
NG
HODONÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA
OBČANSKÉHO

SDRUŽENÍ

2009*5.4.-15.4.2009 Výstava dřevořezeb -

* 22.5.2009

* 5.5. a 5.11.2009

lidové motivy, ozdoby
vinných sudů, rámy zrcadel, nástěnné řezby, doplněné
výstavkou výšivek a krajek. Výstava byla dílem strážnického
rodáka Lubomíra Jocha z Hodonína.

- v rámci celostátního festivalu MUZEJNÍ NOCI  -
PETROLEJOVÉ PLAMENY vystoupili

šermíři ze skupiny Dračí úsvit a proběhl další kulturní
program

uskutečnily se dva kurzy pro posluchače
(IIPS) asarykovy university Brno

*   byla oponovaná  magisterská práce studentky
VŠB - TU Ostrava  s názvem

* byla navázána dlouhodobá spolupráce s Masarykovou
universitou Brno - katedrou mezinárodních vztahů
a evropských studií v oblasti pořádání

ů pro

* 125 000,-
*

v programu

byl proveden průzkum místa, kde byl vrtán
naftový vrt Radváň v letech 1899-1901 a jímž byla
těžena ropa. Z nalezených dokladů byl vytvořen nový
panel expozice Muzea.

Petry Kubicové,
„Ropomatečné horniny ve spodní

křídě v oblasti Moravskoslezských Beskyd“

* bylo upraveno okolíí MUZEA, provedena zámková dlažba
a do prostoru mezi exponáty v technologickém
parku  položeny dlaždice a kamenná drť.

*  GEO OIL CONSULTANT 3 000,-
Studie pro  GEODRIL sro

FSS
M

energetických
kurz Mezinárodní politologický ústav
Masarykovy univerzity

* srpen 2009

DÁLE:

GRANTY a  DÁRCI MUZEA:

V roce 2009 MUZEUM navštívilo přibližně
3 000  návštěvníků

..... ,

.....

4.
VÝZNAMNÉ AKTIVITY OBČANSKÉHO

SDRUŽENÍ V ROCE 2008

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.

MUZEUM
NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ

A GEOLOGIE
Občanské sdružení
Kasárenská ul.1022

695 01 Hodonín
IČ: 266 82 044

Tel.: 604 413 665
e-mail: 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 15.1.2010
shledala, že prostředky občanského sdružení  byly

vynaloženy v souladu se stanovami a posláním sdružení.
Kladný hospodářský výsledek i po vrácení půjček, byl

vytvořen zdroji ze vstupného  a zpracovaných studií, také
byly odloženy některé náklady spojené s nájmy.

5. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2009

VÝNOSY

Výnosy 2009 celkem:               167 317,5Kč

NÁKLADY

Příjem z dotací :                              8 000,-Kč
Přijaté dary:                                     3 000,-Kč
Vstupné:                                        31 040,-Kč
Úroky :                                               277,5Kč
Studie,                                         125 000,-Kč

Mzdové výdaje vč.odvodů 18 986,-Kč
Materiál, majetek :                       8 643,-Kč
Nájemné:                                   11 950,-Kč
Režie a ostatní :                          8 931,8Kč
Náklady na studie                      78 500,-Kč
Náklady celkem:                  127 010,8 Kč

Rozdíl výnosů a nákladů : +40 306,7 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: ing.Stanislav Benada PhD.
místopředseda Sdružení: RNDr.Hedvika Thonová

člen : RNDr. Jana Hudcová

předseda : ing.Ladislav Blažek
člen : Alexandra Málková

Tyto výkonné orgány sdružení jsou ustanoveny do

POČET ČLENŮ SDRUŽENÍ K  31.12.2009................

17.6.2013

45

3. ČINNOST SDRUŽENÍ v roce 2009

- spolupráce na vybudování naučných tabulí
Narodním parku POLONINY- geologie v oblasti

Dukelské jednotky - výchozy Starina
- Slavnostní otevření nové expozice

:

- rozšíření spolupráce s Masarykovou universitou -
energetické kurzy (ropa a plyn, hodonínská
elektrárna - spalování biomasy a lignitu,
kogenerace v zemědělství (ZPMikulčice).

- získání obrazů s naftovou tématikou z pozůstalosti
pana Křeménka

v

RODINA
R E D L I C H Ů A J E J Í V Ý Z N A M P R O
HODONÍN

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 republik, 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 2009 se občanské sdružení  soustředilo na několik
základních  oblastí:

-důraz na návštěvy exkurzí a školních  výletů,
-nové exponáty od PNIG Krakow, DMT,

od ing. Losíka, zápujčka preventru MND

(aktualizace www stránek, vyjádření pro sdělovací
prostředky, spolupráce s firmami (Armaturka,
Česká rafinerská, Geodrill) a vysokými školami

( VŠB TU Ostrava a Masarykova universita)

(Muzejní noc, setkání při příležitosti výstav)

x

x

přístupnost muzea, rozšiřování a údržba expozic

poskytování informací o ropě a plynu co nejširší veřejnosti

se tkávání pamě tn íků a zájemců o geologi i
technickou historii

x

a

3.
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 sdružen. Hlavním cílem činnosti
sdružení je udržení a rozvoj muzea s tématikou průzkumu,
těžby, skladování a distribuce přírodních uhlovodíků.
Cílem je také shromažďování tématických dokumnetů,
popularizace oboru, podpora a
také turistického ruchu a 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

vzdělávacích programů


