
Výroční zpráva Slováckého muzea za rok 2000

ČINNOST SBÍRKOTVORNÁ A PÉČE O SBÍRKOVÉ FONDY

Národopisný úsek

V roce 2000 provedl národopisný úsek Slováckého muzea evidenci I. stupně u
255 kusů předmětů získaných darem či koupí. II. stupněm bylo evidováno 500
kusů  sbírkových  předmětů.  Pracovnice  ve  spolupráci  s komisí  provedly
inventuru  textilu  řady  D  (8214  kusů  předmětů)  a  dokončily  inventuru
v depozitářích  v Topolné (obě usedlosti  i  stodoly)  a hlavní  budovy  (depozitář
dřeva)  u  2990  kusů  předmětů.  Celkem  bylo  inventarizováno  11204  kusů
sbírkových  předmětů  národopisné  povahy.  Byla  dohledána  zatím
nefotografovaná  keramika,  30  fotografií  bylo  přiřazeno  ke  20  kartám  II.
stupně. V průběhu roku bylo popsáno 1038 kusů fotografií získaných sběrem a
výzkumem.  Ke  konzervaci  bylo  vybráno  a  předáno  1153  kusů  sbírkových
předmětů národopisné povahy. Terénní sběr sbírkových předmětů byl proveden
v  obcích  :  Mařatice,  Strážnice,  Staré  Město,  Veselí  nad  Moravou,  Vésky,
Hradčovice, Šardice, Nedakonice, Kunovice, Hluk, Louka, Polešovice, Boršice,
Velká nad Veličkou, Pozlovice a Osvětimany. Nákup sbírkových předmětů byl
projednán  ve  dvou  etapách  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.  Podle  požadavku  dokumentačního  úseku  pokračovaly  v  popisu
fotodokumentace deskripční  větou pro počítačové zpracování - celkem 1500
karet.

Archeologický úsek

I.stupněm bylo v roce 2000 pracovníky archeologického oddělení evidováno s
využitím  systému BACH 2934  kusů  předmětů.  Do karet  evidence II.  stupně
bylo zapsáno rovněž s využitím systému BACH celkem 8319 kusů předmětů.
K fotodokumentaci bylo předáno celkem 77 sbírkových předmětů a podklady
pro  zhotovení  116  diapozitivů.  Jednotlivá  fota  byla  přiřazena  ke  kartám  II.
stupně.  Inventarizace exponátů v NKP Staré Město byla závislá na jednáních
s MZM Brno,  který  je  vlastníkem  expozice.  Na základě těchto jednání  byly
zahájeny práce na aktualizaci výstavy. Kontrola archeologických lokalit ( Sady,
Staré Město, Modrá a sv. Klimentek ) proběhla ve dnech 23.3., 24.3., 28.3., a
6.10.2000.  Výsledky  kontroly  byly  zapsány  v Knize  kontrol,  nebyly  zjištěny
žádné závady. Po celý rok pokračovalo a bylo dokončeno hrubé třídění fondu A,
ukončena byla inventarizace fondu SM (1038 čísel).  Z výzkumů a terénních
záběrů bylo zpracováno celkem 13 fotografií,  fotodokumentaci bylo předáno



k evidenci 302 fotek sbírkových předmětů a 16 kusů diapozitivů. Protokolárně
bylo předáno konzervačnímu oddělení celkem 186 kusů sbírkových předmětů
ze sbírkového fondu i záchranných výzkumů a zhotoveno 66 kopií předmětů
pro výstavu "Bohatství dávných kultur".Ve všech depozitářích archeologického
oddělení  je  pravidelně  sledována  teplota  a  vlhkost.  Tyto  hodnoty  jsou
zapisovány do zvláštních sešitů, které jsou uloženy v příslušných depozitářích.
V depozitáři  Topolná  bylo  sledování  prováděno  pravidelně  jednou  týdně,  ve
františkánském  klášteře  denně.  Od  listopadu  t.r.  byla  sledována  vlhkost  a
teplota i  v depozitáři  Buchlovice.  Měsíčně je kontrolován  trezor  a předměty
v něm uložené. Rovněž o této skutečnosti byl prováděn zápis do Knihy kontrol
trezoru, uložené ve františkánském klášteře. K zařazení do dokumentace bylo
pracovníky předáno celkem 895 kusů karet. Byla ukončena jednání s MZM ve
věci majetkoprávního vypořádání sbírkových předmětů archeologické povahy,
nalézajících se dosud neoprávněně řadu desetiletí v depozitářích MZM,. s tím,
že  předměty  budou  navráceny  Slováckému  muzeu.  Převoz  sbírek
archeologického oddělení z depozitáře v Topolné do depozitáře v Buchlovicích
byl dokončen 31.3.2000.

Historický úsek

Pracovnice historického úseku  evidovala I.  stupněm  165  a II.  stupněm  191
kusů sbírkových předmětů. Do počítače vložila spolupracovnice z knihovny SM
celkem 997 karet evidence II. stupně, celkový počet vložených karet činí 4132
kusů.K  fotodokumentaci  bylo  předáno  100  kusů  pohlednic,  50  kusů
trojrozměrných  předmětů.  Za  celý  rok  bylo  nafotografováno  60  kusů
trojrozměrných předmětů (z toho 25 digitální  foto,  8  diapozitivy),  100 kusů
pohlednic. Sbírkové předměty byly nafotografovány na 210 pozitivech (včetně
duplicitních  detailů).  Ke  konzervaci  bylo  vybráno  a  předáno  10  kusů
postavníků,  předměty  pro stálou  historickou expozici  města předány nebyly
z důvodu  oddálení  realizace výstavby  expozice.  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.

Úsek dějin umění

Prostřednictvím nákupní komise byly zakoupeny a evidovány I. stupněm nové
sbírkové předměty v počtu 46 kusů. Evidence II. stupně a reevidence proběhla
u 20 předmětů. Bylo zhotoveno a určeno 152 kusů klasických snímků a 75
digitálních  záběrů  .  Pravidelně  byl  kontrolován  stav  sbírkových  předmětů
v depozitářích  a  klimatické  podmínky,  o  kontrolách  byly  vedeny  zápisy.
Zrestaurovány byly 2 obrazy. Ke konzervaci bylo předáno 12 rámů obrazů.

Úsek dokumentace a skladu tisků



Na úseku dokumentace byly v roce 2000 plněny úkoly následujícím způsobem
:

evidován negativní a pozitivní materiál sbírkového fondu ( černobílé a
barevné snímky ) u 339 kusů předmětů, z toho 37 kusů etnografie a 302
archeologie, dále 90 barevných diasnímků pro tisk, z toho 82 etnografie a
8 historie.
evidován negativní a pozitivní materiál z výzkumů a výstav v počtu 1924
kusů, z toho 134 kusů archeologie, 1136 kusů etnografie, 258 kusů
historie a 296 kusů umění. Ze stávající kartotéky bylo do počítače vloženo
3676 položek. Celkový počet karet v PC za rok 2000 činí 5600 kusů.
Reevidence karet proběhla u 350 kusů. Stav počítadla na PC koncem roku
2000 činil celkem 27000 položek. Do přírůstkové knihy evidence I. stupně
bylo zapsáno celkem 2926 přírůstkových čísel.
zpracováno celkem 230 diasnímků, z toho 90 sbírkových předmětů.
zpracováno celkem 82 kusů negativů získaných přefocením starých
skleněných desek.
po přefocení a zhotovení nového negativu bylo zpracováno 207 kusů karet
národopisného fondu
zpracována konzervační fotodokumentace na 269 kartách
po celý rok prováděna evidence zápůjček 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
ve spolupráci s firmou BACH proveden převod 23838 položek. Rovněž byl
dolaďován systém pro potřeby SM
ve spolupráci s odbornými úseky byl připravován foto fond pro zpracování
na PC.

Fotografický a videoúsek

V souladu s plánem  činnosti  byly  v roce 2000  zabezpečeny tyto fotografické
práce:

provedena fotodokumentace sbírkového fondu muzea v počtu 424 kusů
negativů a pozitivů ( etnografie 117 kusů, historie 173 kusů, umění 57
kusů, archeologie 77 kusů ) + neevidovaný počet digitálních snímků
provedena fotodokumentace výzkumů a výstav v počtu 703 kusů pozitivů a
negativů ( 269 kusů etnografie, 264 kusů historie, 170 kusů umění ) +
neevidovaný počet digitálních snímků



zhotoveno 82 kusů reprodukčních negativů a pozitivů z historických
skleněných desek
zhotoveno 207 kusů reprodukcí karet, které neměly negativ
zpracováno 226 kusů fotografií z nového nákupu a darů
provedena fotodokumentace vybraných uměleckohistorických památek
v počtu 220 kusů záběrů
průběžně prováděna fotodokumentační práce pro výstavní činnost muzea
průběžně prováděna fotodokumentace konzervačních procesů v počtu 249
kusů záběrů
podle požadavků prováděny fotografické práce pro publikační a
propagační účely s důrazem na publikaci Slovácké muzeum
podle požadavků zhotovovány videozáznamy
podle požadavků ozvučovány vybrané akce muzea
průběžně zajišťován nákup a evidence fotomateriálu

Fotografický úsek zpracoval za rok celkem 1561 kusů čb.pozitivů 13x18, 1144
kusů čb.negativů 6x9 a 160 čb.negativů 6x7, 317 kusů čb. negativů 9x12, 38
kusů PROFI Color 6x9, 310 kusů color pozitiv 9x13 a 310 kusů color negativ
24x36.

Úsek konzervace

V roce 2000 byly zabezpečeny v souladu s plánem činnosti tyto konzervátorské
práce :

zkonzervovány předměty pro etnografické oddělení - z nákupů 1999 a
2000 celkem 351 kusů. K výstavě Panna Maria zkonzervováno 62 kusů
exponátů, 136 předmětů z usedlosti Topolná 40, v rámci přípravy nového
uložení ošetřeno 220 párů obuvi. Spoluúčast při převozu celého fondu
obuvi do Topolné. Spolupracováno při inventarizaci části sbírkového fondu
etnografie. Spolupracováno při údržbě areálů v Topolné. Provedena
odborná oprava 6 kusů předmětů z depozitáře Topolná
pro úsek umění zkonzervováno 11 kusů dřevěných rámů obrazů
pro archeologické oddělení zkonzervováno 179 kusů keramiky a kovu ze
stávajících fondů, 2 kusy z nových výzkumů, pro výstavu o době bronzové
zhotoveny kopie, konzervováno 160 předmětů ze zápůjček a
spolupracováno při instalaci výstavy
pro historický úsek zkonzervováno 20 kusů postavníků. Pro stálou
historickou expozici nebyly předměty připravovány v důsledku posunu
termínu jejího otevření ze strany města UH
bylo spolupracováno s ostatními odbornými odděleními při instalaci
nových regálů a skříní v depozitářích, ukládání sbírkových předmětů,
kontrolách sbírek v depozitářích, instalacích výstav apod.
pravidelně ( minimálně 1x za měsíc ) byly kontrolovány , větrány ,



případně zvlhčovány depozitáře včetně předkládání zpráv o jejich stavu
na PC zpracováno celkem 231 kusů konzervačních karet
účast na odborném semináři v Písku a Praze
protokolárně předávány předměty před a po konzervaci
probíhala konzervace plastiky sv. Anny pro město Kunovice
4 x se uskutečnily poradenské dny pro veřejnost

Knihovna

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

v uplynulém roce pracovnice poskytla 1676 zápůjček, z toho 1256
badatelům a 420 odborným pracovníkům.
průběžně doplňován knihovní fond včetně zápisů nových přírůstků - do
počítače bylo vloženo celkem 309 přírůstků
nově svázaná periodika i opravené vazby poškozených knih byly opět
vřazeny do fondu knihovny. Tisky za rok 2000 jsou kompletovány
postupně
za rok 2000 byla analyticky zpracována tato periodika: Slovácká jiskra,
Slovácké noviny, Časopis spolku přátel starožitností, Archívní časopis,
Památky a příroda, Zvuk, Brno v minulosti a dnes, Dolina Urgatina, Lidová
tvořivost, Mládí, Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně, Selský
archiv, Studie Muzea Kroměřížska, Zálesí.
obvyklým způsobem spolupracováno s knihovnami v zahraničí - Knihovna
Slovenske Akademie Znalosti in Umetnosti v Ljubljaně, Institut za
etnologiu i folkloristiku v Zagrebu, Volkskundliches Seminar der
Universität Bonn, Slovenski etnografski muzei v Ljubljani, Muzeum
Okregowe v Rzeszowie Těmto institucím byly zaslány sborníky Slovácko.
Publikace Slovácké muzeum a Galerie Slováckého muzea byly doručeny
Germanisches National Museum v Nürnbergu.
pro historický úsek bylo na PC zpracováno 997 karet evidence II. stupně
do městského informačního centra byly vypracovávány a dodávány
propagační materiály a informace ve spolupráci s dr. Rašticovou
elektronickou poštou. Pracovnice rovněž plnila úkoly administrativního
charakteru včetně vazby materiálů, kopírování apod.
bylo pokračováno ve "výstřižkové službě" Slováckého muzea. Všechna
regionální periodika jsou zpracována do čísla 50. Deník Rovnost a oficiální
výstřižková služba je zpracovávána postupně, dokončení proběhne v lednu
2001. Všechny články budou vřazeny do kartotéky rovněž v lednu 2001.
zkvalitněna spolupráce s městy a obcemi v zasílání jimi vydaných
regionálních tisků.

ČINNOST VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A METODICKÁ



Národopisný úsek

výzkum "Osobnost Františka a Josefa Hány", pokračování, proveden
výzkum v Blatnici, zpracováno 40 výzkumových karet
výzkum "Význam patronských motivů na keramice ze sbírkového fondu
Slováckého muzea", pořízen seznam veškeré keramiky s uvedenou
tematikou, prostudován materiál na evidenčních kartách keramiky SM,
výzkum ukončen formou studie publikované ve sborníku Slovácko
připraven a odevzdán scénář a libreto výstavy "Panna Maria ochránkyně
Moravy" (spolupráce s dr. Štajnochrem)
výzkum "Zvykové právo", zhotoven dotazník na téma "Zvykové právo-
rodiče a děti", rozesláno 23 dotazníků kronikářům obcí okresu Uherské
Hradiště, studium archivních pramenů a literatury na téma "Sousedské
zvykové právo", zpracován a přednesen příspěvek "Sousedské zvykové
právo" na pracovním semináři MKKK
adresář lidových výrobců doplňován průběžně
provedena bibliografie lidových obyčejů ze sborníku Náš domov, ročník
1,10,11,13 a 15
na úseku kronikářské práce byly zaškoleni noví kronikáři, provedeny
konzultace zápisů v kronikách, aktualizovány adresáře kronikářů,
zhodnoceno 70 ročních zápisů kronik, realizován Okresní aktiv kronikářů
metodická pomoc poskytnuta jednotlivcům, skupinám, obcím, institucím,
souborům apod. ve 149 případech

Archeologický úsek

podle požadavků investorů oddělení proběhly záchranné výzkumy a dozory
v těchto obcích: Uherské Hradiště, Modrá, Uherský Brod, Kunovice,
Velehrad a Nedakonice
bylo zpracováno 37 nových i dosud nezpracovaných starých nálezových
zpráv
stavební činnost byla sledována u 104 staveb v celém okrese Uherské
Hradiště včetně vedení příslušné agendy
s investory bylo uzavřeno 21 smluv na provedení záchranného
archeologického výzkumu v Kunovicích, Modré, Uherském Brodu,
Uherském Hradišti, Nedakonicích, Babicích a Kostelanech
pro SUPP-SAS a pro RRR OkÚ UH bylo zpracováno 12 mapových listů
v programu Arc.Wiev
v rámci mapové a katalogové registrace "Vývoj osídlení údolní nivy řeky
Moravy" byly zpracovány katastry těchto obcí: Polešovice, Uherský
Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Kostelany, Kunovice, Nedakonice, Spytihněv,
Babice, Topolná, Huštěnovice, Kněžpole
materiál z výzkumu Nechvalín byly systematicky tříděny podle
numerického kódu v depozitáři Buchlovice. Katalog z výzkumu bude



předán k publikování v druhé polovině roku 2001
výsledky výzkumů byly publikovány v Přehledech výzkumů 1999-2000
(1x), ve Sborníku prací filozofické fakulty MU, číslo M4 (1x) a ve sborníku
Slovácko (1x). V časopise Pravěk a sborníku Slovácko byly uveřejněny 2
recenze. 1 studie byla odevzdána do tisku sborníku věnovanému prof.
Buchvaldkovi
průběžně bylo spolupracováno společně s dr. Rašticovou a externími
partnery na přípravě a vydání sborníku z konference "Velká Morava mezi
východem a západem"
proběhly přípravné práce na textové i obrazové části publikace Památník
Velké Moravy (odevzdání do konce února 2001)

Historický úsek

v roce 2000 pokračoval výzkum Uměleckohistorické památky okresu
Uherské Hradiště - Ostrožské předměstí a Kvačice na základě studia
literatury a pramenů včetně provedení fotodokumentace
pokračoval dlouhodobý výzkum Dům roku, při němž byla zpracovávána
stavební dokumentace oceněných domů v Uherském Hradišti
byla provedena fotodokumentace novostaveb v centru města (264
fotografií)
byla připravena a realizována mezinárodní vědecká konference agrárních
historiků na téma "Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století"
ve dnech 17.-18. května za účasti 34 vědeckých pracovníků z ČR, SR,
Bulharska, Makedonie, SRN a USA
metodická pomoc byla poskytnuta v 90 případech - 13 badatelům, 28
institucím a 49 studentům při přípravě diplomových a seminárních prací.

Úsek dějin umění

pokračoval výzkum na téma zlínská Škola umění a SUPŠ, jehož dílčím
výstupem se stane slovník absolventů. Zpracováno a doplněno 112
osobností a rozesláno 74 dotazníků
proběhly výzkumy pro přípravu výstav v galerii v roce 2000 a 2001 (téma
cirkus ve výtvarném umění, Erwin Raupp - studium české a německé
literatury, výsledek publikován ve sborníku Slovácko, zpracování textu do
katalogu, dále k výstavám Antonín Nový a Jiří Brázda)
spolupráce při přípravě a realizaci Sympozia lité medaile a drobné
plastiky ve dnech 20.7. až 19.8.2000, dokumentace a propagace akce
průběžně byla poskytována metodická pomoc (14x) a určování či
ohodnocování výtvarných děl ( 54x )

ČINNOST KULTURNĚ - VÝCHOVNÁ

Výstavy



V roce 2000 návštěvníci Slováckého muzea shlédli tyto výstavy :

Etnografický úsek :

Vzácný pane hospodářu ( Slovácké muzeum )
Panna Maria Divotvůrkyně (Slovácké muzeum)
Lidové umění na Slovácku (Gross Schweinbarth, Rakousko)
Len na košule, konopje na gatě (Slovácké muzeum)
Od medu k perníku (Slovácké muzeum)
Velké prádlo (Předklášteří u Tišnova)

Historický úsek :

Jana Kubínová - oděvy a hračky ( Slovácké muzeum )

Historický úsek + úsek dějin umění (spolupráce) :

Erwin Raupp - obrázky ze Slovácka (Slovácké muzeum)

Úsek dějin umění :

Ladislav Chvalkovský - Povodeň 1997 (Mayen, Spolková republika
Německo)
Ladislav Chvalkovský - Povodeň 1997 (Gross Schweinbarth, Rakousko)
Ladislav Chvalkovský - Povodeň 1997 (Niedersultz, Rakousko)
František Janák - sklo (Galerie Slováckého muzea)
Evropa ve škole (Galerie Slováckého muzea)
Cirkus a film (Galerie Slováckého muzea)
Otto Placht - kresby (Galerie Slováckého muzea)
Radek Brož - obrazy (Galerie Slováckého muzea)
Michael Rittstejn - Ošklivé kačátko (Galerie Slováckého muzea)
Alfréd Justitz - obrazy, kresby (Galerie Slováckého muzea)
Sdružení Q (Galerie Slováckého muzea)
Grafika 18.-19.století - portrét a figura (Galerie Slováckého muzea)
Pavel Dvorský - vědecká ilustrace (Galerie Slováckého muzea)
Výsledky 6. ročníku sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky
(Galerie Slováckého muzea)

Archeologický úsek :

Bohatství dávných kultur - poklady doby bronzové (Slovácké muzeum)

Celkem bylo připraveno a realizováno 23 výstav, z nich 5 mimo výstavní
prostory Slováckého muzea, z toho 4 v zahraničí.

Doplňkové kulturní akce



Etnografický úsek :

Velikonoční období

připraveno a realizováno 10 předvádění lidové rukodělné výroby

Vánoční období

připraveno a realizováno 12 předvádění lidové rukodělné výroby

Cyklus besed Večery v muzeu

Bible v umění
Konopje na gatě, len na košulu
Habáni na Moravě

- realizovány celkem 3 přednášky

Úsek dějin umění:

Ples v galerii
Koncert sv Pluka
Koncert sólistů ZUŠ
Koncert absolventů a souborů ZUŠ
Večer pod padákem - Divadlo Karla Hofmana
Jeptišky - Divadlo Karla Hofmana
Módní přehlídka
Večer poezie O. Mikuláška
Večer poezie s L.Kunderou
Rockové koledování pod stromečkem

- realizováno celkem 10 kulturních akcí

Historický úsek:

Podvečery s přírodovědným klubem ( 10 přednášek )
zahájení přednáškového cyklu Cesty ( 10 přednášky )
Večery v muzeu ( 2 přednášky )

- realizovány celkem 3 přednášky

Archeologický úsek:

Paleolitické sídliště v Jarošově
K významu pravěkých kruhových příkopů ve středním Podunají
Válečnictví v pravěku



- realizovány celkem 3 přednášky

Konzervační úsek:

poradenské dny - konzervace dřeva, kovu, textilu

- realizovány celkem 3 akce

Celkem proběhlo v roce 1999 ve Slováckém muzeu 44 koncertů, besed,
představení, předvádění technik lidové rukodělné výroby, kurzů apod.,
z toho 31 v hlavní  budově SM, 3 v objektu Velehradská a 10 v Galerii
SM

Přednášková a další kulturní činnost

Národopisný úsek :

6 odborných přednášek pro 260 osob, z toho 165 dospělých a 95 dětí a
mládeže
30 odborných přednášek v expozici a výstavách pro 1210 návštěvníků,
z toho 560 dospělých a 650 dětí a mládeže

Celkem  36  odborných  přednášek  pro  1470 návštěvníků,  z toho  725
dospělých a 745 dětí a mládeže

Historický úsek :

Celkem 21 odborných přednášek pro 575 osob, z toho 275 dospělých a
300 dětí a mládeže

Úsek dějin umění :

10 odborných přednášek pro 287 dospělých
14 přednášek pro 251 dětí

Celkem 24 odborných přednášek pro 538 osob, z toho 287 dospělých a
251 dětí

Archeologický úsek

Celkem 3 odborné přednášky pro 112 dětí a mládeže

V roce  2000 uspořádalo Slovácké  muzeum celkem 84 přednášek  pro
2695 posluchačů, z toho 1287 dospělých a 1408 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  konference  historiků
"Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století" a národopisný seminář
"Zvykové právo",

Ediční a publikační činnost

V roce 2000 byl vydán sborník Slovácko 1999. Další ročník tohoto sborníku byl
připraven  a  předán  do  výroby  za  spolupráce  poradního  sboru  ředitele  -
redakční rady. Byla vydána barevná publikace Slovácké muzeum a Panna Maria
Divotvůrkyně. Byl připraven a vydán historický sborník  Politická a stavovská
zemědělská hnutí  ve 20.  století.  Ve spolupráci  s Okresním  úřadem  Uherské
Hradiště byl vydán barevný Kalendář kulturních a sportovních akcí v okrese
Uherské  Hradiště  v roce  2001.  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 SUPŠ a publikace Památník Velké Moravy.

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

etnografie - 59 příspěvků do tisku a 14 rozhlasových či televizních relací

historie - 18 příspěvků do tisku

archeologie  -  přibližně  10  příspěvků  do tisku  a  4  rozhlasové  či  televizních
relace

umění - 75 příspěvků do tisku a 28 rozhlasových či televizních relací

Celkem  připravili  odborní  pracovníci  v roce  2000 162 příspěvků  do
tisku a 36 rozhlasových či televizních relací.

Činnost výtvarníka

Plán  činnosti  na  rok  2000  byl  výtvarnicí  splněn.  Instalace  výstav proběhla
v požadovaných  termínech  a  v dobré  kvalitě.  Rovněž  propagační  materiály
dosahovaly velmi dobré úrovně.

Meziúseková výpomoc

Meziúseková výpomoc byla i  v roce 2000 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 2000 plnil provozní úsek úkoly stanovené plánem činnosti následujícím
způsobem:

zajistil opravu poškozených omítek
vyrobil nové regály do garáže
zajistil vymalování pracoven etnografie, výstavního sálu v přízemí a
v prvním patře
zajistil geologický statický posudek pro podchycení nestabilních základů
hlavní budovy SM
zajistil rekonstrukci sociálního zařízení a kuchyňky prvního patra objektu
Hradební
zajistil instalaci topného tělesa v sociálním zařízení objektu Hradební
zajistil nátěr mříží a oken hlavní budovy
zajistil nátěr dveří vnitřních prostor objektu Hradební
zajistil opravu reklamy na štítu objektu Hradební
připravil objekty SM na sezónu
zajistil chemické ošetření dlažby NKP Staré Město před zarůstáním mechy
zajistil opravu plotu NKP Staré Město
zajistil osazení polního dřevěného kříže na pozemku Topolná 93
zajistil všestrannou přípravu a realizaci generální opravy střechy včetně
výměny tašek usedlosti Topolná 90
zajistil opravu poutačů SM

Dále  byly  průběžně  prováděny  pravidelné  kontroly  lokalit  a  objektů  muzea
včetně  odstranění  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 viz 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  Uherské  Hradiště.
Referent  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  .  Kontroly  prováděné  příslušnými  orgány  nezjistily
v průběhu roku žádné závažnější nedostatky v daných oblastech.

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 PC

Technik PC splnil v roce 2000 následující úkoly:

v intervalech 14 dnů až dvou měsíců (podle potřeby) aktualizoval virové
databáze v antivirových programech na všech PC SM
průběžně řešil běžné závady na PC e jejich sofwaru
prověřil stav všech PC SM, podle potřeby provedl jejich upgrade
prověřil legálnost veškerého softwaru na PC SM, podal písemný návrh na
odstranění zjištěných drobných nedostatků
ve spolupráci s firmou BACH probíhalo dolaďování programu Sbírky
pracovníkům SM průběžně poskytována konzultační a školící podpora

Výroční zpráva Slováckého muzea za rok 2000

ČINNOST SBÍRKOTVORNÁ A PÉČE O SBÍRKOVÉ FONDY

Národopisný úsek

V roce 2000 provedl národopisný úsek Slováckého muzea evidenci I. stupně u
255 kusů předmětů získaných darem či koupí. II. stupněm bylo evidováno 500
kusů  sbírkových  předmětů.  Pracovnice  ve  spolupráci  s komisí  provedly
inventuru  textilu  řady  D  (8214  kusů  předmětů)  a  dokončily  inventuru
v depozitářích  v Topolné (obě usedlosti  i  stodoly)  a hlavní  budovy  (depozitář
dřeva)  u  2990  kusů  předmětů.  Celkem  bylo  inventarizováno  11204  kusů
sbírkových  předmětů  národopisné  povahy.  Byla  dohledána  zatím
nefotografovaná  keramika,  30  fotografií  bylo  přiřazeno  ke  20  kartám  II.
stupně. V průběhu roku bylo popsáno 1038 kusů fotografií získaných sběrem a
výzkumem.  Ke  konzervaci  bylo  vybráno  a  předáno  1153  kusů  sbírkových
předmětů národopisné povahy. Terénní sběr sbírkových předmětů byl proveden



v  obcích  :  Mařatice,  Strážnice,  Staré  Město,  Veselí  nad  Moravou,  Vésky,
Hradčovice, Šardice, Nedakonice, Kunovice, Hluk, Louka, Polešovice, Boršice,
Velká nad Veličkou, Pozlovice a Osvětimany. Nákup sbírkových předmětů byl
projednán  ve  dvou  etapách  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.  Podle  požadavku  dokumentačního  úseku  pokračovaly  v  popisu
fotodokumentace deskripční  větou pro počítačové zpracování - celkem 1500
karet.

Archeologický úsek

I.stupněm bylo v roce 2000 pracovníky archeologického oddělení evidováno s
využitím  systému BACH 2934  kusů  předmětů.  Do karet  evidence II.  stupně
bylo zapsáno rovněž s využitím systému BACH celkem 8319 kusů předmětů.
K fotodokumentaci bylo předáno celkem 77 sbírkových předmětů a podklady
pro  zhotovení  116  diapozitivů.  Jednotlivá  fota  byla  přiřazena  ke  kartám  II.
stupně.  Inventarizace exponátů v NKP Staré Město byla závislá na jednáních
s MZM Brno,  který  je  vlastníkem  expozice.  Na základě těchto jednání  byly
zahájeny práce na aktualizaci výstavy. Kontrola archeologických lokalit ( Sady,
Staré Město, Modrá a sv. Klimentek ) proběhla ve dnech 23.3., 24.3., 28.3., a
6.10.2000.  Výsledky  kontroly  byly  zapsány  v Knize  kontrol,  nebyly  zjištěny
žádné závady. Po celý rok pokračovalo a bylo dokončeno hrubé třídění fondu A,
ukončena byla inventarizace fondu SM (1038 čísel).  Z výzkumů a terénních
záběrů bylo zpracováno celkem 13 fotografií,  fotodokumentaci bylo předáno
k evidenci 302 fotek sbírkových předmětů a 16 kusů diapozitivů. Protokolárně
bylo předáno konzervačnímu oddělení celkem 186 kusů sbírkových předmětů
ze sbírkového fondu i záchranných výzkumů a zhotoveno 66 kopií předmětů
pro výstavu "Bohatství dávných kultur".Ve všech depozitářích archeologického
oddělení  je  pravidelně  sledována  teplota  a  vlhkost.  Tyto  hodnoty  jsou
zapisovány do zvláštních sešitů, které jsou uloženy v příslušných depozitářích.
V depozitáři  Topolná  bylo  sledování  prováděno  pravidelně  jednou  týdně,  ve
františkánském  klášteře  denně.  Od  listopadu  t.r.  byla  sledována  vlhkost  a
teplota i  v depozitáři  Buchlovice.  Měsíčně je kontrolován  trezor  a předměty
v něm uložené. Rovněž o této skutečnosti byl prováděn zápis do Knihy kontrol
trezoru, uložené ve františkánském klášteře. K zařazení do dokumentace bylo
pracovníky předáno celkem 895 kusů karet. Byla ukončena jednání s MZM ve
věci majetkoprávního vypořádání sbírkových předmětů archeologické povahy,
nalézajících se dosud neoprávněně řadu desetiletí v depozitářích MZM,. s tím,
že  předměty  budou  navráceny  Slováckému  muzeu.  Převoz  sbírek
archeologického oddělení z depozitáře v Topolné do depozitáře v Buchlovicích
byl dokončen 31.3.2000.



Historický úsek

Pracovnice historického úseku  evidovala I.  stupněm  165  a II.  stupněm  191
kusů sbírkových předmětů. Do počítače vložila spolupracovnice z knihovny SM
celkem 997 karet evidence II. stupně, celkový počet vložených karet činí 4132
kusů.K  fotodokumentaci  bylo  předáno  100  kusů  pohlednic,  50  kusů
trojrozměrných  předmětů.  Za  celý  rok  bylo  nafotografováno  60  kusů
trojrozměrných předmětů (z toho 25 digitální  foto,  8  diapozitivy),  100 kusů
pohlednic. Sbírkové předměty byly nafotografovány na 210 pozitivech (včetně
duplicitních  detailů).  Ke  konzervaci  bylo  vybráno  a  předáno  10  kusů
postavníků,  předměty  pro stálou  historickou expozici  města předány nebyly
z důvodu  oddálení  realizace výstavby  expozice.  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.

Úsek dějin umění

Prostřednictvím nákupní komise byly zakoupeny a evidovány I. stupněm nové
sbírkové předměty v počtu 46 kusů. Evidence II. stupně a reevidence proběhla
u 20 předmětů. Bylo zhotoveno a určeno 152 kusů klasických snímků a 75
digitálních  záběrů  .  Pravidelně  byl  kontrolován  stav  sbírkových  předmětů
v depozitářích  a  klimatické  podmínky,  o  kontrolách  byly  vedeny  zápisy.
Zrestaurovány byly 2 obrazy. Ke konzervaci bylo předáno 12 rámů obrazů.

Úsek dokumentace a skladu tisků

Na úseku dokumentace byly v roce 2000 plněny úkoly následujícím způsobem
:

evidován negativní a pozitivní materiál sbírkového fondu ( černobílé a
barevné snímky ) u 339 kusů předmětů, z toho 37 kusů etnografie a 302
archeologie, dále 90 barevných diasnímků pro tisk, z toho 82 etnografie a
8 historie.
evidován negativní a pozitivní materiál z výzkumů a výstav v počtu 1924
kusů, z toho 134 kusů archeologie, 1136 kusů etnografie, 258 kusů
historie a 296 kusů umění. Ze stávající kartotéky bylo do počítače vloženo
3676 položek. Celkový počet karet v PC za rok 2000 činí 5600 kusů.
Reevidence karet proběhla u 350 kusů. Stav počítadla na PC koncem roku
2000 činil celkem 27000 položek. Do přírůstkové knihy evidence I. stupně
bylo zapsáno celkem 2926 přírůstkových čísel.
zpracováno celkem 230 diasnímků, z toho 90 sbírkových předmětů.
zpracováno celkem 82 kusů negativů získaných přefocením starých
skleněných desek.
po přefocení a zhotovení nového negativu bylo zpracováno 207 kusů karet



národopisného fondu
zpracována konzervační fotodokumentace na 269 kartách
po celý rok prováděna evidence zápůjček 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
ve spolupráci s firmou BACH proveden převod 23838 položek. Rovněž byl
dolaďován systém pro potřeby SM
ve spolupráci s odbornými úseky byl připravován foto fond pro zpracování
na PC.

Fotografický a videoúsek

V souladu s plánem  činnosti  byly  v roce 2000  zabezpečeny tyto fotografické
práce:

provedena fotodokumentace sbírkového fondu muzea v počtu 424 kusů
negativů a pozitivů ( etnografie 117 kusů, historie 173 kusů, umění 57
kusů, archeologie 77 kusů ) + neevidovaný počet digitálních snímků
provedena fotodokumentace výzkumů a výstav v počtu 703 kusů pozitivů a
negativů ( 269 kusů etnografie, 264 kusů historie, 170 kusů umění ) +
neevidovaný počet digitálních snímků
zhotoveno 82 kusů reprodukčních negativů a pozitivů z historických
skleněných desek
zhotoveno 207 kusů reprodukcí karet, které neměly negativ
zpracováno 226 kusů fotografií z nového nákupu a darů
provedena fotodokumentace vybraných uměleckohistorických památek
v počtu 220 kusů záběrů
průběžně prováděna fotodokumentační práce pro výstavní činnost muzea
průběžně prováděna fotodokumentace konzervačních procesů v počtu 249
kusů záběrů
podle požadavků prováděny fotografické práce pro publikační a
propagační účely s důrazem na publikaci Slovácké muzeum
podle požadavků zhotovovány videozáznamy
podle požadavků ozvučovány vybrané akce muzea
průběžně zajišťován nákup a evidence fotomateriálu

Fotografický úsek zpracoval za rok celkem 1561 kusů čb.pozitivů 13x18, 1144
kusů čb.negativů 6x9 a 160 čb.negativů 6x7, 317 kusů čb. negativů 9x12, 38
kusů PROFI Color 6x9, 310 kusů color pozitiv 9x13 a 310 kusů color negativ



24x36.

Úsek konzervace

V roce 2000 byly zabezpečeny v souladu s plánem činnosti tyto konzervátorské
práce :

zkonzervovány předměty pro etnografické oddělení - z nákupů 1999 a
2000 celkem 351 kusů. K výstavě Panna Maria zkonzervováno 62 kusů
exponátů, 136 předmětů z usedlosti Topolná 40, v rámci přípravy nového
uložení ošetřeno 220 párů obuvi. Spoluúčast při převozu celého fondu
obuvi do Topolné. Spolupracováno při inventarizaci části sbírkového fondu
etnografie. Spolupracováno při údržbě areálů v Topolné. Provedena
odborná oprava 6 kusů předmětů z depozitáře Topolná
pro úsek umění zkonzervováno 11 kusů dřevěných rámů obrazů
pro archeologické oddělení zkonzervováno 179 kusů keramiky a kovu ze
stávajících fondů, 2 kusy z nových výzkumů, pro výstavu o době bronzové
zhotoveny kopie, konzervováno 160 předmětů ze zápůjček a
spolupracováno při instalaci výstavy
pro historický úsek zkonzervováno 20 kusů postavníků. Pro stálou
historickou expozici nebyly předměty připravovány v důsledku posunu
termínu jejího otevření ze strany města UH
bylo spolupracováno s ostatními odbornými odděleními při instalaci
nových regálů a skříní v depozitářích, ukládání sbírkových předmětů,
kontrolách sbírek v depozitářích, instalacích výstav apod.
pravidelně ( minimálně 1x za měsíc ) byly kontrolovány , větrány ,
případně zvlhčovány depozitáře včetně předkládání zpráv o jejich stavu
na PC zpracováno celkem 231 kusů konzervačních karet
účast na odborném semináři v Písku a Praze
protokolárně předávány předměty před a po konzervaci
probíhala konzervace plastiky sv. Anny pro město Kunovice
4 x se uskutečnily poradenské dny pro veřejnost

Knihovna

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

v uplynulém roce pracovnice poskytla 1676 zápůjček, z toho 1256
badatelům a 420 odborným pracovníkům.
průběžně doplňován knihovní fond včetně zápisů nových přírůstků - do
počítače bylo vloženo celkem 309 přírůstků
nově svázaná periodika i opravené vazby poškozených knih byly opět
vřazeny do fondu knihovny. Tisky za rok 2000 jsou kompletovány
postupně



za rok 2000 byla analyticky zpracována tato periodika: Slovácká jiskra,
Slovácké noviny, Časopis spolku přátel starožitností, Archívní časopis,
Památky a příroda, Zvuk, Brno v minulosti a dnes, Dolina Urgatina, Lidová
tvořivost, Mládí, Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně, Selský
archiv, Studie Muzea Kroměřížska, Zálesí.
obvyklým způsobem spolupracováno s knihovnami v zahraničí - Knihovna
Slovenske Akademie Znalosti in Umetnosti v Ljubljaně, Institut za
etnologiu i folkloristiku v Zagrebu, Volkskundliches Seminar der
Universität Bonn, Slovenski etnografski muzei v Ljubljani, Muzeum
Okregowe v Rzeszowie Těmto institucím byly zaslány sborníky Slovácko.
Publikace Slovácké muzeum a Galerie Slováckého muzea byly doručeny
Germanisches National Museum v Nürnbergu.
pro historický úsek bylo na PC zpracováno 997 karet evidence II. stupně
do městského informačního centra byly vypracovávány a dodávány
propagační materiály a informace ve spolupráci s dr. Rašticovou
elektronickou poštou. Pracovnice rovněž plnila úkoly administrativního
charakteru včetně vazby materiálů, kopírování apod.
bylo pokračováno ve "výstřižkové službě" Slováckého muzea. Všechna
regionální periodika jsou zpracována do čísla 50. Deník Rovnost a oficiální
výstřižková služba je zpracovávána postupně, dokončení proběhne v lednu
2001. Všechny články budou vřazeny do kartotéky rovněž v lednu 2001.
zkvalitněna spolupráce s městy a obcemi v zasílání jimi vydaných
regionálních tisků.

ČINNOST VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A METODICKÁ

Národopisný úsek

výzkum "Osobnost Františka a Josefa Hány", pokračování, proveden
výzkum v Blatnici, zpracováno 40 výzkumových karet
výzkum "Význam patronských motivů na keramice ze sbírkového fondu
Slováckého muzea", pořízen seznam veškeré keramiky s uvedenou
tematikou, prostudován materiál na evidenčních kartách keramiky SM,
výzkum ukončen formou studie publikované ve sborníku Slovácko
připraven a odevzdán scénář a libreto výstavy "Panna Maria ochránkyně
Moravy" (spolupráce s dr. Štajnochrem)
výzkum "Zvykové právo", zhotoven dotazník na téma "Zvykové právo-
rodiče a děti", rozesláno 23 dotazníků kronikářům obcí okresu Uherské
Hradiště, studium archivních pramenů a literatury na téma "Sousedské
zvykové právo", zpracován a přednesen příspěvek "Sousedské zvykové
právo" na pracovním semináři MKKK
adresář lidových výrobců doplňován průběžně
provedena bibliografie lidových obyčejů ze sborníku Náš domov, ročník
1,10,11,13 a 15



na úseku kronikářské práce byly zaškoleni noví kronikáři, provedeny
konzultace zápisů v kronikách, aktualizovány adresáře kronikářů,
zhodnoceno 70 ročních zápisů kronik, realizován Okresní aktiv kronikářů
metodická pomoc poskytnuta jednotlivcům, skupinám, obcím, institucím,
souborům apod. ve 149 případech

Archeologický úsek

podle požadavků investorů oddělení proběhly záchranné výzkumy a dozory
v těchto obcích: Uherské Hradiště, Modrá, Uherský Brod, Kunovice,
Velehrad a Nedakonice
bylo zpracováno 37 nových i dosud nezpracovaných starých nálezových
zpráv
stavební činnost byla sledována u 104 staveb v celém okrese Uherské
Hradiště včetně vedení příslušné agendy
s investory bylo uzavřeno 21 smluv na provedení záchranného
archeologického výzkumu v Kunovicích, Modré, Uherském Brodu,
Uherském Hradišti, Nedakonicích, Babicích a Kostelanech
pro SUPP-SAS a pro RRR OkÚ UH bylo zpracováno 12 mapových listů
v programu Arc.Wiev
v rámci mapové a katalogové registrace "Vývoj osídlení údolní nivy řeky
Moravy" byly zpracovány katastry těchto obcí: Polešovice, Uherský
Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Kostelany, Kunovice, Nedakonice, Spytihněv,
Babice, Topolná, Huštěnovice, Kněžpole
materiál z výzkumu Nechvalín byly systematicky tříděny podle
numerického kódu v depozitáři Buchlovice. Katalog z výzkumu bude
předán k publikování v druhé polovině roku 2001
výsledky výzkumů byly publikovány v Přehledech výzkumů 1999-2000
(1x), ve Sborníku prací filozofické fakulty MU, číslo M4 (1x) a ve sborníku
Slovácko (1x). V časopise Pravěk a sborníku Slovácko byly uveřejněny 2
recenze. 1 studie byla odevzdána do tisku sborníku věnovanému prof.
Buchvaldkovi
průběžně bylo spolupracováno společně s dr. Rašticovou a externími
partnery na přípravě a vydání sborníku z konference "Velká Morava mezi
východem a západem"
proběhly přípravné práce na textové i obrazové části publikace Památník
Velké Moravy (odevzdání do konce února 2001)

Historický úsek

v roce 2000 pokračoval výzkum Uměleckohistorické památky okresu
Uherské Hradiště - Ostrožské předměstí a Kvačice na základě studia
literatury a pramenů včetně provedení fotodokumentace
pokračoval dlouhodobý výzkum Dům roku, při němž byla zpracovávána



stavební dokumentace oceněných domů v Uherském Hradišti
byla provedena fotodokumentace novostaveb v centru města (264
fotografií)
byla připravena a realizována mezinárodní vědecká konference agrárních
historiků na téma "Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století"
ve dnech 17.-18. května za účasti 34 vědeckých pracovníků z ČR, SR,
Bulharska, Makedonie, SRN a USA
metodická pomoc byla poskytnuta v 90 případech - 13 badatelům, 28
institucím a 49 studentům při přípravě diplomových a seminárních prací.

Úsek dějin umění

pokračoval výzkum na téma zlínská Škola umění a SUPŠ, jehož dílčím
výstupem se stane slovník absolventů. Zpracováno a doplněno 112
osobností a rozesláno 74 dotazníků
proběhly výzkumy pro přípravu výstav v galerii v roce 2000 a 2001 (téma
cirkus ve výtvarném umění, Erwin Raupp - studium české a německé
literatury, výsledek publikován ve sborníku Slovácko, zpracování textu do
katalogu, dále k výstavám Antonín Nový a Jiří Brázda)
spolupráce při přípravě a realizaci Sympozia lité medaile a drobné
plastiky ve dnech 20.7. až 19.8.2000, dokumentace a propagace akce
průběžně byla poskytována metodická pomoc (14x) a určování či
ohodnocování výtvarných děl ( 54x )

ČINNOST KULTURNĚ - VÝCHOVNÁ

Výstavy

V roce 2000 návštěvníci Slováckého muzea shlédli tyto výstavy :

Etnografický úsek :

Vzácný pane hospodářu ( Slovácké muzeum )
Panna Maria Divotvůrkyně (Slovácké muzeum)
Lidové umění na Slovácku (Gross Schweinbarth, Rakousko)
Len na košule, konopje na gatě (Slovácké muzeum)
Od medu k perníku (Slovácké muzeum)
Velké prádlo (Předklášteří u Tišnova)

Historický úsek :

Jana Kubínová - oděvy a hračky ( Slovácké muzeum )

Historický úsek + úsek dějin umění (spolupráce) :

Erwin Raupp - obrázky ze Slovácka (Slovácké muzeum)



Úsek dějin umění :

Ladislav Chvalkovský - Povodeň 1997 (Mayen, Spolková republika
Německo)
Ladislav Chvalkovský - Povodeň 1997 (Gross Schweinbarth, Rakousko)
Ladislav Chvalkovský - Povodeň 1997 (Niedersultz, Rakousko)
František Janák - sklo (Galerie Slováckého muzea)
Evropa ve škole (Galerie Slováckého muzea)
Cirkus a film (Galerie Slováckého muzea)
Otto Placht - kresby (Galerie Slováckého muzea)
Radek Brož - obrazy (Galerie Slováckého muzea)
Michael Rittstejn - Ošklivé kačátko (Galerie Slováckého muzea)
Alfréd Justitz - obrazy, kresby (Galerie Slováckého muzea)
Sdružení Q (Galerie Slováckého muzea)
Grafika 18.-19.století - portrét a figura (Galerie Slováckého muzea)
Pavel Dvorský - vědecká ilustrace (Galerie Slováckého muzea)
Výsledky 6. ročníku sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky
(Galerie Slováckého muzea)

Archeologický úsek :

Bohatství dávných kultur - poklady doby bronzové (Slovácké muzeum)

Celkem bylo připraveno a realizováno 23 výstav, z nich 5 mimo výstavní
prostory Slováckého muzea, z toho 4 v zahraničí.

Doplňkové kulturní akce

Etnografický úsek :

Velikonoční období

připraveno a realizováno 10 předvádění lidové rukodělné výroby

Vánoční období

připraveno a realizováno 12 předvádění lidové rukodělné výroby

Cyklus besed Večery v muzeu

Bible v umění
Konopje na gatě, len na košulu
Habáni na Moravě

- realizovány celkem 3 přednášky



Úsek dějin umění:

Ples v galerii
Koncert sv Pluka
Koncert sólistů ZUŠ
Koncert absolventů a souborů ZUŠ
Večer pod padákem - Divadlo Karla Hofmana
Jeptišky - Divadlo Karla Hofmana
Módní přehlídka
Večer poezie O. Mikuláška
Večer poezie s L.Kunderou
Rockové koledování pod stromečkem

- realizováno celkem 10 kulturních akcí

Historický úsek:

Podvečery s přírodovědným klubem ( 10 přednášek )
zahájení přednáškového cyklu Cesty ( 10 přednášky )
Večery v muzeu ( 2 přednášky )

- realizovány celkem 3 přednášky

Archeologický úsek:

Paleolitické sídliště v Jarošově
K významu pravěkých kruhových příkopů ve středním Podunají
Válečnictví v pravěku

- realizovány celkem 3 přednášky

Konzervační úsek:

poradenské dny - konzervace dřeva, kovu, textilu

- realizovány celkem 3 akce

Celkem proběhlo v roce 1999 ve Slováckém muzeu 44 koncertů, besed,
představení, předvádění technik lidové rukodělné výroby, kurzů apod.,
z toho 31 v hlavní  budově SM, 3 v objektu Velehradská a 10 v Galerii
SM

Přednášková a další kulturní činnost

Národopisný úsek :

6 odborných přednášek pro 260 osob, z toho 165 dospělých a 95 dětí a



mládeže
30 odborných přednášek v expozici a výstavách pro 1210 návštěvníků,
z toho 560 dospělých a 650 dětí a mládeže

Celkem  36  odborných  přednášek  pro  1470 návštěvníků,  z toho  725
dospělých a 745 dětí a mládeže

Historický úsek :

Celkem 21 odborných přednášek pro 575 osob, z toho 275 dospělých a
300 dětí a mládeže

Úsek dějin umění :

10 odborných přednášek pro 287 dospělých
14 přednášek pro 251 dětí

Celkem 24 odborných přednášek pro 538 osob, z toho 287 dospělých a
251 dětí

Archeologický úsek

Celkem 3 odborné přednášky pro 112 dětí a mládeže

V roce  2000 uspořádalo Slovácké  muzeum celkem 84 přednášek  pro
2695 posluchačů, z toho 1287 dospělých a 1408 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  konference  historiků
"Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století" a národopisný seminář
"Zvykové právo",

Ediční a publikační činnost

V roce 2000 byl vydán sborník Slovácko 1999. Další ročník tohoto sborníku byl
připraven  a  předán  do  výroby  za  spolupráce  poradního  sboru  ředitele  -
redakční rady. Byla vydána barevná publikace Slovácké muzeum a Panna Maria
Divotvůrkyně. Byl připraven a vydán historický sborník  Politická a stavovská
zemědělská hnutí  ve 20.  století.  Ve spolupráci  s Okresním  úřadem  Uherské
Hradiště byl vydán barevný Kalendář kulturních a sportovních akcí v okrese
Uherské  Hradiště  v roce  2001.  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 SUPŠ a publikace Památník Velké Moravy.



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

etnografie - 59 příspěvků do tisku a 14 rozhlasových či televizních relací

historie - 18 příspěvků do tisku

archeologie  -  přibližně  10  příspěvků  do tisku  a  4  rozhlasové  či  televizních
relace

umění - 75 příspěvků do tisku a 28 rozhlasových či televizních relací

Celkem  připravili  odborní  pracovníci  v roce  2000 162 příspěvků  do
tisku a 36 rozhlasových či televizních relací.

Činnost výtvarníka

Plán  činnosti  na  rok  2000  byl  výtvarnicí  splněn.  Instalace  výstav proběhla
v požadovaných  termínech  a  v dobré  kvalitě.  Rovněž  propagační  materiály
dosahovaly velmi dobré úrovně.

Meziúseková výpomoc

Meziúseková výpomoc byla i  v roce 2000 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 2000 plnil provozní úsek úkoly stanovené plánem činnosti následujícím
způsobem:

zajistil opravu poškozených omítek
vyrobil nové regály do garáže
zajistil vymalování pracoven etnografie, výstavního sálu v přízemí a
v prvním patře
zajistil geologický statický posudek pro podchycení nestabilních základů
hlavní budovy SM
zajistil rekonstrukci sociálního zařízení a kuchyňky prvního patra objektu
Hradební
zajistil instalaci topného tělesa v sociálním zařízení objektu Hradební
zajistil nátěr mříží a oken hlavní budovy



zajistil nátěr dveří vnitřních prostor objektu Hradební
zajistil opravu reklamy na štítu objektu Hradební
připravil objekty SM na sezónu
zajistil chemické ošetření dlažby NKP Staré Město před zarůstáním mechy
zajistil opravu plotu NKP Staré Město
zajistil osazení polního dřevěného kříže na pozemku Topolná 93
zajistil všestrannou přípravu a realizaci generální opravy střechy včetně
výměny tašek usedlosti Topolná 90
zajistil opravu poutačů SM

Dále  byly  průběžně  prováděny  pravidelné  kontroly  lokalit  a  objektů  muzea
včetně  odstranění  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 viz 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  Uherské  Hradiště.
Referent  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  .  Kontroly  prováděné  příslušnými  orgány  nezjistily
v průběhu roku žádné závažnější nedostatky v daných oblastech.

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 PC



Technik PC splnil v roce 2000 následující úkoly:

v intervalech 14 dnů až dvou měsíců (podle potřeby) aktualizoval virové
databáze v antivirových programech na všech PC SM
průběžně řešil běžné závady na PC e jejich sofwaru
prověřil stav všech PC SM, podle potřeby provedl jejich upgrade
prověřil legálnost veškerého softwaru na PC SM, podal písemný návrh na
odstranění zjištěných drobných nedostatků
ve spolupráci s firmou BACH probíhalo dolaďování programu Sbírky
pracovníkům SM průběžně poskytována konzultační a školící podpora


