
NG
HODONÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA
OBČANSKÉHO

SDRUŽENÍ

2007
* 9.1.2007

* 18.5.2007

* 15.6.2007

*16.6.2007

*červen 2007

*24.10.2007

proslovil předseda na půdě Technického muzea Brno
pro brněnskou pobočku  Společnosti  pro dějiny
věd a techniky přednášku  Počátky průzkumu a těžby
přírodních uhlovodíků na Moravě a ve světe.
se konala v rámci celostátního festivalu MUZEJNÍ

NOC  - PETROLEJOVÉ PLAMENY, kdy v programu
vystoupili šermíři ze skupiny Dračí úsvit, proběhl
audiovizuální program o užití ropy ve válečnictví
proběhl v muzeu seminář na téma “Dopady vyhledá-

vání a těžby přírodních uhlovodíků na životní prostředí
(přednášeli odbornící z Mas.un. Brno a Kom.un. Bratis.

byla slavnostně odhalena  Pamětní deska a Památník
nejstaršího ložiska  ropy na Moravě - Nesyt.
Slavnosti a rautu se zúčastnilo  cca 100 hostů.

uspořádána výstava Počátky vyhledávání a těžby
př.uhlovodíku na moravsko-slovenském pomezí
se konala mezinárodní exkurse členů SPE po geolog.

lokalitách na jižní Moravě, kterou Muzeum zajišťo-
valo a která byla ukončena prohlídkou muzea a rautem

* PAMÁTNÍK NEJSTAŠÍHO  LOŽISKA ROPY NESYT
*  lokální osvětlení panelů ve výstavních sálech
*  nové exponáty v technologickém parku

*  Město Hodonín - grant 13 000,-
*  Nadační fond VIA - Philip Morris grant    42 350,-
*  Jihomoravský kraj - grant 60 000,-
*  Město Hodonín a úřad práce - prac. místo 79 000,-
* Česká rafinerská a.s. - reklama                   20 000,-

* probíhal projekt EU - INTERREG IIIa -dotace v 2008
10 000,-

BYLO VYBUDOVÁNO:

GRANTY a DÁRCI MUZEA:

- vnější expozice MUZEA

Studie pro Ředitelství silnic a dálnic

V roce 2007 MUZEUM navštívilo přibližně
2 000  návštěvníků

4.
VÝZNAMNÉ AKTIVITY OBČANSKÉHO

SDRUŽENÍ V ROCE 2007

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

spolupracovníkům, jako např. panu Janu Hrubému,
Doc. Jarmile Bednaříkové, Janu Balgovi, Tomáši

Šrámkovi a mnoha dalším.

MUZEUM
NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ

A GEOLOGIE
Občanské sdružení
Kasárenská ul.1022

695 01 Hodonín
IČ: 266 82 044

Tel.: 604 413 665
Email: mng.hodonin@seznam.cz

www.mng.webz.cz

Občanské sdružení

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.

Revizní komise při kontrole hospodaření dne 15.1.2008
shledala, že prostředky občanského sdružení  byly

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

která činí k 1.1.2008  150 000,- Kč

5. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2007

VÝNOSY

Výnosy 2007 Celkem:              278 491,-Kč

NÁKLADY

Příjem z dotací :                         211 050,-Kč
Přijaté dary:                                  24 000,-Kč
Vstupné:                                       13 324,-Kč
Úroky :                                               117,-Kč

Mzdové výdaje : 129 806,-Kč
Soc.,zdrav.poj.,daně 77 597,-Kč
Materiál :                                   39 088,-Kč
Služby:                                    109 315,-Kč
Režie a ostatní :                        47 861,-Kč
Náklady Celkem:                  403 668,- Kč

Půjčky                                    150 000,-Kč

Rozdíl výnosů a nákladů : - 125 176,- Kč

Předseda správní rady      Stanislav BENADA Ph.D.   v.r.



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
POČET ČLENŮ SDRUŽENÍ K  31.12.2007................40

3. ČINNOST SDRUŽENÍ V roce 2006

- zajištění chodu Muzea (údržba a zdokonalení
expozic, zajištění průvodcovské činnosti)

- vyhledávání zdrojů financování činnosti
občanského sdružení k udržení a rozvoji
činnosti Muzea

-   rozšíření www stránek i ve spolupráci s
Českou rafinerkou a.s.

-   sestavení miniexpozice o soli a evaporitech v
návaznosti na vybudování  SOLNÉ ŠTOLY
(JESKYNĚ) podle polského solného dolu
v Bochnii

Občanské sdružení MUZEUM NAFTOVÉHO
DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE vzniklo jako dobrovolné a

neziskové společenství lidí, kteří projevují zájem
seznamovat se 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 2006 se občanské sdružení soustředilo na dvě
oblasti|:

(návštěva řady žáků a studentů v rámci exkursí a školních
výletů vč. rozšíření výuky)

(rozšíření vnější expozice o další exponáty - výpůjčka
od MND a.s.- kozlíkové čerpadlo 7t, vrtný

materiál)
(lokální osvětlení exponátů a panelů)

(muzejní noc, přednášky vrámci semináře nebo v
Technickém muzeu Brno, organizování geol.
exkurse )

(vybudováno jako nový turistický cíl ve městě Hodonín
na jaře 2007 a slavnostně odhalena 16.6.07)

!

!

udržení a zkvalitnění přístupnosti muzea

setkávání pamětníků a zájemců o geologii a
technickou historii

!

vybudování pamětní desky a památníku nejstaršího
ložiska ropy na Moravě

4.
DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Udržení a 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.

Nedílnou součástí činnosti, 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
- Údržba a doplňování exponátů, panelů, popisů ap.
- Údržba venkovních exponátů
- Průvodcovská činnost

exkurse SPE

muzejní noc přednášky


