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Úvod

Podobně jako v minulých letech i v roce 2002 se činnost Slováckého muzea a
jeho jednotlivých odborných i ekonomicko - provozních oddělení řídila podle
přesného ročního plánu,  jehož hlavními body byla oblast  tvorby a udržování
sbírek,  výzkum  a  metodika,  kulturně  výchovné  aktivity  a  ekonomicko  -
provozní  správa.  Tento  pravidelný  a  každý  rok  se  opakující  příspěvek  má
charakter  stručné  výroční  zprávy,  která  i  v  budoucnu  poskytne  potřebné
informace pro zmapování vývoje instituce.

Činnost sbírkotvorná a péče o sbírkové fondy

Národopisný úsek

V roce 2002 provedl národopisný úsek Slováckého muzea evidenci I. stupně u
448 kusů předmětů získaných darem či koupí. II. stupněm bylo evidováno 540
kusů  sbírkových  předmětů.  Připravil  a  realizoval  zápis  národopisného
sbírkového fondu do Centrální evidence sbírek podle zákona č. 122/2000 Sb. a
prováděcí  vyhlášky  č.  275/2000  Sb..  Byla provedena fyzická inventura řady
A,B,C  v  počtu  6.292  kusů  sbírkových  předmětů  včetně  odsouhlasení  na
kartách II.  stupně, provedení oprav uložení na kartách, sepsání inventurních
seznamů řady A v počtu 3.788 položek, dále fyzická inventura textilu řady E, F,
G,  H,  I,  J,  K,  L,  M,  N,  O,  P,  R,  T,  U,  V,  W v počtu  7.865  kusů  předmětů  a
inventura expozice v počtu 797 kusů předmětů včetně přepsání inventurních
seznamů  B-W v počtu  11.166  kusů  předmětů  a  odsouhlasení  na  kartách  i
doplnění  chybějícího  uložení.  Inventurní  protokoly  budou  dokončeny  v
průběhu roku 2003. Oddělení zpracovalo celkem 425 klasických i digitálních
fotografií sbírkových předmětů včetně výzkumů a výstav.  Ke konzervaci bylo
vybráno  a  předáno  1.023  kusů  sbírkových  předmětů  národopisné  povahy.
Terénní sběr sbírkových předmětů byl proveden v obcích : Veselí nad Moravou,
Suchá Loz, Kunovice, Uherský Brod, Kelníky, Koryčany, Uherské Hradiště, Zlín,
Mařatice, Nedakonice, Javorník, Kroměříž, Brno, Jeseník, Vésky, Staré Město,
Osvětimany,  Napajedla a Praha.  Nákup  sbírkových  předmětů  byl  projednán
odbornými členy poradního sboru ředitele pro sbírkotvornou činnost. Průběžně
byly prováděny kontroly předmětů v depozitářích a činěna opatření k  jejich
ochraně. Zápisy z kontrol byly předloženy řediteli muzea. Pracovnice oddělení
se podílely na přípravě národopisných expozic na sezónu v hlavní budově i v
zemědělské  usedlosti  Topolná.  Ve  stálé  expozici  Slovácko  byla  provedena
zásadní výměna krojů, vybraných exponátů i plošného materiálu.



Archeologický úsek

I. stupněm bylo v roce 2002 pracovníky archeologického oddělení evidováno s
využitím systému BACH 410 kusů předmětů ze záchranných výzkumů v Modré
a v Uherském  Hradišti.  Do karet  evidence II.  stupně bylo zapsáno rovněž s
využitím  systému BACH celkem  20.421  kusů předmětů.  Byl  proveden zápis
archeologického  sbírkového  fondu  do  Centrální  evidence  sbírek  včetně
prosincové  aktualizace  v  počtu  4.500  záznamů.  K  fotodokumentaci  byly
předány podklady pro zhotovení 134 kusů diapozitivů a 37 kusů sbírkových
předmětů,  digitální  technologií  bylo  pořízeno  433  fotografií  z  výzkumů  a
výstav,  včetně propagace.  K zařazení  do fotodokumentace určeno a předáno
celkem  79  kusů  černobílých  snímků  sbírkových  předmětů  a  47  barevných
záběrů z výzkumů. Protokolárně bylo předáno konzervačnímu oddělení celkem
249  kusů  sbírkových  předmětů  ze  sbírkového  fondu  SF  a  A.  Ve  všech
depozitářích  archeologického  oddělení  byla  pravidelně  sledována  teplota  a
vlhkost. Tyto hodnoty byly zapisovány do zvláštních sešitů, které jsou uloženy v
příslušných depozitářích. K zařazení do dokumentace bylo pracovníky oddělení
předáno celkem 2.171 kusů karet II. stupně.

Historický úsek

Pracovnice historického úseku evidovala I. a II. stupněm 203 kusů sbírkových
předmětů.  Do  počítače  vložila  spolupracovnice  z  knihovny  SM celkem  270
karet  evidence  II.  stupně,  celkový  počet  vložených  karet  činí  5.521  kusů
(68,5% celkového počtu). V souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. a prováděcími
předpisy  byl  proveden  zápis  celého  historického  fondu  SM  do  Centrální
evidence sbírek. Proběhla inventarizace části sbírkového fondu historie včetně
protokolu  -  celkem  2.197  kusů  předmětů  (plošný  materiál  skupin  I.
Propagační materiál, II. Drobné tisky, IV. Staré tisky, V. Kartografický materiál).
K  fotodokumentaci  bylo  předáno  121  sbírkových  předmětů  -  142  kusů
černobílých  foto,  dále  do  dokumentace  předáno 196  kusů  foto  sbírkových
předmětů a 134 foto z výzkumů a dokumentace. Konzervování a restaurování
proběhlo  u  celkem  27  kusů  historických  sbírkových  předmětů.  Nákup
sbírkových předmětů prostřednictvím nákupní komise se uskutečnil  ve dvou
termínech. Stav veškerých historických sbírkových předmětů byl kontrolován
minimálně  1x  za  měsíc  včetně  vedení  zápisů  o  těchto  kontrolách.  Byly
zpracovány  vnitřní  směrnice  k  Centrální  evidenci  sbírek,  k  zpracování  a
archivaci digitálních fotografií, k  provádění inventarizace sbírkového fondu a
splněna  evidenční  povinnost  přihlášení  archiválií  ze  sbírek  SM (celkem  59
karet JAF).

Úsek dějin umění

V  roce  2002  nebyla  z  finančních  důvodů  realizována  nákupní  komise
výtvarného umění,  tudíž nebyla ani  prováděna evidence I.  a II.  stupně.  Celý



fond  umění  byl  zapsán  do  Centrální  evidence  sbírek.  Fotografem  bylo
zhotoveno 91 kusů klasických a 94 digitálních snímků sbírkových předmětů,
dále  67  klasických  a  1.832  digitálních  záběrů  z  výzkumů  a  výstav,
pracovnicemi  galerie  101  digitálních  snímků  výstav,  objektu  a  sálů  GSM,
sympozia,  sbírkových  předmětů  a  autorů.  Pravidelně  byl  kontrolován  stav
sbírkových předmětů v depozitářích a klimatické podmínky, o kontrolách byly
vedeny zápisy.  Zkonzervováno bylo 10 kusů obrazů a rámů k  výstavě "Město
jako malované".  Inventarizace proběhla u  247  kusů  předmětů  ze sochařské
sbírky.

Úsek dokumentace a skladu tisků

Na úseku dokumentace byly v roce 2002 plněny úkoly následujícím způsobem:

evidován negativní a pozitivní materiál sbírkového fondu v počtu 418
kusů, z toho 196 kusů historie, 143 kusů etnografie a 79 kusů
archeologie. Kopírováno 600 kusů karet evidence II. stupně pro
etnografický úsek.
evidován negativní a pozitivní materiál z výzkumů a výstav v celkovém
počtu 1.729 kusů, z toho 633 kusů etnografie, 558 kusů historie, 36 kusů
umění a 502 kusů dokumentace. 2.660 digitálních snímků bylo
zpracováno na 603 kartách, z toho 356 kusů karet historie (cca 1.200
snímků), 117 kusů karet archeologie (cca 480 snímků) a 130 karet
dokumentace (cca 580 snímků). Dále bylo zpracováno 3.449 kusů foto
stávající fotodokumentace včetně tisku a zařazení 1.940 nových karet.
Pracovnice úseku skenovaly 825 kusů foto památek z fondu OkÚ Uherské
Hradiště včetně přípravy karet v systému BACH. Do přírůstkové knihy
bylo zapsáno celkem 2.990 přírůstkových čísel. Stav počítadla na PC
dokumentačního úseku činí 44.610 položek.
prováděna kontrola správnosti a úplnosti vedení elektronických karet
odborných oddělení včetně tisku karet, lepení štítků a zakládání do
kartotéky v počtu 608 kusů, z toho 361 etnografie, 202 kusů historie a 45
kusů archeologie.
z pomocné evidence zpracováno 254 kusů diasnímků. V systému BACH je
evidováno celkem 1.896 diasnímků.
zpracováno celkem 116 kusů negativů získaných přefocením starých
skleněných desek.
po přefocení karet bez negativu a zhotovení nového negativu bylo
zpracováno 250 kusů karet.
evidováno 72 kusů negativního a pozitivního materiálu před a po
konzervaci sbírkových předmětů.
po celý rok prováděna evidence zápůjček a výpůjček formou
hospodářských smluv a kontrolovány termíny vrácení.
průběžně bylo spolupracováno s badateli i odbornými pracovníky při



výběru negativního a pozitivního fotomateriálu.
po celý rok byl veden sklad tisků a zboží pro prodej v pokladnách muzea
včetně provádění měsíčních uzávěrek a roční inventury.
průběžně byly rozesílány a fakturovány na základě objednávek publikace
SM, tyto byly rovněž osobně i písemně propagovány.
průběžně byla vedena muzejní videotéka a zápůjčky videokazet.
připraven systém evidence pro zavádění stávajících fotografií sbírkových
předmětů do programu elektronického fotoarchivu BACH.
připraven fotografický fond pro počítačové zpracování.

Fotografický a videoúsek

V souladu s plánem činnosti byly v roce 2002 zabezpečeny tyto fotografické
práce:

provedena fotodokumentace sbírkového fondu muzea v počtu 373 kusů
negativů a pozitivů (etnografie 114 kusů, historie 142 kusů, umění 91
kusů, archeologie 26 kusů) a 384 digitálních záběrů (etnografie 184
kusů, historie 69 kusů, umění 94 kusů, archeologie 37 kusů).
provedena fotodokumentace výzkumů a výstav v počtu 840 kusů pozitivů a
negativů ( 403 kusů etnografie, 225 kusů historie, 67 kusů umění a 145
kusů archeologie) a 5.703 digitálních záběrů (etnografie 2.242 kusů,
historie 1.638 kusů, umění 1.823 kusů).
zhotoveno 131 kusů reprodukčních negativů a pozitivů z historických
skleněných desek.
zhotoveno 250 kusů reprodukcí karet, které neměly negativ.
zpracováno 8 kusů snímků získaných darem či koupí.
průběžně prováděna fotodokumentace významných akcí a událostí v
regionu.
průběžně prováděna fotodokumentační práce pro výstavní činnost muzea.
průběžně prováděna fotodokumentace konzervačních procesů v počtu 268
kusů záběrů.
podle požadavků prováděny fotografické práce pro publikační a
propagační účely s důrazem na publikaci Památník Velké Moravy.
podle požadavků zhotovovány videozáznamy.
podle požadavků ozvučovány vybrané akce muzea.

Fotografický  úsek  zpracoval  za  rok  celkem  1.408  kusů  čb.pozitivů  13x18,
1.318 kusů čb.negativů 6x9 a 130 kusů čb.negativů 9x12, 97 kusů diapozitivů
6x9, 199 kusů diapozitivů 24x36 a 8.467 kusů digitálních záběrů (kromě výše
uvedeného i objekty a lokality SM, akce SM, provozní potřeby SM apod.).

Úsek konzervace

V roce 2002 byly zabezpečeny v souladu s plánem činnosti tyto konzervátorské



práce :

provedena celková repase expozice Slovácko (rekonzervace oděvů 38
figurín, výroba drobných předmětů z přírodních materiálů a expozičních
doplňků, výroba dvou figurín, nátěry vitrín apod.). Proveden generální
úklid půdních a návraťových prostor objektu Topolná, ošetření dřevěných
konstrukcí proti červotočům včetně plynování. Pro etnografické oddělení
dále zkonzervováno 1.023 kusů sbírkových předmětů ze stávajícího fondu
i nových nákupů roku 2002. Zajištěna odborná oprava zemědělského
nářadí. Provedena základní konzervace a uložení 892 kusů výšivky.
pro úsek umění zkonzervováno 10 kusů obrazů včetně rámů.
pro archeologické oddělení zkonzervováno 107 kusů sbírkových předmětů
ze starých fondů (keramika a kov).
proběhla spolupráce s historickým úsekem při realizaci výstavy "Boty,
botky, botičky" včetně přípravy ševcovské dílny, výběru exponátů a jejich
ošetření. Dále konzervovány a restaurovány 2 postavníky, 1 hlavice, 7
střeleckých terčů a 17 kusů předmětů z nových nákupů a starých fondů.
pravidelně ( minimálně 1x za měsíc ) byly kontrolovány, větrány, případně
zvlhčovány depozitáře včetně předkládání zpráv o jejich stavu.
na PC zpracováno celkem 506 kusů nových konzervačních karet.
na PC zpracováno celkem 1053 starých konzervačních karet.
účast na odborném semináři v Pardubicích.
protokolárně předávány předměty před a po konzervaci včetně jejich
fotodokumentace.
uskutečnily se měsíční poradenské dny pro veřejnost.

Knihovna

V  uplynulém  roce plnila  pracovnice odborné knihovny  SM plánované úkoly
následujícím způsobem:

průběžné poskytování služeb badatelům - 299 návštěv celkem 128
badatelů, z toho 515 absenčních a 1078 prezenčních výpůjček a 352
výpůjček 19 odborným pracovníkům.
průběžně doplňován knihovní fond včetně zápisů nových přírůstků - do
počítače bylo vloženo celkem 432 přírůstků.
zaevidování časopisů za rok 2001 a jejich vřazení do fondu společně s nově
vyvázanými knihami.
výběrem naplněno 1.905 záznamů. Všechna naplánovaná periodika jsou
analyticky zpracována. Rovnost (dnešní Zlínské noviny) jsou zpracovány do
roku 1968 - práce bude pokračovat v dalším období. Bylo zrevidováno 165
analytických záznamů časopisu Český lid.
obvyklým výměnným způsobem spolupracováno s českými i zahraničními
knihovnami. Sborníky Slovácko, Literární mystifikace..., publikace



Památník Velké Moravy, Panna Maria Divotvůrkyně, Studie Slováckého
muzea č. 3, 5, 6, Bibliografie lidových obyčejů I. a II. a Slavnostní průvody
zaslány 5 institucím v České republice a 13 institucím ve Slovinsku,
Německu, Polsku, Maďarsku, Chorvatsku a Slovensku.
pro historický úsek bylo na PC zpracováno 270 karet evidence II. stupně.
všechny články pojednávající o činnosti Slováckého muzea a regionu jsou
průběžně kopírovány a archivovány.
zpracována bibliografie všech ročníků sborníku Slovácko v programu
Excel a vystavena na webových stránkách Slováckého muzea.
průběžně poskytována administrativní výpomoc.
průběžně prováděno kopírování, vazba a laminování materiálů včetně
sledování hospodárnosti.
průběžně probíhalo sjednocování klíčových slov.

Činnost vědecko - výzkumná a metodická

Národopisný úsek

zahájen výzkum " Zeleň v lidových obyčejích" . Sestaven a rozeslán
informátorům dotazník. Proběhlo studium literatury k užšímu tématu
rozmarýn a růže, zpracován a přednesen referát na dané téma na
pracovním semináři obyčejové komise v Ostrožské Nové Vsi.
sestaven a rozeslán dotazník k výzkumnému úkolu "Současná hodová
obchůzka na Uherskohradišťsku".
zahájen výzkum "Textilní sbírka Slováckého muzea, její vznik, vývoj,
využití a historická hodnota" . Proveden soupis bibliografie a stanovena
koncepce studie.
dokončeno výzkumné téma "Obecní kronika jako etnografický pramen".
Výsledky výzkumu připraveny k publikování ve sborníku Slovácko.
na úseku kronikářské práce byly zaškoleni noví kronikáři, provedeny
konzultace zápisů v kronikách, aktualizovány adresáře kronikářů,
zhodnoceno 50 ročních zápisů kronik a vedena veškerá potřebná agenda.
metodická pomoc poskytnuta jednotlivcům, skupinám, obcím, institucím,
souborům apod. ve 62 případech.

Archeologický úsek

podle požadavků investorů oddělení proběhly záchranné výzkumy a dozory
v těchto obcích: Uherské Hradiště, Uherský Brod, Kunovice, Modrá,
Míkovice, Staré Město a Zlechov.
byly zpracovány 4 nové nálezové zprávy z posledních výzkumů a dozorů
archeologického oddělení v Uherském Hradišti a Modré.
sledována stavební činnost v okrese Uherské Hradiště a vedena stavební
agenda - celkem 107 položek, napsáno 11 vyžádaných vyjádření ke
stavebním akcím.



s investory bylo uzavřeno 15 smluv na provedení záchranného
archeologického výzkumu v Uherském Hradišti, Uherském Brodě (u obou
více akcí), na Velehradě a v Modré.
provedena aktualizace katalogové a mapové registrace archeologických
lokalit části katastrů obcí od Spytihněvi po Uherský Ostroh a odeslání dat
SAS - SÚPP v Brně. Dále proběhlo vymezení vybraných ÚAN IV - vytěžené
plochy v okrese Uherské Hradiště, zaměření pomocí GPS a zaslání dat do
SÚPP v Brně.
výsledky výzkumů byly publikovány v Přehledech výzkumů za rok 2001
(4x), ve sborníku Slovácko (3x) a ve sborníku věnovaném V. Podborskému
k 70. narozeninám (1x).

Historický úsek

připravena a realizována mezinárodní vědecká konference na téma
"Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století".
metodická pomoc byla poskytnuta v 107 případech - 17 badatelům, 32
institucím a 58 studentům při přípravě diplomových, seminárních a
jiných prací.
zajištěna odborná praxe studentů střední hotelové školy v SM - celkem 15
osob po dobu 36 dní.
poskytnuta spolupráce při vývoji nového programu na evidenci
nemovitých kulturních památek v systému BACH.

Úsek dějin umění

pokračoval výzkum na téma "Zlínská Škola umění a Střední
uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti" , jehož výstupem se stane
slovník absolventů. Hesla byla abecedně seřazena do sloupců pro grafické
zpracování publikace, doplňovány nové údaje o jednotlivých osobnostech,
vyhledávány články ve starších periodikách a katalozích, celkem
zpracováno 187 stran (24.260 řádků, 158.304 slov).
proběhly výzkumy pro přípravu výstav v galerii v roce 2002 a 2003. Velký
důraz byl kladen na jubilejní výstavy 2002 (sestaveny výběrové kolekce z
2.000 kusů sbírkových předmětů) a Medailérský salón 2003 (součástí
účast na konferenci Medailérská a mincovní tvorba v Brně).
pokračoval výzkum a dokumentace lité medaile v návaznosti na hradišťská
sympozia. Byl připraven 7. ročník Mezinárodního sympozia lité medaile,
plakety a drobné plastiky . V jeho průběhu prováděna dokumentace a
fotodokumentace (zhotoveno 435 digitálních snímků). Výstupem pro
veřejnost se stala výstava výsledků sympozia v Galerii Slováckého muzea a
studie ve sborníku Slovácko. Probíhala spolupráce při přípravě katalogu
mezinárodní výstavy medailí, plaket, soch a kreseb (Polsko, Wroclaw) se
slovenskými, maďarskými a polskými kolegy.



pokračoval výzkum "Náhrobní plastiky hřbitova Uherské Hradiště -
Mařatice", při němž byl vytříděn materiál pro textové zpracování.
proveden výzkum "Život a dílo keramika P. Hanzelky".
průběžně byla poskytována metodická pomoc a určování či ohodnocování
výtvarných děl (36), v rámci povinné praxe spolupracováno s 26 studenty.

Činnost kulturně - výchovná

Výstavy

V roce 2002 návštěvníci Slováckého muzea shlédli tyto výstavy :

Etnografický úsek :

Víš, co jíš? (Slovácké muzeum)
Gejša (Slovácké muzeum)
Barvy jara (Slovácké muzeum)
Přijďte, chlapci k nám (Slovácké muzeum)

Historický úsek :

Století ve stejnokroji (Slovácké muzeum)
Boty, botky, botičky (Slovácké muzeum)
Návrhářství obuvi na SUPŠ Uherské Hradiště (Slovácké muzeum)
Evžen Skula - knižní grafika (Slovácké muzeum)
Pavel Bezděčka - Krajina z ruky (Slovácké muzeum)

Úsek dějin umění :

Petra Šuterová - Lyrická abstrakce (Galerie Slováckého muzea)
Marie Blabolilová - obrazy (Galerie Slováckého muzea)
Pohledy do sbírky I. (Galerie Slováckého muzea)
Miloš Slezák - výběr z díla (Galerie Slováckého muzea)
Jan Pospíšil - obrazy (Galerie Slováckého muzea)
Malířství 17. - 18. století (Galerie Slováckého muzea)
Marie Uhlířová - šperky (Galerie Slováckého muzea)
Výsledky 7. ročníku Mezinárodního sochařského sympozia lité medaile,
plakety a drobné plastiky (Galerie Slováckého muzea)
Pohledy do sbírky II. (Galerie Slováckého muzea)
Znad Dunaju, Weltawy i Wisly - maďarská, slovenská, česká a polská
medaile, plaketa, socha a kresba (Wroclaw, Polsko)
Uherské Hradiště - město jako malované (Galerie Slováckého muzea)
Na návštěvě v galerii - obrázky dětí mateřských škol (Galerie Slováckého
muzea)
Jiří Vlach - výběr z díla (Olomouc)



Archeologický úsek :

Člověk proti nemocem (Slovácké muzeum)

Celkem  bylo  připraveno  a  realizováno  23  výstav,  z  nich  2  mimo  prostory
Slováckého muzea, z toho 1 v zahraničí.

Doplňkové kulturní akce

Etnografický úsek :

Velikonoční období

připraveno a realizováno 9 předvádění lidové rukodělné výroby

Vánoční období

připraveno a realizováno 9 předvádění lidové rukodělné výroby

Kurz paličkování

- realizován ve dvou souběžných cyklech od 1.10.2002 do 4.2.2003 - 20x

Úsek dějin umění:

Ples v galerii
Jiří Stivín - koncert
Hoffmanovo divadlo - benefiční představení
Rockové koledování pod stromečkem
Hrajeme si v galerii - práce s dětmi předškolního věku (6 x pro 140 dětí)
Mezinárodní den památek

- realizováno celkem 11 kulturních akcí

Historický úsek:

Liber negotiorum
Katakomby - život v raně křesťanském Římě
Mezinárodní den muzeí
Regiontour 2002 - expozice muzeí a galerií

- realizovány celkem 4 kulturní akce

Archeologický úsek:

Pravěké osídlení Uherskohradišťska



- realizována celkem 1 přednáška

Konzervační úsek:

poradenské dny - konzervace dřeva, kovu, textilu

- realizováno celkem 12 akcí

Celkem  proběhlo  v  roce  2002  ve  Slováckém  muzeu  66  koncertů,  besed,
představení, předvádění technik  lidové rukodělné výroby, kurzů apod., z toho
42 v hlavní budově SM, 12 v objektu Velehradská, 11 v Galerii SM a 1 v jiném
objektu.

Přednášková a další kulturní činnost

Národopisný úsek :

4 odborné přednášky pro 125 osob, z toho 45 dospělých a 80 dětí a
mládeže
27 odborných přednášek v expozici a výstavách pro 623 návštěvníků, z
toho 134 dospělých a 489 dětí a mládeže
pracovní seminář MKKK, přednášky pro 35 dospělých

Celkem 32 odborných přednášek  pro 783 osob, z toho 214 dospělých a 569
dětí a mládeže.

Historický úsek :

Celkem 35 odborných přednášek pro 1.206 osob, z toho 741 dospělých a 465
dětí a mládeže.

Úsek dějin umění :

18 přednášek v expozici pro 536 osob, z toho 396 dospělých a 140 dětí a
mládeže
7 odborných přednášek pro 250 dětí a mládeže

Celkem 25 odborných přednášek  pro 786 osob, z toho 396 dospělých a 390
dětí a mládeže .

Archeologický úsek

Celkem 1 odborná přednáška pro 45 dospělých.

V  roce 2002  uspořádalo Slovácké muzeum  celkem  93  přednášek  pro 2.820
posluchačů, z toho 1.396 dospělých a 1.424 dětí a mládeže.



V průběhu roku se odborní pracovníci účastnili konferencí, poradních sborů,
redakčních  rad,  programových  rad  folklórních  festivalů,  kulturních  komisí
apod. Všemi dostupnými formami byla zajišťována propagace akcí pořádaných
Slováckým muzeem. Realizována byla mezinárodní vědecká konference "Osudy
zemědělského  družstevnictví  ve  20.  století",  seminář  "Komise  pro  lidové
obyčeje MKKK" a "7. ročník Mezinárodního sochařského sympozia lité medaile,
plakety a drobné plastiky".

Ediční a publikační činnost

V  roce  2002  byl  vydán  společenskovědní  sborník  "Slovácko  2001"  .  Další
ročník tohoto sborníku byl připraven a předán do výroby (vyjde začátkem roku
2003).  Byl  vydána publikace "Průvodce po archeologických lokalitách  Velké
Moravy"  a "Památník Velké Moravy".  Byl připraven a vydán sborník  "Osudy
zemědělského  družstevnictví  ve  20.  století".  Slovácké  muzeum  se  podílelo
redakčně  a  finančně  (  na  základě  dohody  přednostů  okresů  Zlín,  Vsetín,
Uherské Hradiště a Kroměříž ) na vydání 4 čísel společného časopisu "ZVUK".
Pokračovala příprava vydání "Slovníku absolventů zlínské Školy umění a SUPŠ
v Uherském Hradišti" .

Celkem vydalo Slovácké muzeum v roce 2002 2 odborné sborníky, 2 publikace
a 4 časopisy (v koprodukci).

Jednotlivá  odborná  oddělení  publikovala  výsledky  svých  výzkumů,  výstavní
činnosti i propagaci akcí muzea následujícím způsobem :

etnografie - 30 příspěvků do tisku a 2 rozhlasové či televizních relace

historie - 39 příspěvků do tisku

umění - 71 příspěvků do tisku a 10 rozhlasových či televizních relací

archeologie - 12 příspěvků do tisku a 3 rozhlasové či televizní relace

Celkem připravili v roce 2002 pracovníci Slováckého muzea pro masmédia 167
příspěvků.

Činnost výtvarníka

Plán činnosti  na rok  2002 byl  výtvarnicí  splněn.  Instalace výstav proběhla v
požadovaných  termínech  a v dobré kvalitě.  Rovněž publikační  a propagační
materiály dosahovaly velmi dobré úrovně.

Meziúseková výpomoc

Meziúseková výpomoc byla i v roce 2002 již tradičně na velmi dobré úrovni.



Spolupráce probíhala zejména při  rekonstrukčních  a následných  úklidových
pracích, instalacích výstav, stěhování sbírek a jiného materiálu, při přípravách
vernisáží,  plesu,  inventurách,  přípravách  objektů  a  lokalit  na  sezónu,  při
zajišťování výroby tisků apod.

OSTATNÍ ČINNOSTI

Provoz a MTZ

V roce 2002 plnil provozní úsek úkoly stanovené plánem činnosti následujícím
způsobem:

provedeno osázení výtahového schodiště a venkovní ohradní zdi
popínavými rostlinami.
opravena malba zdi vjezdu do galerie.
provedena oprava malby výstavních sálů v Galerii SM.
proveden generální úklid a zhotovení nových regálů v garážích a skladech
hospodářské části galerie.
zajištěn nátěr oken a mříží objektu galerie.
provedeno plynování garáží, skladů a stálé expozice galerie proti
dřevokaznému hmyzu.
provedena oprava nátěrů omítek hlavní budovy poškozených sprejery.
provedena údržba stálé expozice Slovácko včetně kompletních nátěrů kójí
a opravy osvětlení.
zajištěna předprojektová a projektová příprava statického zajištění hlavní
budovy.
provedena jarní příprava objektů a pozemků památníku, archeologických
lokalit a památek lidového stavitelství na sezónu.
provedeno plynování obytných i hospodářských prostor objektů Topolná
proti dřevokaznému hmyzu.
provedena oprava a nátěr fasády objektu Topolná č.p. 93.
v depozitáři Buchlovice zhotoveny nové regály na uložení sbírkových
předmětů.
prořezány stromy na pozemku Topolná č.p. 93.
opraveny základy archeologických lokalit.

Dále  byly  průběžně  prováděny  pravidelné  kontroly  lokalit  a  objektů  muzea
včetně  odstraňování  zjištěných  nedostatků.  Dále  byla  bezproblémově
zabezpečována  běžná  provozně  -  kontrolní  činnost  (autoprovoz,  všestranná
údržba,  MTZ,  nákupy  ostatních  pracovníků,  kontrola  správnosti  fakturace,
nákupy  cenin  a  PHM  včetně  evidence,  sledování  spotřeby  energie,  paliv,
telefonních hovorů atd.).

Ekonomický úsek



Plánované úkoly byly ekonomickým oddělením beze zbytku a bezproblémově
splněny.  Podrobnosti  jsou  uvedeny  ve  Výroční  zprávě  Slováckého  muzea  v
Uherském Hradišti za rok 2002, kapitola Rozbor hospodářské činnosti.

BOZP, PO, CO, ekologie

Všechny povinnosti organizace v oblasti BOZP, PO, CO a ekologie zajišťoval ve
sledovaném  období  referent  muzea  s  pomocí  firmy  LEX  s.r.o.  Uherské
Hradiště.  Pracovník  sledoval  termíny  a správnost  plnění  potřebných  prací  a
prováděl základní kontrolní činnost (lékárničky, vybavenost hasícími přístroji,
inventury  a  ochrana  CO  materiálu,  vybavení  ochrannými  prostředky
jednotlivce apod.). Další specializované úkoly (školení, revize, směrnice apod.)
smluvně  zajišťovala  firma  LEX  .  Ve  II.  pololetí  provedlo  Slovácké  muzeum
hloubkovou kontrolu plnění povinností  firmy LEX vůči muzeu. Při této revizi
byly  shledány  závažné  nedostatky  v oblasti  BOZP,  PO,  CO,  které  vyústily  v
okamžité vypovězení smlouvy s touto firmou, navázání kontaktů a podepsání
smlouvy s novým dodavatelem včetně uvedení všech zjištěných nedostatků a
času jejich odstranění v roce 2003.

EPS, EZS, PTV

Referent  elektronických  požárních  systémů,  elektronických  zabezpečovacích
systémů a průmyslových televizí vedl ve sledovaném období veškerou agendu,
sledoval termíny povinných revizí a kontroloval jejich řádné provedení, jednal
se  servisní  firmou  a policií,  proškoloval  pracovníky  pověřené manipulací  se
systémy  v  jednotlivých  objektech,  průběžně  objednával  a  kontroloval
odstranění  vzniklých  závad  na  systémech,  vedl  knihu  poplachů,  kontrol
napadených prostor, účastnil se výjezdů policie při vyhlášení poplachu apod.

Úsek údržby počítačových sítí a personálních počítačů

Technik PC splnil v roce 2002 následující úkoly:

pravidelně aktualizoval antivirový program na všech PC v instituci.
zajistil odstranění veškerých vzniklých závad na PC, serveru a v síti.
podle aktuální potřeby posiloval hardware zařízení.
prováděl periodickou kontrolu legálnosti instalovaného softwaru.
prováděl proškolení v programu BACH, převážně fotoarchivu pro ukládání
obrázků a v programech MS Office.
vypracoval harmonogram postupné obměny a vybavování instituce
výpočetní technikou, softwarem.
prováděl aktualizaci a rozšiřování stávajících webových stránek Slováckého
muzea.

Současný stav vybavení Slováckého muzea výpočetní technikou je následující:



Hlavní budova - 12 kusů PC, 7 kusů tiskáren, 1 kus server
Galerie - 3 kusy PC, 3 kusy tiskárny, 1 kus server
Archeologie a konzervace - 4 kusy PC, 3 kusy tiskárny

Celkem tedy 19 kusů PC, 13 kusů tiskáren a 2 kusy serveru.

Počítačová síť je vybudována v hlavní budově a v galerii. Internetové připojení
hlavní budovy je zajištěno mikrovlnnou technologií,  galerie linkou ISDN. Obě
budovy mezi sebou komunikují prostřednictvím ISDN linky. Instituce provozuje
vlastní  webové  stránky  s  doménou  www.slovackemuzeum.cz.  Každý  z
pracovníků muzea má vlastní e-mailovou schránku.

Personální obsazení Slováckého muzea k 31. 12. 2002

Příjmení a
jméno, titul

Pracovní zařazení Zaměstnán
v SM od

1 Bachánková Iveta knihovník 1995

2 Bilíková Marie dokumentátor 1982

3 Bláhová Jaroslava pokladní  (Galerie  Slováckého
muzea)

1996

4 Doboš František pokladní (Památník Velké Moravy) 1987

5 Dobošová Gabriela pokladní (Památník Velké Moravy) 2001

6 Dudová Magda pokladní (Slovácké muzeum) 1997

7 Frantová Jarmila konzervátor, vedoucí oddělení 1978

8 Frolcová  Milada,
PhDr.

historik umění 1985



9 Frolec Ivo, PhDr. ředitel 1991

*10 Habartová Romana,
PhDr.

etnograf /mateřská dovolená/ 1984

11 Chvalkovský
Ladislav

fotograf, technik EZS, EPS, PTV 1977

12 Jordán Michal terénní technik archeolog. úseku 1999

13 Kadeřábek Ondřej údržbář, technik BOZP, PO, CO 2002

14 Knot Augustín průvodce, ostraha (areál lid. staveb
Topolná)

2000

15 Kolečkářová Radka dokumentátor archeolog.úseku 1998

16 Kondrová Marta etnograf 2001

17 Marholtová Jolana účetní 2000

18 Martykánová
Marie, Mgr.

historik umění 1977

19 Mazáčová Ludmila uklízečka 2000

20 Menoušková  Dana,
Mgr.

archeolog 1998

21 Mynář Vít konzervátor 1995



22 Náplavová  Marie,
PhDr.

etnograf 1969

23 Peková Mária pokladní (Slovácké muzeum) 1994

24 Pelikánová Emilie výtvarník 1991

25 Pohlová Irena uklízečka 1995

26 Rašticová  Blanka,
PhDr.

historik, vedoucí oddělení, zástupce
ředitele

1976

*27 Sovišová Dagmar účetní /mateřská dovolená/ 1994

28 Strachotová Eva uklízečka 1996

29 Šebková Veronika pokladní  (Galerie  Slováckého
muzea)

1993

30 Šimoníková Ivana vedoucí provozního oddělení 1990

31 Štefánková
Ludmila

konzervátor 1978

32 Tarcalová  Ludmila,
PhDr.

etnograf, vedoucí oddělení 1971

33 Vaškových
Miroslav, Mgr.

archeolog, vedoucí oddělení 1998



34 Zemánková Helena dokumentátor 1982

35 Zpěváková Jitka vedoucí ekonomického oddělení 1994

36 Živnůstková Marie uklízečka 1995


