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Novoměstská kulturní zřízení fungují jako příspěvková organizace Nového Měs-
ta na Moravě. Pod jedním názvem se ukrývá sedm služeb ve třech budovách. 
Kulturní dům, městskou knihovnu, restauraci K Club a zpravodaj Novoměstsko 
najdete na Tyršově ulici čp. 1001, ve vedlejší budově na stejné ulici s čp. 1450 se 
nachází smuteční síň. Horácké muzeum a  Informační centrum pak naleznete 
v historické budově na adrese Vratislavovo náměstí čp. 14.

Naší vizí je vytvářet otevřený a  příjemný kulturně-společenský a  volnočasový 
prostor, kam se návštěvníci opakovaně a rádi vracejí. Snahou je koncipovat, co 
nejpestřejší programovou nabídku pro návštěvníky všech generací, obyvatele 
místní i z blízkého okolí Nového Města. Právě z toho důvodu, se během celého 
roku uskutečňují koncerty, divadelní představení, výstavy, přednášky, besedy, 
workshopy, kinoprojekce, tančírny, gurmánské, volnočasové a jiné akce.

Staráme se o novoměstské kulturní prostředí, spolupracujeme a podílíme se na 
aktivitách novoměstských organizací a spolků, snažíme se vycházet vstříc a být 
otevřeni novým podnětům.

Stále zkvalitňujeme služby a renovujeme stávající prostory. V roce 2017 byl za 
KD zbudován nový chodník ke zkušebnám, došlo na zbroušení jeviště a renovaci 
podlahy v garáži. Kritickou dopravní situaci s parkováním během velkých akcí 
vyřešilo v roce 2017 město opravou a rozšířením veřejného parkoviště za kultur-
ním domem a přilehlém okolí. V rámci dlouhodobé koncepce opravy Horáckého 
muzea došlo k renovaci půdních prostor a položení smrkové podlahové krytiny.
 

Novoměstská kulturní zařízení vřele děkují 
všem svým návštěvníkům… 
Bez vás by to nešlo.

NOVOMĚSTSKÁ
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
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Společní zaměstnanci



Rozpočet
Celkový rozpočet Novoměstských kulturních zařízení:

náklady  18.987.965 Kč

výnosy  19.103.171 Kč

z toho příspěvek zřizovatele 10.900.251 Kč

 dotace z kraje 67.000 Kč

hospodářský výsledek před zdaněním 115.206 Kč



PŮDA HORÁCKÉHO MUZEA
Rekonstrukce Horáckého muzea pokračovala v roce 2017 opravou půdních prostor, odkud musel být vystě-
hován depozitář. Opět byly částečně použity finanční prostředky z dotace Ministerstva kultury.

― 1 007 457 Kč, z toho 369 000 Kč dotace Ministerstva kultury

PŘECHOD NA NOVÝ KNIHOVNICKÝ SYSTÉM TRITIUS 
Během letních prázdnin přecházela Městská knihovna na nový knihovnický systém Tritius. Tento přechod 
sebou nesl několik změn v oblasti vyhledávání, vkládání, půjčování.

― celkem za 301 290 Kč, z toho 210 000 Kč hrazeno z dotace Ministerstva kultury v rámci projektu VISK 3

Opravy

Investice





DIVADLA
19. 01. Manželský čtyřúhelník
20. 01. Zápisky důstojníka Rudé armády – divadlo Comedia Poprad
14. 02. Halina Pawlowská – Chuť do života
04. 03. Horké to má někdo rád – komedie žďárských divadelníků
13. 03. Talk show Miroslava Donutila
25. 03. Trhák – Ochotníci z Novoměstska
26. 03. Trhák – Ochotníci z Novoměstska (dvě představení)
30. 03. Zdena Herfortová: Jízda přes kočičí hlavy
07. 04. Trhák – Ochotníci z Novoměstska
08. 04. Trhák – Ochotníci z Novoměstska (dvě představení)
23. 06. Don Quijote a Sancho Panza – Divadlo Commedia Poprad
10. 08. Harlekýnova dobrodružství – Divadlo Facka, Horácká galerie
18. 10. Tváře Petra Rychlýho – vystoupení oblíbeného baviče
15. 12. Tanečně literární večer

KULTURNÍ DŮM
V  novoměstském kulturním prostředí plní kulturní dům nezastupitelnou roli. 
Je centrem kulturního a společenského dění. Svojí dramaturgickou skladbou se 
snaží uspokojit i toho nejnáročnějšího návštěvníka a nabídnout různorodé žánry 
ať se týče hudby, filmu nebo divadla. Zajímavostí jsou filmové festivaly a sportov-
ní akce, besedy, které do kulturního domu nalákají třeba i vyhraněné sportovní 
fanoušky.
Stále roste oblíbenost kina. V roce 2017 navštívilo celkem 37 projekcí 3 612 divá-
ků. Zatímco je dle Unie filmových distributorů průměrná republiková návštěv-
nost 30 osob na projekci, naše filmy navštěvuje pořád více diváků a tak vychází 
průměrná návštěvnost neuvěřitelných 97 osob na film. Dalším fenoménem s re-
kordní návštěvností jsou tzv. Chytré kvízy, které se z  restaurace musely přesu-
nout do velkého sálu, kde se pravidelně konají 2–3 do měsíce. Kulturní dům, ale 
své akce nepořádá pouze ve vnitřních prostorách. Dvoudenní městské slavnosti 
Nova Civitas i open air festival Váza Fest u rybníku Koupaliště se již staly stálicemi 
novoměstského kulturního dění. V roce 2017 jako novinka přibyly zářijové Slav-
nosti medu a vína. Prostory kulturního domu jsou také čím dál častěji využívány 
i k soukromým pronájmům, například na svatby, oslavy narozenin a jiné příleži-
tosti.



KINA
03. 01. Normální autistický film – dokument, ČR
15. 01. Tajný život mazlíčků – animovaný rodinný film, USA
16. 01. Vrchní, prchni – komedie, ČR
17. 01. Star Trek: Do neznáma – sci-fi, USA
07. 02. Tohle je náš svět – drama / komedie, USA
19. 02. Hledá se Dory – animovaný film, USA
20. 02. Na samotě u lesa – komedie / rodinný film, ČR
21. 02. Bezva ženská na krku – komedie / romantický film, ČR
07. 03. Muzzikanti – romantický / hudební film, ČR
19. 03. Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda – animovaný film, USA
20. 03. Jáchyme, hoď ho do stroje! - komedie, ČR
21. 03. Dítě Bridget Jonesové – komedie / romantický, Velká Británie
02. 04. Expediční kamera – festival cestopisných filmů
04. 04. Strnadovi – dokument, ČR
23. 04. Trollové – dětský animovaný film, USA
24. 04. Vesničko má středisková – komedie, ČR
25. 04. Anděl Páně 2 – pohádková komedie, ČR
02. 05. Instalatér z Tuchlovic – komedie, ČR
21. 05. Lichožrouti – dětský animovaný film ČR
22. 05. Jak utopit doktora Mráčka – komedie, ČR
23. 05. Pohádka pro Emu – romantická komedie, ČR
22. 08. Kráska a zvíře – film USA, LETNÍ KINO v Horáckém muzeu
23. 08. Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa – LETNÍ KINO v Horáckém muzeu
05. 09. Masaryk – životopisné drama, ČR
17. 09. Mimi šéf – animovaný film, USA
19. 09. Logan: Wolverine – akční film, USA
03. 10. Trabantem do posledního dechu – dokument, ČR
17. 10. Strážci Galaxie Vol. 2 – sci-fi, USA
22. 10. Zpívej – animovaný rodinný, USA
17. 12. Šmoulové: Zapomenutá vesnice – dětský animovaný film, USA
19. 12. Po strništi bos – drama, ČR



KONCERTY
22. 01. Marcel Zmožek & Mára – známá dvojce z TV Šlágr
24. 01. Malina Brothers TOUR 2017
23. 02. Slza – koncert populární kapely
25. 02. Gamba Blues Band, Will Wilde & The Roosevelt Houserocker – 

bluesový večírek
05. 03. Cimbálová muzika Aleše Smutného
08. 03. Vladimír Merta, Jan Hrubý, Ondřej Fencl trio
26. 04. Etc… a Ivan Hlas trio
06. 05. Tara Fuki
16.–17. 6. Nova Civitas, Vratislavovo náměstí (ASAF a Alter EGO, Janek 

Ledecký, Jonas & the Whale, Metal Jan, Wohnout, Vlčnovjanka, 
Arnie's Harmony, Všehovíc, Projekt, Gipsy Rose, Pow, Květy, Victoria 
Klewin Band, Kukulín, Hoochie Coochie Band, Martin Sedlák Duo)

15. 07. Cambridge University Musical Society Symphony Orchestra
28. 07. Váza Fest – novoměstský open air festival, rybník Koupaliště (Pow, Scar 

Industry, Magua, Revock, KSV, Jim Čert, Ventolin)
06. 10. Plastic People of the Universe a 5P Luboše Pospíšila
16. 10. Hana Zagorová a Petr Rezek
25. 10. Mário Bihári s kapelou Bachtale Apsa
10. 12. Veselá sedma J. Sedlaříka – koncert dechové hudby
13. 12. Vánoční dech – koncert ZUŠ

VÝSTAVY
24. 01. Tři kříže – prezentace prací studentů Mendelovy univerzity

BESEDY
27. 01. Yusra plave o život
10. 02. Beseda o toleranci a pluralismu
24. 02. Beseda Zapomenutý Jemen – beseda s Dušanem Machem
23. 03. S Michaelem Žantovským za oponou – beseda
27. 03. Kaleidoskop Jana Rejžka – beseda se slavným kritikem
04. 05. Přednáška: Péče o osoby s demencí





KURZY:
11. 01. Tančírna – cha-cha
23. 01. Tančírna – quickstep
02. 02. Asertivita, komunikace, timemanagement – kurz pro dospělé
02. 02. Tančírna – quickstep
13. 02. Tančírna – tango
27. 02. Tančírna – rumba
02. 03. Tančírna – rumba
15. 03. Tančírna – jive
27. 03. Tančírna
05. 04. Tančírna – salsa & mambo
10. 04. Tančírna – salsa & mambo
19. 04. Tančírna – walz
15. 05. Tančírna – walz
24. 05. Tančírna – cha-cha
14. 09.–01. 12. Taneční kurzy pro začátečníky
02. 10. Tančírna – salsa
12. 10. Tančírna – tango
23. 10. Tančírna – jive
01. 11. Tančírna – cha-cha
13. 11. Tančírna – quickstep
23. 11. Tančírna – rumba
04. 12. Tančírna – waltz
11. 12. Tančírna – valčík



CHYTRÝ KVÍZ
11. 1.; 25. 1.; 22. 2.; 9. 3.; 22. 3.; 18. 4.; 4. 5.; 17. 5.; 8. 6.; 9. 10.; 30. 10.; 6. 11.; 20. 11.; 6. 12.; 21. 12.

PLESY
03. 02. Ples MEDIN, a.s. a nemocnice za podpory NMnM
10. 02. Reprezentační ples gymnázia
17. 02. Ples ZUŠ Jana Štursy
20. 10. Taneční prodloužená
02. 12. Kateřinská poslední leč
01. 12. Závěrečný věneček tanečního kurzu

OSTATNÍ
04. 02. MČR v Muay Thai – mistrovství v thajském boxu
05. 02. Kouzelný karneval – zábavná akce pro děti
11. 02. Autorské čtení Zdeňka Zapletala
02. 03. Recitační přehlídka DDM
12. 03. Akademie DDM
18. 03. Fler trh
02. 04. Expediční kamera – filmy o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích
08. 04. Bleší trh
30. 04. Čarodějnice (ve spolupráci s DDM), Tři kříže
27. 05. Den dětí (ve spolupráci s DDM), Vratislavovo náměstí
29. 06. Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku I. ZŠ
03.–07. 07. Novoměstské Slunohraní, Horácká galerie
20. 08. Pouť na Kostelíčku, katolický hřbitov
26. 08. Slavnosti medu, Vratislavovo náměstí
16. 09. Slavnosti medu a vína
05. 10. Zetor show, Maršovice
07. 10. Burza minerálů
14. 10. Fler trh – jubilejní desátý ročník
21. 10. Bleší trh
05. 11. Snow film fest – filmy se zimní outdoorovou tematikou
17. 11. Malý svět – rodinný festival
02. 12. Rozsvěcení adventu, Vratislavovo náměstí
05. 12. Mikulášské čertohrátky, Vratislavovo náměstí



K CLUB
Během roku 2017 jsme kromě rozvíjení stálé nabídky pro naše každodenní zákazníky uspořádali nespočet 
speciálních gastronomických a marketingových akcí. Šlo například o Rybí víkendy, Staročeskou kuchyni, Týd-
ny pivních speciálů, Velikonoce, Svatomartinské menu. Během letních měsíců jsme pro zákazníky připravovali 
měsíc burgerů a speciální nabídku hovězích steaků z plemene Aberdeen Angus z Mitrovského dvora, plně 
jsme také využili přilehlou zahrádku restaurace pro příjemné prázdninové grilování. Restaurace K Club do-
dávala občerstvení také pro Slavnosti medu a vína a následně gastro týden s medovými specialitami.

Pravidelně jsme zajišťovali catering na akcích pořádaných v Novém Městě na Moravě a okolí – Čarodějnice, Nova 
Civitas, Slavnosti Slunovratu, Vázafest, Svatováclavské slavnosti, festival Malý svět, rozsvícení vánočního stromu.

Našich cateringových služeb bylo pořadateli hojně využito i během plesové sezóny. V předvánočním období 
využilo několik organizací a soukromých firem restauraci pro vánoční večírky. Pravidelně se v K Clubu konají 
rodinné oslavy, svatby i smuteční hostiny. Během celého roku se restaurace podílí na zajištění občerstvení 
při pravidelných akcí konaných v  novoměstském kulturním domě  – Chytré kvízy, kina, koncerty, besedy 
a konference.





MĚSTSKÁ KNIHOVNA
GRANTY
Dotace MK ČR „Česká knihovna“ – dary knih českých autorů 6 485 Kč
Projekt VISK 3 – Clavius = Tritius 210 000 Kč
Granty byly poskytnuty Ministerstvem kultury ČR.

STATISTICKÉ ÚDAJE
  knihovna NMnM pobočky celkem

Počet čtenářů ...................................................................1 813 ...........................151 ........................1 964

Z toho mládež do 15 let ...................................................685 ............................. 66 ...........................751

Počet návštěvníků ....................................................... 46 401 ........................3 613 ..................... 50 014

Počet výpůjček ........................................................... 131 402 ..................... 10 720 ...................142 122

Počet CD výpůjček ..........................................................1 414 ................................0 ........................1 414

Počet besed, lekcí, soutěží a výstav .............................229 ............................. 14 ...........................243

Počet návštěvníků ..........................................................4 562 ...........................397 ........................4 959

Nově zaevidované knihy: 1 482 svazků v knihovně Nové Město na Moravě,
 nákup na pobočky 220 svazků,
 celkem 1 702 svazků
Nově získaná CD: 90 (mluvené slovo + hudba)
Hry: 43

Počet titulů časopisů a denního tisku, včetně odborných knihovnických titulů: 108 + 11, celkem 119.

V letošním roce jsme odepsali 1 769 knih.

Pro smluvní knihovny jsme nakoupili a zpracovali 141 knih a 5 titulů časopisů.

Našim čtenářům jsme zapůjčili z  jiných knihoven 281 svazků knih. Naše knihovna byla požádána jinými 
knihovnami o 126 titulů.



Rok 2017 byl pro městskou knihovnu náročný hned ze dvou důvodů. První zásadní událostí byl převod kni-
hovního systému Clavius na knihovnický systém Tritius. Tento převod proběhl v období letních prázdnin. 
Nejen návštěvníci naší knihovny, ale i samotní naši knihovničtí pracovníci si museli zvyknout na nový sys-
tém vyhledávání, vkládání, půjčování atd.

Městská knihovna prošla tento rok také revizí knihovního fondu. Díky termínům revize a převodu systému 
z Clavia na Tritius prováděly knihovnice revizi již v novém knihovním systému. Pod rukama jim prošlo cel-
kem 44 715 knižních titulů ze všech oddělení naší knihovny.

Novinkou novoměstské knihovny se stalo v letošním roce půjčování stolních her, které jsou pro velký zájem 
doplňovány o nové.

Při výběrů dokumentů na odděleních pomáhá návštěvníkům nová služba – zapůjčení dioptrických brýlí. 
Vyhledávání literatury se tak pro řadu čtenářů stalo větším komfortem.

V letošním roce nebyly zajištěny knihovnou služby pro veřejnost – vyhledávání informací pomocí internetu, 
vyhledávání na on-line katalogu a tisk. Důvodem byly problémy se servrem a převod z knihovního systému 
Clavius na knihovní systém Tritius.

KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST
Knihovna každým rokem organizuje odpolední pořady pro širokou veřejnost a dopolední pro žáky a studen-
ty. Plánovaně ji navštěvují během školního roku děti MŠ a ZŠ a studenti. Obsahem hodin jsou systematicky 
vedené lekce knihovnické informatiky a tematicky zaměřené lekce podle výběru učitele z knihovnou před-
ložené nabídky. Knihovna úzce spolupracuje se všemi typy škol ve městě a okolí.

V roce 2017 se s velkým ohlasem setkaly kurzy pro veřejnost Genealogie II vedené panem ing. Janem Kosem. 
Posluchači se na kurzu naučili sestavit svůj rodokmen a byli seznámeni se zdroji, ze kterých mohou čerpat.

Příznivce si našel i jihočeský spisovatel František Niedl, nebo Jan Opatřil s příběhem pro děti o Kapříkovi 
Metlíkovi. Spisovatelka Klára Smolíková přiblížila žákům život Jana Huse a scénárista, spisovatel Jíří Walker 
Procházka vysvětlil rozdíl mezi sci-fi a fantasy.

Mezi oblíbené projekty knihovny patří Noc s Andersenem. Dvacet malých nocležníků zažilo tuto kouzelnou 
Noc se Čtyřlístkem.

Prvňáčci základních škol byli na konci školního roku pasováni Královnou pohádkou na čtenáře. Díky projek-
tu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka získali knihy Lapálie v lampálii od spisovatelky Martiny Šinkovské.

Registrace zdarma, Burza knih a časopisů, Den otevřených dveří to je Týden knihoven, jeden z projektů do kte-
rého se novoměstská knihovna každý rok zapojuje.



V letošním roce nechyběly ani tvůrčí dílny. V březnu se pod vedením paní Hany Hájkové vyráběla drátovaná 
zvířátka a tepané šperky. V předvánočním čase připravily knihovnice dílnu na výrobu vánočních trpaslíků. 
Svou zručnost a kreativitu si mohli čtenáři a návštěvníci knihovny vyzkoušet každý měsíc v čítárně, kde 
bylo připraveno malé tvoření od jara až do zimy. Mezi oblíbené patřilo např. Velikonoční kuřátko, Je čas čápů, 
Mořské rybky, Ptačí budky, …

Chodbu před knihovnou a prostory knihovny hostilo několik výstav. Mezi nejnavštěvovanější patřily Maturitní 
práce z výtvarné výchovy; Jak si děti představují prázdniny; Čtu, čteš, čteme…dětské knížky; Ludmila Vaňková.

Novoměstská knihovna pořádá každý měsíc minimálně jednu soutěž. Mezi nejoblíbenější patřily v  roce 
2017 Stopy zvířat, Šmoulové, Pohádkový kvíz, Skládačka z papíru-tangram.

Letošní rok nebyl výjimkou v konání setkání neprofesionálních knihovníků našich poboček a smluvních 
knihoven. Čeká nás olympijský rok, proto vznikly nové tématické besedy Malí sportovci a Sportovní abeceda. 
Našim kolegům byly představeny s možností realizace v místních knihovnách.

Jako každý rok i letos se naše pracovnice zúčastnily odborných knihovnických školení i ostatních vzděláva-
cích akcí pro knihovny, stejně jako knižních veletrhů konaných v Havlíčkově Brodě a v Praze.

POBOČKY
Novoměstská knihovna má sedm poboček: Hlinné, Jiříkovice, Olešná, 
Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice. 
Knihovnický systém Tritius využívá i knihovna Horáckého muzea.





V roce 2017 byla prioritou muzea práce v depozitáři. Po vybourání depo-
zitu na půdě muzea (2016) a přesunutí sbírek do náhradních prostor po-
skytnutých městem probíhalo vybalování sbírkových předmětů, jejich 
fotografování a umísťování do regálů. Do náhradních prostor byl vyro-
ben nový regál na šetrné uložení obrazů, nástěnný systém pro zavěšení 
textilií a jiných předmětů a dva pojízdné regály na zbraně. Pořízeny byly 
dvě výkresové skříně na grafiky a plakáty.

Od MK ČR byl úspěšně získán grant ISO D na částku 108 000 Kč pro Vyba-
vování depozitářů a stálých expozic. Z grantu byl pořízen speciální regál 
pro uložení textilu, dvě výkresové skříně, regál na sbírkové předměty, 
fólie a žaluzie pro zajistění lepších klimatických podmínek v depozitáři, 
hedvábný antikorozní papír a režná bavlna pro obalení uložených před-
mětů. Z látky byly ušity speciální obaly na uniformy, kabáty, slunečníky, 
deštníky a pušky. Dále byl zakoupen přenosný měřič teploty a vlhkosti 
pro měření klimatu v depozitářích a expozicích.

HORÁCKÉ MUZEUM

Probíhá digitalizace a evidence sbírek. Pomocní pracovníci programu 
Veřejná služba z Úřadu práce skenují a upravují dokumenty a fotogra-
fie z  fondu NM-B a  NM-C a  jinak pomáhají při instalaci výstav nebo 
úklidu muzea.

Na podzim nám byl poskytnut další prostor pro depozitář (5 místností), 
který využijeme pro předměty uložené v  nevyhovujících podmínkách 
půd a garáží.

V průběhu podzimu byla na půdě, která byla po rekonstrukci střešní 
krytiny bez podlahy, vybudována nová smrková podlaha s  kruhovým 
průhledem na stavební konstrukci zaklenutí prvního patra. Prostor 
půdy bude využíván pro výstavy, komorní akce a výhledově by se do něj 
měla přesunout expozice lyžování.

V roce 2017 navštívilo expozice a výstavy muzea celkem 8 103 návštěv-
níků, z toho 6 280 platících a 1 923 osob zdarma. Dalších přibližně 3 200 
navštívilo akce a vernisáže v muzeu. Celková návštěvnost Horáckého 
muzea v roce 2017 je tedy přibližně 11 300.



USPOŘÁDALI JSME CELKEM OSM VÝSTAV:

16. ledna – 28. února

PŘÍRODA VYSOČINY
Výstava bannerů zájemcům představila obě Chráněná kra-
jinná území na Vysočině, ale také přírodní rezervace, památ-
ky a parky. Věnovala se i soustavě Chráněných území Natura 
2000. Výstavu jsme připravili společně s neziskovou organizací 
Chaloupky o.p.s., která k nim připravila i lektorovaný program 
pro žáky základních škol.

16. února – 14. května

FOTOGRAFIE ALOISE PODLOUCKÉHO
Unikátní výstavy novoměstského malíře a  amatérského fo-
tografa. Na svých fotografiích zachytil každodenní život v No-
vém Městě, krajinu a  historické události první poloviny 20. 
století. Fotografie byly vytvořeny podle skleněných desek na-
lezených na půdě bývalého umělcova domu rodinou Kaláš-
kových, kteří zdigitalizovanou sbírku muzeu poskytli. Výstava 
proběhla bez vernisáže.

7. března – 14. května

ANNA JAROŠOVÁ – ZAHRADY VYSOČINY
Výstav ve vestibulu muzea věnovaná zahradnickému umění 
novoměstské obyvatelky a maminky slavného horolezce Rad-
ka Jaroše. Nákresy, texty a fotografie realizací soukromých za-
hrad i  veřejných prostor. Výstavu si připravila sama autorka 
a proběhla na její přání bez vernisáže.

18. května – 18. června

VÝROČNÍ A ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA 
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ – NIKI
Tradiční výstava prací žáků a absolventů výtvarného oboru no-
voměstské Základní umělecké školy se konala ve výstavním 
sále i ve vestibulu. Téma bylo v duchu Roku malířů a inspiro-
vána byla díly francouzské malířky, sochařky a filmařky Niki 
de Saint Phalle.



22. června – 31. srpna

DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA
Obří kreslené leporelo, které komiksovým způsobem zpracovává české dějiny, vytvořila česká spisovatelka 
a ilustrátorka Lucie Seifertová. Leporelo je zvětšeninou knihy oceněné Zlatou stuhou a Magnesií Literou. Ver-
nisáž proběhla za účasti autorky a zahájili jsme ji v převlecích za významné postavy českých dějin. Výstava 
probíhala ve výstavním sále i ve vestibulu muzea.

15. září – 26. listopadu

HORÁCKO 9 : 9
Výstava s podtitulem Artefakty Horáckého muzea na stole devíti současných výtvarníků.
Devět umělců žijících v okolí Nového Města se nechalo inspirovat předměty z depozitáře muzea. Na výstavě se 
představila malířka Petra Cisárová (Nové Město), která vytvořila několik akvarelů podle kameninového talířku, 
Hana Jelínková (Krásné) pro ornamenty na mísy z terakoty použila motivy horáckých výšivek, Jitka Chrištofová 
(Roženecké Paseky) prolnula kresby krajiny se vzory na modrotiskových formách. Martin Jelínek (Krásné) vy-
tvořil portrét dámy podle portrétu z 19. století, Jan Svoboda (Radňovice) nám zapůjčil dřevěného koníka a ptáč-
ky, které jsme vystavily s lidovými hračkami a podle struktury kameninového hrnce namaloval rozměrný ab-
straktní obraz. Sochař Jiří Plieštik (Písečné/Praha) přivezl sochu malovanou drátem s dřevěnou kloboučnickou 
hlavou, Jiří Štourač (Bystré) zapůjčil svoji kresbu glóbusu inspirovanou školní třídou v muzeu. Štěpán Vrbický 
(Roženecké Paseky) se pro kreslené zátiší inspiroval heráleckým sklem a Miloš Sláma vytiskl z původních mat-
ric grafiky Karla Němce a propojil je se svými díly. Zároveň na výstavě prezentoval svůj vynález – Sláma press – 
kuličkový tiskařský lis. Na vernisáži zahráli Jelínkovi píseň Martina Jelínka s horáckou tematikou – Brambory.

3. listopadu – 11. listopadu

VŮNĚ MEDU
Již 18. ročník nejsladší výstavy na Novoměstsku. Přízemí muzea patřilo místní organizaci Českého svazu 
včelařů. Návštěvníci nakupovali různé druhy medu a medových produktů, kosmetiky, včelařského náčiní, 
literatury a podobně. Na místě byla i včelařská poradna a výklad pro školáky. Žáci ZŠ Bobrová pod vedením 
paní učitelky Řezníčkové připravili pro nejmenší návštěvníky pohádku Medová laboratoř. Výstavu zahájil 
místostarosta pan Stanislav Marek, za včelaře Jiří Zavřel a horolezec Radek Jaroš.

7. prosince – 28. února 2018

STOLETÍ NA LYŽÍCH
Výstava s podtitulem Lyžařská móda a výbava v minulém století. Na 41 figurínách ve výstavním sále i vesti-
bulu se představila podoba lyžařů od přelomu 19. a 20. století do 90. let, zachycen byl vývoj dámské, pánské 
i dětské lyžařské módy s ukázkami běžeckého i sjezdařského vybavení amatérů i profesionálních lyžařů 
(Lubomír Buchta, Kateřina Neumannová…). Realizaci výstavy umožnilo získání stovek lyžařských přemětů, 
které muzeu zapůjčilo či darovalo přes šedesát zájemců z Novoměstska. Některé exponáty zapůjčila muzea 
ve Svratce, Jihlavě a  Skutči. Vystaveny byly také dobové fotografie, součástí byla také unikátní projekce 
krátkých dokumentárních filmů s lyžařskou tematikou, které muzeum získalo díky panu Jiřímu Janíčkovi, 
který je také autorem většiny z nich. Na slavnostním zahájení zazpíval Pavel Haluza s doprovodem žáků ZUŠ 
Hymnu novoměstských lyžařů a taneční obor ZUŠ předvedl choreografii „Závod“.





AKCE HORÁCKÉHO MUZEA:

13. dubna

VELIKONOČNÍ JARMARK
Již po jedenácté se v muzeu konala akce, na kterou přijelo deset vyzna-
vačů tradičních lidových řemesel předvést své umění. Návštěvníci mohli 
obdivovat umělce při práci a zakoupit si jejich výrobky. K vidění byly růz-
né techniky zdobení kraslic, dekorace z kukuřičného šustí, drátů, pomláz-
ky a košíky. Velký úspěch zaznamenal workshop pana Zdeňka Bukáčka 
z Krouny, Nositele Tradice, který s dětmi zdobil panenky a vajíčka ze dřeva.

25. dubna

NEVÁHEJ A CHOĎ /  
DEN ZEMĚ VE ŽĎÁRSKÝCH VRŠÍCH
Již šestý ročník akce, kterou připravilo Bratrstvo Žďárských vrchů a Cha-
loupky o.p.s. Start a  cíl akce byl ve vestibulu Horáckého muzea, trasy 
pěšího pochodu byly na 6, 11 nebo 15 km, v předvečer akce startovalo 
několik odvážlivců na 100 km. V cíli si děti mohly zavyrábět ve výtvarné 
dílně. Akce se zúčastnilo několik desítek pochodníků, do cíle stokilo-
metrové trasy dorazilo sedm účastníků, nejrychlejší byl Lukáš Černý ze 
Žďáru nad Sázavou.

10. května

OTEVÍRÁNÍ MLEJNKU
Již po 23. se na dvorku muzea symbolicky otevřel Mlejnek z Víru. Zatanči-
ly holčičky z tanečního oboru ZUŠ Jana Štursy na téma Dráteníček.

13. května

MUZEJNÍ NOC
Naše muzeum je zapojeno do celostátního Festivalu muzejních nocí, le-
tos ve spolupráci s Horáckou galerií. Zahájili jsme oblíbeným loutkovým 
představením pro děti, tentokrát z dílny žáků Základní školy v Bobrové, 
které pod vedením výtvarnice Mirky Špačkové vyrobily loutky v barok-
ních kostýmech a s paní učitelkou Řezníčkovou nacvičily divadlo Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký. Následovala inscenovaná jarmareční píseň o pádu 
meteoritu na Odranci v roce 1619. Tuto událost zaznamenal novoměst-
ský panský úředník Antonín Želechovský ze Želechova. Inscenaci pro-
vedli zaměstnanci muzea s pomocí dětí ze ZŠ Bobrová a dobrovolníků. 
Po divadle bylo až do 20 hodin muzeum volně přístupné a program se 
přesunul do Horácké galerie.



7. června

KŘEST KNIHY VZPOMÍNKY NA CYRILA MUSILA
Křest knihy novinářky Heleny Zelené Křížové věnované výrazné postavě 
lyžování a odboje na Novoměstsku. Kniha je založená na vzpomínkách 
pamětníků a archivních materiálech z Horáckého muzea. Vydalo ji Ho-
rácké muzeum (NKZ).

24. června

NOVA CIVITAS
Muzeum se zapojilo do městských slavností, v sobotu byla celý den na 
dvorku kavárna a čajovna kavárny Kafé 133, každou půlhodinu se pou-
štěl zdarma mlýnek a zájemci si mohli vyrobit dekoraci ve workshopu 
Patchwork clubu Nové Město.

11. září

DEN PAMÁTEK /  
EXKURZE PO STOPÁCH ZANIKLÝCH HAMRŮ
Již potřetí jsme se vydali na autobusový zájezd, tentokrát do Hamrů nad 
Sázavou. Průvodkyní byla Alice Hradilová. Po cestě jsme se podívali na 
všechny dochované bývalé hamry, později přestavěné na mlýny. Násle-
dovala prohlídka Šlakhamru v Najdeku, kde je zachovalý funkční mlýn 
a expozice hamernictví. Navštívili jsme ještě Konec světa na moravsko-
-české hranici. V rámci Dne památek byl do muzea volný vstup a pro-
běhla komentovaná prohlídka etnografické expozice.

7.-8. října

DNY JABLEK
Akce pořádaná společně s  neziskovou organizací Chaloupky o.p.s. Na 
dvorku muzea bylo vystaveno několik desítek druhů jablek, ale také 
některé odrůdy hrušek a  dalšího ovoce. Součástí výstavy byla soutěž 
o ovocné stromy, ochutnávka ovoce a moštů, výtvarná dílna a program 
pro mateřské školy.

19. října

GRAFICKÝ WORKSHOP MILOŠE SLÁMY
Workshop pořádaný v rámci výstavy Horácko 9:9. Grafik Miloš Sláma 
seznámil účastníky se základními grafickými technikami, ti si poté 
vyrobili linoryt podle vlastního návrhu a vytiskli pomocí Grafického 
lisu Sláma.



5. prosince

MIKULÁŠSKÉ ČERTOHRÁTKY
Každý rok se Horácké muzeum v  předvečer svátku svatého Mikuláše 
promění v Nebe, kde se děti mohou setkat s Mikulášem a anděli a do-
stanou od nich i sladkou odměnu.

15. prosince

VÁNOČNÍ JARMARK
Své umění přijelo předvést jedenáct vyznavačů tradičních řemesel. Pan 
Malý ze Sebranic u Litomyšle, člen tamního Klubu archaických nadšen-
ců, vyřezával ovečky do betlémů, paní Studená z Kuklíku a Pelarová ze 
Žďáru drátovaly komety, rybičky a jiné vánoční symboly. Betlémy byly 
k mání i z kukuřičného šustí nebo sena, paní Jaklová z Chotěboře, která 
jezdí na velikonoční jarmark s úžasnými kraslicemi, přivezla tentokrát 
vánoční dekorace vlepené do skořápek od vlašských oříšků. Pan Bureš 
ze Svratky přivezl koše a krmítka z vrbového proutí, pan Vlk zase domá-
cí potřeby vyřezávané ze dřeva. Výtvarnou dílnu tentokrát vedli manželé 
Kratochvílovi z Rovečného a učili návštěvníky vyrábět slaměné ozdoby.

29. prosince

NOVOMĚSTSKÉ KUFROVÁNÍ
Zimní procházka městem s buzolou a mapou pořádaná neziskovou or-
ganizací Chaloupky o.p.s. se startem a cílem v Horáckém muzeu. Trasy 
pro rodiny s dětmi i zdatnější orientační běžce.



DALŠÍ AKTIVITY
Horácké muzeum propaguje svoje akce a výstavy na svých webových stránkách a v médiích. Reporáž z ně-
kterých výstav konaných ve výstavním sále a akcí muzea odvysílala regionální Televize Vysočina (výstava 
Století na lyžích, křest knihy Vzpomínky na Cyrila Musila, grafický workshop Miloše Slámy…), pozvánky na 
akce a výstavy muzea jsou pravidelně vysílány v rádiích.

K výstavám a akcím připravujeme programy pro školy, nejvíce byla žáky škol navštívená výstava Století na 
lyžích, k výstavě Dějiny českého národa přijela autorka Lucie Seifertová a udělala leporelový workshop pro 
4. třídy ZŠ.

Pro zájemce jsou připraveny komentované prohlídky muzea využívané zejména místními školami a školami 
v přírodě, ale i organizovanými skupinami turistů. V minulém roce to bylo 27 skupin návštěvníků.
Pořádáme také komentované prohlídky pamětihodností města, které probíhají jednou až dvakrát měsíčně 
a po dvou letech se stále těší velkému zájmu místních občanů i turistů.

Pracujeme na projektu renovace stálé expozice muzea, v roce 2017 byly ve spolupráci s architektem F. Brych-
tou rekonstruovány výstavní vitríny a zahájena rekonstrukce expozice sklářství a železářství (příprava in-
formačních bannerů s texty a obrázky, rekonstruované a osvětlené vitríny, více vystavených exponátů skla, 
sklářské nářadí). Expozice by měla být dokončena v zimě roku 2018.
V rámci obnovy stálých expozic jsme úspěšně zažádali o grantový příspěvek od Kraje Vysočina v progra-
mu Klenotnice Vysočiny na vytvoření interaktivní expozice věnované novoměstskému rodáku, umělci Karlu 
Němcovi. Návrh by měl být realizován na jaře 2018.

Náš archiv, fotoarchiv a knihovna jsou často využívány studenty, odborníky z nejrůznějších institucí i soukro-
mými zájemci, kterým pomáháme s vyhledáváním pramenů a literatury. Poskytujeme také metodickou po-
moc při psaní školních prací, zodpovídáme badatelské dotazy. V roce 2017 jsme komunikovali se 49 badateli.

V minulém roce vydalo muzeu knihu Vzpomínky Cyrila Musila (viz výše v akcích muzea). V roce 2017 se pro-
dalo 180 kusů.

Zaměstnanci se zúčastňují různých odborných seminářů a konferencí. V minulém roce to byla například 
účast Alice Hradilové na dvoudenním semináři Etnografické komise při Asociaci muzeí a galerií v Litomyšli, 
kde přednášela na téma Horácké muzeum – exkurs do sbírek a činnosti muzea.

Muzeum také pořádá farmářské trhy, které se konají v letní sezóně každé dva týdny, v zimní jednou za měsíc. 
Součástí trhů je doprovodný program tvořený výtvarnými dílnami, koncerty nebo divadelními představení-
mi. Horácké muzeum se spolupodílí na Slavnostech medu – akci včelařů, tradičně pořádané ve spolupráci 
s NKZ a DDM na konci léta.

V Horáckém muzeu se konají svatby, a to hlavně ve světnici (etnografická část expozice) a v letních měsících 
na dvorku. V roce 2017 zde proběhlo 6 svateb.



INFORMAČNÍ CENTRUM
V roce 2017 navštívilo IC a HM celkem 20 091 turistů, z toho 359 ze zahraničí.

Ve druhé polovině roku 2017 jsme úspěšně vyúčtovali dotaci na podporu TIC ve výši 48 000 Kč. Účel využití: 
dotisk propagačních materiálů, mzdové náklady na sezónní výpomoc brigádníků.

IC se účastnilo dvou setkání Turistických informačních center v Jihlavě a jednoho vzdělávacího semináře 
v Brně. Tyto vzdělávací aktivity jsou hodnoceny v rámci získávání dotací pro TIC.

Pokračuje spolupráce s destinační společností Koruna Vysočiny, účastnili jsme se společně veletrhů a akcí 
pro veřejnost.

Úzce spolupracujeme se svazkem obcí Mikroregion Novoměstsko – úprava lyžařských tratí, informace o je-
jich stavu.

AKCE A PREZENTACE
Informační centrum prezentovalo město na těchto akcích:

IBU JUNIOR CUP BIATHLON .......................................................31. 1.–5. 2. 2017
Dovolená a region, Lázeňství Ostrava ......................................... 3. – 5. 3. 2017
Veletrh FOR BIKES Praha ............................................................31. 3.–2. 4. 2017
NOVA CIVITAS – DEN SINGLETRACKU ............................................. 17. 6. 2017
KOLO PRO ŽIVOT – Vysočina Arena ..................................... 30. 9.–1. 10. 2017
Čertohrátky – HM a HG ........................................................................ 5. 12. 2017

PROJEKT DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU NA NOVOMĚSTSKU
V dubnu 2017 byly dotisknuty čtyři druhy materiálů v anglickém jazyce, došlo k výměně vlajek na kruhovém 
objezdu. V květnu došlo k ukončení projektu poslední monitorovací zprávou. Následně proběhla důsledná 
kontrola majetku (mapy, návěští, cedule, atd.). Jelikož chceme v projektu pokračovat, byl navrhnut plán pro 
rok 2018.



Pokračovaly komentované prohlídky města, celkem přišlo 525 
zájemců.

Informační centrum připravilo a realizovalo roadshow propa-
gace MS v horských kolech a singeltracků a navštívili jsme tato 
místa:

Velké Meziříčí .................................................5. dubna 2017
Pelhřimov ..................................................... 12. dubna 2017
Třebíč ............................................................. 19. dubna 2017
Humpolec ..................................................... 23. dubna 2017
Jihlava ............................................................ 26. dubna 2017
Telč .................................................................. 29. dubna 2017
Havlíčkův Brod ..............................................3. května 2017
Bystřice nad Pernštejnem .........................6. května 2017
Žďár nad Sázavou ...................................... 10. května 2017
Jihlava ........................................................... 17. května 2017

IC realizovalo 17. 6. 2017 Den singletracku v rámci oslav Nova 
Civitas. Ve stanu NMNM na náměstí si mohli zájemci vyzkoušet 
cyklo trenažer známý z roadshow, vysoutěžit si zajímavé ceny. 
Ve Vysočina Areně byla možnost zapůjčení kol v TEST CENTRU 
a jízda singletracků s lektorem.

Připravili jsme celkem 6 svatebních obřadů.

Veřejná služba – IC zažádalo o podporu v rámci veřejné služby 
z Úřadu práce. Od 1. 8. 2017 jsou k dispozici 4 pracovníci.



ZPRAVODAJ NOVOMĚSTSKO
Novoměstsko je zpravodaj Nového Města na Moravě. Vychází každý měsíc v nákladu 4 900 kusů výtisků. 
Jednotlivá témata jsou barevně oddělena. Zpravodaj je distribuován do všech schránek v Novem Městě na 
Moravě a jeho místních částech, a to zdarma. V roce 2017 vznikla nová rubrika Ze života novoměstských spol-
ků, kam mohou přispívat svými texty všechny spolky z Nového Města a okolí.





nkz.nmnm.cz


