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GRANTY a  DÁRCI MUZEA:

*   nebyly přijaty žádné dary ani dotace

17.4.2010 Slavnostní otevření stále expozice RODINA
REDLICHŮ A JEJÍ VÝZNAM PRO HODONÍN . Slavnosi
se ú i řada čestných hostů.

* 21.5.2010

*    4.5. ČT Studio 6
15.5. ČT Kam jdeš
28.7. ČT Milenium
16.6.  Radiožurnál

1.12. Přednáška na
Tribotechnickém semináři Havárie v ropném průmyslu
Praha, Novotného lávka

* 13-14. Vzdělávací projekt  ENEGIS 24 (putování
po zdrojích energie)

- v rámci celostátního festivalu MUZEJNÍ NOCI  -
v programu PETROLEJOVÉ PLAMENY vystoupili
šermíři ze skupiny Dračí úsvit a proběhl další kulturní
program

*   byla dílčím způsobem vedena bakalářská práce  slečny
Michaely Zemské - VŠB . Ekonomika cestovního ruchu
zaměřená na technické památky a naše muzeum
ropy a geologie

* byla rozvájena dlouhodobá spolupráce s Masarykovou
universitou Brno  na projektu „Inovace výuky na
FSS MU – Katedra mezinárodních vztahů
a evropských studií“v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

* Muzeum vstoupilo do programu RODINNÉ PASY

častnila

DÁLE:

4.
VÝZNAMNÉ AKTIVITY OBČANSKÉHO

SDRUŽENÍ V ROCE 2010

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, , J. Balgovi, Bc. P. Dvořákové 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 15.1.2011
shledala, že prostředky občanského sdružení  byly

vynaloženy v souladu se stanovami a posláním sdružení.
Kladný hospodářský výsledek  byl vytvořen platbou za

reklamu ve výši 20 000Kč.

5. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2010

VÝNOSY

Výnosy 2010 celkem:               63 964Kč

NÁKLADY

Příjem reklama :                            20 000,-Kč
Přijaté dary:                                            0,-Kč
Vstupné:                                        43 750,-Kč
Úroky :                                               214,5Kč

Mzdové výdaje vč.odvodů 21 560,-Kč
Materiál, majetek :                       4 109,-Kč
Nájemné:                                   17 975,-Kč

Náklady celkem:                      48 065 Kč

Rozdíl výnosů a nákladů : +15 899 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
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3. ČINNOST SDRUŽENÍ v roce 2010

- údržba vnější expozice - po darování části
vystavených předmětů ze strany MND

- obnova některých částí expozice VÝPLACH,
LUMINISCENCE, LOŽISKA, LIKVIDACE
ŠKOD

- průzkum v oblasti ložiska Vacenovice

- dokumentace vrtných procesů, geologie karpatského
flyše a průzkumu na GAS SHALE a moderních
vrtných technoligií vyráběných na území ČR

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 2010 se občanské sdružení  soustředilo na několik
základních  oblastí:

-důraz na návštěvy exkurzí a školních  výletů,
-audiovizuální programy probíhající

na monitoru v technickém sále
- mluvený průvodce z přehrávacího zařízení

ve třech hlavních  expozičních sálech
-získání části exponátů tech. parku od MND darem
- zpracování materiálu o haváriiích  v Českoslo-

vensku a ve světě (nové panely Mexický
záliv, světové havárie, havárie v ČSSR)

-rozhovory v médiích (Mladá fronta, Radiožurná, ČT...)
-programy pro organizované skupinydoplněné

přednáškami a exkursemi)

x přístupnost muzea, rozšiřování a údržba expozic

poskytování informací o ropě a plynu co nejširší veřejnostix

VŠB,TU Ostrava,  Masarykova
universita - partnerstvís FSS - Technicko-ekonomické aspekty

energetiky, vzdělávací projekt  ENEGIS 24 -Putování po zdrojích
energie, Těžební unie)

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 vzdělávacích programů 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

naučné tabule - členové MNG se podíleli na realizaci muzejní noc


