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A. Část textová
Úvod
Když se řekne Valašsko, řadě lidem se vybaví krásná příroda a krajina, folklórní
soubory, písně a tradice, pro někoho je to stádo ovcí s Valachem v kroji nebo
třeba dobrá slivovice. Region Valašska má mnoho podob a vůní.
K institucím, které na Valašsku působí, patří také Muzeum regionu
Valašsko. Vzniklo v roce 1964 sloučením Muzea ve Valašském Meziříčí
(předchůdce muzea – Musejní společnost ve Valašském Meziříčí byla
založena již v roce 1884), Muzea ve Vsetíně (založeno 1924) a Muzea v Kelči.
Od roku 2005 je součástí muzea i vsetínská Hvězdárna.

Muzeum je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a profiluje se jako muzeum
víceoborové – je tvořeno třemi odbornými pracovišti – Oddělením
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společenských věd, Přírodovědným oddělením a Hvězdárnou Vsetín. Hlavní
náplní společenskovědného a přírodovědného oddělení je péče o svěřené
sbírkové fondy, včetně akviziční, vědeckovýzkumné, prezentační a publikační
činnosti a realizace kulturně výchovných a vzdělávacích programů. Sběrnou
oblastí je etnografický region Valašsko v širších hranicích okresu Vsetín.
Hvězdárna Vsetín se od svého vzniku v roce 1950 zabývá především
popularizací astronomie a přírodních věd vůbec, a to nejen mezi školní
mládeží ale i širokou veřejností.
Muzeum má 40 pracovníků působících v pěti objektech spravovaných
muzeem (Zámek Vsetín, Hvězdárna, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí,
kostel Svaté Trojice, Zámek Lešná). Celková návštěvnost na všech
pracovištích byla v roce 2009 52 554 návštěvníků. Muzeum spravuje 413 344
sbírkových předmětů. Rozpočet muzea v roce 2009 byl 17 671 000,- Kč, z toho
16 600 000,- Kč byl příspěvek zřizovatele.
Výjimečný potenciálem z hlediska zpřístupňování sbírek, z hlediska
kultury a cestovního ruchu je skutečnost, že muzeum má ve správě tři zámky
(zámek Vsetín, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, zámek Lešná u
Valašského Meziříčí) a kostel Svaté Trojice ve Valašském Meziříčí. Žádné jiné
muzeum ve Zlínském kraji nepůsobí v tolika zámeckých budovách –
nemovitých kulturních památkách. Navíc se jedná o takřka jediné podobné
turisticky atraktivní objekty na Valašsku.
Rok 2009 byl ve znamení řady změn. Ředitel muzea Mgr. Jiří Haas odešel
v březnu 2009 do důchodu, do 1. 8. 2009 řídila muzeum jeho zástupkyně Mgr.
Hana Jabůrková a od 1. 8. 2009 byl novým ředitelem MRV jmenován Ing.
Milan Půček, MBA, Ph.D. Z hlediska dalšího zaměření a zatraktivnění muzea
byla pracovníky muzea zpracována řada podkladů a projektů, které budou
realizovány v dalších letech:
a) libreto změny expozic v zámku Vsetín ve spolupráci s Městem Vsetín
(podrobněji
viz
http://www.muzeumvalassko.cz/prohlizec/data/ostatni/ostatnirozhledy-vychodni-moravy-2010.pdf)
b) libreto změny expozic v zámku Kinských ve spolupráci Města Valašské
Meziříčí
c) projekt do Operačního programu Životní prostředí „Environmentální
střediska Muzea regionu Valašsko“ na částku 9 311 000,- Kč.
d) projekt do Operačního programu Životní prostředí „Regenerace a
obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského
Meziříčí“ na částku 6 333 000,- Kč.
e) projekt do Regionálního operačního programu „Stavební obnova a
modernizace zámku Lešná“ na částku 32 702 000,- Kč
Tyto podklady a projekty jsou blíže popsány v bodě 6.5 „II. Odborné části“
toho dokumentu.
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Základní charakteristika
Název
organizace:

Právní forma:
IČ:
Sídlo:
Kontakty
Statutární
orgán:

Předmět
činnosti:

Přepočtený
počet
zaměstnanců
Pracoviště:

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, příspěvková organizace
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo na svém zasedání dne 16.
prosince 2009 zkrácení názvu na Muzeum regionu Valašsko,
příspěvková organizace
příspěvková organizace Zlínského kraje
00098574
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
Telefon: +420 571 411 690, e-mail: muzeum@muzeumvalassko.cz,
http://www.muzeumvalassko.cz/
Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., ředitel od 1. srpna 2009
Mgr. Hana Jabůrková, pověřený zástupce statutárního orgánu od
1. dubna 2009 do 31. července 2009
Mgr.Jiří Haas, ředitel do 31. března 2009
Hlavní činnost:
- Víceoborové muzeum v oblasti společenských a přírodních
věd ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy. Sběrná oblast: Valašsko
- Správa a zpřístupňování památkově chráněných objektů
(3 zámky a kostel)
- Činnost hvězdárny
- Popularizační a vzdělávací aktivity
- Výzkum a další odborné činnosti
Doplňková činnost:
- Maloobchodní prodej zboží
k 31. 12. 2008: 37,84
k 31. 12. 2009: 39,96
Zámek Vsetín, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
Celoroční provoz. Expozice: Lidové bouře na Vsetínsku; Umění
a umělecká řemesla (včetně sbírky ohýbaného nábytku);
Valašsko v lidové výrobě, kroji a obyčejích. Další aktivity:
Vyhlídková zámecká věž, galerie, krátkodobé výstavy,
zámecký park, pořádání kulturních akcí, pronájmy prostor
včetně svatebních obřadů.
Zámek Kinských, Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí
Celoroční provoz. Expozice: Valašské Meziříčí v zrcadle dějin;
Sklo a gobelíny, Nástropní obrazy ze zámku Lešná a konšelský
nábytek; Kavárnička Antonína Duřpeka. Další aktivity:
krátkodobé výstavy, pořádání kulturních akcí, pronájmy prostor
včetně svatebních obřadů.
Zámek Lešná, 756 41 Lešná
Zámek je uzavřen (v rekonstrukci), zpřístupněn je cenný
krajinářský park.
Kostel a lapidárium Svaté rojice ve Valašském Meziříčí
Zpřístupněn v letních měsících, pořádání koncertů
Hvězdárna Vsetín, Jabloňová 231, 755 11 Vsetín
Celoroční provoz. Popularizace astronomie a přírodních věd,
doplňková výuka pro všechny typy školských zařízení, odborné
a popularizační přednášky pro veřejnost, pozorování Slunce a
večerní astronomická pozorování, pořádání kulturních akcí
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I. Ekonomická část
1) Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů
Závazně stanovené ukazatele pro rok 2009 organizace dodržela.
Organizaci byla schválena a poskytnuta investiční dotace ve výši 179 000,00
Kč na dokončení hospodářské budovy č. 94 v Lešné IP 416/2/0. Dále byl
schválen odvod z Investičního fondu ve výši 155 000,00 Kč na Stavební úpravy
kotelny v zámku Kinských ve Val. Meziříčí.
Za rok 2009 byly provedeny tyto úpravy závazných ukazatelů rozpočtu:
1. změna závazných ukazatelů rozpočtu k 23.6.2009
Schválený příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2009 ve výši
15 430 000,00 Kč byl navýšen o 1 050 000,00 Kč (usnesení ZK čj. 0528/R14/09).
Závazný objem prostředků na platy se zvýšil o 460 000,00 Kč na částku
8 220 000,00 Kč.
2. změna závazných ukazatelů rozpočtu ke dni 23.10.2009
Usnesením Rady ZK čj. 1010/R22/09 byl navýšen příspěvek na provoz o
účelovou dotaci ve výši 120 000,00 Kč. Jednalo se o účelovou dotaci na
Obnovu nemovité kulturní památky – kostela Nejsvětější Trojice – UZ 34055.
Dotace byla vyčerpána v plné výši.
Upravený rozpočet
Závazný objem prostředků na platy
Závazný objem OON
UZ 34055

16 480 000,00 Kč
8 220 000,00 Kč
150 000,00
Kč
120 000,00 Kč

Investiční dotace ISPROFIN
V druhé polovině roku získala organizace z MK ČR v rámci Podpory rozvoje a
obnovy MTZ regionálních kulturních zařízení – účelově určené státní finanční
prostředky na technické zhodnocení garážových stání v zámku Vsetín ve výši
200 000,00 Kč.
2) Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti
1.

Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti

Celkové náklady organizace za rok 2009 v hlavní činnosti byly 17 517 591,86
Kč (101,15%). Z toho :
501 Spotřeba materiálu 1 096 835,93 Kč (132,15 %)
Největší položkou ve spotřebě materiálu a překročení oproti plánu byl nákup
drobného majetku. Organizace neustále narážela na problémy se zastaralou
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výpočetní technikou. Proto po navýšení prostředků v pololetí a úsporou
z jiných položek bylo rozhodnuto o výměně počítačů, serverů, byly
dokoupeny na pracoviště tiskárny, dovybaveny potřebnými komponenty.
S nástupem nových pracovníků bylo potřeba dokoupit a vybavit nové
pracoviště (účetní, projektový manager). Z větších položek to byl nákup frézy,
kterou jsme nutně potřebovali, v letošním zimním období je více než využita.
Ostatní položky spotřeby materiálu nebyly překročeny.
Dalším důvodem překročení byly neplánované výnosy odborných
pracovníků, které byly podmíněny nákupem potřebného vybavení pro práci
v terénu.
502 Energie 2 080 602,15 Kč (93,72 %)
Na energiích organizace v tomto roce vlivem mírné zimy ušetřila. V letošním
roce došlo v zámku Kinských k výměně elektrického vytápění za plynové, kde
se předpokládá po odstranění drobných nedostatků další úspora.
Na účtu energií došlo k překročení vodného a stočného.
511 Opravy a udržování 472 083,50 Kč (172,92 % ) viz dále bod 6.
518 Ostatní služby 1 703 228,53 (111,39 %)
Telefony a internet
Na konci roku 2008 byla zakoupena nová telefonní ústředna, která měla
přinést úsporu, ale její zprovoznění a přizpůsobení požadavkům je stále
v jednání a vyžaduje další finance. V druhé polovině roku se zvýšil počet
hovorů vzhledem k nově vznikajícím projektům.
Překročení rozpočtované částky bylo za nájemné v kasárnách ve Val.
Meziříčí, které se zvedlo o inflační koeficient.
Mírně jsme překročili částky za reklamu a za drobný nehmotný majetek, kde
nám chyběly licence na MS Office.
521 Mzdové náklady viz dále bod 5.
524 Zákonné sociální pojištění 2 664 851,00 Kč (91,26 %)
Na základě zákona č.221/2009 Sb. organizace uplatnila slevy na pojistném na
sociální zabezpečení.
549 Jiné ostatní náklady 265 000,87 (123,26 %)
Na účtu technického zhodnocení do 40. tis. jsme naúčtovali položky za 77 tis.
KČ.
Jednalo se např. o moduly a porty v hodnotě 35 tis. Kč do telefonní ústředny
nakoupené na konci roku 2008.
S rekonstrukcí kotelny ve Valašském Meziříčí souviselo neplánované přepažení
průchozí místnosti do budoucí kotelny pro potřeby depozitárního využití
v ceně 10 tis. Kč. Revizí EZS ve Valašském Meziříčí byla zjištěna nefunkčnost tří
kamer, z toho dvě musely být vyměněny.
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Při dokončování IA Stavební úpravy hospodářské budovy v Lešné č. 94 byl na
základě požadavku obce dokoupen fakturační elektroměr.
551 Odpisy 492 107,00 Kč (95,93 %)
Oproti plánu jsou odpisy nižší, důvodem bylo posunutí dokončení IA Stavební
úpravy hospodářské budovy v Lešné č. 94 a také se později ukončila a
zařadila do užívání kotelna ve Valašském Meziříčí.

2.

Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti

Schválený rozpočet byl během roku navýšen na částku 16 720 000,00 Kč.
Celkové výnosy organizace za rok 2009 v hlavní činnosti byly 17 671 765,40 Kč
(101,26 %).

602 Tržby za služby 515 759,00 Kč (128,30 %)
Tržby za služby se zvýšily o 114 tis. Kč. Z části byly překročeny tržby
z návštěvnosti a přednášek. Neplánovanou část výnosů jsme získali
vypracováním odborných výsledků Přírodovědného oddělení a dalších
požadavků.
621 Aktivace 58 000,00 Kč (51,79 %)
Aktivace časopisu Valašsko-vlastivědná revue je nižší oproti plánu, snížili jsme
počet kusů aktivovaných na sklad, abychom nezvyšovali skladové zásoby.
648 Zúčtování fondů viz. fondy viz dále
649 Jiné ostatní výnosy 93 608,00 Kč (234,02 %)

3.

Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x

381 Náklady příštích období 30 911,00 Kč
Zůstatek je složen převážně z předplatného odborných časopisů
z předplaceného nájmu lahví na technické plyny (nájem do roku 2013).

a

385 Příjmy příštích období 4 055,00 Kč
Je zde proúčtovaný příjem z nájmu a přednášky, který byl vložen do pokladny
v lednu 2010.
389 Dohadný účet pasivní 205 582,00 Kč
Na tomto účtu je předpokládaná nevyfakturovaná spotřeba plynu (zámek
Vsetín za 11.+12. 2009) v částce 161 572,00 Kč a nevyfakturovaná dodávka
vody v částce 44 010,00 Kč.
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3) Vyhodnocení doplňkové činnosti
Náklady u doplňkové činnosti činily 110 472,20 Kč. Výnosy pak dosáhly částky
140 176,23 Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 29 704,03 Kč.
Jednalo se hlavně o maloobchodní prodej zboží, z části v režimu komisního
prodeje, publikace vydávané jinými subjekty, katalogy, pohlednice, drobné
upomínkové předměty úzce související s oborem naší hlavní činnosti. Malá
část zisku vznikla z hostinské činnosti při vlastní akci Adventní kouzlení.
4) Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2009 za hlavní a
doplňkovou činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

zisk 13 997,31 Kč
zisk 29 704,03 Kč
zisk 43 701,34 Kč

Rozdělení hospodářského výsledku navrhujeme takto:
do rezervního fondu
do fondu odměn

37 701,34 Kč
6 000,00 Kč

Navržené částky jsou vypočítány pro příděl zlepšeného výsledku hospodaření
do peněžních fondů příspěvkových organizací ZK.

5) Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů
521 40-41 Mzdové náklady 150 000,00 Kč (100 %) OON
Ostatní osobní náklady byly čerpány dle potřeb organizace na základě
uzavíraných dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Jednalo
se zejména o přednášky pro veřejnost, práce v Redakční radě časopisu
Valašsko-vlastivědná revue, kulturní vystoupení k vernisážím a na akcích
muzea, pomoc při instalacích výstav, práce v nákupní komisi sbírkových
předmětů, příprava projektů, údržba www stránek, strojní sečení v parku
Lešná.
Dohody o pracovní činnosti byly sjednány na obsluhu plynové kotelny
v zámku Kinských i ve Vsetíně. Dále na kódování objektů.
521 50-62 Mzdové náklady 8 370 000,00 Kč (100 %)
Mzdové prostředky byly navýšeny v polovině roku vzhledem k úpravám
tarifních platů a také o dva nové pracovníky. K odchylkám mezi jednotlivými
složkami mezd došlo vzhledem k mnoha personálním změnám v organizaci.
Odešlo několik lidí do důchodu, došlo ke změně úvazku konzervátora na
poloviční, nástupu nových zaměstnanců v druhé polovině roku.
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Stav zaměstnanců dle jednotlivých kategorií
Přepočtený stav pracovníků k 1. 1. 2009

37,84

Upravený přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2009

39,96

Přepočtený stav pracovníků byl zvýšen v červnu o

2,12

Jednalo se o personální posílení THP pracovníků o pozice všeobecná účetní a
projektový manager. U odborných pracovníků došlo ke snížení úvazku o 0,5
na pozici konzervátora, ke konci roku se úvazky zvýšily o pedagoga volného
času a kurátora přírodovědné expozice na zámku Vsetín – o částečný
úvazek.
Během roku došlo k velkému pohybu pracovníků. Procento fluktuace TČP
(trvale činných pracovníků) za rok 2009 – 10,63 %.
Evidenční fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2009:

47

Kategorie zaměstnanců k 31. 12. 2009 (přepočtený stav):
odborní pracovníci
THP pracovníci

17,93
12,96

provozní zaměstnanci
Celkem

9,07
39,96

Za rok 2009 bylo zaměstnanci muzea odpracováno 72 565 hodin, čerpaná
řádná dovolená byla 6 742 hodin, pracovní neschopnost byla 1 316 hodin.
Procento pracovní neschopnosti 1,88 %
6) Vyhodnocení provedených oprav
Z investičního fondu bylo hrazeno oplocení v Lešné a oprava střechy kostela
Nejsvětější Trojice viz dále fondy. Většina oprav byla hrazena z provozních
prostředků. Opravy byly prováděny na základě závěrů revizních zpráv, dále
pak kvůli vysokému stupni opotřebení majetku.

Zámek Vsetín – oprava kotle Buderus, povinnost vyplynula z
revizní zprávy.
Celková generální oprava poškozené podlahy v místnosti
expozice historie ve VM, 27m2 – včetně malování expozice
historie proběhla z důvodu oslav 125. výročí muzea ve
Valašském Meziříčí.
V zámku Kinských byla vylíčena začátkem roku expozice
historie. V prosinci byla vymalována místnost pro
připravovanou expozici kávy, která bude zahájena začátkem
roku 2010.

39 000,00

10 006,00

5 488,00
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Vlivem klimatických podmínek – led a zvodnělý sníh byly
nutné opravy poškozených střech a okapů v objektech ve
Vsetíně, zámku Kinských i v Lešné. Opravy dosáhly částky 74
tis., byly vedeny jako pojistná událost, pojistné plnění je jen
částečné ve výši 46,5 tis. Kč.
Nutná výměna nefunkčního bojleru, původní byl
neopravitelný.
Oprava záložních zdrojů, diagnostika EZS ve Valašském
Meziříčí.
Výměníkové stanice na Hvězdárně Vsetín – shořel motor
čerpadla. Jednalo se o atypický motor, nutná výměna
celého čerpadla.
Oprava elektroinstalace byla nutná na základě revizní zprávy.
Výměna vodoměru na základě požadavku dodavatele vody
– obec Lešná.
Zastaralé součástky způsobovaly výpadky spojení, byla nutná
výměna kabeláže k telefonům – konektory, zásuvky. Výměna
v objektech Vsetína a Valašském Meziříčí.
Š Fabia – oprava klimatizace, oprava před STK, kotouče,
destičky, čepy
VW – oprava pneu, oprava před STK, rozvodové řemeny,
kladky, olej, vodní čerpadlo, brzd. destičky a další
Š Felicie – vozidlo jsme dostali vloni převodem od ZK – byla
nutná celková oprava (karoserie, podběhy, brzdy, oleje a
filtry, tlumiče).
Oprava fotoaparátu Nikon.
Oprava dataprojektoru včetně výměny lampy.
Kopírka (VS i VM) – údržba, seřízení a výměna stěrky válce.
Oprava traktůrku Cub Cadet ve Vsetíně – oprava rámu,
výměna ložisek, oprava poloosy, dále oprava hydro
převodovky trakt. MTD, oprava kola
Ve Valašském Meziříčí byly nově potaženy 4 křesla.
Opravy hrazené z IF viz dále investiční fond.
Opravy celkem

74 137,80

8 840,00
2 666,00
16 693,00
9 203,00
3 904,00
14 083,70

45 874,00

990,00
940,00
9 081,00
15 206,00
3 080,00
212 891,00
472 083,50

7) Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace
911 Fond odměn – 137 001,31 Kč
Počáteční stav 134 901,31 Kč byl navýšen o částku 2 100,00Kč ze zlepšeného
hospodářského výsledku roku 2008. Fond nebyl během roku použit.
912 FKSP
Počáteční stav fondu byl 204 018,20 Kč. Zákonným přídělem 2 % byl navýšen
o částku 164 400,00 Kč. Čerpáno z fondu bylo na regeneraci, dary k životním
11
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a pracovním výročí, na příspěvek na stravenky a na zkvalitnění pracovního
prostředí. Celkově se v roce 2009 čerpalo ve výši 176 689,76 Kč.
914 Rezervní fond – 231 816,00 Kč
Počáteční stav fondu 237 565,43 byl navýšen ze zlepšeného HV o částku
8 813,58 Kč. Čerpání fondu bylo v částce 14 563,00 Kč.
Během roku jsme obdrželi několik účelově vázaných darů od Města Vsetín,
Města Valašské Meziříčí a firmy Cabot v celkové výši 98 500,00 Kč. Tyto dary
jsme během roku použili a vyúčtovali.
Workshop patchwork
2 500,00 Kč
Muzejní ponocování
8 000,00 Kč
Písničky veselé i truchlivé
5 000,00 Kč
Astronomie v průběhu století
16 000,00 Kč
Textilní odpoledne
8 000,00 Kč
Adventní kouzlení
10 000,00 Kč
60. výročí Hvězdárny
40 000,00 Kč
Město VM- oslavy 125.let založení muzea 9 000,00 Kč
916 Fond reprodukce majetku – 303 261,92 Kč.
Počáteční stav IF ve výši 529 467,92 Kč byl měsíčně navýšen o částku odpisů –
celkem za rok 2009 o 492 107,00 Kč (ze stávajících odpisů 474 927,00 Kč,
z nově převedených investic 17 180,00 Kč).
Dalším pohybem na účtu byla vratka dotací roku 2008 – 97 078,00Kč + 615,00
Kč.
Schválená oprava oplocení parku v Lešné byla realizována ve výši 51 000,00
Kč. Provedenou opravou byly odstraněny škody na oplocení, vzniklé
klimatickými vlivy – zima, přívalové deště, poškození spadanými větvemi.
Z roku 2008 přecházela investiční akce „Stavební úpravy hospodářské budovy
v Lešné č. 94“, na kterou jsme v květnu 2009 obdrželi od zřizovatele zbytek
dotace 179 000,00 Kč. Tato investiční akce byla v červenci dokončena a
stavba byla převedena do užívání. Z investičního fondu bylo čerpáno v roce
2009 celkem 427 000,00 Kč.
Další investiční akce „Stavební úpravy kotelny v zámku Kinských ve Val.
Meziříčí“ byla investičně zajištěna a řízena Zlínským krajem, na tuto akci byla
odvedena částka 155 tis. Kč dle schválené struktury nákladů a zdrojů
financování.
Další čerpání investičního fondu bylo ve výši 41 840,00 Kč na akci „Oprava
střechy Kostela Nejsvětější Trojice“. Na tuto akci jsme obdrželi z MK ČR v rámci
Havarijního programu účelový neinvestiční příspěvek ve výši 120 000 Kč.
Na nákup sbírkových předmětů byla z investičního fondu použita částka
124 780,00 Kč.
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8) Stav bankovních účtů
Bankovní účty celkem

1 980 763,84 Kč

241 Běžný účet

1 743 568,74 Kč.

Vykázané stavy analytických účtů jednotlivých fondů se stavy finančních
fondů jsou shodné. Na provozním účtu je zůstatek 1 071 489,50 Kč.
243 Účet FKSP
Počáteční stav FKSP 204 018,20 Kč byl doplněn o zákonný příděl 2 % ze
skutečně vyplacených prostředků na platy za rok 2009 o 164 400,00 Kč.
Prostředky fondu byly použity:
na dary

23 300,00 Kč

na stravenky

85 985,50 Kč

na kult. a sport. vyžití

45 034,26 Kč

na zlepšení pracovního prostředí
kuchyňskou skříňku a termosky)

21 370,00

Kč

(jednalo

se

o

lednici,

Rozdíl mezi konečným zůstatkem účtu 176 352,49 Kč a konečným zůstatkem
fondu FKSP 191 728,44 Kč činí 15 375,95 Kč. Tento rozdíl se skládá z půjček FKSP
(335 11), což je 19 726,00 Kč a částky -4 350,05 Kč, která bude převedena
z fondu FKSP do BÚ v roce 2010. Tvorba i čerpání byly v souladu s platnou
legislativou.
Konečný stav fondu činí 191 728,44 Kč.

9) Stav pohledávek
Pohledávky celkem

229 062,00 Kč

311 – 30 041,00 Kč
Zůstatek se skládá z fakturace vlastního časopisu, které se rozesílají na konci
roku, takže platby jsou realizovány převážně v lednu. Na konci roku byly
fakturovány refundace mezd p. Pavelky, který je v zastupitelstvu Města
Vsetína.
Jsou vedeny dvě neuhrazené pohledávky za Knihovnou Lukáš Mach a
Knihkupectvím Muzika, celkem v částce 14 300,00 Kč, po upomínkách
přistupujeme k dalším krokům.
314 – 175 801,00 Kč
Jedná se o zaplacené zálohy na plyn – 117 440,00 Kč, zálohy na vodné – 44
010,00 Kč, zálohy na 2 mobilní telefony – 2 000,00 Kč, záloha u spol. CCS –
12 000,00 Kč a přeplatek 351,00 Kč.
316 – 2 109,00 Kč
Chybné proúčtování úhrady, bude opraveno 2010.
335 – 21 111,00 Kč
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Částka se skládá z půjčky FKSP 19 726,00 Kč a 1 385,00 Kč.
10)

Stav závazků a jejich finanční krytí

Závazky celkem

1 685 687,53 Kč

321 Dodavatelé – 479 546,83 Kč 325 Ostatní závazky 158 473,70 Kč
Na tomto účtu se sledují závazky z komisního prodeje.
331 Zaměstnanci – 228 683,00 Kč
Částka mezd je vyplacena 15. 1. 2010 pokladnou.
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 231,00 Kč
324 Přijaté zálohy – 2 000,00 Kč
Na účtu jsou proúčtovány 4 přijaté zálohy za pronájem sálu při svatbách
konaných v r. 2010.
342 Ostatní přímé daně 63 800,00 Kč
Jedná se o odvody daní z mezd za 12/2009, placené 10. 1. 2010.
379 Ostatní závazky – 228 683,00 Kč
Částka mezd je vyplacena 10. 1. 2010 z běžného účtu.
Částka po splatnosti 10 361,00 Kč, byla zač. ledna uhrazena. Ostatní závazky
byly ve lhůtě splatnosti. Závazky jsou kryty prostředky na běžném účtu a
částečně rezervním fondem.
11)

Stav nedokončeného dlouhodobého majetku

042 Nedokončené investice
Jako nedokončenou investici evidujeme akci „Rekonstrukce a obnova zámku
Lešná“ v částce 789 037,00 Kč (87 115,00 Kč v roce 2007 + 701 922,00 Kč
v roce 2008, kde byla provedena studie proveditelnosti).

12)

Stavy zásob

Zásoby činí

597 320,70 Kč

Materiál na skladě 112 – 4 848,77 Kč
Jedná se o zásobu lihu pro Přírodovědné oddělení v hodnotě 2 706,77 Kč a
zásobu obálek 2 000 ks v hodnotě 2 142,00 Kč.
Zboží 132 – 577 012,94 Kč
Zásoby zboží vykazují zůstatek v částce 577 012,94 Kč což je o 57 307,52 Kč
méně než na začátku roku 2009. Evidujeme velké množství neprodejného
zboží, které se snažíme postupně každoročně likvidovat. Přistoupili jsme ke
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snížení počtu výtisků vlastního časopisu Valašsko-vlastivědná revue, abychom
nezvyšovali náklady a zásoby skladu.
Na tomto účtu evidujeme i zboží poskytnuté do komise což činí částku
118 722,00 Kč.
Ceniny 263 – 15 459,00 Kč
Stravenky SYAS jsme k 31. 12. 2009 vlastnili v hodnotě 9 420,00 Kč.
Poštovní známky v hodnotě 6 039,00 Kč.

13)

Vykazovaná skutečnost na vybraných účtech skupiny 54x

542 Ostatní pokuty a penále
Odbor ekonomický uložil organizaci pokutu za porušení rozpočtové kázně
4 563,00 Kč (neoprávněně zadržené prostředky).
Odbor kultury a památkové péče uložil pokutu za nesplnění oznamovací
povinnosti, kdy organizace neoznámila záměr provádět stavební činnost na
parcelní č. 324 v k.ú. Lešná – 10 000,00 Kč viz KUZL čj. 15484/2009.
543 Odpis pohledávky
Nebylo účtováno.
548 Manka a škody
Nebylo účtováno.
14)

Přehled investičních záměrů, investičních požadavků

Investiční akce roku 2009 v objemu nad 500 tis. Kč
IA „Stavební úpravy hospodářské budovy č.p. 94 v Lešné u Valašského
Meziříčí“ přecházela z roku 2008, dodatkem č. 1 byl navýšen rozpočet o
částku 427 tis. Kč. Akce byla dokončena v červenci 2009. Vznikla 1 211,00 Kč
úspora, která byla vrácena. Celková částka akce činila 1 744 789,00 Kč.
15)

Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizace

021 Stavby 85 068 325,29 Kč
Na tomto účtu došlo k navýšení o částku 5 694 253,00 Kč.
-

IA „Stavební úpravy hospodářské budově č.p. 94 v Lešné u
Valašského Meziříčí“ byla v letošním roce dokončena a uvedena do
užívání v 7/2009 v částce 1 744 789,00 Kč.

-

TZ „Garážová stání ve Vsetíně“ (tíhové zkapacitnění střechy a
vybavení krytého stání) v částce 200 000,00Kč (ISPROFIN 234210).
Zařazeno do majetku ve 12/2009.
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-

TZ „Stavební úpravy kotelny zámku Kinských ve Valašském Meziříčí“.
Jednalo se o výměnu elektrického vytápění za plynové. Do užívání
převedeno Zlínským krajem v hodnotě 3 749 464,00 Kč ve 12/2009.

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 12 712 318,76 Kč
Majetek se snížil o 56 119,00 Kč vyřazením televizoru, přehrávače, mikrofonu
chladničky a dalších věcí – jednalo se o neupotřebitelný majetek nakoupený
před rokem 1990. Dále byl vyřazen účetně automobil, který byl fyzicky prodán
v roce 2008 – oprava roku 2008.
032 Umělecká díla a předměty
Nakoupena byla díla a předměty za 124 780,00 Kč.
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek -3 890 155,22 Kč
Drobný majetek byl navýšen o 471 488,30 Kč. Bylo nutné především vyměnit
zastaralou výpočetní techniku, převážně počítače, notebooky, inovovali jsme
servery ve Vsetíně i Valašském Meziříčí. Nakoupili jsme část vybavení
fotoateliéru – světla, stůl, pozadí, dále sněhovou frézu a výstavní vitríny.
Vyřazen byl drobný majetek v hodnotě 92 913,00 Kč (vysavač, křesla, bojler,
fotoaparát, žací lišta, štítkovač, vlhkoměr, pult a další věci, které byly
neupotřebitelné, více než 20 let staré).
Najatý nemovitý majetek
Náklady z dlouhodobých pronájmů má organizace za pronajaté prostory
kasáren ve Valašském Meziříčí, kde má umístěny depozitáře. Každoročně se
nájemné zvyšuje.
Dále jsou pronajaty vývěsní skříňky ve Vsetíně a Valašském Meziříčí
k propagaci akcí.
Dále jsou pronajaty láhve na tekuté plyny do roku 2013.
Pronajatý nemovitý majetek
Krátkodobé: pronájem prostor v zámku Vsetín i Valašském Meziříčí ke konání
kulturních akcí, plesům, přednáškám, převážně však ke svatebním obřadům.
Dlouhodobé: domovnické byty v zámku Vsetín a zámku Kinských ve
Valašském Meziříčí. Letos byla zvýšena cena nájmu.
16)

Vyhodnocení projektů (EU)

V roce 2009 nebyly realizovány žádné projekty (EU). V tomto roce byly ovšem
připraveny tři projekty, z toho dva byly předloženy do Operačního programu
Životního prostředí a jeden do Regionálního operačního programu. Jedná se
o:
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Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava
Projekt „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí“
řeší zásadní obnovu této nemovité kulturní památky. Realizací projektu dojde
k zajištění zpřístupnění vnitřních prostor zámku s novými interiéry a expozicemi.
V zámku bude umístěna expozice ve vazbě na rod Kinských spolu
s expozicemi majícími vazbu na nové environmentální středisko.
Operační program Životní prostředí
Od listopadu 2009 se pracovníci PVO spolu s Hvězdárnou Vsetín zapojili do
přípravy projektu s názvem Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko.
Tento projekt spadá do oblasti podpory v rámci OP ŽP v prioritní ose 7 – Rozvoj
infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, v oblasti
podpory.
Projekt počítá se vznikem čtyř environmentálních středisek v objektech
muzea:
- environmentální středisko Lešná u Valašského Meziříčí (zahrnující
environmentální expozici, naučnou stezku a vybavení multifunkčního
sálu)
- environmentální středisko ve Valašském Meziříčí (multifunkční sál)
- environmentální středisko v zámku Vsetín (environmentální expozice ve
věži zámku, multimediální učebna)
- environmentální středisko ve Hvězdárně Vsetín (naučná stezka a
informační centrum věnované alternativním zdrojům energií,
multifunkční sál a soubor technického vybavení)
Celkové náklady na tyto části projektu činí celkem 9 311 000,- Kč.
Předpokládaná realizace projektu je naplánována na období 10/2010 až
8/2011, a zahájení provozu pak od 9/2011.
Souběžně s pracemi na tomto projektu probíhaly i práce na přípravě další
projektové žádosti „Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém
parku v Lešné u Valašského Meziříčí“. Obsahem projektu je ošetření jak
stromů, tak i ostatních dřevin krajinářsky významného parku o celkové ploše
7,444 ha v obci Lešná. Park tvoří nejrozsáhlejší komplex sídelní zeleně v obci.
Celkově se počítá s ošetřením 447 ks dřevin a výsadbou 114 ks.
17)

Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky

V organizaci proběhla v letošním roce jedna kontrola z OSSZ Vsetín ve dnech
27. 10. až 6. 11. 2009. Jednalo se o kontrolu pojistného a plnění úkolů
v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění za období 1. 10. 2007–
31. 12. 2008. Z nedostatku, který kontrola našla vznikl nedoplatek ve výši 4 312,Kč. Nedoplatek se týkal peněžité pomoci v mateřství, kdy u pracovnice při
vzniku další PPM do 4 let věku předchozího dítěte zaměstnavatel nestanovil
výhodnější denní vyměřovací základ. Poškozené pracovnici byla částka
doplacena.
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18)

Další informace a přílohy dle vlastního uvážení

---
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II. ODBORNÁ ČÁST
1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky
A) Sbírky
1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů získaných koupí a darem
(akvizice), evidence knižních přírůstků
Muzeum regionu Valašsko (dále MRV) spravovalo k datu 31. 12. 2009 celkem
413 344 evidenčních čísel sbírkových předmětů zapsaných v centrální
evidenci sbírek (CES) (zápis nových ev. čísel za rok 2009 do CESu bude
proveden k 18.5.2010).
V roce 2009 získalo formou terénních výzkumů, sběrů, darů a nákupů do
sbírek celkem 645 přírůstkových čísel, tj. 5 312 kusů předmětů. Nákupy byly
schvalovány komisí pro sbírkotvornou činnost, dary byly schvalovány
ředitelem muzea. Seznam darů je ve zkrácené podobě uveden v kapitole 6.3.
Všechny přírůstky byly evidovány v I. stupni evidence jednak v klasické
formě – byly zapsány do přírůstkových knih, které jsou vedeny zvlášť pro
Oddělení společenských věd (dále OSV) a zvlášť pro Přírodovědné oddělení
(dále PVO), jednak ve formě elektronické, a to pomocí programů Bach (OSV)
a DEMUS (PVO).
Odborné oddělení
Oddělení
společenských věd
Přírodovědné oddělení
Celkem

Počet přírůstkových
čísel
212

Počet kusů

433
645

4 471
5 312

841

1.2. Evidence II. stupně sbírkových předmětů, přepis starších karet II. stupně
do PC
Evidence II. stupně probíhá prostřednictvím databázových programů Bach
(OSV) a DEMUS (PVO), které jsou pravidelně zálohovány, a prostřednictvím
klasické dokumentace (katalogizační karty). Starší katalogizační karty byly
v rámci možností rovněž digitalizovány (opět za využití programů Bach a
DEMUS).
Odborné
oddělení
Oddělení
společenských
věd
Přírodovědné

Evidence II. stupně
Počet ev.
Počet kusů
čísel

Digitalizace starších karet
Počet ev.
Počet kusů
čísel

60

60

502

502

2 268

3 123

34

539
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oddělení
Celkem

2 328

3 183

536

1 041

1.3. Inventarizace části sbírkového a knihovního fondu včetně zpracování
protokolu a všech náležitostí
V roce 2009 byla provedena částečná inventarizace 7 podsbírek zapsaných
v CES. O průběhu inventarizací byly vedeny autorizované inventarizační
protokoly, které jsou uloženy u ředitele organizace. Na základě provedených
inventarizací bylo v souladu s platnými předpisy navrženo k vyřazení celkem
31 ks (evidenčních čísel), jejich vyřazení bude projednáno komisí pro
sbírkotvornou činnost při jejím nejbližším zasedání.
Odborné oddělení
Oddělení
společenských věd
Přírodovědné oddělení
Celkem

Inventarizace (počet
ev. čísel)
1 624

Inventarizace (počet
ks)
1 787

1 547
3 171

7 656
9 443

1.4. Zajištění účinné ochrany všech sbírkových předmětů v depozitářích a
expozicích, pravidelné provádění kontrol a zápisů o nich, vedení knihy
návštěv depozitářů a stavu klimatických podmínek
Depozitáře muzea jsou umístěny ve vlastních objektech organizace
(depozitáře v zámku Vsetín, v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí) a
v pronajatých prostorách (objekt v bývalých kasárnách ve Valašském Meziříčí
a depozitář v Kelči). Stávající prostory jsou na hranici své kapacity, či již za ní.
Bude nutné reorganizovat a optimalizovat depozitární prostory včetně
přistoupení k jejich renovaci či výměně depozitářů, které nevyhovují svými
provozními podmínkami (výkyvy teplot, vysoká prašnost).
V depozitářích jsou k tomu určenými osobami prováděny pravidelné
kontroly, záznamy o kontrolách a vstupech pracovníků organizace do
depozitářů jsou vedeny v knihách depozitárního režimu, záznamy o
klimatických podmínkách pak v provozních knihách depozitářů. Depozitáře
ve Valašském Meziříčí jsou každoročně plynovány, v depozitářích je průběžně
prováděna deratizace.
Během března 2009 byly v objektu zámku Kinských ve Valašském
Meziříčí z důvodu zřízení nové kotelny přestěhovány depozitáře obrazů do
částečně uvolněného depozitáře národopisu. V souvislosti s tímto byly
změněny lokace v přírůstkových knihách, kartách a vytvoření nových
lokačních seznamů. Dále byl v témže objektu přestěhován depozitář nábytku
do nového uzavřeného prostoru.
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1.5. Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček
Pohyb sbírek je náležitě evidován jak v rámci vnitřního pohybu sbírek
(záznamy o přemístění), tak i vnějšího pohybu (smlouvy o výpůjčce). V roce
2009 bylo celkem zapůjčeno jiným organizacím a zařízením 543 ks (494
evidenčních čísel). Vypůjčeno od jiných subjektů bylo celkem 1052 ks (1035
evidenčních čísel).

Odborné oddělení
Oddělení
společenských věd
Přírodovědné oddělení
Celkem

Zápůjčky
Počet ev.
Počet
čísel
kusů
465
465
29
494

78
543

Výpůjčky
Počet ev.
Počet
čísel
kusů
1 020
1 020
15
1 035

32
1 052

1.6. Preparace, konzervace, restaurování a další činnosti konzervačního
oddělení
Preparace a konzervace byla prováděna vlastními pracovníky, a to jak
specializovaných zaměstnanců MRV, tak i jednotlivých odborných
pracovníků. V rámci OSV se jednalo převážně o renovace a konzervace
poškozených sbírkových předmětů či předmětů určených pro výstavní a
expoziční účely (např. nábytek, obrazy, zbraně, sklo a keramika). V rámci PVO
se jedná o preparace nově získaných přírodnin či o dílčí úpravu jejich
dokumentace (preparace hmyzu, sušení a lisování rostlin, exikace hub,
úprava lokalitních a determinačních štítků a sched).
V rámci OSV bylo konzervováno celkem 196 ks (záznamy o průběhu
konzervace jednotlivých sbírkových předmětů jsou vedeny v programu Bach
konzervátorem), v rámci PVO pak 3 950 ks. Do sbírek PVO je průběžně
doplňováno desinsekční činidlo (Globol, Invet).

B) Knihovna a fotoarchív
1.1.

Knihovní fond

V rámci MRV působí celkem 2 muzejní knihovny evidované dle knihovního
zákona 257/2001 Sb. pod číslem 2473/2002 v zámku Vsetín (VS) a pod číslem
2474/2002 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí (VM). Knihovní fond obou
knihoven čítal k 31. 12. 2009 celkem 27 821 (VS 14 228, VM 13 593) knihovních
jednotek.
1.1.1. Evidence nových knih a časopisů
V roce 2009 bylo zapsáno celkem 175 inv. č. (VS 76, VM 99) nových knih a
časopisů. Z fondu regionální literatury bylo v loňském roce zaevidováno
celkem 116 ev. čísel (VS 73, VM 43), k nimž byly vytvořeny katalogizační karty.
Digitalizace knižního fondu probíhá v programu KPWin, který byl dosud jen
v knihovně ve Valašském Meziříčí. Teprve v roce 2009 byla zakoupena licence
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i pro knihovnu v zámku Vsetín. Z celkového počtu 980 v programu
zdigitalizovaných knih jich bylo v uplynulém roce zpracováno 128.
1.1.2. Knihovnické a informační služby
Knihovnice obou muzejních knihoven v loňském roce poskytly odborné
informace celkem 43 badatelům a provedly celkem 990 zápůjček.
1.2.

Fond fotografií, negativů a filmového materiálu

Fotografický archiv MRV je uložen v budově zámku Vsetín a čítá celkem
41 210 řádně dokumentovaných inv. čísel fotografií a negativů (fond není
zapsán v Centrální evidenci sbírek, MK ČR). Kromě toho se ve fotoarchivu
evidují i plakáty, pozvánky a katalogy k muzejním výstavám a jiným akcím.
Fotoarchív PVO je umístěn v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a obsahuje
celkem 14 718 čísel negativů klasických i digitálních fotografií (není vedena
přírůstková kniha, sbírka není zapsána v CESu).
Pro účely badatelů bylo v roce 2009 vyhledáno celkem 2730 kusů
fotografií, z nichž 90 kusů bylo badatelům zapůjčeno.
1.2.1. Evidence přírůstků v klasické i elektronické formě
Nové přírůstky, kterých bylo v roce 2009 celkem 137 kusů (30 inv. č.), jsou
ihned katalogizovány a evidovány pod inventárními čísly zatím jen v klasické
formě (popsány a připevněny na katalogizační kartu). Do fotoarchívu PVO
bylo zapsáno 893 digitálních fotografií.
1.2.2. Digitalizace stávajícího fotoarchívu včetně diapozitivů
Fotoarchiv prochází zatím pouze částečnou digitalizací (údaje ze starších
katalogizačních karet jsou přepisovány do systému Bach, prozatím bez
naskenované fotografie). Částečnou digitalizací zatím prošlo celkem 2931 inv.
č., z toho v roce 2009 to bylo 1896 inv. č.
1.2.3. Foto a videodokumentace současnosti, sbírek, přírody a muzejních
výstav a akcí
Fotodokumentaci pořizuje průběžně muzejní fotograf a jednotliví odborní
pracovníci pro své odborné účely. Získaná dokumentace je prezentována i
formou fotogalerií k muzejním akcím na webu MRV.
2) Vědecko-výzkumná a odborná činnost
A) Souhrnná statistika
2.1. Vlastní odborné aktivity
Pracovníci MRV Vsetín se zabývají výzkumem převážně ve sběrné oblasti
organizace – na Valašsku (širší území okresu Vsetín).
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Pracovníci OSV se věnují zkoumání kulturně-hospodářského vývoje
regionu z hlediska historie, národopisu, výtvarného umění a archeologie.
Celkem bylo v roce 2009 pracováno na 6 komplexních vědecko-výzkumných
úkolech, z toho 3 úkoly byly zakončeny, další probíhají dál.
Pracovníci PVO doplňují výzkumy OSV zpracováváním pozitivních i
negativních dopadů lidské činnosti na místní přírodní a kulturně-biologické
dědictví. Bylo zpracováváno celkem 23 dílčích výzkumů, které tvořily 5 větších
celků.
Hvězdárna je zaměřena na sledování abiotických faktorů prostředí
s navazující činností zaměřenou na průzkum a dokumentaci periodických a
neperiodických vesmírných jevů. Aktivity Hvězdárny jsou sdruženy do 5
odborných programů.
2.2.

Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty

Zpracovávání většiny vědecko-výzkumných úkolů bylo prováděno
v kooperaci s partnery (školy, univerzity, ústavy Akademie věd ČR, státní
organizace a nevládní organizace).
V rámci OSV byla nejvýznamnější spolupráce na katalogizaci muzejního
sbírkového fondu návrhů a gobelínů pro potřeby Zemského archivu Opava.
Dále probíhala spolupráce s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm na vytváření katalogu hraček podle návrhů K. Langera, jichž
spravuje MRV největší kolekci.
Spolupráce s dalšími subjekty na poli výzkumném, edukačním a
výstavním je nezbytnou součástí činnosti pracovníků PVO. Spolupráce byla
zaměřena na kooperaci v determinaci obtížnějších skupin rostlin a živočichů
externími odborníky (Biologické centrum AVČR v Českých Budějovicích: ÚPB a
ENTÚ) a vědeckému vyhodnocování a publikaci získaných dat (Univerzita
Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a
Ostravská univerzita). Nedílnou součástí je spolupráce na přípravě kapitol
v monografiích vědecké i popularizační povahy (Česká společnost
ornitologická v Praze, SCHKO Beskydy, SCHKO Bílé Karpaty a ČSOP Valašské
Meziříčí). Pracovníci se účastnili i terénních výzkumů zastřešených
spolupracujícími organizacemi (např. Botanický ústav AVČR).
Pro Český hydrometeorologický ústav byla Hvězdárnou Vsetín
každodenně prováděna meteorologická měření na klimatologické stanici a
rovněž zde byly získávány vzorky na stanici monitorující znečistění ovzduší ve
Vsetíně.
V červnu 2009 byl ve spolupráci se SMPH zahájen projekt radarového
pozorování meteorů SMRST (Small Meteor Radio Scatter equipmenT).
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2.3.

Vědecké konference, semináře – vlastní

V roce 2009 se pracovnice OSV podílela na organizování dvoudenního
semináře Komise regionálních historiků Moravy a Slezska AMG ČR v kooperaci
s Karlovským muzeem ve Velkých Karlovicích.
V prosinci 2009 se Hvězdárna Vsetín stala hostitelem víkendového
workshopu skBalloon Technical Session One, který spolupořádala se
Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA).

2.4. Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými
subjekty
V roce 2009 se pracovníci OSV zúčastnili:
-

Veletrh muzeí v Třebíči.

-

24. Strážnické sympozium na téma Digitální archivace a tvorba
elektronických databází.

-

Mezinárodní
Králové.

konference konzervátorů

a restaurátorů v Hradci

Pracovníci PVO se s vlastním příspěvkem zúčastnili následujících konferencí a
seminářů:
-

Konference Západné Karpaty – spoločná hranica

-

Seminář muzejních botaniků – Úštěk

-

Zoologické dny 2009, mezinárodní
Masarykova univerzita Brno.

-

Konference 16th European Congress of Lepidopterology, Cluj,
Rumunsko

-

Workshop 2nd Workshop on arthropod species selection in maize for
regulatory testing, Zurich, Švýcarsko

-

„Od jedinců k ekosystémům – struktury a vztahy“, Ostrava, celostátní
konference. ČES, Hornické muzeum Ostrava

-

Seminář „Mapování obojživelníků a plazů v roce 2009“, Příbram,
AOPK Praha

zoologická

konference,

V průběhu roku se pracovníci Hvězdárny Vsetín zúčastnili:
-

Astronomický festival pořádaný HaP M. Koperníka v Brně

-

Seminář Planetární soustavy ve vesmíru (Hvězdárna ve Valašském
Meziříčí)

-

Kosmonautický seminář (Hvězdárna ve Valašském Meziříčí)
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B) Činnost jednotlivých úseků (oddělení)
2.1.1. Společenské vědy
Pracovníci OSV v roce 2009 pracovali na 6 výzkumných úkolech:
-

zpracování fondu kramářských písní v publikaci „Písničky veselé i
truchlivé na světlo světa vydané“.

-

dokumentace tvorby A. Špetíka (fotodokumentace, soupisová
práce).

-

katalogizace fondu návrhů a gobelínů pro ZA Opava.

-

dokumentace lidové výroby (pletení ošatek, vázání rukavic).

-

dokumentace zvykosloví (obchůzky klapotářů).

-

archeologické výzkumy v 10 lokalitách (např. Pulčín, Němetice,
Bystřička-Březina aj.) a záchranný archeologický výzkum v Lešné.

2.1.2. Přírodní vědy
Pracovníci PVO řešili v roce 2009 celkem 23 vědeckovýzkumných úkolů,
přičemž 5 jich bylo zakončeno odpovídajícím způsobem (např. odbornou
publikací, odevzdáním výsledků objednateli, nabytého sbírkového materiálu
či souhrnnou zprávou). Mezi nejdůležitější patřily výzkumy, kterým se
komplexně věnovali všichni pracovníci PVO:
-

ohrožené biotopy přírodního
jedlobučina a horská smrčina).

charakteru

(přírodní

lesy

typu

-

biotopy kulturně-přírodního charakteru (luční a pastevní komplexy
na Valašsku).

Mezi další patří výzkumy řešené jednotlivými pracovníky PVO:
-

výzkum bryocenózy lučních pramenišť a pískovcových skal.

-

rozbory vývržků sov a dravců, včetně sledování bionomie sov
pomocí budek.

-

sledování ornitocenóz Choryňsko-hustopečské rybniční soustavy a
zpřírodněných úseků Bečvy ve středním Pobečví.

2.1.3. Hvězdárna
V roce 2009 se pracovníci a spolupracovníci hvězdárny zabývali následujícími
odbornými programy:
-

vizuální pozorování meteorů (Sekce meziplanetární hmoty „Bolid“).

-

CCD fotometrie komet.

-

pozorování zákrytů hvězd a planet Měsícem (od července 2009).

-

registraci bleskových výbojů a sledování extrémních projevů počasí.

-

astrofotografie (Astrofotosekce).

25

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI MUZEA REGIONU VALAŠSKO ZA ROK 2009

Výsledky odborných programů zpracovávaných pracovníky Hvězdárny jsou
zasílány do databází českých a především mezinárodních organizací:
-

pozorování meteorů do Společnosti pro MeziPlanetární Hmotu
(SMPH) a do International Meteor Organization (IMO).

-

CCD fotometrie komet do SMPH a do International Comet Quarterly
(ICQ).

-

pozorování zákrytů do International Occultation Timing Association –
European Section (IOTA ES).

3) Metodická a edukační činnost
3.1.

Spolupráce se školami

3.1.1. Speciální programy pro školy, spolupráce se školami
Pracovníci MRV Vsetín připravují pro školy každoročně řadu aktivit
souvisejících především s výstavní a terénní (exkurzní) činností. Jedná se
hlavně o lektorské a jiné programy k výstavám, výtvarné a další soutěže či
spolupořádání školních olympiád. Většina těchto akcí se odehrává na půdě
muzea, daří se tak plnit dlouhodobý cíl – dostat mladou generaci do muzea.
Spolupráci se školami by však výrazně zlepšilo přijetí muzejního lektora, jehož
práci dosud zastávají odborní pracovníci. Spolupráce je dlouhodobě
navázána se mateřskými, základními a středními školami, včetně škol
integrovaných a speciálních.
Pracovníci OSV připravili celkem 14 lektorských programů, soutěží a
dalších akcí k výstavám. Mezi nejúspěšnější patřily:
-

Lektorské programy pro ZŠ k výstavě Toč se kolovrátku

-

Lektorský program k výstavě Pojďte si hrát s panem malířem Paulem
Klee

-

Výtvarná soutěž Namaluj si své hodiny

-

Spolupořádání Dějepisné olympiády – okresní a krajské kolo

Pracovníci PVO připravovali soutěže a terénní exkurze, a to:
-

program ke Dni Země pro děti z MŠ Tylovice.

-

projekt Městský park jako přírodě blízký biotop (4 přednášky, 1
exkurze, výstava, soutěž), v kooperaci s Muzejní společností ve
Valašském Meziříčím.

-

soutěž k výstavě živých hub pro žáky I. a II. stupně ZŠ a studenty SŠ.

-

exkurze zaměřená na poznání městské přírody pro ZŠ Vyhlídka
Valašské Meziříčí.

-

příprava biologické olympiády – SVČ ve Valašském Meziříčí

-

příprava ekologické olympiády (Kosenka, Valašské Klobouky)

-

účast v komisi – Ekologická olympiáda (Alcedo, Vsetín)
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Pracovníci Hvězdárny Vsetín dlouhodobě připravují krátké naučné programy
(celkem 13 akcí, 168 účastníků) pro žáky Základní školy Vsetín-Turkmenská
(dříve Speciální školy).
Hvězdárna Vsetín se každoročně podílí na pořádání školního kola
Astronomické olympiády (AO) na Základní škole Vsetín-Sychrov. Úspěšní
řešitelé školního kola AO konzultují s pracovníky hvězdárny i řešení úloh dalších
kol (korespondenční, celostátní).

3.1.2. Přednášky a odborné výklady pro školy
Přednášky a odborné výklady prováděli pracovníci OSV většinou k výstavám
nebo stálým expozicím muzea. Převážná část probíhala v muzeu, některé pak
přímo v jednotlivých školách. K nejúspěšnějším patřily:
-

komentovaná prohlídka k výstavě Rony Plesl SKLO pro SPŠS Vsetín.

-

přednáška pro ZŠ Kelč: Cesta do pravěku v souvislostech s historií
starobylého místa a města Kelč.

-

výklady k výstavě Pojďte si hrát s malířem Paulem Klee.

-

přednáška pro I. ročníky Palackého gymnázia ve VM pravěku
Valašského Meziříčí.

-

odborné výklady pro 3. a 4. ročník studentů gymnázia Valašské
Meziříčí při výstavě Doteky Orientu a stálé expozici.

Pracovníci PVO připravovali převážně terénní exkurze zaměřené na studenty
středních či vysokých škol, a to:
-

přednáška Léčivé rostliny: Gymnázium Valašské Meziříčí

-

katedra botaniky, Přírodovědecká
spoluorganizace botanické exkurze

-

spolupráce na vedení exkurze „Vertebratologická exkurze“, KZ JU
v Českých Budějovicích, Slovensko; exkurze KZ JU v Českých
Budějovicích), Halenkov

-

exkurze na Choryňské rybníky, les Obora pro ZŠ Vyhlídka – Biologické
praktikum

-

spolupráce na přípravě Setkání mladých mykologů v Poodří

fakulta

UP

Olomouc

–

Činnost hvězdárny je zaměřena hlavně na doplňkovou výuku a popularizaci
astronomie, meteorologie a přírodních věd pro školská zařízení všech typů.
Kromě žáků a studentů místních základních a středních škol hvězdárnu
navštěvují i školy vzdálenější, kupříkladu z Brněnska a Ostravska, které jezdí na
Valašsko v rámci výletů a škol v přírodě. Zajímavostí byly i dva programy pro
studenty z polského města Zakopane (viz bod 4.7.) Nejúspěšnější byly 2 cykly
přednášek:
-

pro Masarykovo
přednášek).

gymnázium

Vsetín

(celkem

31

prezentací
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-

pro MŠ Na Kopečku (celkem 22 akcí).

Souhrnná tabulka za jednotlivá oddělení MRV Vsetín za body 3.1.1. a 3.1.2. akcí
pro školy.
Speciální programy
Odborné oddělení
Oddělení společenských
věd
Přírodovědné oddělení
Hvězdárna Vsetín
Celkem

Počet akcí

Návštěvníci

10

1855

13
13
36

491
168
2514

Přednášky a odb.
výklady
Počet
Návštěvníci
akcí
8
375
6
152
166

264
3 676
4 315

3.1.3. Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ
Odborní pracovníci muzea každoročně poskytují konzultace ve svých
oborech studentům SŠ a VŠ (nejčastěji studentům gymnázií ve Vsetíně a
Valašském Meziříčí, univerzit v Opavě, Olomouci, Brně, Ostravě, Českých
Budějovicích a dalších). Většinou se jedná o pomoc se seminárními nebo
konzultace diplomových prací, vyhotovení oponentského posudku nebo
vedení odborné praxe. Studenti středních a vysokých škol využívají data
z klimatologické stanice Hvězdárny Vsetín pro své odborné práce (SOČ,
seminární, bakalářské atd.)
Odborné oddělení
Oddělení
společenských věd
Přírodovědné oddělení
Hvězdárna Vsetín
Celkem

celkem SŠ
2

celkem VŠ
10

1
0
3

10
3
23

3.2. Metodika vůči jiným subjektům
3.2.1. Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti
v regionu (muzea, památníky, místní knihovny – např. účast na jednáních
poradních sborů pro sbírkotvornou činnost, NPÚ, CHKO, ČSOP)
Pracovníci OSV jsou členy např. poradních sborů pro nákup sbírek v Muzeu
Beskyd ve Frýdku-Místku, Slováckém muzeu v Uherském Hradišti a Valašském
muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (VMP), kulturní komise při Radě
města Valašské Meziříčí, v Radě starších při VMP v Rožnově pod Radhoštěm
aj. Pracovnice OSV rovněž spolupracovala na metodice k vedení Kroniky
Města Vsetín.
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Pracovníci PVO pravidelně a dlouhodobě spolupracují s příbuznými
institucemi – Krajský úřad ve Zlíně (Oddělení ochrany přírody a krajiny: výskyt
ohrožených druhů ve Zlínském kraji), dále s Městem Vsetín (Odborí životního
prostředí), Správou CHKO Beskydy a Správou CHKO Bílé Karpaty, Agenturou
ochrany přírody a krajiny a místními organizacemi ČSOP. V rámci spolupráce
s blízkými muzei se zasedají ve sbírkotvorných komisích MJVM ve Zlíně a
Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku.
V rámci spolupráce proběhly školící přednášky Hmyz v CHKO Beskydy
(Správa CHKO Beskydy a ČSOP 76/01 Valašské Meziříčí (rozšíření chráněných
druhů hmyzu). Pracovníci pravidelně odevzdávají data získaná terénními
průzkumy příslušným orgánům Státní ochrany přírody (např. AOPK Zlín:
Mapování obojživelníků ve čtverci 6575 Rožnov-Horní Bečva, Výzkum rozšíření
a habitatových preferencí chráněných druhů hmyzu, Mapování výskytu
kriticky ohroženého druhu: oměj tuhý moravský v oblasti Kněhyně, Čertův mlýn
(MS Beskydy). Ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a Bílé Karpaty je
tvořena nálezová databáze ohrožených druhů rostlin a živočichů.
V roce 2009 byl zástupce hvězdárny na sněmu Sdružení hvězdáren a
planetárií (SHaP) zvolen do Rady SHaP, jehož je Hvězdárna Vsetín
dlouholetým členem. Celkem v loňském roce proběhly tři zasedání rady.
3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními veřejnými subjekty
Pracovníci OSV v roce 2009 spolupracovali nejčastěji s těmito subjekty:
-

Agenturou Via ve Valašském Meziříčí (výstavy)

-

Městem Valašské Meziříčí (účast na oslavách Dnů města)

-

IC Zvonice Soláň (podklady k vánoční výstavě a její instalace)

V průběhu roku 2009 se úspěšně rozvíjela spolupráce Hvězdárny Vsetín a PVO
s následujícími subjekty:
-

Alcedo: středisko volného času Vsetín (letní příměstské tábory)

-

Rodinné a mateřské centrum „Sluníčko“ Vsetín (drakiáda a posezení u
ohně)

-

Domy dětí a mládeže (např. Vizovice a Valašské Meziříčí)

-

Royal Rangers Vsetín

-

Kluby seniorů (Vsetín – Rybníky, Holešov)

-

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

(Návštěvnost těchto subjektů je započtena v souhrnné tabulce v bodu 4.3.
Přednášky pro veřejnost.)
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3.2.3. Pomoc odborných pracovníků a poskytování informací badatelům
Pracovníci OSV poskytli ve svých oborech v roce 2009 své odborné služby a
poradenství celkem asi 80 badatelům. Nejčastěji vypomáhali s tématy místní
historie, lidové kultury a regionálního výtvarného umění.
Pracovníci PVO poskytovali převážně konzultace k determinačním
problémům a obecně k ochraně přírody (121 konzultací) a poskytovali
nashromážděné údaje k dalšímu zpracování (např. poskytnutí botanických
dat DEMUS do publikace Vegetace ČR (publikováno poděkování herbáři
VM) – 800 údajů či za rok 2009 3 123 údajů o rozšíření denních motýlů pro
potřeby vydání Atlasu rozšíření denních motýlů v ČR).
Pracovníci Hvězdárny Vsetín poskytují data z klimatologické stanice pro
odborné a další využití (10 příjemců).
3.2.4. Spolupráce s AMG (činnost v komisích AMG)
Pracovníci MRV jsou dle svých odborností registrování v následujících sekcích:
-

Archeologická komise AMG

-

Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG

-

Botanická komise AMG

-

Zoologická komise AMG

3.3. Školení a kurzy
3.3.1. Školení a kurzy vlastní
Pracovníci OSV v roce 2009 uspořádali Workshop patchworku – kurzy šitého
patchworku k výstavě Od užitku k umění.
3.3.2. Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty (aktivní,
pasivní)
Pracovníci MRV se zúčastnili dle svých odborností následujících školení a
kurzů:
-

školení k výstavě Labyrint, Pedagogicko-psychologická poradna Val.
Meziříčí

-

školení Jak psát na web a Využití sociálních sítí na webu pro propagaci
organizace, A. Javůrek, pořadatel Agentura Via ve Valašském Meziříčí

-

seminář muzejních knihovníků v Pardubicích

-

podzimní seminář muzejních botaniků – MZM Brno

-

determinační praktikum mechorosty pro pokročilé, MU Brno
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4) Kulturně-vzdělávací činnost (souhrnně)
4.1. Expozice
Pracovníci OSV v roce 2009 pracovali na libretu a podkladech pro
architektonickou studii expozic zámku Lešná u Valašského Meziříčí a na
libretech k řadě nově plánovaných expozic v zámku Vsetín a zámku Kinských
ve Valašském Meziříčí. V zámku Kinských také provedli změnu vstupní místnosti
expozice města na zámecký pokoj hraběte Kinského.
Pracovníci PVO roku 2009 připravovali libreto expozice parku, stromu a
jeho funkce v krajině v zámku Lešná a libreto expozice Příroda hrou v zámku
Vsetín.
4.2. Výstavy:
V roce 2009 připravili odborníci zaměstnanci MRV celkem 36 výstav, z nichž 18
bylo instalováno v zámku Vsetín, 14 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a
4 v jiných institucích. Celkem 23 výstav bylo vlastních (OSV připravilo 19, PVO
3 a Hvězdárna Vsetín 1), dalších 9 výstav vzniklo ve spolupráci s jinými
institucemi (OSV zajistilo 6, PVO 3) a 4 vlastní výstavy byly prezentovány
v jiných zařízeních (OSV 4, PVO 1). Dvě výstavy (Archeologie zámku Lešná a
Zahrádkářská výstava v zámeckém koutku) se konaly v zámku Lešná u
Valašského Meziříčí. Tyto výstavy shlédlo celkem 1 690 návštěvníků. Podrobněji
o jednotlivých výstavách viz http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/archiv/.
A. vlastní
Název výstavy
Valašské Vánoce
Od užitku k
umění
Ze zámeckých
komnat
UMPRUM 90
Svět pohádek
Jaroslavy
Frankové
František
Podešva
Labyrintem
věčné tmy
K.O.S-Jaromír
Šimurda
SLOVA-TRÁVA
Toč se kolovrátku

Termín
zahájení
1. 1. 2009

Délka
Místo
Návštěvníci
Oddělení
trvání
instalace za rok 2009
26 dnů
OSV
Vsetín
279

7. 3. 2009

44 dnů

OSV

Vsetín

779

3. 2. 2009

78 dnů

OSV

Vsetín

904

16. 5. 2009 44 dnů

OSV

Vsetín

664

16. 5. 2009 41 dnů

OSV

Vsetín

2 975

19. 7. 2009 37 dnů

OSV

Vsetín

657

16. 5. 2009

122
dnů

OSV

Vsetín

5 619

9. 8. 2009

73 dnů

OSV

Vsetín

1 895

10. 9. 2009 46 dnů
102
14. 7. 2009
dnů

OSV

Vsetín

533

OSV

Vsetín

2 252
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Astronomie
v průběhu staletí
Rony Plesl – sklo
Pásli ovce Valaši
Slaměný betlém

20. 6. 2009
15. 11.
2009
22. 11.
2009
13. 12.
2009

167
dnů

HV

Vsetín

4 645

40 dnů

OSV

Vsetín

1 054

34 dnů

PVO

Vsetín

1 231

16 dnů

OSV

Vsetín

677

MGM-Umění a
řemeslo

1. 1. 2009

33 dnů

OSV

Rok na Valašsku

1. 1. 2009

33 dnů

OSV

Zámecký park ve
Valašském
Meziříčí
Československé
četnictvo 19181948

165
122

PVO

Valašské
Meziříčí

328

23. 4. 2009 64 dnů

OSV

Valašské
Meziříčí

1 702

Zaklínadla

16. 7. 2009 58 dnů

OSV

Doteky Orientu

27. 8. 2009 76 dnů

OSV

Po stopách
pravěku ve
Valašském
Meziříčí

15. 9. 2009 46 dnů

OSV

Valašské
Meziříčí

843

PVO

V.
Meziříčí

229

OSV

Valašské
Meziříčí

734

Výstava hub
100 let
evangelického
kostela ve VM

19. 2. 2009

22. 11.
2009

45 dnů

Valašské
Meziříčí
V.
Meziříčí

3 dny

1. 10. 2009 79 dnů

V.
Meziříčí
V.
Meziříčí

1 060
1 206

B. převzaté (název, termín, objekt, kde se uskutečnila)

Název výstavy

Termín
zahájení

Délka
trvání

Interfotoklub
Vsetín 2008

1. 1. 2009

9 dnů

Výběr

7. 12. 2008

45
dnů

Labyrint

15. 5. 2009

Kniha je kamarád

5. 11. 2009

39
dnů
49

Autorská
instituce
Městský
úřad Vsetín
Asociace
profesionál
ních
fotografů
Muzeum
Kroměřížska

ZŠ Vsetín –

Místo
instalac
e

Návštěvní
ci za rok
2009

Vsetín

220

Vsetín

306

Vsetín

1 723

Vsetín

1 172
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dnů

Sychrov

12. 2. 2009

46
dnů

Klub Amos
Ostrava

Valašské
Meziříčí

1 329

2. 7. 2009

40
dnů

Valašské
Meziříčí

646

Sever a jih

2. 12. 2009

26
dnů

Valašské
Meziříčí

394

Časoměrná
zařízení

9. 4. 2009

63
dnů

Zoogeos
Bohemia
MZM Brno,
Krkonošské
muzeum
ve Vrchlabí
Technické
muzeum
v Brně

Valašské
Meziříčí

1 702

Valašská krajina a
Jiří Kozubík

18. 6. 2009

28
dnů

Valašské
Meziříčí

563

Pojďme si hrát
s panem malířem
Paulem Klee
Venezuelou
křížem krážem

Jiří Kozubík

C. vlastní v jiných institucích
Název výstavy
Pásli ovce Valaši
Souhra
technologie a
designu
Jožka Baruch –
grafická balada
Božena Spáčilová
– Chvála stromu

Termín
26. 6. 2009 - 28. 6.
2009
4. 12. 2008 - 8. 3.
2009
28. 7. 2009 - 1. 7.
2011
16. 12. 2009 - 7. 1.
2010

Oddělení Místo instalace
PVO
OSV
OSV
OSV

Prlov
Vlastivedné
múzeum v Povážské
Bystrici
Galerie Sýpka ve
Valašském Meziříčí
Galerie Stará
radnice ve Vsetíně

4.3. Přednášky pro veřejnost:
Pracovníci MRV v roce 2009 zajistili řadu přednášek určených pro nejširší
veřejnost. OSV připravilo celkem 6 přednášek, PVO přednášek 27 a
Hvězdárna Vsetín 49 přednášek.
A. ve vlastní instituci
Na půdě muzea realizovalo OSV celkem 4 přednášky. Mezi nejúspěšnější
patřily:
-

Procházka po staletích s českou tištěnou biblí

-

Časoměrná zařízení

PVO zajistilo celkem 24 přednášek v cyklu nazvaném Za poznáním přírody ve
světě i u nás, z nichž k nejúspěšnějším patřily:
-

Expedice Yukon Rivers 2009

-

Příroda Vietnamu

33

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI MUZEA REGIONU VALAŠSKO ZA ROK 2009

Pracovníci Hvězdárny Vsetín připravili v roce 2009 tradiční cykly přednášek a
prezentací:
-

Týden otevřených dveří (23 akcí)

-

Dny astronomie (7 akcí)

-

Světový kosmický týden (2 akce)

Pro organizované skupiny a jednotlivce z řad veřejnosti byly pracovníky
Hvězdárny Vsetín vedle standardní nabídky programů připraveny také dvě
odborné přednášky:
-

Vesmír 3D

-

Apollo po 40 letech

B. mimo vlastní instituci
Mimo instituci OSV připravilo 2 přednášky, po jedné pro Evangelický sbor ve
Valašském Meziříčí a pro seminář Komise regionálních historiků Moravy a
Slezska AMG ČR ve Velkých Karlovicích na témata:
-

Jiří Třanovský a jeho doba

-

Historie a současnost Moravské gobelínové manufaktury

PVO připravilo pro Klub důchodců Vsetín celkem 3 přednášky, jejichž témata
byla:
-

Léčivé rostliny na Valašsku

-

Zelená krása mechorostů

-

Brouci a motýli ve Vsetíně: O co jsme přišli a co získali

Mimo hvězdárnu se v loňském roce v rámci akcí pro veřejnost uskutečnily 4
přednášky (Charita Vsetín, MVK Vsetín a 2x Klub seniorů Vsetín-Rybníky).

Odborné oddělení

Oddělení
společenských věd
Přírodovědné oddělení
Hvězdárna Vsetín
Celkem

Přednášky pro
veřejnost ve vlastní
instituci
Počet
Návštěvníci
akcí
4
234
24
45
73

705
672
1611

Přednášky pro
veřejnost mimo vlastní
instituci
Počet
Návštěvníci
akcí
50
2
3
4
9

144
123
317

4.4. Odborné výklady ve výstavách a expozicích
K výstavám a expozicím poskytují pracovníci MRV pravidelně odborné
výklady.
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Mimo přednášek a prezentací tvoří exkurze, pozorování Slunce a
večerní astronomická pozorování podstatnou část činnosti pracovníků
Hvězdárny Vsetín. Tyto programy jsou vždy doprovázeny odborným výkladem
pracovníků hvězdárny. Během roku 2009 se uskutečnilo 31 exkurzí, 26
pozorování Slunce a 28 večerních astronomických pozorování.
4.5. Doplňkové kulturní a jiné akce a programy
Odborní pracovníci MRV připravují
navštěvovaných širokou veřejností.

každoročně

řadu

akcí

hojně

OSV v roce 2009 připravilo celkem 14 kulturních programů pro veřejnost, jichž
se zúčastnilo celkem 2184 návštěvníků. Mezi nejúspěšnější akce patřily:
-

Muzejní pohádkové ponocování

-

Textilní odpoledne v muzeu

-

Zámecké adventní kouzlení

-

Slavnostní zámecké odpoledne ke 125. výročí založení muzea

PVO spolupořádalo 2 veřejné akce, jejichž návštěvnost činila 37 lidí. Byly to:
-

AOPK ČR, středisko Zlín – spoluvedení botanické exkurze

-

Vítání ptačího zpěvu – ve spolupráci s Českou společností ornitologickou

Hvězdárnou Vsetín bylo vedle hlavních programů (přednášky, exkurze,
pozorování) připraveno 6 dalších akcí. Ve spolupráci s jinými odděleními MRV
to byly prezentace na „Muzejní pohádkové ponocování“ a „Zámecké
adventní kouzlení“. Návštěvníci těchto dvou akcí jsou zahrnuti do celkové
návštěvy akce započítané pracovníky OSV.
Úspěšnou akcí byla také říjnová „Drakiáda“ spojená s posezením u
ohně zorganizovaná ve spolupráci s RMC „Sluníčko“ Vsetín (viz bod 3.2.2.).
V září byly v rámci mezinárodní „Evropské noci vědců“ návštěvníkům
Hvězdárny Vsetín prezentovány její odborné programy v pořadu „Jak se vaří
astronomie“.
V areálu zámeckého parku v Lešné u Valašského Meziříčí se ve
spolupráci s obcí Lešná konala zámecká slavnost u příležitosti narozenin pana
hraběte Christiana Kinského, které se zúčastnilo 850 návštěvníků.
Oddělení
Oddělení
společenských věd
Přírodovědné oddělení
Hvězdárna Vsetín
Celkem

Doplňkové kulturní a jiné akce a programy
Počet akcí
Počet návštěvníků
14

2 184

2
6
22

37
217
2 438
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4.6. Zájmové aktivity (kluby, spolky, sdružení)
Pracovníci MRV jsou členy těchto spolků a sdružení: Muzejní společnost ve
Valašském Meziříčí, o.s., Česká vědecká společnost pro mykologii, Česká
botanická společnost, ČSOP Orchidea Rožnov pod Radhoštěm,
Entomologický klub při MRV ve Vsetíně, Valašský ornitologický klub při MRV ve
Vsetíně, Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická,
Česká zoologická společnost, Společnost spolupracovníků Kroužkovací
stanice Národního muzea v Praze
V roce 2009 na Hvězdárně Vsetín pracovaly dva astronomické kroužky
určené žákům základních škol a jeden astronomický klub pro studenty SŠ a VŠ
a dospělé zájemce o astronomii. Celkem se během roku uskutečnilo 49
schůzek, kterých se zúčastnilo 163 členů kroužků a klubu.
4.7. Spolupráce se zahraničím
OSV spolupracovalo v uplynulém roce především s partnerským muzeem ve
slovenské Povážské Bystrici. Jednalo se o tyto projekty:
-

Výstava Souhra technologie a designu – Ohýbaný nábytek a gobelíny
realizovaná ve Vlastivědném múzeu v Povážské Bystrici

-

Úvodní slovo na vernisáži výstavy Hračky aneb úplně vážná hra ve
Vlastivědném múzeu v Povážské Bystrici

Rovněž PVO vyvíjelo spolupráci se Slovenskem. Spolupodíleli se na těchto
úkolech:
-

Západné Karpaty – spoločná hranica

-

Slovenská akadémia vied – spolupráce na mapování motýlů Slovenska

V minulém roce pokračovaly na Hvězdárně Vsetín víkendové pobyty
mladých zájemců o astronomii a kosmonautiku z Historicko-Astronomickej
Spoločnosti (HAS) ze slovenské Iľavy. Těchto pobytů se zúčastnilo celkem 44
příznivců astronomie ze Slovenska.
V rámci svého zájezdu po České republice navštívily hvězdárnu dvě
třídy studentů z polského města Zakopane (65 studentů a pedagogů).
V prosinci proběhl na hvězdárně třídenní workshop
organizace SOSA (celkem 22 návštěvníků – viz bod 2.3.)

slovenské

Další individuální návštěvníci ze zahraničí (z Polska, Německa,
Slovenska, Běloruska, Kanady a USA – návštěvníci jsou započítáni v bodu 4.4.)
se zde zúčastnili jiných akcí, hlavně exkurzí a pozorování.
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4.8. Spolupráce s jinými kraji, cestovními a kulturními agenturami, muzei a
galeriemi
Pracovníci MRV spolupracovali v uplynulém roce s řadou institucí, nejčastěji
pak jinými muzei a galeriemi. Mezi nejčastější partnery patřila tato zařízení:
Město Vsetín a Město Valašské Meziříčí, Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích,
Vlastivědné muzeum v Olomouci, Muzeum Komenského v Přerově,
Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum umění v Olomouci, Muzeum
Novojičínska, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum Třineckých
železáren a města Třince, Muzeum Beskyd Frýdek Místek, Moravská
gobelínová manufaktura, Galerie hlavního města Prahy, Národní galerie
Praha a mnohá další.
Pracovníkům Hvězdárny Vsetín se v loňském roce podařilo připravit ve
spolupráci s CK Solitera Příbor šest přednášek (zahrnutých v bodě 3.1.2.) pro
školy, které navštívili náš region v rámci ozdravných pobytů a škol v přírodě.

4.9. Spolupráce mezi sebou navzájem (s PO Zlínského kraje)
MRV spolupracovalo v roce 2009 s jinými PO Zlínského kraje především na
realizaci výstav a plnění vědecko-výzkumných úkolů. Jednalo se o tyto
příspěvkové organizace:
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarných umění
ve Zlíně, Muzeum Kroměřížska a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
4.10. Návštěvnost muzea
V roce 2009 se v objektech MRV realizovalo celkem 505 akcí (stálé expozice,
výstavy, vernisáže, doprovodné programy k výstavám, koncerty, přednášky a
další), kterých se zúčastnilo 52 554 návštěvníků.
Do těchto čísel nejsou zahrnuty údaje z akcí v zámku Lešná u Valašského
Meziříčí (2x výstava a zámecká slavnost, celkem 2540 návštěvníků) a ze
zámeckého parku v Lešné, který během roku 2009 navštívilo 14 500
návštěvníků.

Objekt
Zámek Vsetín
Zámek Kinských ve Valašském
Meziříčí
Lapidárium Kostel sv. Trojice
Hvězdárna Vsetín
Celkem

Počet akcí
(expozice, výstavy,
ostatní)
43

Návštěvnost
výstav a
expozic
28 805 (17 307)

71

17 670 (9 058)

5
386
505

900 (900)
5 179 (5 179)
52 554 (32 444)
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U zámku Vsetín a zámku Kinských jsou uváděna dvě rozdílná čísla - první uvádí
návštěvu výstav a expozic, kdy návštěvník, který současně navštívil v jednom
dnu expozici a výstavu, je započítán dvakrát. Číslo v závorce započítává
každého návštěvníka jen jednou, bez ohledu, zda viděl v jednom dnu více
výstav nebo expozic.
5) Ediční a publikační činnost
5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika, katalogy a
skládačky k výstavám
MRV od roku 1998 vydává 2x ročně časopis Valašsko-vlastivědná revue.
V roce 2009 bylo vydáno číslo 22/2009 a 23/2009. Obsah periodika tvoří
jednak články externích přispěvovatelů, jednak příspěvky pracovníků MRV. Ti
zde v roce 2009 publikovali celkem 9 (OSV) a 5 (PVO) vlastních příspěvků.
V roce 2009 byla institucí vydána publikace Fabiánová, J.: Písničky
veselé i truchlivé na světlo světa vydané, ISBN: 978-80-254-4261-6.
Hvězdárna Vsetín pokračovala během roku 2009 ve vydávání
astronomického bulletinu – čtvrtletníku Athena (7. ročník), který vždy obsahuje
články pracovníků a spolupracovníků Hvězdárny Vsetín za předchozí čtvrtletí
a je šířen výhradně v elektronické podobě pomocí www stránek hvězdárny.
K většině výstav či kulturních akcí jsou vydávány buď průvodce
výstavou, či katalogy menšího rozsahu nebo informační letáky (skládačky).
5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
Pracovníci MRV Vsetín v roce 2009 publikovali 2 odborné publikace
v anglickém jazyce (Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo,
Frankfurt, SRN; Ecological Indicators, Elsevier, B.V., Velká Británie) a 5
odborných publikací ve sbornících (Bryonora; Zprávy České botanické
společnosti; Klapalekiana; Časopis České entomologické společnosti; Acta
Musei Beskidensis, Frýdek-Místek a Časopis Slezského Zemského muzea
v Opavě). Ve sbornících z navštívených konferencí bylo publikováno celkem
8 abstraktů.
V roce 2009 byl zpracován článek „Ptačí tahy v Poodří, díl první: Jaro“,
Časopis POODŘÍ, č. 2/2009, s. 4–9, barevná příloha II-IV.
V roce 2009 ve Vsetínských novinách byly publikovány 4 články
pracovníků Hvězdárny Vsetín, které rekapitulují informace o místním počasí za
předchozí čtvrtletí.
5.3. Medializace instituce - propagace výstav a doplňkových akcí v denním
tisku, rozhlase, TV, na plakátovacích plochách, webových stránkách muzea
a jiných apod., příležitostné příspěvky v regionálním tisku.
Všechny své akce medializují pracovníci MRV v tisku: Okno do kraje, Vsetínské
noviny, Valašský deník, Jalovec, Obelisk, MF Dnes, Právo, Lidové noviny aj.; v
rozhlase – Český Rozhlas (ČR Brno/studio Zlín), Rádio Apollo, Rádio Valašsko;
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televizi – TV Beskyd, Česká televize (v roce 2009 spolupracovalo OSV s ČT Brno
na natáčení pořadu Záhady Toma Wizzarda o valašských rebeliích a PVO
s ČT Ostrava na pořadu o medvědu hnědém); na plakátech a pozvánkách,
webových stránkách muzea, které získaly v roce 2009 novou podobu, webu
hvězdárny, webu města Vsetín a od roku 2009 i vedení profilu na Facebooku.
Pracovníci Hvězdárny Vsetín publikují své články zejména na
internetových stránkách http://www.hvezdarna-vsetin.cz/. V roce 2009 na
nich bylo zaznamenáno 38 541 unikátních přístupů. K propagaci Hvězdárny
Vsetín byly v dále roce 2009 vydány:
-

Pohlednice s motivy hvězdárny (4 druhy, celkový náklad = 800 ks)

-

Informační letáček – nabídka a činnost hvězdárny (celkový náklad = 200
ks)

-

Informační letáček – 60 let hvězdárny (celkový náklad = 200 ks)

-

Kapesní kalendáře na rok 2010 (celkový náklad = 400 ks)

-

Astronomická pravítka (celkový náklad = 200 ks)

5.4. Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (účast na jednáních
redakčních rad)
Pracovníci PVO spolupracovali v roce 2009 s odbornými periodiky: Zprávy
Vlastivědného muzea v Olomouci (1 recenze) a Sborník Oblastního muzea v
Mostě, řada přírodovědná (1 recenze).
6) Rozvojové aktivity
6.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních) fondů
Projekty předkládané do fondu EU jsou popsány v bodě 6.5

6.2. Dotace jiných subjektů (např. MK ČR., městských úřadů)
Odborná činnost muzea byla v roce 2009 podpořena následujícími finančními
dotacemi. V roce 2009 předložilo OSV celkem 7 žádostí o dotace, z nichž
všem bylo vyhověno. Bohužel se 1 akce z technických důvodů nerealizovala,
získané finance na tuto akci však byly přerozděleny na ostatní 2 projekty.
Z podaných malých grantů Města Vsetín byly podpořeny:
-

Workshop k výstavě Od užitku k umění (2 500 Kč)

-

Muzejní pohádkové ponocování (8 000 Kč)

-

Textilní odpoledne v muzeu (8 000 Kč)

-

Zámecké adventní kouzlení (10 000 Kč)

Městem Valašské Meziříčí byla podpořena akce:
-

Oslavy 125. výročí založení muzea (9 000 Kč)
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Muzejní společností ve Valašském Meziříčí bylo přispěno na:
-

vydání publikace Písničky veselé i truchlivé na světlo světa vydané
(8 000 Kč)

Během roku 2009 obdržela Hvězdárna Vsetín prostřednictvím MRV 2x finanční
příspěvek od Rady města Vsetína:
-

na realizaci výstavy „Astronomie v průběhu staletí“ (16 000 Kč)

-

na přípravu oslav 60. výročí otevření Hvězdárny Vsetín (40 000 Kč)

V roce 2009 bylo rovněž jednáno o finanční dotaci na tvorbu nových
expozic v zámku Vsetín a v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí
plánovaných na rok 2010. Město Vsetín přislíbilo podpořit projekt částkou
200 000 Kč, Město Valašské Meziříčí zase částkou 120 000 Kč.
Oddělení
Oddělení
společenských věd
Hvězdárna Vsetín
Celkem

Dotace jiných subjektů
Počet
Výše příspěvku
6

45 500

2
8

56 000
101 500

6.3. Přijaté dary (nefinanční)
V roce 2009 bylo do muzea darováno celkem 783 ks nových sbírkových
předmětů od celkem 19 dárců. Dary byly přijaty na základě rozhodnutí
ředitele MRV Vsetín a náležitě dokumentovány. Získané sbírkové předměty
byly obratem evidovány v I. stupni evidence.
Oddělení společenských věd
Předmět
Soubor vybavení domácnosti
Zvykoslovné a církevní předměty
Historické výuční listy tovaryšské
Váza s alegorickými náměty od A.
Chromka
Výtvarná díla autora J. Kobzáně
Předměty k historii regionu Vsetínska
Předměty k historii regionu Vsetínska
Předměty k historii regionu Vsetínska
Soubor vybavení domácnosti
Soubor vybavení domácnosti
Soubor vybavení domácnosti
Kredenc kuchyňská

Počet
ks
34
4
2
1
8
4
5
62
12
20
350
2

Dárce
Františka Smetanová, Vsetín
Jan Vetchý, Růžďka
Jiří Růžička, Vsetín
Jiřina Lancouchová, Vsetín
Krista Hrčková, Vsetín
Miroslav Langer, Praha
Ludmila Vráželová, Vsetín
Radovan Kocúrek, Vsetín
Alena Podzemná, Val. Meziříčí
Eva Šindelářová, Val. Meziříčí
Maria Mišenská, Morkovice
Pavel Grininger, Val. Meziříčí
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Přírodovědné oddělení
Předmět
Dendrologické vzorky a řezy
Motýli ze sběrné oblasti muzea
Motýli ze sběrné oblasti muzea
Motýli ze sběrné oblasti muzea
Motýli ze sběrné oblasti muzea
Motýli ze sběrné oblasti muzea
Motýli ze sběrné oblasti muzea

Počet
ks
Dárce
Ing.
Miroslav
Kučera,
Průhonice
69
48
Ing. Jiří Skala, Praha 5
7
Jiří Beneš, Opava
136
Jiří Darebník, Holešov
6
Libor Fiala, Vsetín
9
Michal Zapletal, Holešov
4
Petr Vicherek, Havířov-Podlesí

6.4. Finanční pomoc sponzorů
OSV získalo od firmy CS Cabot 5 000 Kč na oslavy 125. výročí založení muzea.
Na přípravu nových expozic v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí
plánovaných na rok 2010 bylo v roce 2009 přislíbeno od firmy CS Cabot
30 000 Kč, s firmou KRAFT FOODS CR bylo o finančním daru na stejné účely
jednáno.
6.5. Příprava projektů a koncepcí
Z hlediska dalšího zaměření a zatraktivnění muzea byla pracovníky MRV
zpracována řada pokladů a projektů, které budou v případě přidělení
dotace realizovány v dalších letech:
a) libreto změny expozic v zámku Vsetín ve spolupráci s Městem Vsetín.
(podrobněji
viz
http://www.muzeumvalassko.cz/prohlizec/data/ostatni/ostatnirozhledy-vychodni-moravy-2010.pdf)
b) libreto změny expozic v zámku Kinských ve spolupráci s Městem
Valašské Meziříčí
c) projekt do Operačního programu Životní prostředí Environmentální
střediska Muzea regionu Valašsko na částku 9 311 000,- Kč (podrobnosti
viz níže)
d) projekt do Operačního programu Životní prostředí Regenerace a
obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského
Meziříčí na částku 6 333 000,- Kč (podrobnosti viz níže)
e) ve spolupráci se Zlínským krajem projekt do Regionálního operačního
programu Stavební obnova a modernizace zámku Lešná na částku
32 702 000,- Kč (podrobnosti viz níže)
Dále byla podána žádost na Velký grant Města Vsetín na výstavu a
doprovodné programy k akci Zbojnický mýtus na rok 2010 a žádost o grant
z rozpočtu Města Valašské Meziříčí na rok 2010 v oblasti kultury s názvem
Doplňkové vzdělávací aktivity k muzejním výstavám.
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Od listopadu 2009 se pracovníci PVO spolu s Hvězdárnou Vsetín zapojili
do přípravy projektu s názvem Environmentální střediska Muzea regionu
Valašsko. Tento projekt spadá do oblasti podpory v rámci OP ŽP v prioritní ose
7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu,
v oblasti podpory.
Projekt počítá se vznikem čtyř environmentálních středisek v objektech
muzea:
-

environmentální středisko Lešná u Valašského Meziříčí (zahrnující
environmentální expozici, naučnou stezku a vybavení multifunkčního
sálu)

-

environmentální středisko ve Valašském Meziříčí (multifunkční sál)

-

environmentální středisko v zámku Vsetín (environmentální expozice ve
věži zámku, multimediální učebna)

-

environmentální středisko ve Hvězdárně Vsetín (naučná stezka a
informační centrum věnované alternativním zdrojům energií,
multifunkční sál a soubor technického vybavení)

Celkové náklady na tyto části projektu činí celkem 9 311 000,- Kč.
Předpokládaná realizace projektu je naplánována na období 10/2010 až
8/2011, a zahájení provozu pak od 9/2011.
Souběžně s pracemi na tomto projektu probíhali i práce na přípravě
další projektové žádosti „Regenerace a obnova vegetačních prvků v
zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí“. Tento projekt řeší generální
opravu jak stromů, tak i ostatních dřevin krajinářsky významného parku o
celkové ploše 7,444 ha v obci Lešná. Park tvoří nejrozsáhlejší komplex sídelní
zeleně v obci. Celkově se počítá s ošetřením 447 ks dřevin a výsadbou 114 ks.
Projekt Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského
Meziříčí řeší zásadní obnovu této nemovité kulturní památky. Realizací
projektu dojde k zajištění zpřístupnění vnitřních prostor zámku s novými interiéry
a expozicemi. V zámku bude umístěna expozice ve vazbě na rod Kinských
spolu s expozicemi majícími vazbu na nové environmentální středisko.
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