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26.května 2006 bylo slavnostně otevřeno Muzeum a

zpřístupněno široké veřejnosti. Tento projekt se setkal s
výrazným ohlasem nejen široké veřejnosti, ale také
odborníků a Muzeum bylo představeno
celorepublikové veřejnosti v dokumentu Toulavá
kamera.
Do 31.12.2006 Muzeum navštívilo přibližně 2000
návštěvníků a tento projekt byl podpořen úhradou 75%
nákladů ze zdrojů EU.

2. Kromě několika dalších drobných dárců se podařilo
získat dar Nadačního fondu VIA Phillip Moris ve výš
42 350 Kč , který bude sloužit především na
zdokonalení osvětlení vnitřních expozic Muzea( příjem
v lednu2007)

3. Byla podána žádost o získání příspěvku z
rozpočtových prostředků JMK  Projekt
VYBUDOVÁNÍ PAMÁTNÍKU NEJSTARŠÍHO
LOŽISKA ROPY NESYT A DALŠÍ ROZVOJ NOVĚ
VYBUDOVANÉHO MUZEA (61 500 Kč)

4. Byl získán účelový příspěvek z rozpočtu města
Hodonín  na propagaci nového turistického cíle v
Hodoníně (10000 Kč)

5.V roce 2006 započaly činnosti k zabezpečení
úspěšného dokončení projektu : SLAVNOST
„ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY A POLOŽENÍ
ZÁKLADNÍHO KAMENE SKANZENU
NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍNA MORAVSKO
SLOVENSKÉM POMEZÍ  NESYT“, který by měl být
uskutečněn na konci 1.pol. roku 2007.

4.
VÝZNAMNÉ AKTIVITY OBČANSKÉHO

SDRUŽENÍ V ROCE 2006

Za projevenu přízeň a pomoc při aktivitách
občanského sdružení významným dárcům a

spolupracovníkům, jako např. panu Janu Hrubému,
Jaroslavu Ďáskovi a mnoha dalším.
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NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ

A GEOLOGIE
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Kasárenská ul.1022
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Občanské družení

10.11 2004

je právnickou osobou a jeho právní subjektivita
vznikla dnem registrace Stanov příslušným správním orgánem,

dne .
Sdružení je nezávislé, nepolitické a nestátní společenství, vzniklé v

souladu se zákonem č. 83/1990 Sb.

Revizníkomise při kontrole hospodaření dne 10.1.2007
shledala, že prostředky občanského sdružení  byly

vynaloženy v souladu se stanovami a posláním sdružení.
Záporný hospodářský výsledek je překlenut půjčkou,

která činí k 1.1.2007 150 000,- Kč

5. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2006

VÝNOSY

Výnosy 2006 Celkem:               486 102,-Kč

NÁKLADY

Dary právnických a fyz.osob:        75 725,-Kč
EU INTERREG IIIA :                   228 990,-Kč
Město Hodonín :                          10 000,- Kč
Město + UP Hodonín(mzda):     159 700,- Kč
Členské příspěvky :                        1 900,-Kč
Vstupné:                                         8 846,-Kč
Úroky :                                              941,- Kč

Mzdy, DPČ : 192 294,-Kč
Soc.,zdrav.poj.,daně 113 265,- Kč
Materiál :                                   40 477,-Kč
Cestovné:                                 64 538,-Kč
Režie a služby :                     1 21 828,-Kč
Náklady Celkem:                  532 399,- Kč

Rozdíl výnosů a nákladů :    - 46 297,- Kč



1. PROFIL OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Záměrem občanského sdružení je provozovat ve
městě Hodonín Muzeum naftového dobývání a

geologie a zachovat tak odkaz dědictví naftového
průmyslu v našem regionu, jehož počátky spadají

do začátku 20.století.

Výkonný orgán Sdružení:

Správní rada Sdružení:

Revizní komise Sdružení :

Předseda Sdružení (PS): ing.Stanislav Benada PhD.
Místopředseda Sdružení (MPS): RNDr.Hedvika

Thonová
Člen SRS : RNDr. Jana Hudcová

Předseda RKS : ing.Ladislav Blažek
Člen RKS : Alexandra Málková

Tyto výkonné orgány sdružení jsou ustanoveny do 17.6.2009

Masarykovo muzeum v Hodoníně zapůjčilo našemu
občanskému sdružení několik cenných exponátů a

bylo nalezeno také několik zbytků školních
pomůcek ze skladu Průmyslové školy, Hodonín.

3. ČINNOST SDRUŽENÍ V r.2006

Rok 2006 představoval pro občanské sdružení práci
na projektu - Vybudování technického muzea, které se
stalo nedílnou součástí našeho města. Rozvoj muzea

je založen na neziskovém principu, kdy veškeré
výnosy z činnosti jsou opět vkládány ve prospěch
občanského sdružení jehož hlavním cílem je nyní

udržení a rozvoj muzea s tématikou průzkumu, těžby,
skladování a distribuce přírodních uhlovodíků a to ve
prospěch rozvoje vzdělávání a podpoření turistického

ruchu a vzdělávacích programů v našem městě..

Občanské sdružení MUZEUM NAFTOVÉHO
DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE vzniklo jako dobrovolné a

neziskové společenství lidí, kteří projevují zájem
seznamovat s tradicí naftového podnikání na území České

a Slovenské republiky a zachovat a zpřístupnit doklady
historických i současných metod průzkumu a těžby
přírodních uhlovodíků.  Jejich záměrem je rovněž

popularizovat znalosti o vzniku a akumulaci ropy a
zemního plynu, těžebních metodách a dopadu průzkumu a

těžby na životní prostředí.

MUZEUM JE ČLENEM
ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

2. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

V roce 2005 se občanské sdružení s úspěchem pokusilo o
získání dotace na vytvoření pracovního místa manažera
sdružení. Toto místo získal ing.Ladislav Blažek, který je

spoluzakladatelem občanského sdružení a který byl
zaměstnancem sdružení do 31.6.2006.

V roce 2006  se sdružení opětovně pokusilo o získání
dotace pro udržení pracovního místa a úspěšně dotaci

získalo pro ing. Loru Zákopčanovou

V roce 2005 se sdružení úspěšně účastnilo  několika
grantových programů, které umožnily uskutečnění

Grantové a dotační programy:
1.

2.
3.

4

plánovaného záměru v roce 2006:

Podpora rozšíření a zkvalitnění aktivit neziskových
organizací včetně jejich schopnosti získávat externí
finanční zdroje ( Město Hodonín + ÚP Hodonín)

Nadace Via  Dobročinný fond Philip Morris
Dispoziční fond - Program iniciativy INTERREG IIIA-
ČR - Rakousko

. Fond Mikroprojektů - Program iniciativy INTERREG
IIIA ČR  Slovensko

4.
VÝZNAMNÉ AKTIVITY

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ V ROCE
2006

Nedílnou součástí hospodaření, byla a je dobrovolná
činnost členů občanského sdružení, kteří během roku

pracovali na tomto projektu bez nároku
na jakýkoliv honorář.

- Úprava venkovních a vnitřních prostor
- Výroba exponátů a instalaci vnějších a vnitřních
- Údržba venkovních exponátů
- Průvodcovská čionnost

Na základě jednání se společnostmi zabývajícími se
průzkumem a těžbou přírodních uhlovodíků, bylo získáno

několik exponátů větších rozměrů :
- Moravské naftové doly, a.s. Hodonín (výpůjčka)
-KaC, Hodonín (darem)
- Unigeo Brno (darem)
- NAFTA Gbely


