5. PØEHLED HOSPODAØENÍ 2011
VÝNOSY
Pøijaté dary:
Vstupné
Úroky :
Studie:

0,-Kè
59 400,-Kè
186,- Kè
40 000,-Kè

Výnosy 2011 celkem:

99 586Kè

NÁKLADY
Mzdové výdaje vè.odvodù
Materiál, majetek :
Služby:
Nájemné:
Náklady celkem:

32 709,-Kè
2 684,-Kè
13 676 ,- Kè
14 250,-Kè
63 319,- Kè

Revizní komise pøi kontrole hospodaøení dne 15.2.2012
shledala, že prostøedky obèanského sdružení byly
vynaloženy v souladu se stanovami a posláním sdružení.
Kladný hospodáøský výsledek byl vytvoøen platbou za
studii 40 000 Kè.
Pøedseda správní rady

Stanislav BENADA, Ph.D. v.r.

4.
VÝZNAMNÉ AKTIVITY OBÈANSKÉHO
SDRUŽENÍ V ROCE 2011
*8.3. Pøednáška s besedou Ropné havárie v historii a dnes, jejich dopad
na životní prostøedí, Èeská geologická spoleènost, poboèka
Ostrava - HGF - Institut geologického inženýrství Ostrava

VÝROÈNÍ ZPRÁVA
OBÈANSKÉHO
SDRUŽENÍ

2011

*9.3. návštìva ing. Františka Esterky spolu s dr. S. Bílíkem,
získání dokumentace k historii o vykonstruovaném procesu
skupiny Nafta, která vedla k uvìznìní 9 odborníkù v roce 1951
* 20.5.2011 - v rámci celostátního festivalu MUZEJNÍ NOCI v programu PETROLEJOVÉ PLAMENY vystoupili
šermíøi ze skupiny Draèí úsvit a probìhl další kulturní
program
* Polularizaèní èinnost a média
1.8. Lidové noviny - PLYN Z BØIDLIC
10.8 ÈT Studio 6 (objevy ložisek v Norsku)
* 3.-4. 9. 0. roèník setkání “GEOLOGIE A VÍNO” a
BURZA MINERÁLÙ A FOSÍLIÍ
* 2.11. Sdružení získalo v 5.roèníku soutìže PETROLawards11
o významné poèiny v oboru ropy, petrochemie a èerp. st.
v ÈR 1. cenu v kategoriích ODBORNÁ A PUBLIAKÈNÍ
ÈINNOST a NEJVÝZNAMNÌJŠÍ POÈIN ROKU 2011
DÁLE:
* byla rozvíjena dlouhodobá spolupráce s Masarykovou
universitou Brno na projektu „Inovace výuky na
FSS MU – Katedra mezinárodních vztahù
a evropských studií“v rámci Operaèního programu
Vzdìlávání pro konkurenceschopnost.
* byla rozvíjena spolupráce na programu ENERGIS, pobyt
studentù 19.-23.9.
* Muzeum vstoupilo do programu SENIOR PASY
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HODONÍN

MUZEUM
NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ
A GEOLOGIE
Obèanské sdružení
Kasárenská ul.1022
695 01 Hodonín
IÈ: 266 82 044
Tel.: 604 413 665
e-mail: mng.hodonin@seznam.cz
www.mng.webz.cz

GRANTY a DÁRCI MUZEA:
* nebyly pøijaty žádné dary ani dotace

V roce 2011 MUZEUM navštívilo pøibližnì
3 000 návštìvníkù
Za projevenou pøízeò a pomoc pøi aktivitách
obèanského sdružení dìkujeme v aktivním
spolupracovníkùm i všem èlenùm sdružení, zejména
ing. L.Blažkovi, který pùsobil jako aktivní prùvodce.

Obèanské sdružení je právnickou osobou a jeho právní subjektivita
vznikla dnem registrace Stanov pøíslušným správním orgánem,
dne 10.11 2004.
Sdružení je nezávislé, nepolitické a nestátní spoleèenství, vzniklé
v souladu se zákonem è. 83/1990 Sb.

1. PROFIL OBÈANSKÉHO SDRUŽENÍ
Obèanské sdružení MUZEUM NAFTOVÉHO
DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE vzniklo jako dobrovolné
a neziskové spoleèenství lidí, kteøí projevují zájem
seznamovat se s tradicí naftového podnikání na území
Èeské a Slovenské republiky, zachovat a zpøístupnit
doklady historických i souèasných metod prùzkumu a
tìžby pøírodních uhlovodíkù. Jejich zámìrem je rovnìž
popularizovat znalosti o vzniku a akumulaci ropy
a zemního plynu, tìžebních metodách a dopadu prùzkumu
a tìžby na životní prostøedí.

2. ORGANIZAÈNÍ SCHÉMA

3.
DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY
OBÈANSKÉHO SDRUŽENÍ

Výkonný orgán Sdružení:
Správní rada Sdružení:
pøedseda Sdružení: ing.Stanislav Benada PhD.
místopøedseda Sdružení: RNDr.Hedvika Thonová
èlen : RNDr. Jana Hudcová
Revizní komise Sdružení :
pøedseda : ing.Ladislav Blažek
èlen : Alexandra Málková
Tyto výkonné orgány sdružení jsou ustanoveny do 17.6.2013
POÈET ÈLENÙ SDRUŽENÍ K 31.12.2011...............47

-

udržení tradice BURZY MINERÁLÙ A FOSÍLIÍ
vèetnì semináøe na téma GEOLOGIE A VÍNO,
plánované na 8.-9. záøí 2012
zahájení budování projektu SETKÁVÁNÍ POD
JAVORY U MUZEA - úprava okolí muzea,
vybudování dìtského høištì, ohništì, kultivace
pøilehlých ploch i s možností letní venkovní
proje k c e a d ob ud ov á n í te chn ic kého z á ze mí
v podobì kamerového zabezpeèení. Vznikne tak
pø i r oz e né c e nt r um pr o se t ká v án í ne jen
bezprostøedních sousedù, ale i dalších obèanù a také
návštìvníkù mìsta Hodonína.

dr. S. Bílík s Františkem Esterkou

Zámìrem obèanského sdružení je provozovat ve
mìstì Hodonín Muzeum naftového dobývání a
geologie a zachovat tak odkaz dìdictví naftového
prùmyslu v našem regionu, jehož poèátky spadají
do zaèátku 20.století.

MUZEUM JE ÈLENEM
ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ
ÈESKÉ REPUBLIKY

3. ÈINNOST SDRUŽENÍ v roce 2011
V roce 2011 se obèanské sdružení soustøedilo na nìkolik
základních oblastí:
x
pøístupnost muzea, rozšiøování a údržba expozic
-dùraz na návštìvy exkurzí a školních výletù,
-získání starých filmù: Nejhlubší vrt Kùty,
Štìpení, Plyn, Havárie Lobodice
- doplnìní expozice exponáty z polského vrtu
Nebiesczany 1
- pøednášková èinnost
- mluvený prùvodce z pøehrávacího zaøízení
ve tøech hlavních expozièních sálech umožnil
spolupráci s paní Martinou Kundratovou v rámci
veøejnì prospìšných prací
- zapùjèení tìžebního dùlního zaøízení pro ražbu
MOSKA - Muzeu Lignitu v Dubòanech
x
poskytování informací o ropì a plynu co nejširší veøejnosti
-rozhovory v médiích (tisk, rozhlas, ÈT...)
-programy pro organizované skupiny doplnìné
pøednáškami a exkurzemi) VŠB,TU Ostrava, Masarykova
universita - partnerství s FSS - Technicko-ekonomické aspekty
energetiky, vzdìlávací projekt ENEGIS 24 -Putování po zdrojích
energie, Èeská rafinerská, JMA Hodonín )

Udržení a rozvoj muzea je založen na neziskovém
principu, kdy veškeré výnosy z èinnosti jsou opìt vkládány
ve prospìch obèanského sdružení. Hlavním cílem èinnosti
sdružení je udržení a rozvoj muzea s tématikou prùzkumu,
tìžby, skladování a distribuce pøírodních uhlovodíkù.
Cílem je také shromažïování tématických dokumentù,
popularizace oboru, podpora vzdìlávacích programù a
také turistického ruchu a v našem mìstì.
Nedílnou souèástí èinnosti, byla a je dobrovolná èinnost
èlenù obèanského sdružení, kteøí bìhem roku pracovali na
tomto projektu bez nároku na jakýkoliv honoráø.
- Úprava venkovních a vnitøních prostor
- Údržba a doplòování exponátù, panelù, popisù ap.
- Údržba venkovních exponátù
- Prùvodcovská èinnost

