöcese; Wolny: Markgrafschaft
Mähren: topographisch, statistisch und historisch geschildert – Brünner Kreis, Hradischer Kreis;
Wolkan: Geschichtsbuch der Hutterischen Brüder; Hosák: Historický místopis Země
Moravskoslezské; Hosák–Šrámek: Historický místopis země Moravskoslezské; Vlastivěda
moravská – Strážnický okres, Hodonský okres, Veselsko, Uherskohradišťsko, Kyjovsko, Zlínsko,
Okres Vsetín, Holešovský okres, Židlochovický okres, Hranický okres; Slavík: Moravské
Slovensko od XVII. století; Hurt–Němeček: Dějiny města Veselí nad Moravou; Plaček-Futák a
kol.: Veselí nad Moravou. Město na řece času; Pokluda: Nový Světlov. Osudy zámku a jeho
držitelů

2.

Veselské kostely – vznik, patrocinia, architektonický vývoj
PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter a kol.: Veselí nad Moravou. Město na řece času; Pokluda:
Nový Světlov. Osudy zámku a jeho držitelů; ČAPSKÁ, Veronika: Představy společenství a
strategie sebeprezentace. Řád servitů v habsburské monarchii (1613-1780)

3.

Židovská obec ve Veselí – historie
Zpracovány podklady pro informační materiál města Veselí nad Moravou – Židovská obec,
synagoga, židovský hřbitov – provedena fotodokumentace hřbitova (23 snímků)

4.

Chorynští z Ledské – počátky rodu – Absolonové z Ledské - vladykové z Ledské, příchod na
Moravu
Chorynští z Ledské - D’ELVERT, Christian: Zur m. schl. Adelsgeschichte. IV. Die Grafen von
Chorinsky, In: Notizen-Blatt der Historisch-Statistischen Section der Kais.-Königl. Mährisch-
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Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, 1865,
Nro. 5, s. 33-39; von KADICH, Heinrich – BLAŽEK, Conrad: Der Mährische Adel (J.
Siebmachers's großes Wappenbuch, Band 4, Abt. 9), Nürnberg 1899, s. 19; PILNÁČEK, Josef: :
Staromoravští rodové, Vídeň 1930, s. 284; POKLUDA, Zdeněk: Chorynští. In: Malovaný kraj 31,
1995, č. 4, s. 8; FUTÁK, Peter: Šlechtické rody na veselském panství. Chorynští z Ledské. In:
Malovaný kraj 47, 2011, č. 2, s. 4-5
Absolonové z Ledské - Anonym: Šlechtické rodiny usedlé ve vysokém Mýtě od r. 1430-1660. In:
Památky archeologické č. 9, 1874, s. 397; MERAVIGLIA-CRIVELLI, Rudolf Johann Graf: Der
böhmische Adel (J. Siebmachers's großes Wappenbuch, Band 4, Abt. 9). Nürnberg 1886. s. 213 ;
OSN I. Praha 1888, s. 92; SEDLÁČEK, August.: Českomoravská heraldika II. Část zvláštní, s.
160; MAREK, Petr: Znaky hejtmanů panství Lanškrounsko-Lanšperského. In: Zpravodaj
Genealogické a heraldické společnosti v Praze, č. 1-2, 1979, s. 2; Kol. autorů: Hrady, zámky a
tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI - Východní Čechy. Praha 1989, s. 519; HALADA,
Jan, Lexikon české šlechty II. Erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. Praha 1993, s. 11;
SEDLÁČEK, August: Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl 2. Hradecko. Praha 1994, s.
178-179; MUSIL, František – SVOBODA, Ladislav: Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad
Kněžnou. Ústí nad Orlicí 1998, s. 178-179; HÁS, Jiří: Šlechtické rody na Rychnovsku. Stručné
dějiny rodů s popisy jejich znaků a s genealogickými tabulkami. Praha 2001, s. 9-10.
5.

Středověké město – vznik a vývoj, struktura osídlení, srovnání
Pokračuje spolupráce se společností ARCHAIA BRNO o.p.s., která v letech 2008-2009 prováděla
záchranný archeologický výzkum v prostoru „městského ostrova“ (nám. Bartolomějské) –
postupné předávání výsledků analýz nalezeného archeologického materiálu.

6.

Přiznávací berní listy (MZA Brno – fond A7)
Probíhá postupné zpracování zdigitalizované části fondu – zpracovány kartony 10 a 11 – celkem
817 snímků.

7.

Velkostatek Veselí nad Moravou (MZA Brno- fond F95)
Probíhá postupné zpracování zdigitalizované části fondu – zpracováno 126 snímků.

8.

Rodinný archiv Vrbnů a Rottálů (MZA Brno- fond G361)
Probíhá postupné zpracování zdigitalizované části fondu – zpracováno 350 snímků.

9.

Rodinný archiv Magnisů (MZA Brno – fond G146)
Probíhá postupné zpracování zdigitalizované části fondu – zpracováno 248 snímků.

10. Rodinný archiv Chorynských (MZA Brno – fond G144)
Pokračuje postupná digitalizace (přefocení digitálním fotoaparátem) fondu – v roce 2012 byly
zdigitalizovány kartony 8 (inv. č. 8, 9, 10 a 11).
Probíhá postupné zpracování zdigitalizované části fondu – zpracováno 657 snímků.
11. Gruntovní kniha města Veselí z roku 1719 (AM – VM ev. Č. 10)
Probíhá postupné zpracování zdigitalizované části fondu – zpracováno 187 snímků.
12. Kniha Tovačovská – „strážnický exemplář“ – digitalizace, analýza
Po dohodě s vedoucím Městského muzea ve Strážnici Mgr. Ivo Vratislavským digitalizace
„strážnického exempláře“ Knihy Tovačovské přesunuta až na rok 2013.
13. Šlechtické rody na Veselsku
Výstupy: odborný článek (společně s M. Plačkem) „Málo známý pozdně gotický náhrobník
Apolonie z Vojslavic“ uveřejněný ve sborníku Artem ad vitam věnovanému prof. Hlobilovi;
14. Drobná šlechta na Veselsku
Postupně zpracováván soupis šlechtických majitelů svobodných dvorů a domů ve městě Veselí a
na Předměstí Veselském: zatím zpracováno:1510 – Václav Rozum z Drhonic, 1512 – Tobiáš
Jiskra z Únětic, 1526 – Petr Žuňský ze Žuně, 1527/1538/1545– Václav Křížek z Drhonic, 1528 –
Wolf Čísvic z Borové, 1552/1562 – Jan Myšlanský z Myšlan (Myslova), 1567/1568 Jeremiáš
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Loutka z Olbramovic, 1567/1569 Jiří Tunkl z Ranusdorfu, 1575 – Kryštof Čísvic z Borové, 1576 –
Fabián z Voděrad, 1609 – Jan Nevědomský z Radošova
15. Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu: diplomatika, heraldika,
paleografie, numizmatika, kartografie
DIPLOMATIKA: Edice pramenů – Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae; Codex
diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae; Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et
Moraviae; Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.);
Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia; Fontes rerum Austriacarum, Fontes
Rerum Bohemicarum, Codex iuris Bohemici; Codex diplomaticus Silesiae; Codex iuris
municipalis regni Bohemiae
HERALDIKA A GENEALOGIE: A. Sedláček: Pýcha urozenosti a vývody u starých Čechův a
Moravanův - Českomoravská heraldika – Rozletité kapitoly z dějin rodův; B. Paprocki: Herby
rycerztwa polskiego - Zrdcadlo slavného Marhrabstvi Moravského - Diadochos id est successio Stambuch slezský
PALEOGRAFIE, SFRAGISTIKA: Ebelová-Hledíková_Kašpar: Paleografická čítanka (Textová
část + Ukázky); Ebelová: Klíč k novověké paleografii; Sedláček: Atlasy erbů a pečetí české a
moravské středověké šlechty I. – V.; Katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků v archivech
ČR (http://database.aipberoun.cz/pecete/engine/pecete.cg2?MainPage=../pecete_cz_basic.htm)
NUMIZMATIKA: Petráň-Radoměřský: Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské
numismatiky; Nohejlová-Prátová: Základy numismatiky; táž: Krátký přehled českého mincovnictví
a tabulky cen a mezd; Petráň.–Fridrichovský: Encyklopedie římských císařů a císařoven
z pohledu jejich mincí; Fiala: České denáry; Halačka: Mince zemí Koruny české (1526-1856), I-III.
KARTOGRAFIE: Semotanová: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí; Prikryl: Slovensko
na starých mapách; Boguszak: Mapování a měření českých zemí od poloviny 18. století do
počátku
20.
století;
Dějiny
Kartografie
multimediální
učebnice
(http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/dejiny/).
16. Článek do Muzejního občasníku
Matúš Čák Trenčanský a Veselí.
17. Článek do Malovaného kraje
Pomník generála Laudona ve Veselí nad Moravou – publikováno v čísle 1/2012
18. Konzultace studentských prací – probíhají dle potřeby.
19. Spolupráce s komisí regionálních historiků
Účast na jarním zasedání – Muzeum města Brna (2. 5. 2012).
20. Badatelské požadavky – 49 požadavků e-mailem i telefonicky.

ETNOGRAFIE
1.

Doplňování etnomuzikologického fondu
Především Antologie moravské lidové hudby, CD, publikace k vánočním zpěvům zpěvník
z přehlídky dětských zpěváků lidových písní.

2.

Fotodokumentace v terénu
Fašank, Ekojarmark, Bartolomějský jarmark, typy betlémů paní Kočišové ve Vnorovech,
zpracování orobince, výroba perníku z formy.

3.

Fotodokumentace staré zástavby ve Veselí nad Moravou
Fotografovány staré domy v různých částech Veselí nad Moravou, především v ulicích Břehy,
Drahy a v Milokošti.

4.

Článek do Muzejního občasníku - odevzdán článek o paní Růženě Kozumplíkové z Blatnice.
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5.

Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu
Veselsko, Moravské Slovensko, Blatnice, Lipov, Moravský Písek, Horňácko, Výroční obyčeje a
lidové umění, Hroznová Lhota, Vlastivěda moravská, publikace o kraslicích, publikace o
přírodních pletivech, zejména orobinci a kukuřičném šustí, perníku.

6.

Konzultace studentských prací
Celkem 9 studentů, navíc studenti na praxi v našem muzeu – využití při dokumentaci – kraslice,
lidová architektura.

7.

Badatelské požadavky - celkem 9 badatelských požadavků.

8.

Studium hudební pozůstalosti Martina Zemana - vytypováno 1833 listů z pozůstalosti Martina
Zemana k digitalizaci.

VIDEODOKUMENTACE
1. Videodokumetace v terénu – filmování, nahrání videozáznamu do PC, střih, titulky, Vložení foto,
ozvučení, grafická úprava, renderování, přepis z PC na DVD, výroba přebalu na DVD, potisk DVD
Vázání šatky k horňáckému kroji (Anna Bobčíková z Velké nad Veličkou; Videodokumentace
archeologických prací a úprav areálu na Slovanském hradišti v Mikulčicích; Velkomoravské
Mikulčice - Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu (zkrácená verze na Mezinárodní
veletrh cestovního ruchu GO a REGIONTOUR v Brně); Vázání (rajdění) turečáku po staru Anna
Šáděrová (Ježov); Jízda králů ze Skoronic (zkrácená verze na Mezinárodní veletrh cestovního
ruchu GO a REGIONTOUR v Brně); Jízda králů ze Skoronic (Výukové DVD pro základní a
střední školy); Fašank 2012 ve Veselí nad Moravou; videodokumentace pro Regionální
pracoviště pro tradiční lidovou kulturu; Čarovné barvy země 2012 vyhlášení výsledků malířské
soutěže na Slovanském hradišti v Mikulčicích (filmování doprovodného programu a předání cen);
Skrytá paměť Moravy 2012 (videodokumentace vyhlášení výsledků literární soutěže na
Slovanském hradišti v Mikulčicích); Růžena Kozumplíková - Užitkové a dekorativní výrobky
z orobince (filmování v Blatnici pod sv. Ant. v dílně p. Kozumplíkové za spolupráce PhDr. V.
Trachtulce k udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje, nahrání do PC
k dalšímu zpracování); 1. ročník běžecké soutěže Akropole cross Rasticovým městem Morava na
Slovanském hradišti v Mikulčicích s olympioničkou v trojskoku Šárkou Kašpárkovou;
MIKULČICKO - KOPČANSKÝ ARCHEOPARK - VELKOMORAVSKÁ ARCHEOLOGICKÁ
PAMÁTKA EVROPSKÉHO VÝZNAMU; Mezinárodní odborné kolokvium - videodokumentace
Hodonín sál Evropa, Brno; Oprava střechy v Městském muzeu Veselí nad Moravou
2. Zpracování videodokumentace vyplývající z činnosti Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu –
filmování, nahrání videozáznamu do PC, střih, titulky, Vložení foto, ozvučení, grafická úprava,
renderování, přepis z PC na DVD, výroba přebalu na DVD, potisk DVD
• Vázání šatky k horňáckému kroji (Anna Bobčíková z Velké nad Veličkou;
• Vázání (rajdění) turečáku po staru Anna Šáděrová (Ježov);
• Růžena Kozumplíková - Užitkové a dekorativní výrobky z orobince (filmování v Blatnici pod
sv. Ant. v dílně p. Kozumplíkové za spolupráce PhDr. V. Trachtulce k udělení titulu Mistr
tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje, nahrání do PC k dalšímu zpracování);
• Velikonoční kraslice a figurky z kukuřičného šůstí (videodokumentace výstavy v Městském
muzeu ve Veselí nad Moravou);
• Jízda králů ze Skoronic (zkrácená verze na Mezinárodní veletrh cestovního ruchu GO a
REGIONTOUR v Brně);
• Jízda králů ze Skoronic (Výukové DVD pro základní a střední školy);
• Košíkářka Dana Ptáčková z Morkovic (zhotovení a odevzdání dalších 3 ks DVD pro Mgr. T.
Martonovou do Vlastivědného muzea Kyjov)
3.

Videodokumentace muzejních akcí - probíhá pravidelně.

4.

Studium odborné literatury – probíhá dle potřeby.

5.

Digitalizace, popis a třídění starších analogových nahrávek – uskutečňuje se průběžně.

6.

Zálohování na média – VHS, DVD – uskutečňuje se průběžně
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7.

Spolupráce s odbornými pracovníky při dokumentaci lidové kultury – probíhá dle potřeby

8.

Zpracování dodaného videomateriálu z muzejních akcí v MMH ve spolupráci s odbornými
pracovníky (digitalizace, střih, titulky, ozvučení, grafická úprava, renderování, výroba a tisk
přebalu na DVD, potisk DVD) – probíhá postupně dle dodaného materiálu.

9.

Spolupráce Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK ve Strážnici – probíhá dle
potřeby.

10. Popis a archivace médií – uskutečňuje se průběžně.
11. Sledování a záznam aktuálních zpráv z kabelové televize Slovácko - uskutečňuje se průběžně.

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
1.

Regionální pracoviště pro lidovou kulturu – práce na grantu MK ČR „Malérečky na Hodonínsku“
Práce na grantu – prověřeny všechny obce svěřené části okresu, proveden nákup kraslic, část
získána darem – viz příloha Grant 2012 malérečky. Mgr. Martonové předány zpracované texty
k velikonočnímu období, technikám zdobení kraslic. Budou využity na výstavě v muzeu v Kyjově

2.

Vypracování harmonogramu videodokumentace - harmonogram zpracován a předán.

3.

Videodokumentace v terénu - viz VIDEODOKUMENTACE body 1 a 2

4.

Videodokumentace krasličářek - vytypovány krasličářky k videodokumentaci externím
kameramanem. Účast na dokumentaci výroby slámových kraslic u paní Mileny Jurigové ve Veselí
nad Moravou

5.

Fotodokumentace v terénu
Fotodokumentace i videodokumentace zaměřena především na činnost paní Růženy
Kozumplíkové a výrobky z orobince. Výběr fotografií byl použit při zpracování návrhu na udělení
titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ – titul udělen v září a následně pro
návrh na udělení celostátního titulu „Nositel tradic lidových řemesel“. O udělení dosud nebylo
rozhodnuto. Byla provedena i fotodokumentace činnosti paní Dagmar Čechové vyrábějící perník
z formy – při práci, hotové výrobky i formy na perník. I u paní Čechové byl zpracován návrh na
udělení titulu „Mistr tradiční lidové výroby Jihomoravského kraje“.

6.

Studium literatury a dalších pramenů k drobným sakrálním památkám
Především: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha 2007.
Frolec, Václav: Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno 1974. Frolec, Václav-Vařeka,
Josef: Lidová architektura: Praha 1993. Horňácko. Brno 1966, Veselsko. Brno 1999.
Československá vlastivěda. Díl III. Lidová kultura. Praha 1968. Články v časopisech a
periodikách, např. Veselské listy.

7.

Kompletace textu k drobným sakrálním památkám okresu Hodonín - texty průběžně doplňovány
podle nově získaných informací.

8.

Doplňování (aktualizace) fotodokumentace drobných sakrálních staveb - aktualizovány památky v
Javorníku, Hrubé Vrbce, Blatnici pod sv. Antonínkem a Veselí nad Moravou

9.

Katalogizace v 1. st. dokumentace drobných sakrálních staveb do programu BACH - do
programu Bach jsou průběžně zařazována a aktualizována data a informace získané k drobným
sakrálním památkám – v roce 2012 bylo zaktualizováno 107 karet.

10. Vedení kalendária kulturních akcí na www.masaryk.info - kalendárium je vedeno průběžně a
každý týden aktualizováno. Text předáván ke zveřejnění na stránkách muzea

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Spolupráce s NPÚ Praha, AÚ AV ČR a obcí Mikulčice, vlastní podíl na realizaci záměrů
směřujících k zajištění podkladů a dokumentů k novému návrhu na zápis areálu na Listinu
světového kulturního dědictví UNESCO
Spolupráce s pracovníky jmenovaných institucí byla v tomto roce směrovaná především
k dokončení přípravy a zpracování analytické i návrhové části Management plánu Mikulčicko-
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kopčanského archeoparku, jež byly následně výchozím materiálem pro zpracování nominační
dokumentace a podání druhého návrhu našeho památníku a kaple sv. Margity v Kopčanech na
zápis na Listinu světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO Ministerstvem kultury ČR
v září 2012.
Současně bylo připraveno a koncem měsíce listopadu (27. – 29. 11.) uspořádáno Mezinárodní
odborné kolokvium. Jehož se zúčastnilo 35 odborníků především z České a Slovenské republiky,
Německa a Rakouska. Program kolokvia byl koncipován šířeji, účastníci byli přijati náměstkem
hejtmana Jihomoravského kraje V. Božkem v Brně, prohlídli si nejen areál Slovanského hradiště
v Mikulčicích, ale také památku UNESCO Vili Tugendhat a pak zasedli k dvoudennímu jednání,
z něhož vzešlo usnesení podporující nominaci Mikulčicko-kopčanského archeoparku do
UNESCO.
Ku kolokviu byla směrována výroba dvou propagačních materiálů: DVD pořadu Mikulčickékopčanský archeopark (17 minut, česká a anglická verze) a putovní výstava stejného názvu (9
velkoplošných bannerů velikosti 100/120/150x200 cm v česko/německé a francouzsko/anglické
verzi).
2.

Spolupráce s JMK Brno ve věci jednání s vlastníky pozemků a při realizaci projektů.
Během roku se uskutečnilo několik vesměs telefonických konzultací a ujednání s pracovníkem
JMK Mgr. Košťálem P. ve věci dalšího postupu při výkupu pozemků od soukromých vlastníků.
Mgr. Košťál zadával zakázky na znalecký posudek pozemku a výpočet ceny. Bylo však
realizováno nemnoho výkupů, mnoho pozemků je stále v soukromém vlastnictví. Urgována
žádost na přednostní jednání s vlastníky vytipovaných pozemků v místě zvažované polohy
nového parkoviště a v místě vytipovaného pro stavbu Kaple svatých Cyrila a Metoděje.

3.

Spolupráce na realizaci Stavby I. – akropole a při instalaci panelů nového informačního systému.
Po celý rok byl vedoucí památníku konkrétní osobou muzea odpovědnou za průběh a konečnou
realizaci stavebních úprav probíhajících především v prostoru akropole a předhradí. Tyto úkoly
byly v termínech a kvalitě splněny. V závěru roku byly na základě dodaných textových a
fotografických podkladů vyrobeny a také instalovány prvky nového informačního systému. Úplné
dokončení se očekává v jarních měsících.

4.

Aktualizace průvodcovských textů o konkrétní informace k vystaveným sbírkovým předmětům
k pavilonu II. a o informace k činnosti AÚ v Mikulčicích.
Tento úkol byl splněn jen částečně. Informace od vedoucího AÚ AV ČR Brno (pobočka Mikulčice)
dr. Poláčka L. dodávány omezeně, byť byly provedeny nové průzkumy na III, IV, V a IX. kostela,
na valu v blízkosti II. kostela a v prostorách I. velkomoravského mostu.
Dr. Mazuch jen informoval o výzkumech v rámci své přednášky 28.10.

5.

Překlad průvodcovských textů do ruštiny, italštiny, francouzštiny.
Úkol přeložen do roku 2013.

6.

Pokračování v přípravě záměru archeoskanzenu u VII. kostela a původního záměru dětského
muzea v podobě „malého hradiště“ průběžně dle finančních možností
Práce na tomto projektu nebyly (podobně jako v roce 2010 - 2011) dále rozvíjeny s ohledem na
řadu dalších již rozpracovaných úkolů směřujících k naplnění cílů a závěrů doc. J. Gregorové ve
studii Mikulčicko-kopčanského archeoparku.
Základní záměr však stále vychází ze vstupní studie Velkomoravského archeoskanzenu, který
tvoří velkomoravský dvorec s kostelem a obytnými i hospodářskými objekty, která byla
představena v roce 2009 vedoucím Centra experimentální archeologie a živé historie Bc.
Bernartem M.
Vhodnou formou následné realizace záměru dětského muzea a malého hradiště může být
navázaná spolupráce s panem R. Míkou (Bohemium Park Mariánské Lázně), který koncept
zmenšeného hradiště v rámci práce na zmenšeném modelu naší baziliky pro Bohemium Park
konzultoval s kladnou odezvou s archeology doc. P. Kouřilem, dr. L. Poláčkem a dr. L. Galuškou.
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7.

Pokračován v rozvíjení kontaktů s odbornými pracovníky na pracovištích Kyjov, Pohansko, Staré
Město, Modrá, Uh. Hradiště, AÚ AV ČR Brno, Kopčany
Během roku byl průběžně realizován na různých úrovních kontakt s pracovníky Pohanska, Brna,
Uherského Hradiště – Starého Města, AÚ AV ČR Brno a Kopčan. Výsledky vzájemných
konzultací byly využity při sezóně především ve formě podávání informací návštěvníkům.

8.

Rozvíjení spolupráce mezi archeologickými lokalitami Pohansko – Mikulčice – Staré Město,
vytváření společných projektů a služeb, výměna zkušeností.
Současně byl dále realizován v loňském roce vytvořený turistický produkt a trvale propagován
pomocí letáku a návštěvnické karty, který formou slevy ze vstupného na jednom ze tří
navštívených památníku (Pohansko – Mikulčice – Staré Město), motivuje naše hosty k návštěvě
uvedených lokalit. Bohužel nedošlo k připravovanému zapojení archeoskanzenu Modrá.
Společně jsou konzultovány také další okruhy podpory a spolupráce: propojení webů, poutní
cesta na trase Blatnice p. sv. Antonínkem – Mikulčice – Kopčany – Šaštín ve spolupráci
s Centrálou cestovního ruchu Východní Morava), realizována výměna informací a odborníků
s možností přednášek ad.

9.

Rozvíjení spolupráce mezi turistickými cíli Mikulčice – Milotice – Hodonín – Strážnice, vytváření
společných služeb a projektů, vzájemná podpora.
Přestože v roce 2011 skončila projekt Custodes (mezinárodní Česko – Polsko – Slovinsko –
Italská spolupráce řízená pražskou firmou Cross Czech), jejímž produktem byla spolupráce lokalit
Mikulčice-Milotice-Strážnice a soutěž pro děti Putujeme s Rosťou - od velkomoravských Slovanů
do 20. století.
Spolupráce uvedených subjektů, rozšířená o Regionální infocentrum Hodonín a Infocentrum
Mikulčice (R. Bartoník) pokračovala i v roce 2012 zahájením společného projektu Girobus Rosťa.
Realizovány byly dvě cesty z plánovaných sedmi. I přes zahájenou propagaci na různých
úrovních a v místech s větší koncentrací turistů, přesto zájem v tomto prvním roce nebyl
mimořádný. Akce byla vyhodnocena, přijaty byly návrhy na zlepšení a v roce 2013 bude
realizována s obměnami opětovně.

10. Naplňování spolupráce s vybranými turistickými cíli jižní Moravy v rámci spolupráce Top výletní
cíle JMK.
Průběžně realizována spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy v rámci skupiny Top
Výletních Cílů jižní Moravy. V rámci této skupiny se zástupci památníku zúčastnili poznávacího
zájezdu do Dolního Rakouska (archeologická římská lokalita Carnuntum, zámek Hofburg).
Centrálou byl vydán nový propagační tisk pro památník a proveden výzkum spokojenosti
návštěvníků, jehož výsledky budou sděleny v I. čtvrtletí 2013.
11. Navazování a rozvíjení spolupráce s penziony a dalšími ubytovacími kapacitami a rozvíjení
zážitkové turistiky.
Na základě dobrých zkušeností v minulých letech byla rozvíjena další spolupráce s Penzionem U
kostela (Rodinný penzion U Bartoníků) a s Bukovanským mlýnem. V průběhu roku byly
vytipovány nové penziony a ubytovny (Hotel Vinohrad Milotice, Hotel Zámek Čejkovice, Penzion
U Šťastných Svatobořice-Mistřín ad.), s nimiž však po první konzultaci nebyly konkrétní formy
spolupráce sjednány. Tímto úkolem se hodláme zabývat v druhé polovině roku 2013.
12. Pravidelná propagace akcí a aktivit SHM v médiích
Během roku byla rozvíjena spolupráce s místními, regionální i celostátním i médii. O památníku
byly uváděny pravidelní zprávy nejen na vlastní webové stránce, ale také v rozhlase, v tisku a
v televizi.
Současně byl rozšiřován facebook SHM a aktuálně veden. V souladu s plánem byl udržován
bohatý obsah stránek památníku, které jsou průběžně aktualizovány.
Propagaci je věnována trvalá vysoká pozornost, cílem je vysoká aktuálnost podávaných
informací a trvalá kvalitní propagace památník i jeho akcí.
13. Fotografická dokumentace akcí a sběr snímků pro tisky a materiály, videodokumentace
vybraných akcí a zpracování záznamů.
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Fotografickou cestou byly dokumentovány všechny stavební proměny areálu, archeologické
práce i kulturní pořady a další aktivity. Takto shromážděný fotomateriál byl využit pro vyvěšení na
internet, pro tvorbu propagačních materiálů v závěru roku pro tvorbu putovní výstavy a DVD
pořadu Mikulčicko-kopčanský archeopark.
14. Studium a excerpce pramenů a literatury k velkomoravské tématice
Ve volnějších chvílích byla studována odborná literatura nejen průvodci, ale také odbornými
pracovníky památníku, s cílem, zlepšit poskytované služby a přípravu vydávaných materiálů.
Mnoho nově získaných informací bylo využito k zpracování historie archeologických výzkumů a
památníku v rámci zvoleného ročního kurzu Muzejní propedeutiky v Praze na Asociace muzeí a
galerií.
15. Doplňování odborné literatury v příruční knihovně
Během sezóny byla zakoupena do příruční knihovny kniha: Atlas krajiny České republiky,
Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha, Průhonice 2009.
16. Spolupráce s badateli, praktikanty a studenty
Během roku proběhly konzultace na přípravě dvou studentských maturitní prací. Většinou
mailové dotazy v počtu do desíti byly zodpovězeny opět mailem.
Jiné badatelské požadavky nebyly vzneseny.

KNIHOVNA
HODONÍN
1.

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

2.

Pokračování v budování a katalogizaci vyčleněné knihovny TGM, Region - fond TGM a Region.
Evidence byla v roce 2012 průběžně doplňována a vedena, fond Region byl rozšířen o 9 kusů,
fond TGM o 12 kusů.

3.

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

4.

Vedení evidence Pomocný materiál TGM - vedení evidence průběžně probíhalo

5.

Pořizování bibliografií a rešerší - pořizování probíhalo dle požadavků

6.

Počítačová evidence knihovny dle pravidel AACR2 - počítačová evidence probíhala měsíčně,
zapsáno bylo 116 knih

7.

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

8.

Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih, počtu čtenářů a výpůjček - vyplňování výkazů
probíhalo pravidelně, bylo evidováno 168 přírůstků, v knihovně je evidovaných 48 čtenářů. Bylo
provedeno 321 výpůjček

9.

Evidence speciálních druhů dokumentů – DVD, CD - evidence probíhala, bylo zapsáno 65 kusů

10. Evidence článků v periodikách o MMH - evidence článků probíhala, jako každý rok byla vytvořena
složka s kopiemi článků ze všech dostupných periodik. Bylo zaevidováno 118 článků od 10
pracovníků muzea.
11. MVS – spolupráce mezi muzejními a veřejnými knihovnami - spolupráce probíhala, vypůjčeny
jednotky v počtu 3 ks z MZK Brno.
12. Poskytování informačních služeb tělesně postiženým občanům - v roce 2011 nebyla poskytnuta
informační služba z důvodu nezájmu žádnému tělesně postiženému občanu
13. Péče o stav knih - knihy byly pravidelně kontrolovány. Na základě kontroly byly nově baleny či
lepeny.
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14. Revize výpůjček - byla provedena dvakrát revize výpůjček, vypůjčených knižních jednotek k 31.
12. 2012 bylo 159.
15. Uspořádání knihovního fondu v prostorách půdy
Knihovní fond v prostorách půdy byl v roce 2012 průběžně doplňován.

Kyjov
1.

Zpětné zpracováni fondu - region podle pravidel AACR2: oprava záznamů a odeslání dat do NK
CASLIN - on-line (1 783 titulů knih a speciálních dokumentů)

2.

Počítačová evidence knihovny dle smlouvy s NK CASLIN, export dat: pokračování v katalogizaci
knihovny, počítačová evidence, zápis do přírůstkového seznamu (42 knih), úbytek knih (65),
celkem knih ke konci roku: 11 601

3.

Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih a čtenářských výpůjček - počet návštěvníků: 159,
počet výpůjček: 402, počet čtenářů - zaměstnanci: 9, badatelé:31, celkem: 40

4.

Péče o stav knih - oprava a balení knih, vazba Kyjovských novin

5.

Revize knihovního fondu a výpůjček, uložení knih do nových regálů – knihovní fond uložen do
nových regálů

6.

Evidence nových knihovních přírůstků a speciálních dokumentů (VHS, CD, DVD): zvukové
dokumenty 223 ks, zpracování zvukových dokumentů 56 ks, počet odebíraných periodik 6,
evidence časopisů do SK NKP - on-line 163 titulů časopisů, analytický popis článků z novin a
časopisů 327

7.

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

8.

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

9.

Vypracování bibliografií a rešerší: 16 požadavků

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

9. PROPAGACE
1. Tiskové zprávy k jednotlivým akcím a drobné aktuální články pro místní i celostátní média –
průběžně zpracovávány po celý rok ke všem akcím, muzeum má v DENÍKu po dohodě s redakcí
vlastní cykly, pravidelná je spolupráce s redaktory týdeníku Slovácko (DENÍK), MF Dnes, Český
rozhlas Brno, Radio Proglas, Radio Jih, Radio Dyje a Česká televize Brno a s místním tiskem –
Hodonínské listy, Kyjovské listy, Veselské listy, zprávy jsou průběžně zveřejňovány na vlastních
webových stránkách a rozesílány elektronickou cestou
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2. Grafická úprava a tisk propagačních tiskovin k výstavám, doprovodným programům aj. akcím
MMH, samoobslužných materiálů, výtvarné zpracování výstav – v muzeu pracují dvě výtvarnice s
rozdělenou působností na Hodonín – Mikulčice a Kyjov – Veselí nad Moravou a zpracovávají
veškeré tištěné materiály dle plánu a dle potřeby (viz Přílohy č. 10, 11), zároveň dle plánu
výtvarně zpracovávají výstavy
3. Oznámení o změnách pro tisk – vedoucí pracovišť průběžně oznamují změny v tisku, změny jsou
současně zveřejňovány na webových stránkách muzea
4. Redakce www.masaryk.info a spolupráce s dalšími informačními servery – webové stránky jsou
průběžně aktualizovány, dále spolupracujeme s www.lidovakultura.cz, www.arelax.sk,
www.infocesko.cz a využíváme Sklik na www.seznam.cz
5. Příprava podkladů pro tisk plakátů a pozvánek – provádí dle připravovaných aktivit všichni odborní
pracovníci
6. Propagace archeologických nálezů z nových záchranných výzkumů v regionálním i celostátním
tisku
Na internetových stránkách Masarykova muzea v Hodoníně byly zveřejněny tyto články:
•

Kostrouch,
F.
Archeologický
výzkum
zámku
http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/297/ [2. 4. 2012]

•

Kostrouch, F. Archeologický výzkum u kostela sv. Martina
http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/322/ [24. 6. 2012]

Strážnice.
ve

Strážnici.

V novinách, časopisech a na internetu byla propagace zajištěna těmito články:
•

Archeologové našli u čističky mrtvoly i staré pece. Hodonínský deník, 23. 1. 2012, red. Z.
Šmýd.
+http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/u-cisticky-byly-stare-mrtvoly-i-starepece20120123.html

•

Šmerda. Nálezy od Milotic jsou pro tuto lokalitu významné. Nové Slovácko, 21. 2. 2012,
red. P. Fridrich.
+ http://www.nove-slovacko.eu/sites/default/files/archiv_pdf/NS-08-12.pdf

•

Strážnicko odkryje tajemství, která dodnes budí pozornost. Hodonínský deník, 6. 3. 2012,
red. Z. Šmýd.
+http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/straznicko-odkryje-tajemstvi-ktera-dodnesbudi-pozornost-20120306.html

•

Pod zámkem ve Strážnici ležel středověký dřevěný trám. Hodonínský deník, 3. 4. 2012,
red. Z. Černá.
+http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/pod-zamkem-ve-straznici-lezel-stredovekydreveny-tram-20120403.html

•

Strážnický zámek vydal nečekané a zajímavé nálezy datované do období středověku.
Nové Slovácko, 11. 4. 2012, red. P. Fridrich.
+ http://www.nove-slovacko.eu/sites/default/files/archiv_pdf/NS-15-12_0.pdf

•

Hroznová Lhota se načas stala rájem archeologů. Nové Slovácko, 3. 7. 2012, red. A.
Vrba.
+ http://www.nove-slovacko.eu/sites/default/files/archiv_pdf/NS-27-12.pdf

•

Muž ležel v hrobě i se šipkou v hlavě. Hodonínský deník, 10. 7. 2012, red. Z. Šmýd.
+ http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/muz-lezel-v-hrobe-i-se-sipkou-v-hlave20120710.html

•

Hroznová Lhota. Týdeník 5+2, 12.7. 2012, red. H. Zdeněk.

•

Žarošice ukazují svou Venuši. Hodonínský deník, 16. 7. 2012, red. Z. Šmýd.
+ http://hodoninsky.denik.cz/kultura_region/zarosice-ukazuji-svou-venusi20120717.html
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•

Důkaz z Hroznové Lhoty: Lidé tady žili už 1000 let před Římem. Dobrý den s Kurýrem,
23. 7. 2012, red. J. Chudara.
+ http://www.idobryden.cz/zpravy/dukaz-lide-tady-zili-uz-1000-let-predrimem/0dfc8ad0-d19f-11e1-be44-52540037481c/highlightSearch=římem/

•

Na germánském sídlišti u Kozojídek bude stát bioplynka. Hodonínský deník, 9. 8. 2012,
red. Z. Černá.
+ http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/na-germanskem-sidlisti-u-kozojidek-budestat-bioplynka-20120809.html

•

Pravěký nález v Hroznové Lhotě? Dalších třiatřicet hrobů V Hroznové Lhotě našli
archeologové. Hodonínský deník, 4. 10. 2012, red. Z. Černá.
+ http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/praveky-nalez-33-dalsich-hrobu20121003.html

•

V Hroznové Lhotě objevili vědci 33 hrobů z doby bronzové. Listy Jižní Moravy, 4. 10.
2012, red. Jiří Nováček.
+ http://www.listyjm.cz/zajimavosti/v-hroznove-lhote-objevili-vedci-33-pravekychhrobu-z-doby-bronzove.html

•

OBRAZEM: Langobardi se představí Kyjovu. Hodonínský deník, 14. 11. 2012, red. Z.
Šmýd.
+ http://hodoninsky.denik.cz/kultura_region/obrazem-langobardi-se-predstavi-kyjovu20121114.html

•

Výstava poprvé ukazuje, co se v Kyjově našlo pod Kauflandem. Hodonínský deník, 20.
11. 2012, red. Z. Šmýd.
+ http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/vystava-poprve-ukazuje-co-se-v-kyjovenaslo-pod-kauflandem-20121119.html

•

Kyjov byl vždycky dobrá adresa. Největší naleziště langobardského pohřebiště ve střední
Evropě. Nové Slovácko, 27. 11. 2012, red. M. Budíková.
+ http://www.nove-slovacko.eu/sites/default/files/archiv_pdf/NS-48-12.pdf

•

Další přednáška představí moderní metody výzkumu. Hodonínský deník, 3. 12. 2012,
red. Z. Šmýd.
+ http://hodoninsky.denik.cz/kratce/1166432-dalsi-prednaska-predstavi-modernimetody-vyzkumu.html

•

Série akcí o Langobardech pokračuje. Hodonínský deník, 11. 12. 2012, red. Z. Šmýd.
+ http://hodoninsky.denik.cz/kratce/1169136-serie-akci-o-langobardech-pokracuje.html

•

Langobardové znamená dlouhobradí. Nové Slovácko, 11. 12. 2012, red. M. Budíková.
+ http://www.nove-slovacko.eu/sites/default/files/archiv_pdf/NS-50-12.pdf

•

Langobardi z Hostivice u Prahy – srovnání nálezů. Nové Slovácko, 18. 12. 2012, red. M.
Budíková.
+ http://www.nove-slovacko.eu/sites/default/files/archiv_pdf/NS-51-12.pdf

•

ŠMÝD, Z. Renesanční kachle se stěhují do Kyjova. Hodonínský deník+web [6. 1. 2012].

•

TUREK, P. Chybí nám tu krásno, míní zastupitelé. Hodonín tak dostane druhou studnu.
Hodonínský deník+web [6. 4. 2012].

•

ČERNÁ, Z. Archeologové odkryli ve Strážnici zemnici ze 13. století. Hodonínský
deník+web [28. 6. 2012]

•

VRBA, A. Monastýr v hrubé Vrbce se proměnil v dětský tábor. Nové Slovácko+web [17.
7. 2012]

•

CHUDARA, J. V centru města se chodí po středověkých hrobech. Dobrý den s kurýrem
[6. 8. 2012]

•

KUČERA, A. Přes Rybáře vedla cesta z Moravy do Uher. Hodonínský deník [8. 12. 2012]

•

-s- 2012: Výstava gotických a renesančních kachlů. Malovaný kraj, č. 1, s. 32.
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Propagace v radiu, videopořadech na internetu a v televizních pořadech proběhla těmito
příspěvky:
•

Hroznová Lhota - při výkopových pracích se objevilo pohřebiště z doby bronzové 1.
http://www.youtube.com/watch?v=C3inUS5O9K4, 4. 7. 2012, red. A. Vrba.

•

Hroznová Lhota - při výkopových pracích se objevilo pohřebiště z doby bronzové 2.
http://www.youtube.com/watch?v=u_GTotZNmvY&feature=relmfu, 4. 7. 2012, red. A. Vrba.

•

Hroznová Lhota - při výkopových pracích se objevilo pohřebiště z doby bronzové 3.
http://www.youtube.com/watch?v=aY2UrBUmjbI&feature=relmfu, 4. 7. 2012, red. A. Vrba.

•

V Hroznové Lhotě objevili čtyři tisíce let staré kosterní nálezy. Web Česká televize, 4. 7. 2012,
red. -raš-.
+http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/184826-v-hroznove-lhote-objevilictyri-tisice-let-stare-kosterni-nalezy/

•

V Hroznové Lhotě objevili čtyři tisíce let staré kosterní nálezy. Česká televize, 4. 7. 2012, red.
E. Bučinová.
+http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionechbrno/312281381990704-udalosti-v-regionech/titulky/#t=14m56s
+http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/184936-v-hroznove-lhote-objevili-ctyri-tisice-letstare-kosterni-nalezy/

•

V Hroznové Lhotě objevili pohřebiště staré čtyři tisíce let. TV Slovácko: Regiony 19. 7.2012,
red. M.Pechura.
+ http://www.youtube.com/watch?v=tDGM-QVJXlk&feature=youtu.be

•

Archeologové objevili desítky hrobů z doby bronzové. Česká televize, 5. 10. 2012, red. F.
Zdražil.
+http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionechbrno/312281381991005-udalosti-v-regionech/obsah/222708-archeologove-objevili-desitkyhrobu-z-doby-bronzove/

•

Ve Hroznové Lhotě pokračuje záchranný archeologický výzkum. TV Slovácko: Regiony 18.
10. 2012, red. M. Pechura.
+ http://www.youtube.com/watch?v=G3LTifpKcUs&feature=youtu.be

•

Kyjovské muzeum odhalilo tajemství Langobardů. Web Česká televize, 20. 11. 2012, red.
-izi-.
+http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/kultura/204124-kyjovske-muzeum-odhalilotajemstvi-langobardu/

•

Výstava Tajemství Langobardů prezentuje nálezy z pohřebiště u Kyjova. Česká televize, 20.
11. 2012, red. Z. Neuvirtová.
+http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionechbrno/312281381991120-udalosti-v-regionech/obsah/230617-vystava-tajmenstvi-langobarduprezentuje-nalezy-z-pohrebiste-u-kyjova/

•

Archeologové představují v Kyjově nálezy hmotné kultury raného středověku. TV Slovácko:
Kyjov 23. 11. 2012, red. V. Hollerová.
+ http://www.youtube.com/watch?v=gRpRNvLaVXQ&feature=youtu.be

•

Hroby Langobardů na Kyjovsku. Český rozhlas Leonardo. Monitor, 23. 11. 2012, red. N.
Fischerová.
+ http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2773564

•

Nálezy langobardského pohřebiště odhalují řadu tajemství. TV Slovácko: Kyjov 7. 12. 2012,
red. V. Hollerová.
+ http://www.youtube.com/watch?v=jTqBzKhFpms&feature=youtu.be

•

Pozvánka na předvánoční dětský program v Kyjově. Český rozhlas Brno. Rendez-vous –
Pozvánky, 14. 12. 2012, red. Z. Ledererová.
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•

Děti hledaly poklad a tajemství Langobardů. TV Slovácko: Kyjov 18. 12. 2012, red. V.
Hollerová.
+ http://www.youtube.com/watch?v=X_1-oiaUpXg&feature=youtu.be

•

Renesanční kachle z jižní Moravy a vývoj v tomto oboru představuje Vlastivědné muzeum v
Kyjově. Redaktor: V. Hollerová. Televize Slovácko [13. 1. 2012].
http://www.youtube.com/watch?v=Br_AqB6uGB8&feature=youtu.be

•

Archeologové Masarykova muzea kopali ve Strážnici. Redaktor: M. Pechura. Televize
Slovácko [13. 7. 2012]. http://www.youtube.com/watch?v=i9GQ2o9xgKk&feature=youtu.be

7. Vydávání propagačních materiálů, letáků a pohlednic – propagační materiály byly v roce 2012
vydávány v menším množství, muzeum ještě využívalo materiál vydaný v rámci projektu
Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů
10. Zpracování a propagace projektu internetové encyklopedie Hodonína – probíhají rešerše
literatury, jsou zpracovávána hesla – viz hodnocení sálu Evropa
11. Spolupráce na projektu Vodního království - viz Kulturně výchovná činnost; pověření pracovníci
se zúčastňovali měsíčně schůzí na přípravu projektu Slavností Vodního království – podíleli se
např. na textech pro účinkující, konzultovali historické reálie, vedou kroniku království. Díky
přesunu slavností od r. 2010 do areálu zámečku a přilehlého ramene řeky došlo k většímu
zapojení muzea, prostor nádvoří a zahrady zámečku se stal dějištěm pohádkové říše
12. Zajišťování publicity projektů dotovaných z fondů EU – zajišťováno průběžně dle pravidel
jednotlivých OP
13. Zpracování a vydání pohlednic, letáků, vstupenkových karet, vstupenek apod. – doplnění počtu
před sezónou – doplněno ve spolupráci s výtvarnicí o první letáky k cyrilometodějskému výročí v r.
2013
14. Hledání způsobu a cesty k reedici starších publikací pro děti (J.Poulík: Pevnost v lužním lese nebo
B. Fiala: V Rasticově městě) – z finančních důvodů nerealizováno, předběžně projednávána
možnost spolupráce ministerstva školství na této reedici, současně projednána spolupráce na
tisku s tiskárnou Lelka Dolní Bojanovice a vyhledán dědic autorských práv akademika J. Poulíka

Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Trvalá aktivní propagace SHM směrem ke školám i široké veřejnosti v oblasti Moravy a přilehlých
příhraničních krajů SR plus kraje Nitranského, příprava návštěvnických bonusů.
Práce kulturně – výchovné pracovnice na památníku Slovanského hradiště v Mikulčicích
probíhala v několika rovinách:
a) Mailovou cestou (oslovení škol, ředitelů škol a pedagogů, kteří nám zanechali
v předchozích letech své adresy na kontaktních lístcích. Všechny školy z Mikulovska,
Břeclavska, Hodonínska, Brněnska, Uherskohradišťska, Zlínska, ale i příhraničních obcí
na Slovensku byly osloveny s nabídkou programu 2x, v dubnu a poté srpnu). Na některé
speciální akce byly mailovou poštou pozvány vybrané školky či školy, u nichž jsme ještě
zájem nezaznamenali.
b) Prezentací programů pro mateřské školy a základní školy na poradě ředitelů obou stupňů
vzdělávání na Krajském úřadu v Hodoníně.
c) Osobní návštěvou školek a škol (při příležitosti distribuce plakátové nabídky aktuálního
měsíce oslovení ředitelů a pedagogů s nabídkou konkrétního termínu a akce).
Pro školy byl vytvořen speciální motivační list, který obdrželi pedagogové každé školní výpravy
s možností využití v uplynulé nebo i dalších sezónách. Nadále je rozšiřován adresář pedagogů,
jimž jsou pak mailem přednostně posílány informace o dění a nabídkách aktivit pro žáky
připravovaných na památníku.
Školy byly navštíveny také v případě vyhlášení výsledků soutěže O Mojmírův poklad, která je
spojena s besedou se žáky a předáním upomínkových předmětů na tuto soutěž.

2.

Výroba a umístění informačních směrovek na stezkách a cyklotrasách mezi Hodonínem,
Lužicemi, SHM a Anglickou alejí ve směru na Břeclav – Pohansko.
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Malé informační tabule v počtu 6 ks byly vyvěšeny na cyklotrase spojující Hodonín (od
Regionálního infocentra na náměstí, kolem Elektrárny do areálu památníku).
Umístění infotabulí na spojnici památník – přístaviště Tvrdonice – Anglická alej – Pohansko bude
realizováno v roce 2013 i ve vazbě na přípravu nových cyklostezek v tomto prostoru, které má
realizovat Investiční odbor JMK.
3.

Výroba a umístění informačních panelů s tematikou Mikulčicko-kopčanského archeoparku a
UNESCA v Hodoníně, Mikulčicích a Kopčanech
Tento úkol z důvodů nedostatku finančních prostředků nebyl řešen. Využito však bude možnosti
připravit podobný typ infotabule v rámci povinné publicity ke Stavbě I – Akropole a tato bude
vyvěšena přímo u památníku a během roku 20123 další v Kopčanech příp. i jinde.

4.

Výroba a instalace informačních panelů při silnicích na směru mezi Hodonínem a Mikulčicemi a
před nádražím ČD v Hodoníně.
Nové informací tabule většího formátu byly umístěny u silnice E 55 (po dohodě s vedením Hotelu
Panon na jejich poutači) a na výjezdu z Hodonína směrem na Lužice (dvě silniční směrové
infotabule).
Další tři směrové silniční infotabule jsou po odsouhlasení OÚ Lužice připraveny k vyvěšení
v Lužicích. V plánu je instalace infotabulí při vjezdu do Hodonína od Mutěnic a Dubňan.
Realizace velkoplošné informační tabule v Hodoníně u ČD bylo z nedostatku finančních
prostředků odloženo.

5.

V návaznosti na instalování nového informačního systému na akropoli a nové umístění starších
svislých panelů.
Z akropole odstraněné starší typy infotabulí (tzv. kolébky) v počtu 5 ks, z nichž 2 již byly umístěny
u návštěvnického centra, budou nově vybaveny moderními informačními tabulemi v rámci
povinné publicity Stavby I – Akropole a umístěny také u návštěvnického centra.
Starší svislé infotabule v počtu dva kusy byly z akropole demontovány a budou následně nově
umístěny v roce 2013 (u VII. kostela a u přístaviště Gbely – Tvrdonice).

6.

Aktualizace materiálů na hlavní vývěsce a vývěsce u obecního úřadu
Informační tabule u OÚ Mikulčice byly pravidelně aktualizovány ve vazbě na nově vydávané
propagační plakáty a tisky k jednotlivým akcím.
V průběhu roku byla se souhlasem OÚ Mikulčice získána třetí informační vývěska u zastávky
ČSAD v centru obce, v níž byly také materiály pravidelně obměňovány.
Propagační plakáty a informace jsou vyvěšovány také v místních obchodech, ve školách a na
obecním úřadě.

7.

Pravidelná aktualizace www stránek SHM a MMH, předávání podkladů pro propagaci SHM
partnerům.
Webové stránky památníku byly téměř denně aktualizovány (denní fotografie) a byly stále
aktuálně doplňovány a měněny. Nejvýznamnější aktuální informace byly zasílány také našim
partnerům.
Aktualizovány byly rubriky (Výběr ze zápisů pamětní knihy od roku 2008, Návštěvnické bonusy,
Přehled návštěvnosti, Foto – památník brzy ráno ad.). Na stránkách byly zveřejňovány výsledky
dětských soutěží (O Mojmírův poklad, Malujeme barvami země, Skrytá paměť Moravy) s bohatým
obrazovým doprovodem.
Aktuálně byly vedeny informace k oceněným x-tým návštěvníkům (např. návštěvník č. 1 000 ad.
až do čísla 18.000.), cena návštěvníka velkomoravských lokalit aj.
Veřejnost byla informována o aktuálních výstavách z dětské soutěže Čarovné barvy země.
Vyvěšen a aktualizován byl celoroční program pro děti a dospělé.

8.

Pravidelná aktualizace stránek Slovanského hradiště na sociální síti Facebook.
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Facebook Slovanského hradiště v Mikulčicích byl založen KV pracovnicí 18. listopadu 2010, od té
doby vrostl počet příznivců na 205 „přátel“. V průběhu roku byli oceněni zajímavým dárkem
(kniha a propagační materiály) přátelé s čísly 150 a 200.
Prostřednictvím stránek byli přátelé a vyhledané spřízněné instituce informovány o aktuálních
událostech a programech probíhajících na památníku. Byla přidána bohatá obrazová prezentace,
kontaktní údaje, aktuální otvírací doby. Z této adresy byly odesílány pozvánky na přednášky aj.
Facebook sloužil také ke komunikaci se spolupracovníky muzea, např. se skupinou
experimentální archeologie Velkomoravani a s průvodci památníku.
9.

Propagační články do regionálního tisku, příprava podkladů o SHM pro novináře a aktivní
spolupráce s médii (televize, rozhlas, tisk)
Tisk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petr Turek, Valy se opět připravují na UNESCO, Hodonínsko, 7. únor 2012, s. 3.
Jiří Nováček, Kraj pověřil firmu z Hodonína dostavbou archeoparku v Mikulčicích,
Slovácko (www.stránky) 11. únor 2012.
Petr Turek, Martin Nevyjel, Cyril a Metoděj se vrátí na Valy, Slovácko, 21. únor 2012.
Petr Turek, Hradiště si vzali do parády stavaři, Hodonínský deník, 13. března 2012, s. 1.
Dělníci vyzdívají základy baziliky velkomoravského hradiště Valy, České noviny.cz
(www.stránky), 21. 3. 2012.
Milan Vojtek, Hradiště u Mikulčic čeká rok úprav areálu, Právo, 24. Března 2012, s. 12.
Dělníci navyšují základy baziliky na Valech, Slovácko, 27.3.2012.
Přemysl Spěvák, Mikulčické Valy: padesát let národní kulturní památkou, Slovácko,
27.3.2012.
Petr Turek, Druhá nominace. Zřejmě 2013, Hodonínsko, 2012.
Petru Turek, Oslavy 2013 čekají patriarchu i papeže, Hodonínsko, 2012.
Petr Turek, Plány: lávka na Slovensko i rozhledna, Hodonínsko, 2012.
Petr Turek, U Mikulčic našli tisíce hrobů, Hodonínsko, 2012.
Josef Šolc, K duchovnímu rozměru Slovanského hradiště, 2012.
Petr Turek, Archeologové poklepali na kámen z Děvína, Slovácko 15. května 2012.
Petr Turek, Na mikulčické hradiště dorazí bulharská viceprezidentka, Slovácko, 22. května
2012.
Velkomoravský sněm v Mikulčicích, Hodonínský deník, foto: Svatopluk Rutar, 28. května
2012.
Petr Turek, Noc kostelů obohatí závěr Dne dětí, Slovácko, 29. května 2012.
Den Bulharů na hradišti byl pestrý barvami i programem, foto: Svatopluk Rutar,
Hodonínský deník, 30. května 2012.

Průběžná a pravidelná celoroční spolupráce s tiskovými a rozhlasovými médii, prezentace
připravovaných akcí (tisková zpráva, forma pozvánek), informování o průběhu akcí (reportáž,
zpráva, vyjádření), trvalá aktualizace internetových stránek (rubrika novinky každých 14 dnů nebo
před akcí).
Byly zpracovány a odeslány tiskové zpráv a pozvánek (ve tvaru „novinky na webu“) k návštěvní
sezóně a připravovaným akcím v památníku. Trvalý e-mailový kontakt s tiskovými (MF DNES,
Deník), obrazovými (Česká televize, Televize Prima, TV NOVA) a zvukovými (Český rozhlas)
médii. Pravidelné předávání tiskových zpráv a pozvánek, informování o akcích a aktivitách
Zpracování a odeslání tiskových zpráv o průběhu návštěvní sezóny 2012 pro mediální partnery
(Slovácko, Naše Slovácko, MF DNES, Český rozhlas Brno, Česká televize, Radio Jih, Radio Čas,
Radio Proglas)
10. Zajišťování kvalitních suvenýrů s tematikou mikulčických nálezů (hřivny, lunicový přívěšek aj.),
vyhledávání nových motivů pro zajímavé suvenýry (magnetky, samolepky, lázněnky aj.) a
zajištění jejich výroby.
V průběhu roku postupně dodávány suvenýry do komisního prodeje dle potřeb. Nově byly do
prodeje zařazeny šperky s dílny P. Čápa ml., turistické štítky s motivem VI. kostela, štítky na
turistické hole a další drobné předměty.
11. Komunikace se školami, průvodci, CK a IC
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Komunikace se vzdělávacími institucemi probíhala prostřednictvím mailové cesty, telefonické
domluvy i osobních návštěv škol. Byly navázány kontakty se Střediskem volného času
v Hodoníně (spolupráce na přípravě Podzimu v Rasticově městě Morava s Drakiádou).
Stejně jako pro školy byly pro průvodce a majitele cestovních kanceláří, klubů důchodců a
domovů důchodců vytvořeny kontaktní lístky. Jejich sběrem vytváříme databázi zájemců o
aktuální dění na památníku a posílat jim pozvánky na jednotlivé akce elektronickou cestou.
Rozvíjena byla spolupráce s Charitou Brno a Hodonín (programové dny), Husitskou církví Brno
(výstava v Brně).
12. Dodávání prop. materiálů do IC, kanc. CR ad.
Propagační tisky a materiály byly distribuovány veřejnosti ve spolupráci s Informačním centrem
Mikulčice, Infocentrem Hodonín, Břeclav, Mikulov i Kyjov, Regionálním infocentrem Hodonín,
Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava v Brně, Hotelem Panon, na pokladnách
spolupracujících turistických cílů a jinde.
Památník a jeho aktivity byly prezentovány formou letáků a drobných tisků ve spolupráci
s některými z uvedených informačních center také na veletrzích cestovního ruchu v Brně, za
pomoci Folklorního sdružení ČR také v Bratislavě a v Praze.

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.

Spolupráce s JMK na přípravě projektu pro realizaci nové koncepce řešení areálu SHM vzniklé z
architektonické soutěže k řešení stávajícího návštěvnického centra a vztahů v areálu
Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP, projektů pro čerpání prostředků z EU a následné
realizaci – I. část – akropole (realizace), případně II. část - návštěvnické centrum a expozice
(projekt) – muzeum poskytovalo průběžně součinnost jak při realizaci I. části (akropol), tak při
zpracovávání projektové dokumentace rekonstrukce návštěvnického centra i při zpracovávání
žádosti o dotaci z ROP

3.

Příprava projektů pro čerpání prostředků z fondů EU na revitalizaci areálu Slovanského hradiště
v případě vhodného dotačního titulu – rekonstrukce velkomoravského mostu – v projektech na
rekonstrukce velkomoravských mostů nebylo pokračováno z důvodu současné neexistence
vhodného dotačního titulu

4.

Příprava projektů pro čerpání prostředků z fondů EU v případě vhodného dotačního titulu sanace vlhkosti zámečku MMH a ohradní zdi – koncem roku 2012 muzeum navázalo spolupráci
s městem Holíč a s Domem kultury Hodonín jako hlavní přeshraniční partner města Holíče při
zpracování projektu žádosti o dotaci z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, oblast
podpory I.1 kulturní rozvoj a zachování tradic, Prioritní osa P1: podpora sociokulturního
a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce. Projekt dostal název V zámku a
v podzámčí. Žádost o dotaci byla v r. 2013 podána, pokud bude projekt vybrán, tak část projektu
na straně muzea v hodnotě cca 3 250 tis. Kč umožní v investiční části sanovat alespoň vlhkost
ohradní zdi zámečku a v neinvestiční části uskutečnit řadu kulturních a vzdělávacích aktivit ve
spolupráci s oběma partnery.

5.

Realizace úspěšných projektů na základě již podaných žádostí
- Vyzvednutí kopií základů kostelů v areálu SHM (OP SR-ČR) – zbývá upravit kostel č. VI,
projekt musí být ukončen do září 2013
- Propagace MMH – zbývá realizovat tvorbu audioprůvodce po Slovanském hradišti
v Mikulčicích a rozhlasový reklamní spot, na obě aktivity v současné době probíhá veřejná
zakázka
- Společný návrat do 18. st. ve stopách Fr. Š. Lotrinského (OP SR-ČR) – projekt byl u všech
partnerů již ukončen
- Zachování životního prostředí a krajiny - vegetace, přesněji vizualizace bývalého říčního
koryta lučními porosty (OP SR-ČR) – realizace probíhá v návaznosti na vegetační podmínky,
v roce 2013 musí být projekt ukončen
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6.

Příprava Slovanského hradiště v Mikulčicích na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO
- spolupráce v rámci pracovní skupiny JmK, včetně NPÚ, MK ČR, AÚ AV ČR Brno a
slovenských partnerů – pracovní skupina v širším oficiálním složení jednala dvakrát, dále se
setkávají partneři dle aktuální potřeby vyplývající z řešení dílčích problémů
- zpracování Management plánu české části nominovaného statku a spolupráce při
zpracování nominační žádosti – byl zpracován kompletní Management plan české i slovenské
části nominovaného statku Památky Velké Moravy. Nominační žádost MK ČR podalo do Centra
světového dědictví v září 2012, během podzimu byly v součinnosti s NPÚ a s MK ČR do
nominační dokumentace zapracovány připomínky ze strany Centra, kompletní dokumentace
ministerstvem znovu odevzdána v Paříži do Centra světového dědictví.

7.

Oslavy 1150. výročí cyrilometodějské mise 2013 – příprava a spolupráce s partnery – probíhala
intenzivní spolupráce především s odbory JMK, s pravoslavnou církví a okolními obcemi. Je
vytvořena koncepce oslav, vizuální styl, dotváří se konkrétní části celoročního programu,
zejména stěžejní části nazvané Setkání kultur.

8.

Spolupráce s odb. majetkovým JmK na řešení vlastnických vztahů v areálu SHM – probíhá dle
potřeby, v r. 2012 především v souvislosti s ukončením přestavby akropole (opláštění pavilonu II)
s cestami pro pěší.

9.

Vybavení interiéru přístavby budovy ve dvoře Vlastivědného muzea v Kyjově - dokončeno

10. Koncepce nové etnografické expozice a nové historické expozice v Kyjově – pracovníci pobočky
řešili zejména stěhování depozitářů a uložení sbírkových předmětů v nové přístavbě muzea, úkol
byl odložen na rok 2013.
11. Řešení rekonstrukce střešního prostoru v muzeu ve Veselí n/M. – střecha byla opravena,
zkolaudována.
12. Řešení situace depozitářů v Hodoníně (výpověď z městských prostor, nedostačující prostory
archeologického pracoviště a depozitáře zejména) – odkup nemovitosti na Velkomoravské ul.,
úpravy pro potřeby depozitárního režimu nebyl z ekonomických důvodů uskutečněn
13. Nákup ojetého vozu pro archeologické pracoviště (místo dosluhující felicie či ARO) – nákup byl
z ekonomických důůvodů odložen, ale koupě vozu bude nutné kvůli technickému stavu obou
vozidel uskutečnit v r. 2013 co nejdříve.
14. Částečná obměna zastaralého počítačového vybavení a dalšího technického vybavení – v rámci
ekonomických možností se každoročně částečná obměna uskutečňuje. V r. 2012 to bylo
především vybavení nové přístavby Vlastivědného muzea Kyjov.

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Aktivity směřující k realizaci zápisu SHM na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO
Tento bod popsán výše a práce se soustředila na zpracování návrhové části Management planu
MKA, kompletaci obou částí Management planu včetně příloh a součinnosti poskytované
koordinátorovi – NPÚ při zpracování nominační dokumentace.

2.

Projekty a podklady ke zpracování projektů pro čerpání finančních prostředků z fondů EU na
revitalizaci areálu SHM.
Trvalá spolupráce s projektovým manažerem a právníkem v otázkách přípravy projektů.
Podíl na přípravě vyzvednutí základů VI. kostela, projektu k rekonstrukci pavilonu I – Stavba II –
Předhradí, k realizaci II. části projektu propagace Poznáváme kraj prezidenta Masaryka a
velkomoravských Slovanů (mobilní audioprůvodci a rozhlasová pozvánka) ad.

3.

Spolupráce na dokončení akce revitalizace zeleně (získaná dotace z OPŽP)
Průběžná spolupráce s pracovníky dodavatelské firmy, společná kontrola vysázených prostor
travní řeky, konzultace úprav okolí při modelování koryta mokřadu, se zástupci firmy Florstyl UH
kontrola vysázených stromů a zajištění náhradní výsadby (20 stromů), odstraňování nárustů a
pařezů frézováním, údržba jižního valu a frézování kořenového systému a pařezů, opravné
práce.
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Úprava okolí IX. kostela, vykácení náletových křovin a menších dřevin, údržba celého prostoru,
rozšíření přístupového chodníku, zajištění přechodů přes tři mokřady na lesní pěšině směrem
k řece Moravě, záchranná oprava dřevěného mostku k IX. kostelu.
4.

Spolupráce na realizaci vyzvednutí základů jednoho (až dvou) kostelů (získaná dotace z OP SRČR)
Průběžná spolupráce s pracovníky dodavatelské firmy Renova Hodonín na stavbě
navýšených kopií dalších kostelech č. IV., V. a IX. Účast na kontrolních dnech, spolupráce s ing.
Urubkem. Dohled nad prováděnými pracemi, zajištění přemostění kanálu Teplý járek hasičskou
technikou (převoz stavebního materiálu a hlíny k objektu IX. kostela). Zajištění kolaudace těchto
staveb.

5.

Spolupráce na přípravě žádosti o dotaci z ROP na projekt rekonstrukce III. velkomoravského
mostu
Projekt nebyl letos dále rozvíjen a řešen z důvodu neexistence vhodného dotačního titulu.

6.

Podíl na realizaci projektu vizualizace bývalého koryta lučními porosty (dotace OP SR-ČR)
Dodavatelská firma v tomto roce vysázela ostřicemi travní řeku (mokřad) na jihozápadním okraji
předhradí a vymodelovala koryto mokřadu (nejnižší části travní řeky široké 5 metrů) kolem
severního valu akropole a kolem severní strany předhradí.
Současně byly vysázené porosty zavlažovány a později sečením kultivovány.

7.

Příprava podkladů pro příp. zadání rekonstrukce II. velkomoravského mostu
Realizace záměru byla dočasně odložena z důvodu neexistence vhodného dotačního titulu..

8.

Příprava a případné zpracování grantu na stavbu rekonstrukce III. velkomoravského mostu.
Realizace záměru byla dočasně odložena – viz výše bod 7 a 5.

9.

Podíl na realizaci projektu stavba I. – opláštění a zateplení pavilonu II, rekonstrukce stezek a
vybudování Velkomoravské cesty na akropoli, umístění nového mobiliáře.
Průběžná kontrola stavebních prací a podpora dodavatelké firmy při realizaci Stavby I – Akropole
týkající se opláštění a zateplení pavilonu II, rekonstrukce stezek na akropoli, budování nové
centrální velkomoravské cesty, zajištění podkladů pro výrobu nových informačních tabulí,
instalace 11 nových informačních tabulí a nového mobiliáře na akropoli. Příprava ukončení
stavebních prací a předání staveniště k 31. březnu 2013.

10. Podíl na přípravě projektu rekonstrukce návštěvnického centra, včetně úpravy parkoviště,
zajištění nového vlastního vodního zdroje
Spolupráce s pracovníky investičního odboru JMK na přípravě projektu rekonstrukce pavilonu I –
Stavba II – Předhradí. Průběžná konzultace řešení objektu, dodání podkladů potřebných k tvorbě
nebo časového plánu příp. vlastní realizace.
Ve spolupráci s pracovníky AÚ AV ČR Mikulčice prověřen stav společné vodárny a přijaty závěry
– nedoporučuje se rekonstrukce, je třeba nová vodárna s využitím stávajícího vodního zdroje.
11. Dokončení projektu „Propagace MMH“ z ROP (mobilní průvodci a zvuková rozhlasová pozvánka.
Spolupráce s právníkem ve věci přípravy a realizace výběrového řízení na audioprůvodce a
rozhlasová pozvánka. Příprava vstupních podkladů a rozpracování záměru.
12. Sledování grantových nabídek na www stránkách MK, JMK aj., vyhledávání finančních zdrojů.
Vypracování a předložení žádosti o finanční příspěvek MK ČR v rámci čerpání prostředků
rozpočtu z programu Podpora pro památky UNESCO na projekt Památky Velké Moravy:
Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Margity Antiochijské v Kopčanech; sborník
z kolokvia 2012, putovní výstava v sídle UNESCO, propagace česko-slovenského statku.
V prosinci bylo připraveno vyúčtování grantu MK ČR 2012.
13. Realizace finanční nabídky bulharského ČEZ a úprava okolí sousoší Cyrila a Metoděje.
Objednána studie úpravy prostoru u P. Krejčiříka, zajištěno kladné závazné stanovisko Odboru
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kultury a památkové péče JMK, požádáno o písemné vyjádření o poskytnutí přislíbeného
příspěvku bulharskou stranou – zatím bez kladné odezvy. Úkol nedořešen.
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8. ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU
EKONOMICKÝ ÚSEK
1.

Rozpracování schváleného rozpočtu dle dodání z JmK

2.

Zpracování účetní uzávěrky za r. 2011 dle zásad hospodaření JmK, výkazy – rozvaha, výkaz
zisku a ztrát, příloha

3.

Příprava a zpracování komplexních rozborů hospodaření za rok 2011, zúčtování hospodářského
výsledku, rozdělení do fondů

4.

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

5.

Připravení účetních dokladů k archivaci a ke skartaci

6.

Sledování čerpání finančních prostředků muzea

7.

Kontrola a inventura cenin

8.

Kontrola a inventura brožur a zboží

9.

Inventura a kontrola zboží v nápojových automatech

10.

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

11.

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

12.

Kontrola čerpání rozpočtu dle poboček

13.

Návrh rozpočtu na rok 2013, mzdové náklady dle pokynu JmK

14.

Zpracování pravidelných účetních uzávěrek vždy k 15 –tému v měsíci

15.

Vedení hlavní pokladny MM

16.

Příjem tržeb z vedlejších pokladen za vstupné a prodej

17.

Sledování – příjem a výdej OPPP

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

Vyúčtování grantů Ministerstva kultury

•

Vyúčtování dotací z měst a obcí

•

Vyúčtování provozních příspěvků a dotací na investice od zřizovatele

•

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

•

Vede se odděleně účetnictví a porovnává se schváleným rozpočetem u projektů:
• Archeologický park Mikulčice – Kopčany
• Archeopark Mikulčice - Kopčany - Zachování životního prostředí a krajiny
• Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče
• Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice
• Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů

• Spoluúčast a předání podkladů pro výběrová řízení u výše uvedených projektů
• Zajištění předfinancování a úvěrových smluv pro výše uvedené projekty
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ÚDRŽBA BUDOV
HODONÍN
1.

Prováděna pravidelná běžná údržba, drobné závady odstraněny

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Na některou údržbu pravidelně objednáváni externí dodavatelé – např. elektroúdržba, údržba
zabezpečovacích zařízení a podobně.

Pobočka: Vlastivědné muzeum Kyjov
1.

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

2.

Probíhaly kontroly bezpečnosti práce a požární ochrany

3.

Revize byly provedeny dle potřebných lhůt

4.

Údržba zeleně a odklízení sněhu bylo prováděno dle potřeby

5.

Čisticí prostředky byly nakupovány dle potřeby

6.

Měsíční kontrola energií, hlášení ekonomovi

Pobočka: Městské muzeum Veselí nad Moravou
1.

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

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

Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

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

2.

Denní sledování teploty a vlhkosti v expozicích
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Denně sledována a zapisována v expozicích teplota a vlhkost
3.

Personální zajištění provozu v sezóně 2012 (průvodci)
V rámci přípravy sezóny zajištěny sezónní pracovnice a průběžně zajišťovány brigádnice na
výpomoc. Dvě sezónní pracovnice pověřeny funkcí vedoucí směny ve svých pracovních dnech o
víkendech

4.

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

5.

Příprava návštěvních pavilonů na sezónu
Pavilon I: obroušení dřevěné podlahy a její napuštění novým ochranným nátěrem a lakem,
demontáž čelních skel vitrín, vyčištění vitrín od prachu, celkový úklid objektu i exponátů v řečišti,
konzervace vybraných dřevěných předmětů, oprava světel, leštění skel, příprava materiálů pro
prodej. Současně malování chodby a provozního sociálního zařízení, instalace a zapojení
světelného lustru v chodbě.
Pavilon II: demontáž čelních skel vitrín a oprava světel, vyčištění skel od prachu, celkový úklid
objektu i exponátů v řečišti, konzervace archeologických terénů, oprava vstupu, leštění skel,
údržba a oprava počítačového systému a nová instalace PC programu, oprava závěsů, úklid
okolí objektu, natření okapů a svodů.

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Kontrola a vedení denní uzávěrky pokladny - evidence vstupného a prodávaného zboží vedena
formou protokolárního předávání materiálu na pokladně, denního vedení pokladního deníku a
denního odvádění finančních prostředků. Měsíční kontrola skladu a vedení skladových karet,
kontrola s vazbou na evidenci v počítači.

10. Zajištění materiálu pro komisní prodej
Materiál do komisního prodeje byl zajištěn před sezónou od řady dodavatelů (Antiqua Nova,
Slovácké muzeum UH, Archeologický ústav AV ČR, Futura Praha, Obec Mikulčice, pan Skopal,
pan Kaňovský, pan Synek, pan Slováček, Hnutí Brontosaurus Mikulčice, pan Jiříček, pan Čáp
ad.), včetně Masarykova muzea v Hodoníně.
Koncem roku provedena kontrola a vyúčtování prodaného zboží dodavatelům s žádostí o
fakturaci.
11. Vedení skladu prodejního materiálu, odvod tržeb - vedení skladových karet a pravidelná kontrola
skladu materiálu prováděna průběžně pokladními a vedoucím pobočky. Kontrolní inventura 2x
během sezóny, konečná inventura 2x (před a na konci sezóny)
12. Kontrola plnění smluvních povinností HBS - spolupráce s HBS byla bezproblémová a kvalitní.
Pravidelné kontroly pracovníka HBS asi 1x za 2 měsíce (oznámení kontroly nálepkou na
dveřích), v případě hlášení (cca 4x za sezónu) provedeno hned telefonické spojení s vedoucím a
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konzultace problému s následným odstraněním závady. Během sezóny odstraněna porucha
(špatný kamerový přenos dat sledující sousoší C+M), pořízen nový PC s programem, kotrolováno
a opraveny zjištěné drobné nedostatky ochrany sousoší C+M.
13. Plnění aktuálních úkolů vyplývajících z provozu - Řada těchto úkolů plněna neodkladně: např.
oprava a čištění nápojového automatu, přijetí VIP hostů, doprovod televizních štábů a novinářů,
odklizení polomů (spadlých větví a stromů) po zimě, vyvážení jímky, údržba kanálu a výpusti
odpadních vod, průběžný úklid okolí objektů a areálu, sečení trávy a údržba ploch, nátěr rýn a
okapových svodů na objektu P I., úpravy objektu P I (malování chodby a sociálních místností,
úklid v garáži, oprava technické části v expozici P II. před obnovením provozu počátkem
července, průběžné opravy, ošetření stromů, čištění okapů, úprava chodníků, oprava lavic, ad.
Odstranění starých lavic z areálu, jejich oprava a osazení na nových místech na jižním valu,
vyčištění jižního valu od náletových dřevin a křovin, údržba frézováním kořenového systému,
dodavatelské sečení větších ploch, konzultace údržby a ochrany zeleně.
14. Evidence pracovních ochranných pomůcek - vydání ochranných pomůcek před zahájením
sezóny, jejich evidence

15. Vedení spisové agendy pobočky – vedení činnosti dle nařízení, měsíční zápis kontrolní činnosti
do požární knihy, evidence a odstraňování závad
16. Zajišťování občerstvení, udržování nápojového automatu - pravidelná údržba nápojového
automatu a zajištění jeho bezproblémového provozu. Nákup občerstvení (nealko pití a drobné
cukrovinky), evidence prodeje a odvod tržeb. Spolupráce se zástupci firmy Kofola, která nám
pronajala velkou chladničku do recepce.
17. Periodické revize dle zákonných norem - příslušnými pracovníky v termínu prováděna kontrola
elektrospotřebičů a elektrozařízení i protipožární ochrany
18. Spolupráce s vedoucím, zastupování v jeho nepřítomnosti - trvalá spolupráce, konzultace
problémů, nápadů a úkolů, realizace úkolů především ve směru k spolupráci se školami a řízení
práce průvodců a pokladních.
19. Podle potřeb provádění návštěvníků, prodej
Probíhalo celoročně. V průběhu sezóny v době nepřítomnosti pokladních a průvodců (v době
obědové pauzy či dovolené) mimo sezónu při objednaných prohlídkách
20. Příležitostné tlumočnické služby v italském jazyce - tlumočnické služby v italském jazyce
proběhly v letošním roce v jednom termínu pro větší skupiny návštěvníků

ÚDRŽBA AREÁLU
1.

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

2.

Odstraňování náletových dřevin kolem stromových solitérů v areálu
Náročnější údržba zeleně a úklid náletových křovin a odlomených větví stromů v areálu nebyl
v tomto roce v měsících leden až březen ve větší a náročnější míře z důvodů absence
pracovníků OÚ Mikulčice realizován s ohledem na počasí domovníkem.
Během roku byl řádně vyčištěn a údržbou upraven prostor kolem IX. kostela včetně přeložení
stezky k řece Moravě přímo kolem tohoto objektu.

3.

Čištění a údržba návštěvnické trasy na valech i areálem
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Během celé hlavní sezóny byla prováděna domovníkem SHM pravidelná a trvalá údržba stezek,
části travnatých ploch, okolí kostelů a objektů, okolí sousoší sv. C+M, parkoviště a návštěvnicky
exponovaných míst areálu.
Současně domovník spolupracovai se zaměstnanci dodavatelských firem, realizujícími během
sezóny na akropoli i v podhradích stavební práce.
Prací na dohodu a ve spolupráci s dodavatelskou firmou Renova Hodonín byly vybudovány tři
kamenné brody přes travní řeku, zrušeny cesty od X. kostela k lesu (zůstala jen pěšina pro
chodce a cykloturisty) a sečením traktorovou sekačkou udržovány všechny chodníky
k jednotlivým objektům a po valu.
4.

Čištění břehů toků a rybníka v blízkosti návštěvnické trasy
Kolem rybníčku (vodní plochy v neupraveném místě archeologického výzkumu III.
velkomoravského mostu) mezi valem a kostelem VI. na vlastní náklady dle smlouvy v termínu
provedli částečně práce v měsíci březnu pracovníci firmy Forest Agro, nikoli nájemce. Nejbližší
prostor kolem VI. kostela a na přístupové stezce byl průběžně udržován (sečení, úklid porostů)
panem, domovníkem. Celková úprava a údržba kolem této nevelké vodní plochy je plánována na
zimu 2013.

5.

Úklid parkoviště a okolí objektů po celý rok
Pravidelný každodenní úklid parkoviště od odhozených nečistot (nedopalky, krabičky cigaret,
kelímky a skleničky od pití, papírové ubrousky, igelitové sáčky a tašky, psí exkrementy apod.),
v zimě zametání sněhu před objektem a částečně na parkovišti, včetně pěšiny k II. kostelu.
Současně denní úklid laviček v centrální části areálu a týdenní vyklízení odpadkových košů
prováděl denně před začátkem otevírací doby domovník.

6.

Údržba kovových vitrín v areálu a inf. tabulí na příjezdových směrech - před sezónou instalovány
informační tabule na příjezdových směrech kolem Hodonína (R 55) a na okresní silnici směrem
na Lužice. Získán souhlas s umístěním tří nových směrových infotabulí v Lužicích. Instalováno
bylo také několik malých informačních směrových tabulek od Regionálního infocentra v Hodoníně
(Masarykovo náměstí) k muzeu a kolem Elektrárny Hodonín lesní cestou k památníku Mikulčice Valy.
V závěru roku instalováno dodavatelskou firmou 11 nových velkoplošných informačních tabulí na
akropoli. Současně z areálu staženy starší typy informačních tabulí (4 tzv. houpačky a 2 kovové
svislé vitríny).
Pro umístění v terénu (u Hodonína na příjezdu od Mutěnic) byly ve spolupráci s výtvarnicí
připraveny další informační tabule.

7.

Údržba dřevěných a kovových konstrukcí, vč. lavic a košů - prováděna průběžně dle potřeb a
stavu poškození. V rámci Stavby I – Akropole byly instalovány v prostoru akropole nové lavice,
kovové koše a židle se stolíky. Staré lavice byly z areálu staženy, opraveny a nově budou
nainstalovány (s dohledem archeologů) na očištěném jižním valu a u kostela č. VII).
Opraveny byly také dřevěné lavice a desky všech stolů u občerstvení. Nátěrem byly před
sezónou opraveny také všechny dřevěné lavičky

8.

Údržba základů kostelů - v tomto roce byla dokončena výstavba většiny kostelů a paláce (s
výjimkou VI. a VII. kostela). Okolí těchto objektů bylo stavební firmou upraveno navážkou písku a
zatravněním. Další údržba byla již prováděna domovníkem každý týden ve čtvrtek a v pátek po
celou sezónu. Návštěvníci v závěru sezóny (po skončení stavebních prací a vyklizení areálu)
ocenili vzhled a upravenost jednotlivých částí i celku areálu

9.

Údržba zeleně v areálu a okolí
Prováděno ZD Dolní Bojanovice, firmou FOREST AGRO Hrušky pravidelně 2x během sezóny
včetně úklidu sena a zaměstnanci OÚ Mikulčice před slavností Bulharů a Cyrilometodějskou
poutí Podluží.
Další sečení na šikmé straně severního a západního valu bylo prováděno strojem pro svažitý
terén dodavatelsky. Podobně řešeni sečení kolem nově vysázených stromů v areálu.
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Dodavatelsky vyčištěn také celý jižní val a následně frézováním odstraněny zbytky náletových
křovin, nárustů kořenů a zbytky pařezů. Frézováním byl vyčištěn od ročních nárustů dřevina
křovin prostor I. velkomoravského mostu od VIII. kostela k hlavní přístupové cestě.
10. Údržba zeleně na návštěvnických trasách - prováděno průběžně každý týden dle vzrůstu zeleně
a počasí
11. Údržba techniky a zařízení - během roku byly všechny stroje a zařízení udržovány domovníkem
v kvalitním a provozuschopném stavu. V závěru roku musela být po odborné kontrole vyřazena
jedna řetězová pila.
12. Udržování protipožárních pásů kolem budov - prováděno průběžně po celou sezónu domovníkem
v rámci údržby chodníků a cest.
13. Oprava a údržba cest na návštěvnickém okruhu - údržba cest a chodníků návštěvnických tras,
včetně sečení okolí základů kostelů prováděno domovníkem pravidelně každý týden s využitím
traktorové sekačky a ruční kosy.
14. Čerpání odpadní jímky
Provádí na objednávku pracovníci ZD Mikulčice (v případě jejich vytížení VaK Hodonín), odpady
ukládány dle smlouvy na čističku odpadních vod obce Mikulčice. V roce 2011 doporučena
kontrola odpadní jímky z důvodů obavy havarijního stavu (propustnost dešťových a spodních vod
a tím zvýšený počet čerpání), nebyla provedena.
15.

Údržba venkovních zdí a okapů obou budov
Oprava líčení venkovních zdí a soklů pavilonu I provedeno domovníkem v měsíci březnu.
Zbývající část okapů natřena v měsících říjen a listopad. V listopadu vyčištěny od listí všechny
okapy a prostory na střechách.

16. Malování chodeb v pavilonu I. a zaměstnaneckých WC - malování bylo provedeno dodavatelsky
před sezónou
17. Vnitřní menší úpravy památníku - průběžné provádění drobných oprav a úprav interiéru pavilonu I
18. Prodloužení kameny dlážděné cesty k bazilice - tento úkol nebyl s ohledem na plánovanou
rekonstrukci stezek po akropoli (stavba I) řešen
19. Rekonstrukce rozvodové skříně a hromosvodů pavilonu I. – řešeno dodavatelsky v měsíci březnu
a dubnu 2012.
20. Trvalé zlepšování vybavenosti areálu, okolí objektů, vzhledu památníku a úpravy objektů informace k plnění tohoto úkolu byly podány již v průběhu hodnocení jiných (jednotlivých) částí
plánu 2012
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II.
Plnění úkolů v personální oblasti

Přepočtený stav zaměstnanců za rok 2012 činil 37,5 úvazku .
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín má
tyto pobočky :
Národní č.p. 1472, 695 01 Hodonín
Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka, 69619 Mikulčice-Valy
Vlastivědné muzeum Kyjov, Palackého 70, 697 01 Kyjov
Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov, Palackého 1373, 697 01 Kyjov
Městské muzeum Veselí nad Moravou, Bartolomějské nám. 41, 698 01 Veselí nad Moravou .
Struktura a počty zaměstnanců k 31.12.2012 :
Počet zaměstnanců
celkem
muži
ženy
THP
ZPS

k 31.12.2011
44
14
30
44
4

k 31.12.2012
46
15
31
46
5

Struktura pracovníků dle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání k 31.12.2012
Počet zaměstnanců – fyzické osoby
Vzdělání

počet zaměstnanců celkem

Základní
Vyučený bez maturity
Střední s maturitou
Vysokoškolské

1
5
22
18

muži

ženy

6
9

1
5
16
9

Přírůstky a úbytky zaměstnanců v roce 2012
Ukončení pracovního poměru :
Konzervátorka - pracovní poměr ukončen dohodou k 30.4.2012
Údržbář SH Mikulčice - odchod do starobního důchodu k 13.7.2012
Průvodkyně,pokladní - pracovní poměr na dobu určitou k 31.10.2012
Kurátor sbírek - odchod na MD - 29.10.2012
Přijetí nových zaměstnanců :
Průvodce,pokladník - nástup na 0,5 úvazku
Konzervátorka - nástup za ukončení PP dohodou
Kurátor sbírek - nástup za odchod na MD
Průvodkyně,pokladní - návrat po MD
Údržbář SH Mikulčice – nástup za odchod do starobního důchodu .
Sezónní pracovníci : jedná se o 2 průvodkyně a 2 pokladní. Tito pracovníci se přijímají vždy na
sezonu do SH v Mikulčicích .
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Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období :
Stanovený limit mzdových prostředků na rok 2012 činil 9.436.000,- Kč .
Průměrný plat – 20.970,- Kč .
Čerpání mzdových prostředků za rok 2012 činilo 9.419.808,- Kč
Průměrný plat – 20.933,- Kč .
Stanovený limit na OON na rok 2012 : 350.000,- Kč
navýšení
150.000,- Kč
celkem OON
500.000,- Kč
Čerpání OON za rok 2012
: 441.787,- Kč .
Struktura platových tříd v roce 2012 :
Kategorie

plat.třída

počet osob

průměrný plat

kalend.dny nemoci

prac.zařazení

THP

12

4

37 980

ředitelka,ekonom,
kurátoři sbírek

THP

11

8

23 073

THP

10

2

22 272

THP

9

9

19 380

THP

8

5

16 362

133

THP

7

2

17 662

9

THP

6

4

16 603

THP

5

2

15545

45

průvodci

THP

4

3

14 450

35

průvodci,údržbář

THP

2

3

12 964

61

uklizečky

THP

6

4

313732

150

kurátoři sbírek
kurátoři sbírek
účetní, dokumentátor,
výtvarník, konzervátor
knihovnice,účetní,
konzervátor,
dokumentátor
výstavář, as.ředitele
průvodci

sezónní průvodci
celkem

Výše skutečných průměrných platů je ovlivněna dlouhodobou nemocností a stanoveným úvazkem.
Výše skutečných průměrných platů je počítána podle stanovených úvazků.

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za rok 2012 :
V rámci zabezpečování BOZP a PO postupujeme v rámci příslušných zákonů.
Dbá se na pravidelné dodržování termínů revizních zpráv elektrického zařízení a přenosného
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elektrického zařízení na všech pracovištích, dodržování termínů revize elektrického zabezpečovacího
systému, pravidelnou kontrolu hasičských přístrojů a prohlídku komínů.
V roce 2012 byl v naší organizaci zaznamenán jeden pracovní úraz, který si vyžádal 113
kalendářních dnů pracovní neschopnosti.
Pracovní neschopnost zaměstnanců v roce 2012
Počet hlášených případů pracovní neschopnosti
způsobené nemocí
celkem 16, z toho 16 u žen
způsobené pracovním úrazem - celkem 1, z toho 1 u žen
způsobené ostatními úrazy - celkem 0, z toho 0 u žen .
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti
způsobené nemocí - celkem 433 , z toho 433 u žen
způsobené pracovním úrazem - celkem 113, z toho 113 u žen
způsobené ostatními úrazy - celkem 0, z toho 0 u žen
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III.1. Výnosy
Podrobný rozpis všech výnosů je uveden v příloze č. 15. Organizace v roce 2012 dosáhla plánovaných
výnosů.
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Jsou obdobné jako v roce 2011. Pouze položka výnosy za archeologický průzkum je vyšší než se
plánovalo. Důvodem je vykonaný archeologický výzkum ve 4. čtvrtletí roku 2012, jehož rozsah byl větší,
než se předpokládalo.
Ostatní výnosy
Organizace čerpala pouze z rezervního fondu. Byl využit ve výši darů poskytnutých v roce 2012,
investiční fond nebyl v roce 2012 zapojen.
Finanční výnosy
Jsou tvořeny ze dvou položek a to z úroků a kurzových zisků. Organizace uložila dočasně volné
prostředky investičního fondu na spořícím účtu, z čehož získala významnější úroky.
Výnosy z nároků na prostředky… (příspěvky a dotace)
Podrobný rozpis příspěvků a dotací uvádíme v kapitole III.5.

III.2. Náklady
Podrobný rozpis všech nákladů včetně analytického členění je obsahem přílohy č. 16.
V roce 2012 jsme účtovali náklady na projektech EU a o dalších dotacích ministerstva kultury, obcí i
zřizovatele. Odlišná struktura těchto dotací v jednotlivých letech částečně ovlivňuje meziroční srovnání
jednotlivých nákladových položek. Dále došlo k přesunu náplně obsahu některých účtů z důvodu
legislativních změn, např. u drobného majetku, bankovních poplatků.
Spotřeba materiálu
Čerpání jednotlivých položek odpovídá plánu. Podařilo se ji udržet na úrovni minulého roku, kdy došlo
markantnímu snížení oproti předchozím létům.
Spotřeba energie
U energií došlo k nárůstu oproti roku 2011 o 15% a je na úrovni roku 2010. Vlivem rozsáhlých
stavebních prací (Mikulčice) i většího počtu akcí v sále Evropa (především pro město Hodonín) nelze
počítat s poklesem ani v dalších letech. Výměna nevyhovujících plynových kotlů ve Veselí a v Hodoníně
na zámečku dle propočtů nepovede k celkovým úsporám, neboť snížení spotřeby bude nahrazeno
vyššími odpisy.
Služby
Většina nákladů v této skupině je fixní (ochrana majetku, nájmy, poštovné, telefony apod.), jejich
čerpání proběhlo dle plánu. Podařilo se snížit náklady na telefonní služby a údržbu softwaru,
Osobní náklady
Osobní náklady byly čerpány v souladu s plánem a závaznými ukazateli.
Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy v roce 2012 jsou na úrovni minulého roku. Organizace provedla zúčtování opravných položek u
pohledávek starších více než tři roky v souhrnné výši 37 tis. Kč. Významná je položka Náklady
z drobného dlouhodobého majetku ve výši 2 329 tis. Kč. Jedná se především o vybavení přístavby
Vlastivědného muzea v Kyjově.

81

Hospodářský výsledek a rozpis nákladů a výnosů dle středisek
Hospodaření organizace v roce 2012 lze považovat za konsolidované, náklady byly čerpány dle
schváleného plánu, který byl průběžně upravován dle nově zjištěných zkušeností. Jelikož výnosy
z archeologických prací v závěru roku přesáhly předpoklad, skončila organizace se ziskem 350 tis. Kč.
Rozpis nákladů a výnosů podle středisek:

středisko

číslo
přímé
střediska náklady

správní

00

2 929

Hodonín
Kyjov
Veselí
Mikulčice
Archeologové
Evropa
provoz

01
03
04
05
07
08
00-08

5 316
3 791
2 356
2 893
1 578
2 093
20 956

Projekty, dotace

10-70
MM

celkem

správní
režie

náklady
celkem

přímé
výnosy
0

18 486

6 180
4 407
2 739
3 363
1 834
2 433
20 956

59
83
49
757
1 306
617
21 357

6 371

6 371

6 320

27 327

27 327

27 677

864
616
383
470
256
340
2 929

Náklady na jednotlivá střediska jsou rozpočítány dle přímých nákladů.

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

banka

měna

v EUR

v Kč

3131671
43-8769320237
43-5573540277
1399800329
30015-1399800329

KB
KB
KB
ČS
ČS

CZK
CZK
EUR
CZK
CZK

0,00
0,00
603,70
0,00
0,00

308 691,77
6 136 567,51
15 177,02
57 599,90
2 786,77

1769739263

ČS

EUR

94 550,32

2 376 995,04

běžné účty celkem

8 897 818,01

číslo účtu FKSP

banka měna

107-3131671

KB

v EUR

CZK

běžný účet FKSP

v Kč
0,00

258 256,85
258 256,85

Stav na účtu FKSP odpovídá účetnímu fondu 412 FKSP:

KS bankovního účtu FKSP
FKSP - tvorba (1% z HM) - prosinec
FKSP - čerpání na stravenky - prosinec
připsaný úrok za prosinec
poplatek za vedení účtu - prosinec
účetní fond FKSP
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258 256,85
11 013,00
-9 015,00
-2,18
78,00
260 330,67

číslo úvěrového účtu

banka měna

v EUR

v Kč

0223041459

ČS

CZK

506 111,00

0223085419

ČS

CZK

1 611 896,00

35-260631597

KB

CZK

2 743 221,80

dlouhodobé úvěry

4 861 228,80

Rozpis nesplacených úvěrů podle jednotlivých projektů:
Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů
Archeologický park Mikulčice-Kopčany
Archeopark Mikulčice – Kopčany – Zachování životního prostředí

506 tis. Kč
1 612 tis. Kč
2 743 tis. Kč

Přehled pokladen organizace:
pokladna

měna

Hodonín
Kyjov
Veselí
Mikulčice
Hodonín
pokladny celkem

CZK
CZK
CZK
CZK
EUR

v EUR

v Kč

0,00
0,00
0,00
0,00
59,89

213,00
6 765,00
3 724,00
3 721,00
1 505,63
15 928,63

Přehled cenin organizace:
druh ceniny

měna

stravenky
známky
ceniny

CZK
CZK

ks

v Kč
219
0

16 425,00
0,00
16 425,00

III.4. Pohledávky a závazky
Podrobný rozpis účtu 388 – Dohadné účty aktivní:
projekt
Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š.
Lotrinského, pána Hodonína a Holíče
Archeologický park Mikulčice-Kopčany
Regenerace a obnova krajinných prvků v
Archeologickém parku Mikulčice
Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a
velkomoravských Slovanů
Archeopark park Mikulčice-Kopčany - Zachování
životního prostředí
celkem

Kč celkem
184 895,80
1 670 365,90
27 734,00
572 357,56
2 791 213,54
5 246 566,80
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Pohledávky jsou uvedeny v příloze č. 17. Po datu splatnosti nad 360 dnů eviduje organizace čtyři
faktury v úhrnné výši 37.170 Kč. Faktura v částce 2.520 Kč byla zaplacena v roce 2013. Všem
zbývajícím třem organizacím jsme zaslaly opětovně doporučeně upomínky, na něž firmy opakovaně
nereagovaly. Proto v roce 2013 přistupujeme k právnímu vymáhání našich pohledávek.

číslo
faktury
29096
29115
2010006

datum
vystavení
4. 12. 2009
5. 1. 2010
23. 3. 2010

odběratel
Alberto Metal
Media Flow
VIP Production

částka
splatnost
9 730,00 18. 12. 2009
12 500,00
8. 1. 2010
12 420,00
6. 4. 2010

Závazky jsou uvedeny rovněž v příloze č. 17
Podrobný rozpis účtů 374 a 472 – přijaté zálohy krátkodobé a dlouhodobé:
AÚ

dotace název

374 110 JMK
374 110 JMK
374 110 JMK
374 110 JMK
472 110 JMK
472 110 JMK
472 110 JMK
472 120 JMK

472 310 JMK

472 510 JMK

472 610 JMK

472 610 JMK

472 710 JMK

472 710 JMK
472

zůstatek

Výstava „Tajemství Langobardů"
Přípravné práce k 1150. výročí příchodu
Cyrila a Metoděje na Moravu
Oprava budovy se sálem Evropa v Hodoníně
Projekty mimo EU
Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov vybavení interiéru (pracoviště, knihovna,
víceúčelový sál)
Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov vybavení interiéru
Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov vybavení interiéru (depozitáře,
konzervátorské pracoviště)
Úroky z úvěrů na předfinancování a krytí
kurzových rozdílů
Spolufinancování projektu EU - Společný
návrat do 18. století prostřednictvím F. Š.
Lotrinského, pána Hodonína a Holíče
Spolufinancování a neuznatelné výdaje
projektu EU - Regenerace a obnova
krajinných prvků v Archeologickém parku
Mikulčice
Spolufinancování a neuznatelné výdaje
projektu EU - Poznávejme kraj prezidenta
Masaryka a velkomoravských Slovanů
Spolufinancování a neuznatelné výdaje
projektu EU - Poznávejme kraj prezidenta
Masaryka a velkomoravských Slovanů
Spolufinancování projektu EU - Archeopark
park Mikulčice-Kopčany - Zachování
životního prostředí
Neuznatelné výdaje projektu EU Archeopark park Mikulčice-Kopčany Zachování životního prostředí
celkem
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40 591,00
403 228,00
3 205,00
447 024,00
116 496,20
14 112,00
142 318,00
137 923,80

187 616,00

1 918,00

35 095,00

81 498,00

216 314,67

100 000,00
1 033 291,67

Na účtu 378 – Ostatní závazky je zaúčtován závazek vůči přeshraničnímu partneru Obec Kopčany ve
výši 2 380 tis. Kč.
Podrobný rozpis účtu 451 je uveden v kapitole finanční majetek.

III.5. Dotace a příspěvky
Přehled dotací poskytnutých Ministerstvem kultury:
účel
Mezinárodní odborné kolokvium

částka
vráceno
vyúčtováno
280 000,00 121 783,00
158 217,00

Památky Velké Moravy: Slovanské hradiště v
Mikulčicích a kostel sv. markéty Anriochijské v
Kopčanech - management plán

105 000,00

17 250,00

87 750,00

Dokumentace řezbářů betlémů a vybraných
řemeslníků pracujících se dřevem na Slovácku

55 000,00

246,00

54 754,00

134 000,00
962,00
574 000,00 140 241,00

133 038,00
433 759,00

Malérečky na Hodonínsku - terénní výzkum
současného stavu tradičních technik výroby kraslic
celkem

Přehled dotací poskytnutých z projektů EU:
projekt
Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š.
Lotrinského, pána Hodonína a Holíče –
JMK dne 24. 1. 2012
Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š.
Lotrinského, pána Hodonína a Holíče –
EU dne 26. 4. 2012
Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š.
Lotrinského, pána Hodonína a Holíče JMK dne 18. 4. 2012
celkem
Archeologický park Mikulčice-Kopčany (kostely) –
JMK dne 18. 4. 2012
Archeologický park Mikulčice-Kopčany (kostely) –
EU dne 26. 4. 2012
Archeologický park Mikulčice-Kopčany (kostely) –
JMK dne 19. 12. 2012
Archeologický park Mikulčice-Kopčany (kostely) EU dne 29. 11. 2012
celkem
Malujeme barvami země – EU dne 24. 7. 2012
celkem
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EUR

Kč celkem

805,490

19 757,06

84 762,39

2 082 018,59

4 986,02
90 553,90

122 471,61
2 224 247,25

1 933,95

46 604,33

32 877,24

792 275,73

455,25

11 335,73

7 739,30
43 005,74

192 708,57
1 042 924,35

8 197,00

198 490,36

141 756,64

3 465 661,96

Přehled účelových dotací na provoz a investičních dotací poskytnutých JMK:

název
Oprava pavilonu I. v SH v Mikulčicích (INV)
Oprava budovy se sálem Evropa v Hodoníně
(INV)
Neuznatelné výdaje projektu EU Archeopark park Mikulčice-Kopčany Zachování životního prostředí
Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov vybavení interiéru (depozitáře, konzervátorské
pracoviště)
Investiční projekty

zůstatek k 1. 1.
2012

poskytnuto v
roce 2012

vyčerpáno k
31. 12. 2012

zůstatek

0,00

150 000,00

114 158,00

35 842,00

0,00

105 000,00

74 722,00

30 278,00

15 715,00

0,00

0,00

15 715,00

3 652 000,00

-1 117 000,00

667 096,00

32 904,00

3 667 715,00

-862 000,00

855 976,00

114 739,00

Výstava "Tajemství Langobardů“
Malířská soutěž pro děti "Čarovné barvy
země"
Přípravné práce k 1150. výročí příchodu
Cyrila a Metoděje na Moravu

0,00

500 000,00

459 409,00

40 591,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

540 000,00

136 772,00

403 228,00

Oprava budovy se sálem Evropa v Hodoníně

0,00

60 000,00

56 795,00

3 205,00

Výstava "Hodonín a trhy"

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

223 000,00

2 517 000,00

2 136 546,00

447 024,00

819 500,00

0,00

703 003,80

116 496,20

0,00

1 117 000,00

1 102 888,00

14 112,00

223 000,00

0,00

80 682,00

142 318,00

454 296,46

0,00

320 224,01

137 923,80

39 467,15

0,00

39 467,15

0,00

97 781,00

255 000,00

12 000,70

187 616,00

6 606,70

0,00

6 606,70

1 918,00

40 000,00

0,00

4 905,44

35 095,00

81 498,00

0,00

0,00

81 498,00

206 733,00

291 450,00

281 868,33

216 314,67

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

1 968 882,31

1 763 450,00

2 551 646,13

1 033 291,67

Krátkodobé projekty
Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov vybavení interiéru (pracoviště, knihovna,
víceúčelový sál)
Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov vybavení interiéru
Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov vybavení interiéru (depozitáře, konzervátorské
pracoviště)
Úroky z úvěrů na předfinancování a krytí
kurzových rozdílů
Spolufinancování a neuznatelné výdaje
projektu EU - Malujeme barvami země
Spolufinancování projektu EU - Společný
návrat do 18. století prostřednictvím F. Š.
Lotrinského, pána Hodonína a Holíče
Spolufinancování a neuznatelné výdaje
projektu EU - Regenerace a obnova
krajinných prvků v Archeologickém parku
Mikulčice
Spolufinancování a neuznatelné výdaje
projektu EU - Poznávejme kraj prezidenta
Masaryka a velkomoravských Slovanů
Spolufinancování a neuznatelné výdaje
projektu EU - Poznávejme kraj prezidenta
Masaryka a velkomoravských Slovanů
Spolufinancování projektu EU - Archeopark
park Mikulčice-Kopčany - Zachování životního
prostředí
Neuznatelné výdaje projektu EU Archeopark park Mikulčice-Kopčany Zachování životního prostředí
Dlouhodobé projekty
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Přehled poskytnutých darů:
poskytovatel daru

účel

částka

Obec Malá Vrbka

podpora vědy

2 000,00 archeo

RIGI

Čarovné barvy země

7 000,00 Mikulčice

celkem

stř.

9 000,00

Přehled poskytnutých příspěvků od obcí a měst:
obec/město

účel

částka

Město Kyjov
Obec Mikulčice
Město Veselí n. M.
Město Hodonín

Podpora tématické výstavy s názvem
Tajemství Langobardů
Velkomoravské dny
Chaloupky (výstava)
Muzejní noc

25 000,00
10 000,00
24 000,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

25 000,00
10 000,00
24 000,00
10 000,00

Město Hodonín

Vývoj obchodu na Moravě historická konference

20 000,00

0,00

20 000,00

15 000,00
104 000,00

1 152,00
1 152,00

13 848,00
102 848,00

Město Hodonín
celkem

Kopie obrazu Sv. Florián zalévá
Hodonín

vráceno

vyúčtováno

III.6. Investice
6.1. Na podzim roku 2010 byly zahájeny práce na projektu Archeologický park Mikulčice-Kopčany,
aktivita vyzdvižení kopií základů kostelů. Realizace projektu probíhala během roku 2011 a 2012. V
roce 2012 bylo proinvestováno 1 962 538 Kč, celkem od zahájení akce 3 113 230 Kč.
6.2. Vybavení přístavby Vlastivědného muzea v Kyjově bylo realizováno v roce 2012 ve výši
667 096 Kč v položce majetku nad 40 000 Kč a ve výši 1 886 574 jako drobný dlouhodobý hmotný
majetek.
6.3. V částce 107 303 bylo provedeno technické zhodnocení vstupní budovy v Mikulčicích
(hromosvody, elektrorozvaděč) a v částce 77 847 budovy na Národní třídě v Hodoníně
(hromosvody).
6.4. Na podzim roku 2012 bylo započato s rekonstrukcí střechy Městského muzea ve Veselí. Do
konce roku 2012 zde bylo proinvestováno 743 003 Kč.
6.5. Dále byla v roce 2012 zakoupena pískovací kabina v ceně 43 080 Kč pro potřeby
konzervátorského pracoviště.
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IV. Autoprovoz
Přehled vozidel Masarykova muzea v Hodoníně a jejich využití:

auto

ARO 246

SPZ

B9 27-04

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

6 452

550

Citroën Berlingo

6B7 4720

21 005

1 250

Felicie combi

HOJ 48-67

15 068

1 123

8 377

568

Ford Focus combi 6B9 7671

využití vozu
slouží pro archeologické
oddělení muzea - provádění
archeologického dozoru a
8,52 výzkumu v terénu
využívá MM v Hodoníně, dále
slouží pro regionální
5,96 pracoviště Hodonín
slouží pro archeologické
oddělení muzea mimo terén,
dále je využíván pro zajištění
7,45 činnosti sálu Evropa
využívají společně pobočky v
Kyjově a ve Veselí, hlavní
využití pro pracovníky
6,78 regionálního pracoviště

Pobočka v Mikulčicích nemá své stálé vozidlo, řešeno buď zapůjčením Citroënu z Hodonína, popř.
využitím soukromého vozidla vedoucího pobočky.
U všech vozidel se vede řádně kniha jízd, pro jednotlivé jízdy se vypisuje příkaz k jízdě, který musí
schválit příslušný vedoucí pracovník. Technický stav vozidel odpovídá jejich stáří. V roce 2011
probíhala řádná údržba a servis vozidel, nedošlo k žádné škodní události ani havárii, proběhly pouze
nutné opravy a servisní úkony. Vynaložené náklady na servis, údržbu a opravy všech čtyř vozidel činily
v roce 2012 celkem 51 585 Kč, z toho ARO 25.990 Kč, Citroën 7.233 Kč, Felicie 8.063 Kč a Ford
10.299 Kč.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Přehled majetku, stav na počátku a na konci roku 2012 včetně přírůstku a úbytku majetku,
v pořizovacích cenách:

SU

název účtu

počáteční
stav

018
021
022

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Stavby
Samostatné movité věci

215 499
95 468 613
21 869 569

25 000
185 150
710 176

0
0
269 414

240 499
95 653 763
22 310 331

028
031
032
901

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Jiný drobný dlouh. nehmotný majetek

6 197 010
6 603 876
2 734 601
1 780

1 964 040
0
0
21 936

43 386
0
0
0

8 118 064
6 603 876
2 734 601
23 716

902

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 156 966

244 733

4 601

1 397 098

134 248 314

3 151 035

celkem

přírůstek

úbytek

317 401 137 081 948

Podrobný popis pořízeného a vyřazeného majetku uvádíme v příloze na konci zprávy.
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konečný
stav

VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání
peněžních fondů“ s uvedením informace o finančním krytí
fondů
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2011 je obsahem přílohy č. 14.
Podrobnější členění tvorby Investičního fondu:
SU
416
416
416

AU
300
310
320

Investiční fond
IF - PS
IF - tvorba ve výši odpisů
IF - tvorba z rozpočtu JMK

částka
5 277 018,09
2 283 989,00
-762 000,00

Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov
Archeologický park Mikulčice - Kopčany
Oprava pavilonu I. v SH v Mikulčicích
416

416

416

330

Oprava budovy se sálem Evropa v Hodoníně
IF - tvorba z prostředků EU

400

Společný návrat do 18. století… FŠL
Společný návrat do 18. století… FŠL
Společný návrat do 18. století… FŠL
Archeologický park Mikulčice - Kopčany
Archeologický park Mikulčice - Kopčany
IF - financování investic

2 065 033
121 473
1 820
813 054
47 241
-2 672 714,00

470

Archeologický park Mikulčice - Kopčany
Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov
Pískovací kabina
IF - financování údržby a oprav

-1 962 538
-667 096
-43 080
-935 633,00

Rekonstrukce střechy Městské muzeum Veselí

416

416

-1 117 000
100 000
150 000

490

Oprava lávky v Mikulčicích
Oprava pavilonu I Mikulčice
Oprava budovy se sálem Evropa
IF - odvod do rozpočtu JMK

105 000
3 048 620,56

-743 003
-7 480
-107 303
-77 847
-3 604 000,00

Odvod z IF zřizovateli
Odvod - Přístaba Vlastivědného muzea Kyjov
celkem
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-1 769 000
-1 835 000
2 635 280,65

Rozpis účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:
Akustika sálu Evropa
Archeologický park Mikulčice – Kopčany
Celkem

2 061 536,00
2 713 290,26
4 774 826,26

Účetní krytí fondů podle rozvahy:

položka

částka

řádek
rozvahy

Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Dlouhodobé závazky

89 775,00
5 668 504,80
9 188 428,49
-5 894 520,63

B.I. aktiva
B.II. aktiva
B.III. aktiva
D.II. pasiva

Krátkodobé závazky

-4 612 683,75

D.III. pasiva

krytí fondů

4 439 503,91

Investiční fond
Rezervní fond tvořený z HV
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond odměn

2 635 280,65
1 001 663,22
72 937,32
78 783,00

FKSP
fondy celkem

260 330,67
4 048 994,86

C.II. pasiva

Organizace má k 31. 12. 2012 všechny fondy finančně i účetně pokryty.
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VII. KONTROLNÍ ČINNOST
VII.1. Roční plán kontrolní činnosti
Plán kontrolní činnosti na rok 2012

předmět kontroly

odpovědná osoba

termín plánované
kontroly

Kontrola stavu depozitáře

vedoucí poboček

průběžně

Kontrola docházky

vedoucí poboček

poslední den v měsíci

Namátková fyzická kontrola
pokladen

účetní, ekonom

namátkově 2x za rok

Kontrola dodržování
stanoveného limitu pokladen

ekonom

čtvrtletně

Kontrola cenin (známek a
stravenek)

účetní, ekonom

namátkově 2x za rok

Kontrola čerpání dovolené

mzdová účetní

31. 5. a 30.11.

Kontrola účetních dokladů

ekonom

průběžně

Kontrola cestovních příkazů

ekonom

průběžně

Kontrola autoprovozu
Kontrola dodržování předpisů
BOZP

sekretářka, ekonom
čtvrtletně
pověřený pracovník BOZP
ve spolupráci s vedoucí
pobočky
1x za rok

Následná kontrola dle zákona
č. 320/2001 S.

sekretářka

průběžně

vedoucí poboček
vedoucí příslušných
poboček
vedoucí poboček,
předseda inventarizační
komise

průběžně

ekonom

k 31.12.

vedoucí poboček

1x za rok

Kontrola péče o sbírky
Kontrola knihovního fondu
Fyzická inventarizace majetku,
zásob a pokladen
Dokladová inventarizace
běžných účtů, pohledávek a
závazků
Inventarizace sbírek

1x za rok

prosinec - leden

VII.2. Vyhodnocení ročního plánu kontrolní činnosti
•

Kontrola stavu depozitářů - průběžně plněno, pravidelně (nejméně jedenkrát měsíčně)
prováděna kontrola teploty a vlhkosti (zápis do depozitární knihy)
o zjištěné nedostatky – občasný mírný pokles nebo nárůst teploty a relativní vlhkosti
– průběžně řešeno se správcovou depozitáře

•

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

Kontrola pokladen pokladen včetně dodržování stanoveného limitu – průběžně plněno,
pravidelně prováděna kontrola pokladní hotovost (potvrzeno zápisem do pokladních knih)i
a dodržování stanoveného pokladního limitu. Namátkově provedena kontrola finanční
hotovosti v pokladně Hodonín a Veselí.

•

Kontrola cenin (známek a stravenek) – fyzickou kontrolou zjištěna řádná evidence
včetně záznamů o čerpání stravenek s podpisy pracovníků. Namátkově provedena
kontrola fyzického a účetního stavu stravenek.

•

Kontrola čerpání dovolené – jednotliví vedoucí jsou seznamováni se stavem
nevyčerpané dovolené svých podřízených, dále upozorněni na změny v legislativě.

•

Kontrola účetních dokladů – prováděno průběžně, bez vážnějších nedostatků, občasná
neúplnost (datum, podpis) je napravena.

•

Kontrola cestovních příkazů – prováděno, kontrolovány především výše částky k výplatě
a oprávněnost výplaty, dále úplnost dokladů včetně příslušných podpisů.

•

Kontrola dokladů týkajících se provozu služebních vozidel – pravidelně (čtvrtletně)
byly zkontrolovány knihy jízd a dále příkazy k jízdě. Kontrolován stav ujetých kilometrů
z knihy jízd se skutečným stavem.

•

Kontrola dodržování předpisů BOZP – na všech pobočkách je pověřenou externí
pracovnicí prováděno školení pracovníků včetně vedoucích k předpisům BOZP a
prováděna kontrola jejich dodržování. Důsledně se provádí se též školení při nástupu
nových pracovníků.

•

Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. – probíhá průběžně v souladu
s ustanoveními zákona a příslušných vyhlášek. Organizace provádí jak předběžnou, tak i
průběžnou a následnou kontrolu.

•

Kontrola péče o sbírky – pobíhá průběžně v rámci PHÚ,v pravidelných intervalech
probíhá kontrola sbírek (uložení, stav konzervace), měsíčně odevzdávány výkazy o
sbírkové činnosti.

•

Kontrola knihovního fondu – kontrola knihovního fondu byla prováděna v roce 2012
v rámci pravidelného odevzdávání výkazů o činnosti.

•

Fyzická inventarizace majetku, zásob a pokladen – proběhla v souladu s příkazem
ředitelky o provádění inventarizace v roce 2012

•

Dokladová inventarizace běžných účtů, pohledávek a závazků - proběhla v souladu
s příkazem ředitelky o provádění inventarizace v roce 2012

•

Inventarizace sbírek – probíhala podle předem schváleného plánu a o inventarizaci
sbírek jsou vyplňovány inventarizační zápisy.

•

Kontrola prodeje vstupenek a zboží – byla provedena mimořádná kontrola prodeje zboží
a vstupenek na jednotlivých prodejních místech. Vedoucí poboček a pracovnice
prodávající zboží byli poučeni o povinnostech organizace při prodeji a náležitost
vystavovaných prodejních dokladů, značení prodávaného zboží a cenících na jednotlivých
prodejních místech.
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VII.3. Informace o výsledcích kontrol prováděných externími
kontrolními orgány
Ve sledovaném období roku 2012 proběhly v Masarykově muzeu v Hodoníně následující kontroly:
1. Česká obchodní inspekce
Konání kontroly: 14. 6. 2012
Předmět kontroly: Poctivost prodeje. Oceňování. Označení prodejny a jiné. Kontrola proběhla
v Hodoníně na zámečku.
Touto kontrolou nebyla uložena žádná opatření k nápravě.
2. Česká obchodní inspekce
Konání kontroly: 25. 7. 2012
Předmět kontroly: Oprávnění k podnikání. Informace o cenách skužeb a prodávaného zboží.
Správnost účtování. Doklad o poskytnutí služby. Informační povinnosti. Diskriminace.
Při kontrole dokladu o poskytnutí služby zjištěno porušení ustanovení par. 16 odst. 1 zákona č.
634/92 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů – na paragonu (pokladním
dokladu) a vstupence scházelo identifikační číslo prodávajícího. Organizaci byla uložena pokuta
ve výši 1 000,- Kč.

VII.4. Ostatní informace o kontrolní činnosti
V Masarykově muzeu v Hodoníně je zaveden vnitřní kontrolní systém, který se řídí
„Směrnicí ředitelky č. 1/2010 o finanční kontrole“ vydanou ředitelkou organizace 28. 12. 2009
s účinností od 1. 1. 2010. Tento systém slouží k včasnému a spolehlivému informování vedoucích
pracovníků o nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění:
hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných naší organizací,
zjišťování, vyhodnocování minimalizaci provozních, finančních, právních a dalších rizik
vznikajících při chodu organizace,
• včasného poskytování informací jednotlivým vedoucím, a to zejména informací o
zjištěných nedostatcích a přijímaných protiopatřeních,
• upravuje a kontroluje, zda příslušné útvary a pracovníci postupují v souladu s obecně
závaznými právními normami a platnými vnitřními předpisy.
Ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně každoročně sestavuje plán kontrolní činnosti,
v němž plánuje cíle kontrol, časový harmonogram a personální zajištění kontrolní činnosti. Dále
kontroluje, zda jí uložená opatření k nápravě byla realizována, a tím dochází ke zlepšení procesu
řízení rizik v organizaci. Toto je dále ošetřeno „Směrnicí ředitelky č. 2/2009 Kritéria pro hodnocení
hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy Systém řízení rizik.“ vydanou 2. 1.
2009 s účinností od 1. 1. 2009. Z jednotlivých kontrol závažnějšího charakteru provedených či
nařízených ředitelkou se následně vyhotovuje protokol o provedení kontroly.
•
•
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VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE
MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Organizace inventury proběhla dle interního příkazu ředitelky k provedení inventarizace za rok
2012, který byl vydán 11. 9. 2012.
Inventarizace majetku proběhla formou fyzických inventur na jednotlivých pracovištích. Inventura
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku proběhla od 20. 9. do 30. 9. 2012. Byla též
kontrolována předpokládaná doba životnosti (odepisování) jednotlivých inventárních čísel. Ostatní
fyzická inventura probíhala od 19. 11 do 30. 11. 2012.
Fyzickými inventurami podle tohoto odstavce byly inventarizovány:
- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
- drobný hmotný a nehmotný majetek v používání
- materiál a zboží na skladě
- peněžní prostředky a ceniny
- sbírky muzejní povahy a archeologické nálezy
Inventarizace proběhla dále formou dokladových inventur a to od 2. 1. do 18. 1. 2013.
Dokladovou inventurou buly především inventarizovány:
- běžné účty
- přechodné účty aktivní a pasivní
- pohledávky a závazky
- hodnoty podrozvahových účtů
Na jednotlivých pobočkách byly zřízeny dílčí inventarizační komise k provádění inventur, k řízení a
koordinaci prací byla ustanovena ústřední inventarizační komise. O provedení každé inventury byl
pořízen inventurní závěr a též zápis ústřední inventarizační komise.
Inventarizace proběhla v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dle interního příkazu
ředitelky. Jednotlivé dílčí komise neshledaly rozdíly mezi stavem v majetkové evidenci a
skutečným stavem zjištěným inventurou.

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

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

2.

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

3.

Standard ekonomické dostupnosti muzeum plní

4.

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

5.

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

6.

Oznamování standardizovaných služeb dle odstavců 2 a 3 a změny dle odst. 5 muzeum plní
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X. Přílohy k plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea
Příloha č. 1
Videodokumentace
Velkomoravské Mikulčice - Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu (zkrácená verze
na Mezinárodní veletrh cestovního ruchu GO a REGIONTOUR v Brně).
Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče.
Jízda králů ze Skoronic (zkrácená verze na Mezinárodní veletrh cestovního ruchu GO a
REGIONTOUR v Brně).
Paličkovaná krajka - videodokumentace výstavy v prostorech Městského muzea Veselí nad
Moravou.
Fašank 2012 ve Veselí nad Moravou.
Velikonoce se blíží…(ukázky tradičních řemeslných technik).
Vázání šatky k horňáckému kroji (Anna Bobčíková z Velké nad Veličkou).
Jízda králů ze Skoronic (Výukové DVD pro základní a střední školy).
Vázání šátků v Ježově u Kyjova.
Velikonoční kraslice a figurky z kukuřičného šůstí (videodokumentace výstavy v Městském
muzeu ve Veselí nad Moravou).
Vázání (rajdění) turečáku po staru Anna Šáděrová Ježov
Videodokumentace slavnostního vyhlášení a zahájení celostátní výstavy 21. ročníku výtvarného
a literárního projektu "EVROPA VE ŠKOLE" a prohlídky výstavy oceněných prací.
Muzejní noc 2012 - Městské muzeum Veselí nad Moravou (filmování vystoupení šermířské a
divadelní společnosti Memento Mori).
Fotodokumentace odborných přednášek Mgr. P. Futáka pro základní školy.
Čarovné barvy země 2012 vyhlášení výsledků malířské soutěže na Slovanském hradišti v
Mikulčicích (filmování doprovodného programu a předání cen).
Videodokumentace archeologických prací a úprav areálu na Slovanském hradišti v Mikulčicích;
Skrytá paměť Moravy 2012 (videodokumentace vyhlášení výsledků literární soutěže na
Slovanském hradišti v Mikulčicích).
Skupina 5 - vernisáž výstavy v Městském muzeu Veselí nad Moravou.
Růžena Kozumplíková - Užitkové a dekorativní výrobky z orobince (filmování v Blatnici pod sv.
Ant. v dílně p. Kozumplíkové za spolupráce PhDr. V. Trachtulce k udělení titulu Mistr tradiční
rukodělné výroby Jihomoravského kraje, nahrání do PC k dalšímu zpracování).
Košíkářka Dana Ptáčková z Morkovic (zhotovení a odevzdání dalších 3 ks DVD pro Mgr. T.
Martonovou do Vlastivědného muzea v Kyjově).
Veselské Chaloupky v Městském muzeu Veselí nad Moravou ve spolupráci s Městem Veselí nad
Moravou.
1. ročník běžecké soutěže Akropole cross Rasticovým městem Morava na Slovanském hradišti v
Mikulčicích s olympioničkou v trojskoku Šárkou Kašpárkovou.
Videonahrávka z DVD " Kyjov - Od Svatoborska" (záchranný archeologický průzkum) zpracování
krátké verze videozáznamu archeologických prací před výstavbou obchodního centra Kaufland v
Kyjově prováděné archeologickým oddělením Masarykova muzea pro Mgr. Jaromíra Šmerdu.
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MIKULČICKO - KOPČANSKÝ ARCHEOPARK VELKOMORAVSKÁ
PAMÁTKA EVROPSKÉHO VÝZNAMU – DVD pro kolokvium

ARCHEOLOGICKÁ

Tajemství Langobardů v Kyjově - vernisáž výstavy.
Seminář s mezinárodní účastí - T. G. Masaryk a první republika.
Mezinárodní odborné kolokvium - videodokumentace Hodonín sál Evropa, Brno.
Fotodokumentace vernisáže výstavy Krása paličkované krajky v Městském muzeu Veselí nad
Moravou.
Rekonstrukce střechy v Městském muzeu Veselí nad Moravou.
Vánoce se blíží... - předváděcí akce řemeslníků v Městském muzeu.

Příloha č. 2
Hodonínský deník - seriál Na výstavu do muzea
Marek Vařeka:
Kníže Jan Adam I. z Lichtenštejna, zakladatel novodobého státu, 17. 12. 2012.
Unikátní výstava otevřena, 6. 12. 2012
Kníže Jan Adam Ondřej (1657-1712), 23. 11. 2012
Vernisáž výstavy se zdařila, 7. 11. 2012
Československé opevnění na jižní Moravě, 4. 11. 2012
Užívání šlechtických titulů, 12. 10. 2012
Výstava o knížeti Janu Adamovi I. byla v Mikulově ukončena, 14. 9. 2012
Masarykovo muzeum v Hodoníně se podílelo na výstavě o Janu Adamovi I. z Lichtenštejna, 3. 4.
2012
V Hodoníně je Řád Zlatého rouna, Arcivévodská návštěva na Moravě, 23. 1. 2012
Ruská dragounská šavle vzor 1881, šavle, kterou se dělala revoluce v Rusku 1917, 9. 1. 2012
Hana Sýkorová:
Říká se, že kde žije vodník, voda nezamrzne, 18. 8. 2012
Mora je ke svému údělu určena od narození, 11. 8. 2012
Adam, Ilčík, Žilka: zbojníci regionu, 4. 8. 2012
Tajemná a prokletá Bílá paní nebyla jen Perchta z Rožmberka, 21. 7. 2012
Až bude Moravě nejhůř, zasáhne král Ječmínek, 14. 7. 2012
Výstava ukazuje ručně vyřezávané loutky, 30. 6. 2012
Popelka sváděla boj s lidojedy, lze se dovědět na výstavě, 11. 6. 2012
Tradiční muzejní noc letos nabídne i šermíře, 15. 5. 2012
Na trhu v Hodoníně se prodávali i raci, 24. 3. 2012
Hodonín si dovolil moc. Místo osmi chtěl pořádat dvanáct trhů, 12. 3. 2012
Hodonínští pekaři chtěli z trhů vyloučit přespolní, 3. 3. 2012
Návštěvníci si zkusí změřit loket, 1. 2. 2012
Tomáš Gronský:
Počet králů určil až Origenes, 4. 1.
Muzeum pokračuje s mapováním řezbářů, 8. 2. 2012
Výstava přiblíží svět postižených, 15. 2. 2012
Muzeum plánuje výstavu věnovanou řezbářům, 23. 4. 2012
Návštěvníci vyzkouší práci se dřevem a popovídají si s řezbářem, 22. 5. 2012
Řezbář vyřezal kopii Poslední večeře páně, 2. 6. 2012
Oceněná řemeslnice už má následovnici, 2. 10.
Muzeum zdokumentovalo práci posledního výrobce malých cimbálů na Kyjovsku, 30. 10. 2012
Předvánoční dílny budou už počtrnácté, 5. 12. 2012
Michaela Horká:
V Hodoníně začíná přehlídka fotografií, 15. 9. 2012
Na Fotokoštu vystavuje i Radovan Kodéry, 10. 10. 2012
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Michaela Zálešáková:
Muzeum ukáže, jak vypadají barvy země, 22. 10. 2012
Výstava ukazuje, jak se dá malovat vaječnými temperami, 24. 11. 2012
Příloha č. 3
Hodonínský deník - seriál Folklórní drahokamy
František Synek
Mlynář Antonín Urubek (07.01.2012)
Masopust držíme (14.01.2012)
Zabíjačka (21.01.2012)
Události života – narození a křest (27.01.2012)
Na Hromnice o krok více… (04.02.2012)
Aktuálně k svátku zamilovaných… (11.02.2012)
Veseliti se již po staru neumíme ( 18.02.2012)
Pan Skladatel Nečas (25.02.2012)
Okamžiky života – dětství chlapecké (04.03.2012)
Okamžiky života – dětsví dívčí (10.03.2012)
Okamžiky života – stará škola (17.03.2012)
Okamžiky života – Smrtná neděla (24.03.2012)
Okamžiky života – Apríl (31.03.2012)
Prastaré symboly Velikonoc – kraslice (07.04.2012)
Časopis Malovaný kraj (14.04.2012)
Dubnové pranostiky (21.04.2012)
Okamžiky života – Čarovná noc (28.04.2012)
Slovácké obrázky F. Šiftera (05.05.2012)
Zpěváčci míří na sever (12.05.2012)
Dny ve znamení zpěvu (19.05.2012)
Květnové pranostiky (26.05.2012)
Verbuňk víří krev… (02.06.2012)
Prof. V. Frolec 1934 – 1992 (09.06.2012)
Písně ze Svatobořic-Mistřína (22.06.2012)
Lidová mluva, ztracený poklad (30.06.2012)
Škola – začátek života (01.09.2012)
Odešel šlechtic folkloru J. Rokyta (08.09.2012)
Lidové písně a tance z Ratíškovic (15.09.2012)
Chodníčky mezi vinohrady (22.09.2012)
Posvícení a Šalomoun (29.09.2012)
Mistříňanka slaví 45 let (06.10.2012)
Tanec mezi střepinami (13.10.2012)
Ovocnářství a babí léto (20.10.2012)
Když slaví Lúčka … (27.10.2012)
Ať žije BROLN… (04.11.2012)
Šohajka (10.11.2012)
Martinské znovuzrození (17.11.2012)
Primáš z Vysočiny S. Volavý (24.11.2012)
Slavíci ze Slovácka (01.12.2012)
… byl tu čert (08.12.2012)
Lucie noci upije (15.12.2012)
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Příloha č. 4
Přehled akcí v sále Evropa
termín akce

název a charakteristika akce

pořadatel

2012.02.20.

Porada starostů Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje

2012.02.22.-23.

Vývoj obchodu na Moravě od počátků do
roku 1945 - konference

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.02.23.

Hudební čtvrtek – Michal Grombiřík a jeho
hosté

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.02.24.

Ples ODS

Místní organizace ODS

2012.02.25.

Úsměv dětem – dobročinná akce

Barbora Hlávková

2012.02.28.

Stála basa u primasa – program pro MŠ

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.02.29.

Jiří Stivín a Irena a Vojtěch Havlovi –
koncert

DK Hodonín

2012.03.01.

Stála basa u primasa – program pro MŠ

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.03.09.

Výroční ceny města Hodonína

DK Hodonín

2012.03.10.

Feng –Yün Song – koncert

DK Hodonín

2012.03.28.-30.

Velikonoce se blíží... – předváděcí akce

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.03.29.

Václav Neckář a Bacily – koncert

DK Hodonín

2012.03.30.

Setkání Křesťanského společenství

Křesťanské společenství Hodonín

2012.04.01.

Benefiční
Hodonín

koncert

Nemocnice
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T.G.M.

Nemocnice T.G.M. Hodonín

2012.04.05.

Čarovné barvy země

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.04.19.

Velká jarní show – módní přehlídka

DUFI – Lenka Dufková

2012.04.24.

Zkouška KOJNu

HSO-SPS

2012.04.26.

Hudební čtvrtek – Komorní orchestr Jana
Noska ZUŠ Hodonín

HSO-SPS

2012.05.06.

Jazzové královny – Erika Kertesz &
Avenue

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.05.16.

Den sester

Nemocnice T.G.M. Hodonín

2012.05.18.

Muzejní noc

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.05.22.-25.

Maturitní obhajoby výtvarných prací
studentu Střední průmyslové a umělecké
školy Hodonín

Střední průmyslová a umělecká
škola Hodonín

2012.05.26.06.03.

Maturanti vystavují

Střední průmyslová a umělecká
škola Hodonín

2012.06.20.

Hudební čtvrtek – Sbor Gymnázia
Hodonín Barbastella a jeho host Boris
Prýgl

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.06.25.

Prezentační akce

Golden Gate

2012.07.23.-27.

Prázdniny se šamanem

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.07.29.

V hnízdě rej

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.08.03.

Křesťanské setkání – přednáška

Jiří Němec

2012.08.11.

Účast
Vodního
království
Svatovavřineckých slavnostech
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na

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.08.23.

Prezentační akce

Šedová, s.r.o.

2012.08.26.

Africké odpoledne

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.08.31.

Křesťanské setkání – přednáška

Jiří Němec

2012.09.01.

Promoce EPI

Evropský polytechnický institut

2012.09.02.

Příběhy včelích medvídků – akce pro
ČSOB

DK Hodonín

2012.09.07.

Královský košt vín

DK Hodonín

2012.09.15.

Focení do
Židlického

2012.09.20.

Křesťanské setkání – přednáška

Jiří Němec

2012.09.23.

Jazzové královny – Veronika Harcsa

DK Hodonín

2012.09.25.

Vinařův rok – akce pro MŠ

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.09.27.

Hudební čtvrtek – Komorní orchestr
města Kyjova a smíšený pěvecký sbor
Carmina Vocum

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.10.06.

ECHO – festival pěveckých sborů

HSO-SPS

2012.10.07.

Taneční soutěž

Středicko volného času

2012.10.14.

Taneční DK Hodonín - dospělí

DK Hodonín

2012.10.23.-24.

Pravěk v muzeu – akce pro MŠ

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.10.26.

Módní show

DUFI – Lenka Dufková

publikace

o

krojích
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V.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.10.30.

Prezentační akce

Jindřich Kudr - Sdružení Kudr-Motl
– ABCHI Home Experts

2012.11.03.

Morava nůž 2012

Nožířství Maděřič

2012.11.05.-06.

Sympozium T.G.M.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.11.07.

Rudy Linka Trio

Masarykovo muzeum v Hodoníně
a DK Hodonín

2012.11.10.

Ženitba –
Svatopluk

2012.11.16.

Procházka městem Hodonínem – program
pro MŠ

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.11.16.

Den studentstva

Studentský parlament

2012.11.17.

Studentský ples

Středisko volného času

2012.11.18.

Taneční DK Hodonín - dospělí

DK Hodonín

2012.11.19.

Taneční DK Hodonín - studenti

DK Hodonín

2012.11.22.

Seminář JMK

Krajský úřad Jihomoravského kraje

2012.11.23.

Slavnostní setkání při příležitosti 20 let
Charity Hodonín

Charita Hodonín

2012.11.25.

Taneční DK Hodonín - dospělí

DK Hodonín

2012.11.26.

Taneční DK Hodonín - studenti

DK Hodonín

2012.11.27.-30.

Sympózium – Velkomoravské Mikulčice

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.12.02.

Taneční DK Hodonín - dospělí

DK Hodonín

divadelní

představení
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DS

DK Hodonín

2012.12.04.

Pracovní setkání – Oslavy příchodu Cyrila
a Metoděje – zajištění prostoru v sále
Evropa

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.12.10.

JUDr. Jan Kux –
„Nahodilá armáda“

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2012.12.12.-14.

Vánoční předváděcí akce

představení

filmu

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Příloha č. 5
Přehled pronájmů v sále Evropa

termín akce

název a charakteristika akce

pořadatel

2012.02.25.

Úsměv dětem – dobročinná akce

Barbora Hlávková

2012.02.29.

Jiří Stivín a Irena a Vojtěch Havlovi –
koncert

DK Hodonín

2012.03.09.

Výroční ceny města Hodonína

DK Hodonín

2012.03.10.

Feng –Yün Song – koncert

DK Hodonín

2012.03.29.

Václav Neckář a Bacily – koncert

DK Hodonín

2012.09.02.

Příběhy včelích medvídků – akce pro
ČSOB

DK Hodonín

2012.09.07.

Královský košt vín

DK Hodonín

2012.09.23.

Jazzové královny – Veronika Harcsa

DK Hodonín

2012.10.14.

Taneční DK Hodonín - dospělí

DK Hodonín
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2012.11.10.

Ženitba –
Svatopluk

divadelní

představení

2012.11.18.

Taneční DK Hodonín - dospělí

DK Hodonín

2012.11.19.

Taneční DK Hodonín - studenti

DK Hodonín

2012.11.25.

Taneční DK Hodonín - dospělí

DK Hodonín

2012.11.26.

Taneční DK Hodonín - studenti

DK Hodonín

2012.12.02.

Taneční DK Hodonín - dospělí

DK Hodonín

2012.04.19.

Velká jarní show – módní přehlídka

DUFI – Lenka Dufková

2012.10.26.

Módní show

DUFI – Lenka Dufková

2012.09.01.

Promoce EPI

Evropský polytechnický institut

2012.06.25.

Prezentační akce

Golden Gate

2012.04.24.

Zkouška KOJNu

HSO-SPS

2012.04.26.

Hudební čtvrtek – Komorní orchestr Jana
Noska ZUŠ Hodonín

HSO-SPS

2012.10.06.

ECHO – festival pěveckých sborů

HSO-SPS

2012.11.23.

Slavnostní setkání při příležitosti 20 let
Charity Hodonín

Charita Hodonín

2012.10.30.

Prezentační akce

Jindřich Kudr - Sdružení Kudr-Motl
– ABCHI Home Experts

2012.08.03.

Křesťanské setkání – přednáška

Jiří Němec
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DS

DK Hodonín

2012.08.31.

Křesťanské setkání – přednáška

Jiří Němec

2012.09.20.

Křesťanské setkání – přednáška

Jiří Němec

2012.02.20.

Porada starostů Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje

2012.11.22.

Seminář JMK

Krajský úřad Jihomoravského kraje

2012.03.30.

Setkání Křesťanského společenství

Křesťanské společenství Hodonín

2012.02.24.

Ples ODS

Místní organizace ODS

2012.04.01.

Benefiční
Hodonín

2012.05.16.

Den sester

Nemocnice T.G.M. Hodonín

2012.11.03.

Morava nůž 2012

Nožířství Maděřič

2012.10.07.

Taneční soutěž

Středicko volného času

2012.11.17.

Studentský ples

Středisko volného času

2012.05.22.-25.

Maturitní obhajoby výtvarných prací
studentu Střední průmyslové a umělecké
školy Hodonín

Střední průmyslová a umělecká
škola Hodonín

2012.05.26.06.03.

Maturanti vystavují

Střední průmyslová a umělecká
škola Hodonín

2012.11.16.

Den studentstva

Studentský parlament

2012.08.23.

Prezentační akce

Šedová, s.r.o.

koncert

Nemocnice

Příloha č. 6
Smluvně vázané ZAV - investorské
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T.G.M.

Nemocnice T.G.M. Hodonín

201201-01 Bohuslavice-intr., Darov, Lískovec, Haluzický rybník, vod. VaK
201201-02 Hodonín-Březinova, kan. VaK
201201-03 Strážnice-Kostelní, vod. VaK
201201-04 Hodonín-Dukelských hrdinů, kan. VaK
201201-05 Hodonín-Masar. nám, vod. VaK
201201-06 Hodonín-Radniční, kan. VaK
201201-07 Dubňany-U Studánky, vod. VaK
201202 Stavěšice, Strážovice-intr., extr., kan., ČOV Svazek obcí Stavěšice, Strážovice
201203 Bzenec-Nad Sklepy, ZTV pro RD Město Bzenec
201204 Skoronice-Hovolány, Betle, Milotice- Před Zámkem, kan. Obec Skoronice
201205 Lužice-Vinohrádky, IS pro RD Obec Lužice
201206 Mutěnice-Jarní, kom. Obec Mutěnice
201207 Kuželov-intr., kostel, úpravy areálu VHS Javorník
201208 Prušánky-Lomená, Koncová, kan. Obec Prušánky
201209 Strážnice-intr., zámek, kan. NULK
201210 Mutěnice-Přední díly za hospodou, panel. plocha, vrt 21 MND
201211 Prušánky-Nechorská, sklad Valášek
201212 Mutěnice-Vinařská, amfiteátr Obec Mutěnice
201213 Čejkovice-Mlaty, hala Sonnentor
201214 Hodonín-Cihlářská čtvrť, opt. propojení Net-Connect
201215 Ratíškovice-intr., kostel, úpravy areálu Obec Ratíškovice
201216 Veselí n. M.-Nár. mučedníků, kom. Město Veselí n. M.
201217 Hodonín-Na pískách, přístavba střediska HM
201218 Hodonín-Erbenova, NN EoN
201219 Hodonín-Dvořákova, Lidl, NN EoN
201220 Veselí n. M.-Horní Vláka, kom. Město Veselí n. M.
201221 Strážnice-Drahy, BPS Žerotín
201222 Dolní Bojanovice-Díly pod Vinohrady, kan. Obec Dolní Bojanovice
201223 Hodonín-Velkomoravská, obnova VO EoN
201224 Lužice-Vinohrádky, VN, TS, NN EoN
201225 Hroznová Lhota-U vodojemu, ZTV pro RD Obec Hroznová Lhota
201226 Hodonín-Lužice-Velkomoravská, cyklostezka Mikroregion Hodonínsko
201227 Hodonín-Moravní, bytový dům Crossing
201228 Vracov-Komenského, záliv u MZŠ Město Vracov
201229 Strážnice-Kostelní, kom. Město Strážnice
201230-01 Hodonín-Dukelských hrdinů, kom. Město Hodonín
201230-02 Hodonín-Horní Plesová, TI, kom., park. Město Hodonín
201230-03 Hodonín-Erbenova, park. Město Hodonín
201230-04 Hodonín-Na Pískách, kom. Město Hodonín
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201231 Kyjov-Strážovská, rozšíření CSS Kyjov
201232 Hodonín-Žižkova, rek. NTL, STL JMP Net
201233 Hodonín-Bratislavská, PPO, kan. Delimax
201234 Hodonín, Rohatec-Pánov, plynovody Omnika
201235 Hodonín-Rybářská, NN EoN
201236 Hodonín-U vodárny, NN EoN
201237 Mutěnice-Polní, kom. Obec Mutěnice
201238 Mutěnice-U obory, kom. Obec Mutěnice
201239 Blatnička-Kopečky, U brodské cesty, PEO, PPO Agromeli
201240 Josefov-Úzké, NN Lázně Hodonín
201241 Kozojídky-Dolní trávník, BPS Rolnická a.s.
201242 Dolní Bojanovice-intr., kostel ŘKF Dolní Bojanovice
201243 Žádovice-Dolní újezd, plynofikace farmy Vodňanské kuře
201244 Veselí nad Moravou-Blatnická, NN EoN
201245 Kyjov-Havlíčkova, novostavba Ekor
201246 Kyjov-Strážovská, nemocnice, rek. pavilonu D2 Nemocnice Kyjov
201247 Strážnice-Drahy, výrobní areál Hobža
201248 Žarošice-Díly v jezírkách, přestavba skladu Kellner
201249 Veselí n.M.-Zámecká, novostavby B2B System Renova
201250 Mutěnice-Na ovčírnách, byt. dům Eurohome
201251 Lovčice-Zadní čtvrtky, polní cesta 101 a 201 Strabag
201252 Hodonín-Dubňany-Doubrava, cyklostezka Mikroregion Hodonínsko
201253 Hodonín-Čajkovského, NN EoN
201254 Hodonín-Sadová, NTL JMP Net
201255 Sudoměřice-Bařinky, zemník Obec Sudoměřice
201256 Veselí n. M.-U stadionu, soc. zař. koupaliště Město Veselí n. M.
201257 Blatnička-Závaliska, PEO PPO Bachan
201258 Moravský Písek-Průhon, Okrouhliskové jezero, Výkaz, polní cesty HC 7, 8 SKR stav
201259 Veselí n. M.-Hutník, regenerace Město Veselí n. M.
201260 Veselí n. M.-Šišperka, kom. Strabag
201261 Lovčice-Zadní čtvrtky, most a polní cesta 104 Agromeli
Příloha 7
ZAV - neinvestorské
1/12: Hodonín, Brněnská ppč. 2277, přístavba k RD Vogeltanz čp. 2522
2/12: Prušánky, Moravská ul., RD Zapletal
3/12: Prušánky, Moravská ul., RD Dima
4/12: Mutěnice, Vinařská ul., RD Kundrata
5/12: Mutěnice, ul. Spojka, lisovna Špéra
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6/12: Lužice, Kratiny, RD Lupač
7/12: Mutěnice, Hasičská ul., RD Kratochvíla
8/12: Hodonín, Rybáře, Oáza, přeložka IS
9/12: Lužice, RD Bílek
10/12: Hodonín, Brandlova ul., havarie
11/12: Dražůvky, zahrada, RD Remecká
12/12: Hodonín, nám, Osvobození, horkovod
13/12: Prušánky, Moravská ul., RD Kankia
14/12: Petrov, ppč. 1054, bazén k RD Buchtíkovi
15/12: Hodonín, Purkyňova, garáž k RD Zaviačič
16/12: Prušánky, Moravská ul., RD Bůšek
17/12: Hodonín, Hornická čtvrť, RD Fajgarová
18/12: Hodonín, nám. Osvobození, rekonstrukce horkovodu
19/12: Lužice, Na Strání, roz. NN, zahrádky
20/12: Věteřov, Hloží, RD Slezáček
21/12: Žeravice, čp. 221, RD Polcarová
22/12: Mutěnice – Kyjov, cyklostezka Mutěnka
23/12: Dubňany – Jarohněvice, elektrický kabel
24/12: Čejkovice, Helezný díl, stavba rybníka
25/12: Hroznová Lhota, U vodojemu, RD Kolomazník
26/12: Hroznová Lhota, U vodojemu, RD Jagoš
27/12: Hroznová Lhota, U vodojemu, RD Kolacia
28/12: Hroznová Lhota, U vodojemu, RD Štípský
29/12: Hroznová Lhota, U vodojemu, RD Kořínek
30/12: Žarošice – Nivky v chobotě, zemědělská činnost
Příloha č. 8
Uzavřené smlouvy
201201 Hodonínsko-rámcová smlouva 2012 VaK
201201-01 Bohuslavice-intr., Darov, Lískovec, Haluzický rybník, vod. VaK
201201-02 Hodonín-Březinova, kan. VaK
201201-03 Strážnice-Kostelní, vod. VaK
201201-04 Hodonín-Dukelských hrdinů, kan. VaK
201201-05 Hodonín-Masar. nám, vod. VaK
201201-06 Hodonín-Radniční, kan. VaK
201201-07 Dubňany-U Studánky, vod. VaK
201202 Stavěšice, Strážovice-intr., extr., kan., ČOV Svazek obcí Stavěšice, Strážovice
201203 Bzenec-Nad Sklepy, ZTV pro RD Město Bzenec
201204 Skoronice-Hovolány, Betle, Milotice- Před Zámkem, kan. Obec Skoronice
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201205 Lužice-Vinohrádky, IS pro RD Obec Lužice
201206 Mutěnice-Jarní, kom. Obec Mutěnice
201207 Kuželov-intr., kostel, úpravy areálu VHS Javorník
201208 Prušánky-Lomená, Koncová, kan. Obec Prušánky
201209 Strážnice-intr., zámek, kan. NULK
201210 Mutěnice-Přední díly za hospodou, panel. plocha, vrt 21 MND
201211 Prušánky-Nechorská, sklad Valášek
201212 Mutěnice-Vinařská, amfiteátr Obec Mutěnice
201213 Čejkovice-Mlaty, hala Sonnentor
201214 Hodonín-Cihlářská čtvrť, opt. propojení Net-Connect
201215 Ratíškovice-intr., kostel, úpravy areálu Obec Ratíškovice
201216 Veselí n. M.-Nár. mučedníků, kom. Město Veselí n. M.
201217 Hodonín-Na pískách, přístavba střediska HM
201218 Hodonín-Erbenova, NN EoN
201219 Hodonín-Dvořákova, Lidl, NN EoN
201220 Veselí n. M.-Horní Vláka, kom. Město Veselí n. M.
201221 Strážnice-Drahy, BPS Žerotín
201222 Dolní Bojanovice-Díly pod Vinohrady, kan. Obec Dolní Bojanovice
201223 Hodonín-Velkomoravská, obnova VO EoN
201224 Lužice-Vinohrádky, VN, TS, NN EoN
201225 Hroznová Lhota-U vodojemu, ZTV pro RD Obec Hroznová Lhota
201226 Hodonín-Lužice-Velkomoravská, cyklostezka Mikroregion Hodonínsko
201227 Hodonín-Moravní, bytový dům Crossing
201228 Vracov-Komenského, záliv u MZŠ Město Vracov
201229 Strážnice-Kostelní, kom. Město Strážnice
201230 Hodonín-rámcová smlouva 2012 Město Hodonín
201230-01 Hodonín-Dukelských hrdinů, kom. Město Hodonín
201230-02 Hodonín-Horní Plesová, TI, kom., park. Město Hodonín
201230-03 Hodonín-Erbenova, park. Město Hodonín
201230-04 Hodonín-Na Pískách, kom. Město Hodonín
201231 Kyjov-Strážovská, rozšíření CSS Kyjov
201232 Hodonín-Žižkova, rek. NTL, STL JMP Net
201233 Hodonín-Bratislavská, PPO, kan. Delimax
201234 Hodonín, Rohatec-Pánov, plynovody Omnika
201235 Hodonín-Rybářská, NN EoN
201236 Hodonín-U vodárny, NN EoN
201237 Mutěnice-Polní, kom. Obec Mutěnice
201238 Mutěnice-U obory, kom. Obec Mutěnice
201239 Blatnička-Kopečky, U brodské cesty, PEO, PPO Agromeli
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201240 Josefov-Úzké, NN Lázně Hodonín
201241 Kozojídky-Dolní trávník, BPS Rolnická a.s.
201242 Dolní Bojanovice-intr., kostel ŘKF Dolní Bojanovice
201243 Žádovice-Dolní újezd, plynofikace farmy Vodňanské kuře
201244 Veselí nad Moravou-Blatnická, NN EoN
201245 Kyjov-Havlíčkova, novostavba Ekor
201246 Kyjov-Strážovská, nemocnice, rek. pavilonu D2 Nemocnice Kyjov
201247 Strážnice-Drahy, výrobní areál Hobža
201248 Žarošice-Díly v jezírkách, přestavba skladu Kellner
201249 Veselí n.M.-Zámecká, novostavby B2B System Renova
201250 Mutěnice-Na ovčírnách, byt. dům Eurohome
201251 Lovčice-Zadní čtvrtky, polní cesta 101 a 201 Strabag
201252 Hodonín-Dubňany-Doubrava, cyklostezka Mikroregion Hodonínsko
201253 Hodonín-Čajkovského, NN EoN
201254 Hodonín-Sadová, NTL JMP Net
201255 Sudoměřice-Bařinky, zemník Obec Sudoměřice
201256 Veselí n. M.-U stadionu, soc. zař. koupaliště Město Veselí n. M.
201257 Blatnička-Závaliska, PEO PPO Bachan
201258 Moravský Písek-Průhon, Okrouhliskové jezero, Výkaz, polní cesty HC 7, 8 SKR stav
201259 Veselí n. M.-Hutník, regenerace Město Veselí n. M.
201260 Veselí n. M.-Šišperka, kom. Strabag
201261 Lovčice-Zadní čtvrtky, most a polní cesta 104 Agromeli
Příloha 9
Seznam nálezových zpráv
Pozitivní:
Šmerda, J. 2012: Bohuslavice-intr., Darov, Lískovec, Haluzický rybník, vod. VaK (201201-01).
Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Strážnice-intr., zámek, kan. NULK (201209). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Žarošice-Díly v jezírkách, přestavba skladu Kellner (201248). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín, ul. Slovácká. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201123/1.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín – ul. Rybářská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při úpravě venkovního NN. Archiv MM Hodonín A-201235.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín – Odměry v kruhu. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při pokládce kabelu NN. Archiv MM Hodonín A-201236.
Kostrouch, F. 2012: Strážnice – ul. Kostelní. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201229.
Kostrouch, F. 2012: Rohatec – V dolních u studně. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201129.
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Kostrouch, F. 2012: Hodonín – ul. Žižkova, Sacharovova, Jungmannova, Bezručova, Březinova, U
přejezdu. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě plynovodu. Archiv MM
Hodonín A-201232.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín, Masarykovo náměstí. Investorská nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při opravě vodovodu. Archiv MM Hodonín A-201201/5.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín, Radniční ul. Předběžná nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při rekonstrukci kanalizace. Archiv MM Hodonín A-201201/6.
Kostrouch, F. 2012: Sudoměřice – Bařinky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při stavbě zemníku. Archiv MM Hodonín A-201255.
Negativní:
Šmerda, J. 2012: Moravský Písek, Bzenec-extr., vod. VaK (201101-4). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Strážnice-Nová, kan. VaK (201101-5). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Veselí n. M.-nám. Míru, tur. centrum Město Veselí n. M. (201103). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Radějov-intr., kanalizace Obec Radějov (201111). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Kyjov-Nětčice-Pod Lipami, ZTV RD Město Kyjov (201124). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Vracov-Padělky, ZTV Město Vracov (201132). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Veselí n. M.-Nár. mučedníků, kom. Město Veselí n. M. (201216). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Veselí n. M.-Horní Vláka, kom. Město Veselí n. M. (201220). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Vracov-Komenského, záliv u MZŠ Město Vracov (201228). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Kyjov-Strážovská, rozšíření CSS Kyjov (201231). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Blatnička-Kopečky, U brodské cesty, PEO, PPO Agromeli (201239). Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Žádovice-Dolní újezd, plynofikace farmy Vodňanské kuře (201243). Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Žarošice-Díly v jezírkách, přestavba skladu Kellner (201248). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Veselí n. M.-U stadionu, soc. zař. koupaliště Město Veselí n. M. (201256). Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Blatnička-Závaliska, PEO PPO Bachan (201257). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2012: Veselí n. M.-Hutník, regenerace Město Veselí n. M. (201259). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín – ul. Marxova, Jarošova, Sušilova, Měšťanská, Štefánikova, Pr.
Veselého, Mírové nám. a tř. Dukelských hrdinů. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě plynovodu. Archiv MM Hodonín A-201019/2.
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Kostrouch, F. 2012: Sudoměřice, Starý potok. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě vodovodu a kanalizace. Archiv MM Hodonín A-201130.
Kostrouch, F. 2012: Těmice – Nivky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při
stavbě biocentra. Archiv MM Hodonín A-201044.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín – Dvořákova ul. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201219.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín, ul. Erbenova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201218.
Kostrouch, F. 2012: Mutěnice – Přední díly za hospodou. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201210.
Kostrouch, F. 2012: Mutěnice, ul. Jarní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201206.
Kostrouch, F. 2012: Mutěnice, ul. Vinařská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201212.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín, ul. Březinova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201201/2.
Kostrouch, F. 2012: Prušánky, ul. Moravská, ppč. 3171/81. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín 13/12.
Kostrouch, F. 2012: Mutěnice, ul. Polní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201237.
Kostrouch, F. 2012: Mutěnice, ul. U Obory. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201238.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín – Velkomoravská ul. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při obnově NN. Archiv MM Hodonín A-201223.
Kostrouch, F. 2012: Lužice – Vinohrádky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201224.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín – tř. Dukelských hrdinů. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201230/1.
Kostrouch, F. 2012: Prušánky, ul. Moravská, ppč. 3171/93. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín 3/12.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín – Cihlářská čtvrť. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201214.
Kostrouch, F. 2012: Mutěnice, p. č. 567/1, ul. Hasičská. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín 7/12.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín, ul. Sportovní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201233.
Kostrouch, F. 2012: Lovčice – Zadní čtvrtky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při stavbě polních cest. Archiv MM Hodonín A-201251.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín, ul. Čajkovského. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě přeložky NN. Archiv MM Hodonín A-201253.
Kostrouch, F. 2012: Dolní Bojanovice – Díly pod vinohrady. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201222.
Kostrouch, F. 2012: Lužice – Vinohrádky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při stavbě IS pro RD. Archiv MM Hodonín A-201205.
Kostrouch, F. 2012: Ratíškovice, kostel sv. Cyrila a Metoděje. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavebních úpravách u kostela. Archiv MM Hodonín A-201215.
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Kostrouch, F. 2012: Hodonín, ul. Erbenova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201230/3.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín, ul. Brněnská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201123/2.
Kostrouch, F. 2012: Dubňany, ul. U Studánky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při rekonstrukci vodovodu. Archiv MM Hodonín A-201201/7.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín – tř. Dukelských hrdinů. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201201/4.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín – Pánov. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201234.
Kostrouch, F. 2012: Prušánky – ul. Lomená, ul. Koncová. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201208.
Kostrouch, F. 2012: Hodonín, ul. Horní Plesová. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě parkoviště. Archiv MM Hodonín A-201230/2.
Kostrouch, F. 2012: Čejkovice – Mlaty. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201213.
Kostrouch, F. 2012: Josefov – Úzké. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Archiv
MM Hodonín A-201240.
Kostrouch, F. 2012: Prušánky – ul. Nechorská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201211.
Kostrouch, F. 2012: Kyjov. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Archiv MM
Hodonín A-201246.
Příloha č. 10
Materiál zpracovaný výtvarnicí v Hodoníně – propagace, drobný tisk a instalace výstav
Leden 2012
-MIKULČICE
Návrh a tisk úvodní panel na výstavu "Malujeme barvami země" v Brně
+ Diplom Host N° 1000 + Diplom Cestujeme s Rosťou + návštěvnický list + další propagace na
sezónu 2012
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh a tisk „Volná rodinná vstupenka 2012"
Návrh a tisk „Pracovní list k expozici“
Návrh a tisk „Propagace muzea A2“
-MIKULČICE
Instalace výstavy "Malujeme barvami země" z roku 2011 v Brně v Kavárně pod Hodinami
Únor 2012
-HODONÍN ZÁMEČEK
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + letáků pro školy + doprovodné
programy „Hodonínské trhy“
Trvání výstavy 2. 2. – 22. 4. 2012, vernisáž 1. 2. 2012 v 17:00
-HODONÍN SADOVÁ
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták + doprovodné programy „Jak
se žije s handicapem?“
Trvání výstavy 16. 2. – 22. 4. 2012, vernisáž 15. 2. 2012 v 17:00
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-HODONÍN EVROPA
Návrh "baner - Jak se žije s handicapem?"
-HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu + vstupenek na koncert „Hudební čtvrtek - Michal Grombiřík - cimbál“
Termín koncertu 23. 2. 2012 od 19:00
-MIKULČICE
Návrh loga "Čarovné barvy země"
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh „Vstupenka“
Březen 2012
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh loga „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“
-MIKULČICE
Návrh a tisk listů na soutěž „O Mojmírův poklad“ + „Průvodce“ + „Průvodce“ + „Hlaholice - kartičky“
Návrhy „propagačních cedulí, směrovek“
-HODONÍN SADOVÁ
Návrh a tisk plakátu na přednášky a sportovní akce „Jak se žije s handicapem?“
16. 3. 2012 v 10:00 „Beseda s nevidomým spisovatelem Jiřím Maršálkem“
21. 3. 2012 od 9:00 do 14.00 „Sportování s handicapem“
26. 3. 2012 v 10:00 „Povídání s paralympionikem“
-HODONÍN EVROPA
Návrh "baner - Velikonoce se blíží..."
-HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu výstavy k akci Velikonoce se blíží "povídání o tradičním velikonočním zvykosloví,
magických praktikách, velikonočních pokrmech..."
Termín akce 28. - 30. 3. 2012 od 9:00 do 12:00 - od 13:00 do 14:30
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh „Turistické razítko“
Návrh „Pohlednice“
Návrh „Propagačního letáku“
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc duben
Duben 2012
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Muzeum v pohybu“
Návrh „Samolepky pro děti“
Návrh „Pozvánka“
Návrh „Mapa areálu“ + cedule 100x100cm
Návrh „Panely pro JmK“
Návrh „Zákaz vjezdu“
-HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu + organizace na předváděcí akci „Řemeslné dílny“
Termín akce 13. 4. 2012 od 9:00 do 15:00
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-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc květen
-HODONÍN EVROPA
Návrh "baner - ERIKA KERTESZ "
Květen 2012
-HODONÍN SADOVÁ
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták + leták pro školy +
doprovodné programy „Dřevo v proměnách - řezbáři ze Slovácka“
Trvání výstavy 10. 5. – 10. 6. 2012, vernisáž 9. 5. 2012 v 18:00
-HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu + letáku na akci + program „Muzejní noc“ na téma Pohádky a pověsti
Termín akce 18. 5. 2012 od 19:00 do 23:00
-KYJOV
Účast na pořádání akce „Bleší trh“
Termín akce 18. 5. 2012 od 18:00 do 21:00
-HODONÍN ZÁMEČEK
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + letáků pro školy + soutěž +
doprovodné programy „Pohádky a pověsti Moravy a Slezska“
Trvání výstavy 19. 5. – 2. 9. 2012
-HODONÍN SADOVÁ
návrh a tisk plakátu na akci k výstavě „Dřevo v proměnách - řezbáři ze Slovácka“
Termín akce 29. 5. 2012 od 9:00 do 14:00
-HODONÍN EVROPA
Návrh "baner - Dřevo v proměnách - řezbáři ze Slovácka "
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc červen
Návrh a tisk "vizitky"
Červen 2012
-HODONÍN EVROPA
Návrh "baner - ABSOLVENTSKÝ KONCERT"
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu + letáku na akci + program „Muzejní noc kostelů“
Termín akce 1. 6. 2012 od 15:30 do 23:00
-MIKULČICE
Návrh a tisk "Upozornění při stavebních pracech"
-MIKULČICE
Instalace výstavy + návrh a tisk plakátů, pozvánek a diplomů „Čarovné barvy země“
Termín akce 14. 6. 2012 od 10:00
-HODONÍN EVROPA
Návrh "baner - Byli jsme v Zambii "
-MIKULČICE
Návrh a tisk vstupenek „Cestujeme v čase od velkomoravských Slovanů do současnosti“
Návrh a tisk zážitkové karty „Léto na Slovácku naplno a levně“
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-MIKULČICE
Návrh a lepení samolepky + tisk letáků „Den dravců“ 138x188cm
Termín akce 20. 7. 2012 od 15:00 do 17:00, 19. 8. 2012 od 15:00 do 17:00, 29. 9. 2012 od 14:00 do
16:00
-HODONÍN SADOVÁ
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták + doprovodné programy „Byli
jsme v Zambii“
Trvání výstavy 21. 6. – 31. 8. 2012, vernisáž 20. 6. 2012 v 18:00
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíce červenec/ srpen
Červenec 2012
-MIKULČICE
Návrh a tisk pozvánky „Cyrilometodějská pouť na Podluží“
Termín akce 5. 7. 2012 v 15:30
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Léto v Rasticově Městě Morava II.“
Termín akce 20. 7. 2012
-MIKULČICE
Návrh a tisk letáku A4 „Zvací list“
Návrh informačních cedulí
Návrh a příprava pro tisk „Mikulčice - Kopčany“ (UNESCO) - schéma vazeb
-HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu na koncert „V hnízdě rej“
Termín koncertu 29. 7. 2012 od 18:00
Srpen 2012
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh „Vstupenka“
-MIKULČICE
Návrh a příprava pro tisk „Mikulčice - Kopčany“ (UNESCO) - schéma vazeb
-MIKULČICE
Návrh a tisk diplomů „Host H° 1. 000“ , „Host H° 3. 000“, „Host H° 12. 000“
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh a tisk „Vizitky zaměstnanců“
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Léto v Rasticově Městě Morava II.“
Termín akce 19. 8. 2012
-HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu + leták + účast na organizaci a předvádění (malování na tělo) na akci „Africké
odpoledne“
Termín akce 26. 8. 2012, od 16:00
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh a tisk „Nabídka programů pro školy“
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-KYJOV
příprava výstavy "Langobardi" spolu s Danou Martonovo
-MIKULČICE
Návrh a tisk výukových kartiček pro děti „Malý archeolog“
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc září
-HODONÍN EVROPA
Návrh "baner - Hudební čtvrtek"
Září 2012
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu na akci „Loučení s prázdninami v Rasticově Městě Morava“
Termín akce 1. 9. 2012 od 15:00 do 19:00
-HODONÍN ZÁMEČEK + SADOVÁ
Tisk plakátu na výstavy + vernisáží + instalace výstavy Jindřich Štreita (zámeček) v rámci
3. ročník mezinárodního fotografického festivalu „Fotokošt 2012“
Trvání výstavy 15. 9. – 21. 10. 2012, vernisáž 15. 9. 2012 od 10:00, 11:00...
-MIKULČICE
Návrh a tisk úvodního panelu + instalace výstavy „Čarovné barvy země“ v Boleradicích
26. 9. 2012
-HODONÍN EVROPA
příprava výstavy a akce" Vzpomínková akce k 70. výročí odsunu Židů z Hodonínska" spolu s Mgr.
Hanou Sýkorovou
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu + diplomů na akci „Akropole cross - běh Rasticovým Městem Morava“
Termín akce 27. 9. 2012 od 9:00 do 13:00
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu na akci „Podzim v Rasticově Městě Morava“ + „Den dravců“
Termín akce 29. 9. 2012 od 14:00 do 17:00
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc říjen
Říjen 2012
-HODONÍN EVROPA
Návrh "baner - Rudy Linka"
-HODONÍN ZÁMEČEK
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + diplomy na soutěž „Čarovné barvy
země“ Trvání výstavy 25. 10. – 25. 11. 2012, slavnostní vyhlášení soutěže 8. 11. 2012 v 10:30
-HODONÍN EVROPA
Návrh "baner - ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ "
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh a tisk kartiček pro děti „Malý odborník na pravěk“
Účast na seminář v Židovském muzeu v Brně „Židé, dějiny a kultura“
22. 10. 2012 od 8:30 do 16:30, 23. 10. 2012 od 8:30 do 17:00
-MIKULČICE
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Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc listopad
Listopad 2012
-MASARYKOVO MUZEUM
Návrh a tisk „Volná rodinná vstupenka“ 2013
-HODONÍN SADOVÁ
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták + programů pro děti
„ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ“
Trvání výstavy 8. 11. 2012 – 3. 2. 2013, vernisáž 7. 11. 2011 v 17:00
-MIKULČICE
Návrh a příprava k tisku banerů „Mikulčicko-Kopčanský archeopark“ (UNESCO)
Účast na seminář v Židovském muzeu v Brně „Židé, dějiny a kultura“
15. 11. 2012 od 8:30 do 16:00, 16. 11. 2012 od 8:30 do 15:30
-KYJOV
instalace výstav "Langobardi" a "Lidumila" spolu s Danou Martonovo
účast na organizaci vernisáže výstavy "Langobardi" 19. 11. 2012 v 17:00
-HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu "Hodonínské smyčcové kvarteto"
Termín koncertu 27. 11. 2012 od 19:30
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátů + banerů „Mezinárodní kolokvium - Mikulčice, Brno, Hodonín“
Termín akce 27. - 29. 11. 2012
-HODONÍN EVROPA
Návrh "baner - Nahodilá armáda + Vánoce se blíží... "
-MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíce prosinec 2012 až březen 2013
Prosinec 2012
-HODONÍN ZÁMEČEK
Realizace výstavy + tisk plakátu + pozvánky na vernisáž „Jan Adam I. z Lichtenštejna“
Trvání výstavy 7. 12. 2012 - 28. 2. 2013, vernisáž 6. 12. 2012 v 17:00
-HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh „PF 2013“
-HODONÍN EVROPA
Tisk plakátu + účast na organizaci a předvádění na vánoční předváděcí akci „Vánoce se blíží…“
-SKORONICE - Obecní úřad
Příprava stálé expozice "Jízda králů" spolu s Mgr. Taťjánou Martonovou a Danou Martonovou
-HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu na přednášku „Accidental Army - Nahodilá armáda“
Termín akce 10. 12. 2012, od 14:00
-HODONÍN ZÁMEČEK
Návrh a tisk plakátu na přednášku „Prodejny firmy Baťa“
Termín akce 13. 12. 2012, od 17:30
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-KYJOV - Kulturní dům
Účast na organizaci a předvádění (malování na tělo) na soutěži k výstavě „Langobardi“
Termín akce 16. 12. 2012, od 15:00
-MIKULČICE
Návrh a tisk diplomů „Poděkování zaměstnancům“
Návrh a tisk skládačky „Poděkování firmám za spolupráci v roce 2012“
-HODONÍN EVROPA
Návrh a tisk plakátu na koncert "Létající rabín" pořádaný ke Vzpomínkové akci k 70. výročí odsunu
Židů z Hodonínska
Termín koncertu 7. 2. 2013 od 19:00
Příloha č. 11
Materiál zpracovaný výtvarnicí v Kyjově – propagace, drobný tisk a instalace výstav
LEDEN:
*Dotisk plakátů „Hrad Veselí“
*Propagace přednášky o „ÚDOLÍ KRÁLÚ“ 12. 1. 2012
*Instalace a propagace výstavy „Krása, která hřeje“
*Úprava webových stránek kyjovského muzea
*Plakáty, letáčky k výstavě „Velikonoční kraslice a figurky z kukuřičného šustí“ (Městské muzeum ve
Veselí nad Moravou).
*Propagace cyklu přednášek, plakát + webovky „Příroda Kyjovska – Pavouci Kyjovska“
* Skenování, kopírování mapa „Úzkokolejka Viktora Chorinského“ (MM Veselí)
*Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
ÚNOR:
*Instalace výstavy „Velikonoční kraslice a figurky…“ MM Veselí nad Moravou
*Propagace přednášky „Pavouci Kyjovska“ - plakáty, maily
*Kyjovské Slovácko v pohybu, o. s. – spolupráce při výstavě „Technické památky“ – webové stránky,
instalace klipů
*Kurzy lidové výroby - přihlášky, webovky
*Spolupráce při instalaci výstavy „Jak se žije s handicapem“ v MM Hodoníně
*Přednáška „Pavouci Kyjovska“ spolupráce + úprava webových stránek
*Tisk „Čestná vstupenka“ – Evropa (koncert Michala Grombiříka)
*Protokol k hodnocení Mistr rukodělné výroby
*Čtvrtletník na 2. čtvrtletí 2012
*Návrh na plakát - koncert Eriky Kertesz (Evropa)
*Pomoc při organizačním zabezpečení vernisáže „Technické památky…“, fotodokumentace, webové
stránky
*Razítko pro Městské muzeum ve Veselí nad Moravou
*Směrové cedulky Evropa
*Propagace přednášky „Motýli Kyjovska“
*Zhotovení dotazníku pro školy
*Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
BŘEZEN:
*Plakát k výstavě „Letecké modely a bojová technika“
*Návrh loga pro sál Evropa
*Velikonoční předváděcí akce, plakáty, letáčky, propagace
*Úprava webových stránek – aktualizace
*Příprava výstavy Langobardů
*Tisk propagace „Koncert Eriky Kertesz“ (Evropa)
*Směrové cedulky pro sál Evropa – podklady ke zhotovení
*Propagace přednášky „Ptáci Kyjovska“ - plakáty, maily
*Odeslání návrhu loga „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“.
*Spolupráce při velikonočních předváděčkách.
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*Spolupráce s Mgr. Chovančíkovou při veřejné zakázce pro víceúčelový sál v Kyjově
*Aktualizace webových stránek – velikonoční předváděcí akce, přednáška „Ptáci Kyjovska“
*Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
DUBEN:
*Propagace přednášky „Příroda Kyjovska“
*Schváleno logo pro sál Evropa Mgr. Chovančíkovou
*Plakát k výstavě „Tak jde čas“, propagace, maily, webové stránky, instalace
*Spolupráce s o. s. Slovácké Kyjovsko v pohybu – výstava Voda, voděnka, instalace
*Spolupráce na výstavě Jízda králů v Miloticích + tvorba 1 klipu, instalace v jízdárně zámku
*Aktualizace webových stránek
*Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
KVĚTEN:
*Propagace Muzejní noci - „Bleší trh“, spolupráce na organizačním zabezpečení
*Propagace přednášky „Blanokřídlí Kyjovska“
*Propagační materiály k „Absolventskému koncertu“ - sál Evropa (plakát, vstupenky)
*Aktualizace webových stránek
*Propagační materiál pro sál Evropa v Hodoníně
*Spolupráce při instalaci výstavy k 70. výročí založení Slováckého krúžku – Městské kulturní středisko
Kyjov
*Instalace a propagační materiál k výstavě a Muzejní noci „Evropa ve škole“ve Veselí nad Mor.
*Příprava výstavy Langobardů
*Stěhování depozitářů, služby při montáži regálů
*Návrh plakátu pro přednášku „Netopýři Kyjovska“ (nekonala se)
*Ukládání starých tisků do depozitáře s Mgr. Vratislavskou
*Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
ČERVEN:
*Stěhování depozitářů, služby při montáži regálů
*Propagace: vernisáž výstavy „Kniha“ – maily, plakáty
*Aktualizace webových stránek
*Instalace výstavy pro Společenstvo českých knihařů
*Spolupráce při organizačním zabezpečení semináře Společenstva českých knihařů 21.–23. 6.
*Zálohování naskenovaných knih
*Čtvrtletník na 3. čtvrtletí 2012
*Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
ČERVENEC:
*Zálohování naskenovaných knih
*Spolupráci při instalaci galerijního systému v nové budově s V. Pěnčíkem
*Úprava webových stránek
*Ukládání starých tisků do depozitáře s Mgr. Vratislavskou
*Propagace kurzů lidové tvořivosti – webové stránky, letáky, maily
*Úprava webových stránek – regionální pracoviště
*Instalace výstavy Paličkování pro radost a instalace klipů Česká paličkovaná krajka…
*Propagační materiál + vstupenky pro Evropu – Hudební čtvrtky
*Tisk propagačního materiálu k výstavě „Skupina 5“ – Městské muzeum Veselí
*Příprava výstavy Langobardů
*Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
SRPEN:
*Spolupráce při instalaci galerijního systému v nové budově s V. Pěnčíkem
*Propagační materiál pro sál Evropa „Hudební čtvrtek“ – září.
*Propagace k výstavě „Vážený Ještěre, drahý Petře Bezruči!“
*Příprava výstavy Langobardů
*Úprava webových stránek muzea
*Čtvrtletník na 4. čtvrtletí 2012
*Spolupráce při výrobě bednění na hrob Langobardů.
*Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
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ZÁŘÍ:
*Propagační materiál k přednášce 12. 9. 2012
*Instalace výstavy „Vážený Ještěre, drahý Petře Bezruči“
*Instalace, tisk propag. mat. k výstavě „Chaloupky“ v muzeu Veselí nad Moravou
*Pomoc při organizačním zabezpečení přednášky „Ptáci Kyjovska“ 12. 9.
*Čtvrtletníky
*Baner k Langobardům
*Příprava výstavy Langobardů
*Pomoc při organizačním zabezpečení při předávání cen (Český svaz bojovníků za svobodu) –
fotodokumentace 16.
*Spolupráce při kurzu vázání koberců
*Úprava webových stránek muzea
*Propagace koncertu Rudy Linka – Evropa Hodonín
*Plakát přednáška „Motýli Kyjovska“
*Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
ŘÍJEN:
*Propagace přednášky „Motýli Kyjovska“ plakáty, maily
*Propagace koncert Evropa „Rudy Linka“ + přelep na A2
*Příprava propagace vánočních předváděcích akcí
*Příprava výstavy Langobardů - kapadesky do tisku
* Propagace výstavy „Lidumila“
*Úprava webových stránek muzea
*Instalace výstavy „Tajemství Langobardů“
*Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
LISTOPAD:
*Instalace výstavy „Tajemství Langobardů“ a „Lidumila“
*Tapeta na plochu notebooku pro konferenci 5.–6. 11. Sál Evropa Hodonín
*Propagace přednášek k výstavě „Tajemství Langobardů“
*Propagace k soutěži „O poklad Langobardů“ 16. 12.
*Propagace vánočních předváděček
*Úprava webových stránek muzea
*Návrh vizuálního stylu pro Cyrilometodějské slavnosti 2013 v Mikulčicích
*Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
PROSINEC:
*Instalace výstavy ve veselském muzeu „Krása paličkované krajky“
*Propagace přednášek k výstavě „Tajemství Langobardů“
*Příprava čtvrtletníku 1/2013
*Úprava webových stránek muzea
*Účast na předvánočním programu pro děti „O poklad Langobardů“
*Pomoc při organizačním zabezpečení předvánočních
*Propagační materiál koncert P. Ryba (Sál Evropa)
*Hlášení stavu tisku kopírky ineo+ 203
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XI. Přílohy k plnění úkolů v oblasti hospodaření
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Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO- přehled o plnění plánu hospodaření

Přehled o plnění plánu hospodaření k 31. 12. 2012
Název organizace:

v tis. Kč
Hlavní

činnost

Sestavený plán Upravený plán
hospodaření
hospodaření
Výnosy za vlastní výrobky
Výnosy z prodeje služeb:
z toho:
6. archeologické výzkumy
7. vstupné
8. ostatní
Výnosy z pronájmu
Výnosy za prodané zboží
Použití fondů: 1. Fond investiční
2. Fond rezervní
Výnosy z příjatých neinvestičních transferů celkem *):
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - ostatní
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - kursové ztráty a úroky
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - projekty EU
3. výnosy z příjatých transferů z ost. ÚSC - obce a města
4. výnosy z přijatých transferů ze SR - MK
5. výnosy z ostatních transferů - EU
Jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem

601.0303
602.xxxx
602.0313
602.0314
602.xxxx
603.0301
604.xxxx
648.0305
648.0302
672.xxxx
672.0510
672.0520
672.0530
672.0540
672.0610
672.0910
672.0800
662+663

10
1 800
800
650
350
300
220
300
500
23 837
17 779
1 623
250
370

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie celkem:
z toho: 1. elektrické energie
2. plynu
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:
z toho: 1. voda
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
z toho: 1. platy zaměstnanců
2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost **)
3. OON
3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění
4. zákonné sociální náklady
5. jiné sociální náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Opravné položky
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)
Finanční náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Zpracoval dne: 30. 1. 2013
Jméno: Antonín Káčerek

501.xxxx
502.xxxx
502.0300
502.0400
503.0300
503.0300
504.xxxx
506.0300
511.xxxx
512.xxxx
513.0300
518.xxxx
521.0301
521.0303
521.0302
524.xxxx
527.xxxx
525+528
551.xxxx
556.0300
558.xxxx
538.xxxx
562+563
541+549

Doplňková činnost

Skutečnost

% S/UPH
1)
(SPH)

8
2 277
1284
694
299
353
216
0
9
24 656
17 779
2 792
320
495
103
434
2 733
158
27 677

100%
118%
137%
100%
100%
100%
100%

3 815
50
27 017

8
1 927
935
694
298
353
216
0
9
24 656
17 779
2 792
320
495
103
434
2 733
158
27 327

2 373
1 450
800
650
50
50
180
0
300
140
140
5 776
13 530
9 436
60
350
3 209
445
30
2 653
0
400
10
0
15
27 017
0

903
1 506
854
652
32
32
199
-10
432
152
102
5 356
13 606
9 420
42
442
3 212
452
38
2 284
37
2 329
23
320
56
27 327
0

903
1506
854
652
32
32
199
-10
432
152
102
5 356
13 606
9 420
42
442
3 212
452
38
2 284
37
2 329
23
320
56
27 327
350

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
101%

Sestavený
Upravený
% S/UPH
Skutečnost
plán
plán
1)
(SPH)
hospodaření hospodaření

Příloha č.14 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok ….

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2012
Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
stav k 1.1.

Fond investiční

příděl z odpisů z DHM a DNM
dotace z rozpočtu kraje
investiční dotace ostatní
výnos z prodeje DHM (vlastního)
převod z fondu rezervního
dary a ostatní
5277 celkem tvorba

plán
skutečnost
2400
2284 pořízení dlouhodobého maj.
-762
-762 úhrada investičních úvěrů
3049
3049 rekonstrukce a modernizace
údržba a opravy majetku
odvod do rozpočtu kraje
jiné použití
4687
4571 celkem čerpání

tvorba

stav k 1.1.

plán
příděl ze zlepš. výsl. hospod.
převod nespotřebované
dotace kryté z rozpočtu EU, a
z fin.mechanismu EHP,
Norska a z progr. švýcarskočeské spolupráce dle § 28
odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.
peněžní dary

Fond rezervní

1046 celkem tvorba
tvorba

stav k 1.1.

plán

příděl ze zlepš. výsl. hospod.
ostatní
79 celkem tvorba

Fond odměn

tvorba

stav k 1.1.

FKSP
Zpracoval dne: 21. 2. 2013
Jméno: Antonín Káčerek

plán

příděl do fondu na vrub nákl.
peněžní dary
jiná tvorba
299 celkem tvorba

Podpis:

*) uvede se stav ke dni, ke kterému se příloha předkládá

v tis. Kč
čerpání

tvorba

čerpání
skutečnost
28
28 další rozvoj své činnosti
časové překlenutí dočasného
nesouladu mezi výnosy a
náklady
úhrada případných sankcí
úhrada ztráty za předchozí léta
převod do fondu investičního
9 použití peněžních darů
čerpání nespotřebované
dotace dle § 28 odst. 3 zák. č.
250/2000 Sb.
28
37 celkem čerpání
čerpání
skutečnost
7
7 odměny zaměstnancům
překročení prostředků na platy
7
7 celkem čerpání
čerpání
skutečnost
95
95 pořízení DHM
úhrada potřeb zaměstnanců
z toho záv. stravování
95
95 celkem čerpání

plán
skutečnost
2900
2673
1900
400
3604

3604

8804

7212

plán

stav k 31.12. bankovní krytí

935

skutečnost

2635 ano
stav k 31.12. bankovní krytí

9

0
plán

9
skutečnost

0
plán

0
skutečnost

135
125
135

Jméno ředitele: Mgr. Irena Chovančíková
Podpis ředitele:

134
129
134

1074 ano
stav k 31.12. bankovní krytí

79 ano
stav k 31.12 bankovní krytí

260 ano

Příloha č. 15 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-Výnosy

VÝNOSY
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně
SÚ

AÚ

Hlavní

činnost
% plnění
upraveného
rozpočtu 4)

Upravený
rozpočet
2012

Skutečnost
2011
2012

Doplňková činnost

Výnosy v tis.Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
…archeologický průzkum
…vstupné
…jiné
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů

601
0303
602
602
0313
602
0314
602 0350,1
603
604
609

Změny stavu zásob
Změna stavu nedokončené výroby
Změna stavu polotovarů
Změna stavu výrobků
Změna stavu ostatních zásob

611
612
613
614

Aktivace
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitroorg. služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

621
622
623
624

Ostatní výnosy
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z odepsaných pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě pozemků
Čerpání fondů
…rezervního fondu
…investičního fondu
Ostatní výnosy z činnosti

641
642
643
644
646
648
648
648
649

10

8

8

100%

806
660
344
278
230

1 286
694
298
353
215

935
694
298
353
216

138%
100%
100%
100%
100%

9

9

100%

15

15

100%

0300

21

0302
0305
0300

35
42
47
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Skutečnost
1)
2)
2…
2…

Upravený
rozpočet
2…3)

% plnění
upraveného
rozpočtu 4)

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně
SÚ

Finanční výnosy
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Úroky
Kursové zisky
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Ostatní finanční výnosy

661
662
663
665
669

AÚ

0300
0300

Hlavní

Sestavil dne: 18. 2. 2013
Jméno: Antonín Káčerek
Podpis:

Upravený
rozpočet
2012

Skutečnost
2011
2012

23
220

Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státních fondů
Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu
671
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC
672
…příspěvek na provoz bezúčelový
672
0510
17 771
…příspěvek na provoz účelově určený - JMK
672 0520,30
98
…jiné příspěvky (obce)
672
0610
116
…příspěvek na provoz účelově určený - projekty EU
672
0800
1 759
…příspěvek z MK
672
0910
455
Výnosy z nároků na prostředky státních fondů
673
Výnosy z ostaních nároků
674

Výnosy celkem:

činnost

22 915

Doplňková činnost

% plnění
upraveného
rozpočtu 4)

55
88

55
88

100%
100%

17 779
3 607
103
2 733
434

17 779
3 607
103
2 733
434

100%
100%
100%
100%
100%

27 677

27 327

101%

Upravený
rozpočet
2…3)

Skutečnost
2…1)
2…2)

0

0

Jméno ředitelky:Mgr. Irena Chovančíková
Podpis ředitele:

Poznámky:
Vypracujte, prosím, s rozvedením jednolivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá.
Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů.
1) Rok předcházející roku, za který se tato příloha předkládá.
2) Rok, za který se tato příloha předkládá.
3) Pokud organizace provedla změny rozpočtu, uvede rok, za který se tato příloha předkládá. Pokud žádná změna provedena nebyla, uvede se za daný rok sestavený rozpočet.
4) Pokud nebyla provedena žádná změna rozpočtu, uvede se plnění sestaveného rozpočtu.
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% plnění
upraveného
rozpočtu 4)

0

Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady

NÁKLADY

2012
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková
H organizace
lavní
SÚ

AÚ

činnost
Upravený
rozpočet
2012

Skutečnost
2011

2012

Doplňková činnost

% plnění
upraveného
rozpočtu 4)

Náklady v tis.Kč

Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
…DDHM nad 3.000 Kč
…DDHM 1.000 - 3.000 Kč
…kancelářské potřeby
…catridge a tonery
…odborné knihy
…časopisy
…propagační materiály
…prádlo a obuv
…čistící a hygienické potřeby
…PHM
...provozní materiál
…automateriál
… materiál na projekty
…sbírky muzejní povahy
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku

501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
502
503
504
506

Služby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
… údržba softwaru
… bankovní poplatky
…ostatní služby
…výlep plakátů
…kopírování
…honoráře učinkujícím

511
512
513
518
518
518
518
518
518
518

0300
0305
0320
0321
0325
0326
0345
0350
0360
0370
0380
0381
0385 x
0931

0310
0300 x
0320
0321
0322
0323

920
118
50
47
46
22
19
201
12
36
118
228
5
18
1 300
36
138

593
346
158
89
4 073
168
2 171
28
84
165

903
x
x
48
33
49
x
128
x
44
133
216
1
251
x
1 506
32
199
-10

903

100%

48
33
49

100%
100%
100%

128

100%

44
133
216
1
251

100%
100%
100%
100%
100%

1 506
32
199
-10

100%
100%
100%
100%

686
432
152
102
5 356
128
31
385
22
75
102

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

x
x

x
x

x

686
432
152
102
5 356
128
31
385
22
75
102
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Skutečnost
1)
2)
2…
2…

Upravený
rozpočet
2…3)

% plnění
upraveného
rozpočtu 4)

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková
H organizace
lavní
SÚ

AÚ

518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
521
524
525
527
528

Daně a polatky
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
Vratky daní z nadměrných odpočtů

531
532
538
539

Ostatní náklady
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů

541
542
543
544
547
548

0325 x
0400
0410
0421
0422
0430
0440
0500
0520
0530
0600
0610
0620
0710
0730
0750
0800

Upravený
rozpočet
2012

Skutečnost
2011

… služby pro projekty
…telefonní poplatky pevná linka
…platby mobilním operátorům
…kabelová televize
…údržba internetových domén
…poštovné
…koncesní poplatek za TV a radio
…propagační činnost
…školení
…revize BOZP a PO
…dopravné
…stočné
…nájemné
…praní prádla
…ostraha
…komunální odpad
…poradenské služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady

činnost

2012

Doplňková činnost

% plnění
upraveného
rozpočtu 4)

423
93

3 723
154
57
1
21
24
10
101
1
196
29
90
9
18
133
18
28
13 606
9 904
3 212
26
452
12

3 723
154
57
1
21
24
10
101
1
196
29
90
9
18
133
18
28
13 606
9 904
3 212
26
452
12

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

9

23

23

100%

9

23

23

100%

336

56
8
2

56
8
2

100%
100%
100%

170
121
3
18
24
10
505
18
194
73
91
34
12
160
12
12
13 188
9 567
3 105
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Skutečnost
2…1)
2…2)

Upravený
rozpočet
2…3)

% plnění
upraveného
rozpočtu 4)

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková
H organizace
lavní
SÚ

AÚ

549

Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy dlouhodobého majetku
Zůst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetku
Zůst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z odepsaných pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku

551
552
553
554
555
556
557
558

Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenení reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady

561
562
563
564
569

Náklady celkem:
Sestavil dne: 18. 2. 2013
Jméno: Antonín Káčerek
Podpis:

Upravený
rozpočet
2012

Skutečnost
2011

Ostatní náklady z činnosti

činnost

2012

Doplňková činnost

% plnění
upraveného
rozpočtu 4)

336

46

46

100%

2 287
2 287

4 650
2 284

4 650
2 284

100%
100%

37

37

2 329

2 329

320

320

108
212

108
212

27 327

27 327

22 880

100%

Upravený
rozpočet
2…3)

Skutečnost
2…1)
2…2)

0

0

Jméno ředitele: Mgr. Irena Chovančíková
Podpis ředitele:

Poznámky:
Vypracujte, prosím, s rozvedením jednolivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá.
Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů.
1) Rok předcházející roku, za který se tato příloha předkládá.
2) Rok, za který se tato příloha předkládá.
3) Pokud organizace provedla změny rozpočtu, uvede rok, za který se tato příloha předkládá. Pokud žádná změna provedena nebyla, uvede se za daný rok sestavený rozpočet.
4) Pokud nebyla provedena žádná změna rozpočtu, uvede se plnění sestaveného rozpočtu.
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% plnění
upraveného
rozpočtu 4)

0

Příloha č. 17 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-přehled pohledávek a závazků

Přehled pohledávek a závazků k 31.12. 2012
Název organizace:

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Pohledávky
Syntetický i analytický
účet

Celkem

311 - Odběratelé
127
314 - Poskytnuté zálohy
319
335 - Pohledávky za zaměstnanci 2
377 - Ostatní pohledávky
12
388 - Dohadné účty akt.
5247
Celkem
5707

Do data
splatnosti
75
319
2
12
5247
5655

Celkem po
splatnosti
52

52

v tis. Kč
Po datu splatnosti
61-90 dnů
91-180 dnů
181-360 dnů nad 360 dnů
0-30 dnů po 31-60 dnů po
splatnosti
po
splatnosti
po
splatnosti
po
splatnosti po splatnosti
splatnosti
11
4
37

11

4

0

0

0

Závazky
Syntetický i analytický
účet
321 - Dodavatelé
331 - Zaměstnanci
333 - Jiné závazky
336 - Soc. a zdrav. pojištění
342 - Daň z příjmů FO
347 - Vratka dotace MK
349 - Vratka dotace obcím
374 - Přijaté zálohy JMK
378 - Ostatní závazky
383 - Výdaje PO
384 - Výnosy PO
389 - Dohadné účty pas.
472 - Přijaté zálohy dlouh.
451 - Dlouhodobé úvěry
Celkem

Sestavil dne: 19. 2. 2013
Jméno: Antonín Káčerek
Podpis:

37
v tis. Kč

Celkem
145
480
2
503
117
140
1
447
2380
11
48
338
1033
4861
10506

Do data
splatnosti
145
480
2
503
117
140
1
447
2380
11
48
338
1033
4861
10506

Po datu splatnosti
0-30 dnů po 31-60 dnů po
61-90 dnů
91-180 dnů
181-360 dnů nad 360 dnů
splatnosti
splatnosti
po splatnosti po splatnosti po splatnosti po splatnosti

Celkem po
splatnosti

0

0

0

0

0

0

Jméno ředitele: Mgr. Irena Chovančíková
Podpis ředitele:

0

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 9
69501 Hodonín, Příspěvková organizaace, IČ:00090352
Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A
Číslo a název položky
A K T I V A
A.

- 1 Syntetický
účet

C E L K E M

Stálá aktiva

I.

Brutto

Okamžik sestavení: 30.01.2013 09:12 hod.

- 2 - 3 B ě ž n é
o b d o b í
Korekce
Netto

- 4 Minulé období

155273232.89

56860056.60

98413176.29

97504173.17

140289354.60

56822886.60

83466468.00

82077110.00

Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012
013
014
015
018
019
041
044
051

240499.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240499.00
0.00
0.00
0.00
0.00

240499.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240499.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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

Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

031
032
021
022
025
028
029
042
045
052

140048855.60
6603876.00
2734601.00
95653763.00
22310331.00
0.00
8115063.60
0.00
4631221.00
0.00
0.00

56582387.60
0.00
0.00
31925217.00
16542107.00
0.00
8115063.60
0.00
0.00
0.00
0.00

83466468.00
6603876.00
2734601.00
63728546.00
5768224.00
0.00
0.00
0.00
4631221.00
0.00
0.00

82077110.00
6603876.00
2734601.00
64737685.00
6147748.00
0.00
0.00
0.00
1853200.00
0.00
0.00

III.
1.
2.
3.
5.
6.

Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

061
062
063
068
069

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

IV.
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

462
464
465
468
469
471

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A K T I V A
Číslo a název položky
B.

Oběžná aktiva

I.

Zásoby
Pořízení materiálu
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Pořízení zboží
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby

II.
1.
4.
5.
6.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
9.
10.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

- 1 Syntetický
účet

Brutto

- 2 - 3 B ě ž n é
o b d o b í
Korekce
Netto

- 4 Minulé období

14983878.29

37170.00

14946708.29

15427063.17

111
112
119
121
122
123
131
132
138
139

89775.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41775.00
48000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

89775.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41775.00
48000.00
0.00

213194.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213194.29
0.00
0.00

Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Pohledávky za zaměstnanci
Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění
Daň z příjmu
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné daně a poplatky
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Pohledávky za účastníky sdružení
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky

311
314
315
316
335
336
341
342
343
344
346
348
351
371
373
381
385
388
377

5705674.80
126528.00
319097.00
0.00
0.00
1803.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5246566.80
11680.00

37170.00
37170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5668504.80
89358.00
319097.00
0.00
0.00
1803.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5246566.80
11680.00

5200170.43
618490.55
138947.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3445904.35
0.00
0.00
0.00
0.00
17486.00
0.00
979342.53
0.00

Krátkodobý finanční majetek
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Jiné cenné papíry
Termínované vklady krátkodobé
Jiné běžné účty
Běžný účet
Běžný účet FKSP
Ceniny
Peníze na cestě
Pokladna

251
253
256
244
245
241
243
263
262
261

9188428.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8897818.01
258256.85
16425.00
0.00
15928.63

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9188428.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8897818.01
258256.85
16425.00
0.00
15928.63

10013698.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9679535.47
302308.82
2700.00
0.00
29154.16

P A S I V A
Číslo a název položky
P A S I V A
C.

Syntetický
účet

C E L K E M

Vlastní kapitál

I.

B ě ž n é

- 1 o b d o b í

- 2 Minulé období

98413176.29

97504173.17

87905971.91

90222085.84

Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Jiné oceňovací rozdíly
Opravy minulých období

401
403
405
406
407
408

83506806.65
78731980.39
4774826.26
0.00
0.00
0.00
0.00

83492856.54
80325066.95
3167789.59
0.00
0.00
0.00
0.00

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fondy účetní jednotky
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku,investiční fond
Ostatní fondy

411
412
413
414
416
419

4048994.86
78783.00
260330.67
1001663.22
72937.32
2635280.65
0.00

6693804.13
71698.00
298827.67
973323.05
72937.32
5277018.09
0.00

III.
1.
2.
3.

Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let

493
431
432

350170.40
350170.40
0.00
0.00

35425.17
35425.17
0.00
0.00

1.
3.
4.
5.
6.
7.

P A S I V A
Číslo a název položky
D.
I.

- 1 o b d o b í

- 2 Minulé období

10507204.38

7282087.33

441

0.00
0.00

0.00
0.00

Syntetický
účet

Cizí zdroje
Rezervy
1. Rezervy

B ě ž n é

II.
1.
2.
4.
7.
8.
9.

Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé přijaté zálohy
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

451
452
455
458
459
472

5894520.63
4861228.80
0.00
0.00
0.00
0.00
1033291.83

3775563.00
3775563.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

III.
1.
4.
5.
7.
9.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Krátkodobé závazky
Krátkodobé úvěry
Jiné kratkodobé půjčky
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění
Daň z příjmů
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné daně a poplatky
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Závazky k účastníkům sdružení
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasívní
Ostatní krátkodobé závazky

281
289
321
324
326
331
333
336
341
342
343
344
345
347
349
352
372
374
383
384
389
378

4612683.75
0.00
0.00
145071.52
0.00
0.00
479790.00
2302.00
503013.00
0.00
117242.00
0.00
0.00
0.00
140241.00
1152.00
0.00
0.00
447024.00
11066.00
48000.00
338244.00
2379538.23

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

KEO 8.01

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz

:

za období

:

ke dni

:

R O Z V A H A
12.2012
31.12.2012

ze dne: 30.01.2013 v

/ U060p

9:18 hod.

(Bilance)

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organiza

V Ý K A Z
Z I S K U
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

A

Z T R Á T Y

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 9
69501 Hodonín, Příspěvková organizaace, IČ:00090352
Sestavený k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
- 1 B ě ž n é
Syntetický
Hlavní
Číslo a název položky
účet
činnost
A.

N Á K L A D Y

I.

Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitosti
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

C E L K E M

III. Náklady na transfery
1. Náklady vybraných ústředních vlád. institucí na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
V.

Daň z příjmů

Okamžik sestavení: 30.01.2013 09:12 hod.
- 2 - 3 - 4 o b d o b í
M i n u l é
o b d o b í
Hospodářská
Hlavní
Hospodářská
činnost
činnost
činnost

27327111.42

0.00

22859018.05

0.00

501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
558
549

27006887.32
902882.55
1506416.78
32499.18
198637.51
-10431.00
0.00
0.00
431879.18
152216.55
101972.00
0.00
5354613.41
9903357.00
3212946.00
26461.00
452803.00
11680.00
0.00
0.00
22953.60
7600.00
2000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2283989.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37170.00
0.00
2328894.40
46347.16

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

22750306.89
921409.80
1299620.58
35765.40
137862.32
0.00
0.00
0.00
345523.20
157864.14
89102.80
-20861.00
4072557.65
9567069.00
3105039.00
0.00
422729.00
92633.00
0.00
0.00
9158.00
105.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2286570.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
228159.00

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

561
562
563
564
569

320224.10
0.00
108305.41
211918.69
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

106521.16
0.00
73851.70
3851.84
0.00
28817.62

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

571
572

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

2190.00

0.00

1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591
595

0.00
0.00

0.00
0.00

2190.00
0.00

0.00
0.00

Číslo a název položky

Syntetický
účet

B.

V Ý N O S Y

I.

Výnosy z činností
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z vyřazených pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činností
Finanční výnosy
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční výnosy

1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
II.
1.
2.
3.
4.
6.

C E L K E M

Výnosy z transferů
1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

- 2 o b d o b í
Hospodářská
činnost

- 3 M i n u l é
Hlavní
činnost

- 4 o b d o b í
Hospodářská
činnost

27677281.82

0.00

22894443.22

0.00

601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649

2879225.69
7837.00
2279053.00
352935.50
215519.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9000.00
14880.54

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

2451801.19
9701.00
1810643.90
277726.00
229033.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77377.00
47319.49

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

661
662
663
664
669

143033.00
0.00
55009.23
88023.77
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

243403.04
0.00
23494.97
219908.07
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

671
672

24655023.13
0.00
24655023.13

0.00
0.00
0.00

20199238.99
0.00
20199238.99

0.00
0.00
0.00

350170.40
350170.40

0.00
0.00

37615.17
35425.17

0.00
0.00

IV.

C.

- 1 B ě ž n é
Hlavní
činnost

KEO 8.01

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz

:

za období

:

ke dni

:

ze dne: 30.01.2013 v

/ U061p

9:18 hod.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
12.2012
31.12.2012

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organiza

P Ř Í L O H A
Příspěvkové organizace
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 9
69501 Hodonín, Příspěvková organizaace, IČ:00090352
Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 06.02.2013 12:29 hod.

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizaci není známa informace o ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo k jiným změnám, než vyplývající z legislativních úprav.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Oceňování DHM a DNH:
Pořízený majetek byl oceňován pořizovací cenou.
Oceňování zásob, účtování zásob: Zboží na skladě je účtováno způsobem B na
základě provedené inventury.

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

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

Účtování o pohledávkách, závazcích a majetku v cizí měně:
Organizace používá měsíční kurz ČNB platný k prvnímu dni příslušného
měsíce. U hotovostních dokladů pak kurz na příslušném dokladu.

A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
P O L O Ž K A
Číslo
Název

Podrozvahový
účet

P.I.

Majetek účetní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
3. Ostatní majetek
P.II.
Vyřazené pohledávky a závazky
1. Vyřazené pohledávky
2. Vyřazené závazky
P.III.
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou
2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou
3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.
4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.
5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.
6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.
P.IV.
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku
2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
5. Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
6. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění
10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění
11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
P.V.
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův.
4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu
5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.
6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.
7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.
8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.
P.VI.
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku
2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.
8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení
12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
P.VII.
Vyrovnávací účty
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

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

Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
1420813.93
23716.00
1397097.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3713218.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3713218.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5134031.93
5134031.93

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

A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona
P O L O Ž K A
Číslo
Název
1. Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam.
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů

Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
346942.00
156071.00
117242.00

229712.00
106042.00
64075.00

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Není náplň.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond má krytí v plné výši.

C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3."
P O L O Ž K A
Číslo
Název
C.1.
C.2.

Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období
Sníž.stavu transferů na poříz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl.

Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
1738212.73
131176.00

0.00
0.00

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
Sbírka Masarykova muzea
MHO002-04-24/100002

Hodnota :

v

Hodoníně

zapsané v CES pod evidenčním číslem

podsbírka - Masarykovo muzeum v Hodoníně - 9606 inventárních čísel
podsbírka - pobočka Veselí nad Moravou - 6082 inventárních čísel
podsbírka - archeologie - 7181 inventárních čísel
podsbírka - pobočka Kyjov - 20420 inventárních čísel (z toho bylo v roce
2012 inventarizováno 4695 inventárních čísel)
V minulém roce byl u podsbírky Kyjov a podsbírky archeologie uveden počet
předmětů místo počtu inventárních čísel. V roce 2011 bylo u podsbírky Kyjov
13822 inventárních čísel (to je 62968 předmětů) a u podsbírky archeologie
7153 inventárních čísel (to je 17715 předmětů)

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hodnota :

0.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce :
Doplňující informace:

Částka:

0.00

Účetní jednotka nadále používá majetek, který je již plně odepsaný. Tato
skutečnost je dána nastavením odpisových plánů a způsobu odpisování v roce
2012 a v letech minulých.

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
A.I.2.

K položce :
Doplňující informace:

Částka: 24655023.13

Uvedená částka zahrnuje:
Dotace od měst a obcí:
Hodonín - Muzejní noc - 10.000,Veselí nad Moravou - Chaloupky (výstava) - 24.000,Mikulčice - rozvoj SH - 10.000,Hodonín - Kopie obrazu sv. Floriana - 13.848,Kyjov - Výstava Tajemství Langobardů - 25.000,Hodonín - Vývoj obchodu na Moravě - 20.000,Dotace od Ministerstva kultury ČR:
MK - Malérečky - 133.038,MK - Řezbáři - 54.754,MK - Management plán - 87.750,MK - Kolokvium - 158.217,Provozní dotace: - 17.779.000,Účelové dotace kraje:
Oprava budovy se sálem Evropa - 56.795,Výstava Tajemství Langobardů - 459.409,Čarovné barvy země - 150.000,Cyril a Metoděj - 136.772,Výstava Hodonín a trhy - 150.000,Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov - 1.886.573,80,Dotace na úroky z úvěrů a kurzové rozdíly: 320.224,10,Účelové dotace kraje na EU: 494.587,Dotace od EU:
Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána
Hodonína a Holíče - 108.006.30,Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice 27.734.40,Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů - 60.500,55,Archeopark
Mikulčice-Kopčany
Zachování
životního
prostředí
2.536.814,70,-

A.I.4.

K položce :
Doplňující informace:

Částka:

0.00

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích

K položce :
Doplňující informace:

Částka:

0.00

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce :
Doplňující informace:

Částka:

0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
P O L O Ž K A
Číslo
Název
A.I.
A.II.
1.
2.
3.
4.
5.
A.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A.IV.

Počáteční stav fondu k 1. 1.
Tvorba fondu
Základní příděl
Splátky půjček na byt.účely poskyt. do konce roku 1992
Náhrady škod a poj.pln. od poj.vztah.se k maj.poříz.z f
Peněžní a jiné dary určené do fondu
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Půjčky na bytové účely
Stravování
Rekreace
Kultura, tělovýchova a sport
Sociální výpomoci a půjčky
Poskytnuté peněžní dary
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
Ostatní užití fondu
Konečný stav fondu

ÚČETNÍ OBDOBÍ
B Ě Ž N É
298827.67
94733.00
94733.00
0.00
0.00
0.00
0.00
133230.00
0.00
128805.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4425.00
260330.67

Rezervní fond
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
P O L O Ž K A
Číslo
Název
D.I.
D.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
D.III.
1.
2.
3.
4.
5.
D.IV.

Počáteční stav fondu k 1. 1.
Tvorba fondu
Zlepšený výsledek hospodaření
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
Peněžní dary - účelové
Peněžní dary - neúčelové
Ostatní tvorba
Čerpání fondu
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
Úhrada sankcí
Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Ostatní čerpání
Konečný stav fondu

ÚČETNÍ OBDOBÍ
B Ě Ž N É
1046260.37
37340.17
28340.17
0.00
0.00
9000.00
0.00
0.00
9000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9000.00
1074600.54

Investiční fond
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
P O L O Ž K A
Číslo
Název
F.I.
F.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
F.III.
1.
2.
3.
4.
F.IV.

Počáteční stav fondu k 1. 1.
Tvorba fondu
Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
Investiční příspěvky ze státních fondů
Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku
Dary a příspěvky od jiných subjektů
Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.
Převody z rezervního fondu
Čerpání fondu
Financování investičních výdajů
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Posílení zdrojů urč.k financování údržby a oprav majetku
Konečný stav fondu

ÚČETNÍ OBDOBÍ
B Ě Ž N É
5277018.09
4570609.56
2283989.00
-762000.00
3048620.56
0.00
0.00
0.00
0.00
7212347.00
2672714.00
0.00
3604000.00
935633.00
2635280.65

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

Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

B Ě Ž N É
BRUTTO
95653763.00
0.00
0.00
0.00
317452.00
0.00
95336311.00

Ú Č E T N Í
KOREKCE
31925217.00
0.00
0.00
0.00
80515.00
0.00
31844702.00

O B D O B Í
NETTO

OBDOBÍ
MINULÉ

63728546.00
0.00
0.00
0.00
236937.00
0.00
63491609.00

64737685.00
0.00
0.00
0.00
240909.00
0.00
64496776.00

O B D O B Í
NETTO

OBDOBÍ
MINULÉ

6603876.00
0.00
0.00
3790547.00
1679293.00
1134036.00

6603876.00
0.00
0.00
3790547.00
1679293.00
1134036.00

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

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky

B Ě Ž N É
BRUTTO
6603876.00
0.00
0.00
3790547.00
1679293.00
1134036.00

Ú Č E T N Í
KOREKCE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou"
P O L O Ž K A
Číslo
Název
I.
I.1.
I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

J. Doplňující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou"
P O L O Ž K A
Číslo
Název
J.
J.1.
J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

K. Doplňující informace k položce "A.Stálá aktiva" rozvahy
P O L O Ž K A
Číslo
Název
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
K.1.
Ocenění dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64
K.2.
Ocenění dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64

Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

KEO 8.01b

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz

:

za období

:

ke dni

:

/ U062p

ze dne: 06.02.2013 v 12:30 hod.

P Ř Í L O H A
12.2012
31.12.2012

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organiza
Kontrola mezivýkazových vazeb - pouze varování
Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné!
Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 30.01.2013,09:18:00hod.
Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.

