5. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2008
VÝNOSY
Příjem z dotací :
Přijaté dary:
Vstupné:
Úroky :
Reklama, studie, seminář
Výnosy 2007 celkem:
NÁKLADY
Mzdové výdaje vč.odvodů
Materiál, majetek :
Nájemné:
Režie a ostatní :
Vrácení půjček
Náklady celkem:
Rozdíl výnosů a nákladů :

223 051,-Kč
8 500,- Kč
19 278,-Kč
248,-Kč
40 000,-Kč
291 077,-Kč
20 000,-Kč
1 394,-Kč
15 650,-Kč
17 605,-Kč
150 000,-Kč
204 649,- Kč
+86 428,- Kč

Revizní komise při kontrole hospodaření dne 15.1.2009
shledala, že prostředky občanského sdružení byly
vynaloženy v souladu se stanovami a posláním sdružení.
Kladný hospodářský výsledek ipo vrácení půjček byl
vytvořen zdroji z reklamy, semináře a zpracovaných studií
a tím, že v minulých obdobích byly zaplaceny výdaje,
které byle v roce 2008 uhrazeny grantem.
Předseda správní rady

Stanislav BENADA Ph.D. v.r.

4.
VÝZNAMNÉ AKTIVITY OBČANSKÉHO
SDRUŽENÍ V ROCE 2008
* 31.3.2008 Otevření výstavy “O soli a evaporitech”
v předsálí nově vybudované solné štoly - jeskyně
Stálá expozic, ukazuje styčné body vzniku a těžby soli a
ropy či plynu. Zachyzuje také těžbu soli v polských dolech
Wieliczka, Bochnia a Klodava a význam léčivých účinků
soli na lidský organismus.
* 30.5.2008 se konala v rámci celostátního festivalu MUZEJNÍ
NOC - PETROLEJOVÉ PLAMENY, kdy v programu
vystoupili šermíři ze skupiny Dračí úsvit a další kulturní
program
* 6.11.2008 proběhl v muzeu seminář “Neziskové táčky”
pořádaný Asociací nestátních neziskových organizací
JMK, kde se hovořilo o možnostech získání financí na
činnost neziskovek.,
DÁLE:
* byla konzultována bakalářská práce Kateřiny Kinštové,
studentky oboru geoturistiky na VŠB - TU Ostrava s
názvem ZA POZNÁNÍM ROPY, která se zaměřila na
budoucí aktivitu Muzea - vybudování naučných tabulí v
místech památek naftových činností.
* bylo vypracováno 7 kapitol www stránek o původu ropy či
plynu, o vlastnostech uhlovodíků, vyhledávání a těžbě,
výskytu a zákonitostech rozmístění jejich ložisek, a o
výhledu a prognózách. WWW stránky byly umístěny na
http://www.petroleum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA
OBČANSKÉHO
SDRUŽENÍ
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NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ
A GEOLOGIE
Občanské sdružení
Kasárenská ul.1022
695 01 Hodonín
IČ: 266 82 044
Tel.: 604 413 665
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GRANTY a DÁRCI MUZEA:
* projekt EU - INTERREG IIIa
* Česká rafinerská a.s. - reklama
* GEO OIL CONSULTANT
* Studie pro GEODRIL sro
* Zajištění seminářů pro ANNO JMK

223 051,20 000,8 500,10 000,10 000,-

V roce 2008 MUZEUM navštívilo přibližně
3 000 návštěvníků
Za projevenou přízeň a pomoc při aktivitách
občanského sdružení děkujeme významným dárcům,
aktivním spolupracovníkům i všem členům sdružení.
Zejména průvodcům v muzeu Ing. L.Blažkovi, Dr. I.
Trávníčkovi, T. Šrámkovi, J. Balgovi a dalším.

EXPOZICE O SOLI
Občanské sdružení je právnickou osobou a jeho právní subjektivita
vznikla dnem registrace Stanov příslušným správním orgánem,
dne 10.11 2004.
Sdružení je nezávislé, nepolitické a nestátní společenství, vzniklé
v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb.

1. PROFIL OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
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.

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.

4.
DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
MUZEJNÍ NOC

2. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
Výkonný orgán Sdružení:
Správní rada Sdružení:
předseda Sdružení: ing.Stanislav Benada PhD.
místopředseda Sdružení: RNDr.Hedvika Thonová
člen : RNDr. Jana Hudcová
Revizní komise Sdružení :předseda : ing.Ladislav
Blažek
člen : Alexandra Málková

-

zajištění chodu Muzea (údržba a zdokonalení
expozic, zajištění průvodcovské činnosti)
vyhledávání zdrojů financování činnosti
občanského sdružení k udržení a rozvoji činnosti
Muzea
rozšíření vnější expozice o další exponáty
rozšiřování www stránek
pořádání výstav a dalších kulturních aktivit
příprava Výstavy REDLICH, zaměřenou na na
počátky rozvoje průmyslu v Hodoníně a význam
rodiny Redlichů. Vedle známých vazeb na
skladatele Gustava Mahlera a T.G.Masaryka,
existuje řada dokladů o významu členů rodiny
Redlichů. Výstava zachytí též zánik cukrovaru v
Hodoníně a Redlichovy vily v roce 2005.

Tyto výkonné orgány Sdružení jsou ustanoveny do 17.6.2009
POČET ČLENŮ SDRUŽENÍ K 31.12.2008................41

3. ČINNOST SDRUŽENÍ V roce 2008
V roce 2008 se občanské sdružení soustředilo na několik
základních oblastí:
xudržení a zkvalitnění přístupnosti muzea
(návštěva řady žáků a studentů v rámci exkurzí a školních
výletů vč. rozšíření výuky)
x poskytování informací o ropě a plynu co nejširší veřejnosti
(příprava www stránek - server PETROL a také
na stránkách MUZEA, seminární práce

SOLNÁ ŠTOLA
MUZEUM JE ČLENEM
ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

x setkávání pamětníků a zájemců o geologii a
technickou historii
(Muzejní noc, přednášky a semináře)
x rozšíření muzea o Expozici - SŮL A EVAPORITY v
předsálí SOLNÉ ŠTOLY

muzejní noc
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

