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Úvod

Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě, 592 31, IČ:
00372854, DIČ: CZ00372854
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Novoměstská kulturní zařízení jsou příspěvkovou organizací města jejíž součástí je
kulturní dům, Horácké muzeum, informační centrum, městská knihovna a
zpravodaj Novoměstsko. Spravujeme budovu kulturního domu na Tyršově ulici
1001, historickou budovu na Vratislavově náměstí 114 a smuteční síň. Od podzimu
provozujeme i restauraci v budouvě kulturního domu.

Restaurace změnila svůj název a styl. Dostala jméno K club. Naším cílem je nejen
podávat kvalitní místní kuchyni, ale vytvořit společensko-kulturní prostor. Do
budoucna budeme v K clubu pořádat zajímavé kulturní pořady. Na začátku prošla
kuchyně velkým a nutným úklidem a prostory restaurace změnily svoji image.

Novoměstská kulturní zařízení se snaží vytvářet bohatý kulturní program. Snažíme
se pořádat koncerty, divadla, výstavy, přednášky, besedy, workshopy s různými
tématy a žánry a zacílit na všechny věkové kategorie.

Současně jsou všechny naše prostory otevřené pro novoměstské organizace a spolky.
Většina těchto spolků má služby a prostory Novoměstských kulturních zařízení
zdarma či za symbolický poplatek. Vždy musí jít o akci, která je nevýdělečná či
benefiční. Jsme za tyto spolupráce velmi vděční a těšíme se na další.

Děkujeme všem, kteří navštěvují naše akce a nechají nás, abychom je bavili,
vzdělávali a obohacovali.



Rozpočet
Městská knihovna:
náklady: 2 789 938,- Kč
výnosy: 2 732 274,- Kč

z toho dotace: 2 580 204,- Kč

Horácké muzeum
a Informační centrum:
náklady: 3 558 585,- Kč
výnosy: 3 804 880,- Kč

z toho dotace město: 2 969 916,- Kč
z toho dotace kraj: 31 664,- Kč

Kulturní dům:
náklady: 5 893 325,-Kč
výnosy: 6 291 130,- Kč

z toho dotace: 4 223 823,- Kč

Novoměstsko:
náklady: 628 250,- Kč
výnosy: 658 852,- Kč

z toho dotace: 440 625,- Kč

Smuteční síň:
náklady: 149 648,- Kč
výnosy: 289 791,- Kč

z toho dotace: 201 432,- Kč

Restaurace:
náklady: 1 305 532,- Kč
výnosy: 1 513 706,- Kč

zisk: 208 174,- Kč

Celkem Novoměstská kulturní zařízení:
náklady: 14 327 191,- Kč
výnosy: 14 727 691,- Kč

z toho dotace města: 10 416 000,- Kč
z toho dotace kraj: 31 664,- Kč

Výsledek hospodaření + 400 500,- Kč

Velké opravy
Jeviště:
Došlo k přebroušení a vyztužení podlahy
jeviště, výměnily se trámy, opravil se
čelní vstup do forbíny jeviště, nově se
natřela podlaha, stěny jeviště a portál
antracitovou barvou, cílem bylo zamezit
parazitujícím odleskům
Restaurace:
V kuchyni byl nutný velký úklid, celá
byla i vymalována, v restauraci vznikl
akustický podhled, stoly dostaly nový
vzhled a celá restaurace získala neotřelý
styl.

Většinu oprav jsme zvládli vlastními
silami.
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Zaměstnanci
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Po stopách zaniklých železáren

Velikonoční jarmark

Muzejní noc
Výstava k 70. výročí

konce 2. sv. války



Horácké muzeum
Rok 2015 byl pro Horácké muzeum
rokem zahájení velké akce. Na základě
zjištění havarijního stavu střechy bylo
začato se stavebními průzkumy a
studiemi na přestavbu celých půdních
prostor. V první etapě by se mělo
dostat na opravu střechy a položení
nové krytiny – šindele, když ten
stávající, který pochází z konce 60. let
20. století, již nevyhovuje.V tomto roce
začaly také práce na nové koncepci
expozic Horáckého muzea, která počítá i
s vytvořením multifunkčního prostoru
(obřadní síň, přednáškový sál ...) a také
s rozšířením expozičních prostorů s tím,
že by další prostory přístupné veřejnosti
byly vytvořeny na půdě, kde jsou nyní
jen depozitáře.

Návštěvnost:
V tomto roce navštívilo naše muzeum
celkem 11.717 návštěvníků – z toho
7959 platících a 3758 osob zdarma.

12 výstav

Hlavní výstavní sál:
31. října. - 15. ledna:
Krysáci – do poloviny ledna dobíhala
výstava z předchozího roku

23. ledna – 22. března:
Jiří Židlický: Obrazy / kresby
K výročím tohoto novoměstského rodáka
malíře, grafika a především ilustrátora
(120. výročí narození) a 55. výročí
úmrtí (27.5.1895 NMnM – 7.10.1950
Praha) jsme uspořádali výběr z jeho díla.
Na 17 kliprámech bylo k vidění téměř
50 jeho prací – především to byly kresby
tužkou, ale také oleje a kresby barevnými
pastely – námětově šlo převážně o
zachycení zvěře, ale také krajiny. Ve
vitrínách bylo vystaveno 20 různých
titulů knih, jejichž texty doprovodil Jiří
Židlický svými ilustracemi a také
skicáky, a jeho malířské pomůcky paleta,
štětce. Výstavu zahájil pan Zdeněk
Auerswald z Malé Moravy pod Králickým
Sněžníkem, který je autorem jediné
monografie o Jiřím Židlickém, který
bývá označován jako náš nejlepší malíř
zvěře.

Výstavy
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26. března – 17. května:
Výstava k 70. výročí ukončení II. světové
války
Výstava připomenula toto období dějin
jak v celosvětovém tak i evropském
kontextu, hlavně však byla zaměřena na
události a všední život v Protektorátu
Čechy a Morava a speciálně pak na
Novoměstsku. Texty a různorodý plošný
materiál (mapy, plakáty, vyhlášky,
fotografie apod.) z archivu Horáckého
muzea doplnily i zajímavé trojrozměrné
sbírkové předměty dokreslující toto
období dějin. Nechyběly ani medailonky
významných osobností odboje na
Novoměstsku (Cyril Musil, Josef Mlíka,
Eduard Soška), stejně jako osobností
působících v zahraničních armádách
Jaroslav Slonek). Pozvání na výstavu
přijal pan Ondřej Červený, autor
výpravné knihy Osvobození Žďárska,
která vyšla na sklonku roku 2014 a
vhodně tak předcházela nadcházejícímu
roku velkého výročí. Po vernisáži se
uskutečnila beseda s autorem této
publikace, na 30 příznivců historie si
mohlo knihu nechat od autora podepsat
a zároveň se zeptat na to sestavoval …

20. května – 18. června:
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Jana
Štursy
Tradiční výstavu prací žáků a absolventů

výtvarného oboru novoměstské Základní
umělecké školy měla jako hlavní téma
sochařské dílo novoměstského rodáka
Jana Štursy. Mladí výtvarníci už od těch
nejmenších se nechali inspirovat sochou
Píseň hor, která znázorňuje pasáčka s
ovečkou v náručí. K vidění byly desítky
variací provedené různými výtvarnými
technikami – kreslené uhlem,
vystřihované, lepené – dokonce i
trojrozměrné; starší studenti ZUŠky zase
vytvořili zajímavé protréty Jana Štursy.
Poutavé bylo i panorama města -
některé z kreseb historických domů byly
vybrány a byly z nich vytvořeny
omalovánky.

25. června – 31. srpna
Merkur
Přes prázdniny se proměnilo Horácké
muzeum ve velkou hernu. Probíhala zde
totiž výstava Merkuru – tu nám
zapůjčila přímo firma z Police nad
Metují, kde se tato legendární stavebnice
už téměř sto let vyrábí. Málokdo ví, že
firma vyrábí i modely vláčků, k vidění
zde byl ty předválečné, poválečné i ze
současné produkce. Ze stavebnice Merkur
byly sestaveny desítky modelů - např.
parní lokomotiva, vrtulník, větrný mlýn,
ale také robotické modely ze současné
produkce. Nechyběly ani kliprámy s
velkým množstvím informací o historii i
současnosti firmy.
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Největší ohlas ovšem měla herna, ve
které si nejen malí návštěvníci mohli
sešroubovat model podle vlastní fantazie,
ale i podle dostupných návodů. Každý,
kdo vyplnil krátký test a ukázal
vlastnoručně vyrobený model, byl
zařazen do slosování o stavebnici, kterou
nám firma věnovala. Po celou dobu
výstavy jsme měli v prodeji široký
sortiment těchto stavbenic.

3. září – 25. října
Žít v krajině
Výstava neziskové organizace Sdružení
krajina na téma praktické ochrany
přírody s bohatým doprovodným
programem. Na banerech se návštěvník
seznámil s náplní této organizace –
zejména péčí o podmáčené louky a
zakládání tůní pro obojživelníky. Banery
doplnilo velké množství fotografií
mapujících činnost Sdružení, malé
návštěvníky určitě zaujal vycpaný čáp,
kupka sena s hráběmi, ve které měli
najít velkou jehlu ze dřeva, byla zde i
výtvarná dílnička s razítky z přírodnin.
V průběhu výstavy se konaly 4
doprovodné akce:
- sobota 5. září: Divadlo Tomáše
Machka "Dcery Matky Země"
- čtvrtek 17. září: přednáška o
obojživelnících Vysočiny (Mgr. Jaromír
Maštera)
- úterý 6. října: tvořivá dílna pro děti i

dospělé – výroba věnců z podzimních
přírodnin
- čtvrtek 15. října: přednáška na téma
"Smysl a nesmysl v ochraně přírody a v
našem životě" (PhDr. Ivan Rynda)

4. listopadu – 6. prosince:
Novoměstské ulice / Život v našem městě

Jednu část této výstavy tvořily
zvětšeniny zajímavých historických
fotografií Nového Města na Moravě,
které byly v kliprámech umístěny podle
lokality (např. Vratislavvovo náměstí,
Nové Domy, Komenského náměstí ...).
Druhá část byla tvořena klipy s
nainstalovanými fotografiemi, které
vzešly ze soutěže Život v našem městě.
Autoři vítězných fotografií byli odměněni
poukázkami
do Fotoateliéru Čadková. Po krátkém
zahájení se zájemci o novoměstskou
historii přesunuli do lidové světnice, kde
proběhlo promítání historických
fotografií našeho města, z nichž jich část
byla uveřejněna jako doprovod seriálu
Ulice, který už 3 roky vychází v
měsíčníku Novoměstsko.

10. prosince – 10. ledna
Vánoční výstava
Při vernisáži vystoupily děti z jedné z
novoměstských mateřských školek
tentokrát jsme spojily. Při tvorbě
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vánoční výstavy jsme spojily síly s
místními mateřskými školkami. K vidění
tak byl kout lidové světnice s některými
zvyky, které se k těmto tradičním
svátkům pojí, nechyběly ani betlémy ze
sbírek Horáckého muzea, velkou část sálu
zabírala prezentace školek – byly zde k
vidění jak výtvarné projevy dětí, tak i
některé typicky vánoční předměty.
Vernisáž byla spojena s vystoupením dětí
z jedné ze školek, které pod vedením
svých učitelek předvedly milé pásmo
nazvané Vánoční zvonění.

Vestibul:
22. ledna – 15. března:
Jiří Židlický: Obrazy / kresby
souběžně s výstavou v hlavním sále byly
ve vestibulu vystaveny 3 velkoformátové
olejomalby na sololitu s námětem
přírody.

16. března – 27. března:
Příroda Vysočiny
Výstavka s doprovodným programem
byla určena především pro školní děti od
4. tříd ZŠ. Na bannerech, které
vytvořila nezisková organizace Chaloupky
s.r.o. ve spolupráci s Krajem Vysočina, si
zájemci mohli prohlédnout zajímavé
fotografie a dozvědět se něco o
chráněných přírodních rezervacích,
parcích a oblastech v našem kraji. Žáci

si na programu vedeným odbornou
 lektorkou Mariíí Rajnoškovou zkusili, jak
chutná medvědí česnek nebo klikva
bahenní, naučili se určovat stromy,
rozlišovat některé byliny atd.
Nejúspěšnější řešitel pracovního listu
získá drobnou cenu.

31. března (úterý) - 3. května:
Kouzlo okamžiku
Výstavka fotografií novoměstské
amatérky Jany Svobodové se širokým
záběrem námětů.

5. května – 17. května
Osobnosti Nového Města na Moravě,
které se zúčastnily 1. a 2. světové války
Studenti tercie místního gymnázia
Vincence Makovského se pod vedením
svého profesora anglického jazyka Josefa
Dvořáka zúčastnili projektu Extra třída.
Jednotlivé skupinky studentů si vybraly
osobnosti spjaté s 1. nebo 2. světovou
válkou a badatelskou činností ve Státním
okresním archivu ve Žďáru nad
Sázavou, v Horáckém muzeu a
především v rodinách potomků těchto
osobností vznikly nejdříve bannery, které
byly ve vestibulu muzea vystaveny v
období 70. výročí ukončení 2. světové
války. Dalším výstupem byly
videomedailonky – DVD s nimi bylo
pokřtěno v listopadu. 10



21. května – 18. června
I tentokrát byl vestibul souběžně s
výstavou ZUŠ v hlavním sále obsazen
pracemi absolventů

19. června – 31. srpna:
380. výročí povýšení Nového Města na
město
Veřejnosti zdarma přístupná výstava
přiblížila stručnou historii města
krátkými texty a množstvím
historických fotografií i dokumentů, k
vidění byla například faksimile listiny z
roku 1635 udělující Novému Městu
privilegia. Výstavu obohatily i předměty z
depozitáře muzea - papírový model
Obecníku na Vratislavově náměstí,
středověké střepy a keramické kachle
vykopané při přestavbách domů, cínové
kropenky, sošky, měšťanské šaty apod.

3. září – 25. října:
Vojtěch Jehlička: Žít v krajině
Ve vestibulu muzea souběžně s výstavou v
hlavním sále muzea probíhala výstava
kreseb a grafik Vojtěcha Jehličky z
Hlinska, studenta třetího ročníku
Akademie výtvarných umění v Praze,
Ateliér grafiky a kresby. Vystavená díla
byla inspirována kosením luk se
Sdružením Krajina, kterého se autor
každoročně zúčastňuje.

Akce
3. dubna
Velikonoční jarmark
Na Velký pátek se v Horáckém muzeu
konal již 9. ročník akce nazvané
Velikonoční jarmark. Návštěvníci si
mohli vybrat ze širokého sortimentu
výrobků, v prodeji byly dekorace z
kukuřičného šustí, drátované i
háčkované ale také perníčky. V rámci
workshopu si mohli zájemci ptáčky z
kukuřičného šustí, uplést si pomlázku a
poprvé byly letos k vidšění kraslice
zdobené slámou.

24., 25. dubna:
Den Země
Rekordních sto dvacet účastníků
odstartovalo poslední dubnovou sobotu
na některou ze sedmi tras 4. ročníku
pochodu či běhu „Neváhej a choď!“. Více
než čtvrtina z nich zdolala za krásného
slunečného počasí trasu
pětikilometrovou určenou pro rodiny s
dětmi. Kudy kam mají pochodníci jít se
dozvěděli z tištěného průvodce. V něm
jim fiktivní bylinkářka Františka Čížková
popsala jednotlivé úseky a na každém
z nich připravila nějaký úkol. Kdo
správně zjistil všechny indicie, dozvěděl
se z tajenky, kde je ukrytý „poklad“. Po
úvodní části vedoucí městskou zástavbou
trasa zamířila k říčce Bezděčce. Tady se
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účastníci seznámili s různými druhy
kvetoucích bylinek. „Tento způsob
putování spojený s otázkami je
přitažlivý zvláště pro děti. Dostal
dokonce i své jméno: Questing“,
vysvětlila autorka trasy Marie Sára
Rajnošková. Po návratu do cíle si mohli
ještě úspěšní hledači vyrobit drobné
ozdobné předměty v tvořivé dílně před
vchodem do Horáckého muzea. Kdo si
vybral z delších tras, dostal se do
bližšího či vzdálenějšího okolí Nového
Města.

6. května:
Otevírání mlejnku – již 21. ročník této
akce doprovodily vystoupením děti z
folklorního souboru Kamínek ze Žďáru
nad Sázavou.

V sobotu 9. května se na Vratislavově
náměstí konaly oslavy výročí osvobození;
v Horáckém muzeu byly po celý den
promítány dokumenty: Životní příběh
parašutisty skupiny Wolfram Roberta
Matuly, o radistovi paraskupiny
Platinum-Pewter Jaroslava Klemeše.

14. května:
Otevření Štursovy naučné stezky
Odborná pracovnice Horáckého muzea
mgr. Alice Hradilová spolu s Mgr. Evou
Kulkovou z Horácké galerie byly
autorkami exteriérové panelové výstavy

Po stopách Jana Štursy, jejíž vernisáž se
konala 14. května, v předvečer 135.
výročí narození a 90. výročí úmrtí
tohoto významného novoměstského
rodáka. Panely byly umístěny na
Vratislavově náměstí před rodným
domem Jana Štursy č.p.122, v blízkosti
jeho slavné sochy Raněný, návštěvníci si
je mohli prohlédnout do konce letní
sezóny. Na otevření stezky promluvil o
této významné osobnosti PhDr. Josef
Chalupa, ředitel Horácké galerie, o
hudební doprovod akce se postaral
akordeonový soubor Arnie´s harmony z
místní Základní umělecké školy, která
nese jméno právě tohoto sochaře. Na
úvodním panelu byla mapa města s
vyznačenými sochami Jana Štursy
umístěnými v exteriéru města a místy
spjatými s umělcovým životem. Dalších
osm panelů se věnovalo jednotlivým
etapám Štursova života a jeho
nejvýznamnějším sochařským dílům. Při
této příležitosti byl vydán  letáček s
mapkou, který byl k dispozici v
informačním centru, Obsah panelů byl k
nahlédnutí i na webových stránkách
Horácké galerie. Po vernisáži následovalo
slavnostní vyhlášení výsledků veřejné
výtvarné soutěže Janův svět v Horácké
galerii.

15. května:
Muzejní noc
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Horácké muzeum se třetí rok zapojilo do
celostátní akce Noc muzeí. Úvod
obstarala loutková pohádka O zlaté
rybce, kterou zahrál Honza Hrubec. Pro
děti byla nachystána i prohlídka muzea.
V 19. 00 a 21.00 hodin se konaly
komentované prohlídky muzejních
expozic a probíhající výstavy k 70.
výročí ukončení 2. světové
války. Zájemci si mohli vyzkoušet
tradiční zpracování lnu na kolovratu a
odnést si vlastnoručně upředenou přízi z
ovčí vlny. a absolvovat kvíz.

20. června:
Nova Civitas
V sobotu 20. června byla v provozu po
celý den na dvorku Horáckého muzea
kavárna a čajovna. Zájemci si mohli
vyrobit pěkný suvenýr ve workshopu I
love NMnM nebo zahrát loutkové
divadlo.

29. srpna:
Slavnosti medu
Poslední prázdninovou sobotu se v
Novém Městě opět konaly Slavnosti
medu spojené s farmářským trhem.
Nádherné počasí přilákalo do parku na
Vratislavově náměstí spousty
návštěvníků, kteří zde mohli najít
zábavu na celé dopoledne. Na
Slavnostech se podílely i další místní
organizace – včelky na mnoho způsobů

se vyráběly ve výtvarných dílnách Domu
dětí a Horáckého muzea.
5. září jako doprovodný program
výstavy Žít v krajině v Horáckém muzeu
zahráli Tomáš a Tereza Machkovi
loutkové divadlo Dcery Matky Země,
které vzniklo na motivy indiánských
legend.

12. září:
Den památek
Pro veřejnost jsme přichystali sérii
komentovaných prohlídek. Nejprve
proběhla prohlídka sgrafit na kostele sv.
Kunhuty pro dětské zájemce a poté
Mgr. Zdenka Chocholáčová zavedla
dospělé návštěvníky do Černé kaple, kde
je seznámila s významy a příběhy
netradiční výmalby této části kostela.
Pak následovala komentovaná prohlídka
expozicemi Horáckého muzea s Mgr.
Alicí Hradilovou. A odpoledne proběhla
exkurze do historie města spojená s
návštěvou některých sklepů a interiéru
domu č.p. 119 U Salvátora, průvodkyní
byla ing. Jitka Svojanovská.

17. září jako doprovodný program
výstavy Žít v krajině přednáška Mgr. J.
Maštery o obojživelnících. Mgr. Maštera
vystudoval Systematickou biologii a
ekologii na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci,
výzkum a ochrana obojživelníků je jeho
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zaměstnáním i koníčkem.

6. října další doprovodnou akcí výstavy
Žít v krajině byla tvořivá dílna pro děti
i dospělé
Členové Sdružení Krajina si
připravili vyrábění dekorativních
věnečků z přírodnin.

10. a 11. října:
Den jablek
Po několika úspěšných ročnících
houbařské výstavy na dvorku muzea
spolupráci s organizací Chaloupky s.r.o.
připravili novinku – ovocnou výstavu,
která byla zaměřená hlavně na jablka.
Návštěva výstavy pomohla zájemcům
při výběru stromků pro zahradu, další
zájemci mohli tvořit v jablečné dílně,
dát si jablka v karamelu, soutěžit
nebo hlasovat pro miss jablko. Na
dvorku muzea bylo vystaveno 110
druhů jablek, 10 odrůd hrušek, 3
gdoule, 2 švestky, dřínky a mišpule. K
vidění byly mnohé staré odrůdy s
poetickými názvvy, které pěstovali naši
prarodiče: Matčino, Panenské, Malinové
hornkrajské či Jonathan. Jablka na
výstavu věnovalo několik nadšenců,
například paní Raaschová z Jimramova
nebo Stanislav Boček z Crhova, který
obhospodařovává sad po panu Jaškovi,
šlechtiteli odrůdy Panenské Jaškovo.

15. října:
poslední doprovodnou akcí v rámci
výstavy Žít v krajině byla přednáška I .
Ryndy – Smysl a nesmysl v ochraně
přírody a našem životě. PhDr. Ivan
Rynda se s nadhledem a humorem sobě
vlastním společně s účastníky besedy
zamyslel nad tím, proč vlastně přírodu
chránit nebo nechránit, proč máme rádi
přírodu, ale ne ochranáře a podobně.

4. listopadu:
Po vernisáži dvojvýstavy Novoměstské
ulice / Život v našem městě jsme
uspořádali promítání historických
fotografií Nového Města na Moravě s
komentářem mgr. Víta Křesadla,
novoměstského kronikáře.
V termínu 6. - 13. listopadu provoněla
přízemí Horáckého muzea tradiční
výstava včelařů – kromě bohatého
sortimentu výrobků z medu zde
probíhal pro školky a školy hravou
formou výukový program.

11. prosince:
se uskutečnil tradiční Vánoční jarmark
Vyznavači tradičních lidových řemesel
předvedli své umění a nabídli
návštěvníkům pestrou paletu krásných
uměleckých výtvorů. Pan Malý přijel ze
Sebranic u Litomyšle s ručně
vyřezávanými betlémy, paní Blažková z
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Podolí s betlémy ze šustí. Nechyběl ani
olešnický modrotisk, drátované ozdoby
paní Věry Studené z Kuklíka, perníčky z
Pikárce, dřevěné kuchyňské náčiní nebo
zvířátka do betlému ze sena, která
vyráběla paní Konárová z Koníkova.
Místní včelaři nabízeli med, svíčky a
teplou medovinu, každý návštěvník si
mohl vlastnoručně odlít ozdobu ze
včelího vosku a vyrobit tradiční dekoraci
štědrovečerního stolu – ozdobené
jablíčko.

Horácké muzeum se snaží samozřejmě o
propagaci muzea. Odborná pracovnice
Horáckého muzea dr. Sylva Tesařová
zúčastnila besedy v regionální televizi
SATT o konci války – jejím
spolubesedujícím byl Mgr. Miloslav Lopaur
z Regionálního muzea ve Žďáru nad
Sázavou. V expozici lidové kultury přibyl
pro děti hrací koutek. Martin Jelínek,
který pro Horácké muzeum restauroval
malovanou skříň a vstupní vrata, vyrobil
pro nejmladší návštěvníky muzea
originální dřevěné hračky. Autor se nechal
inspirovat jednoduchými přírodninami a
vytvořil jezdící pařízek, fošnu a 3 D puzzle
tvořené větvemi. Koutek doplňují ještě
bukové kostky různých rozměrů od české

firmy Ráj kostek.

V objektu HM svatby se konaly již 3.
rokem svatby, v letním období je pro tyto
účely zvlášť oblíbený dvorek muzea.

Jedna ze dvou kurátorek muzea má mj.
na starosti také pořádání farmářských
trhů, které se konají celoročně: V období
listopad – duben se konají 1 x měsíčně,
od května do října pak každých 14 dnů.
Od jara do podzimu jsou trhy provázeny
oblíbenými workshopy, kdy si zájemci
mohli vyzkoušet např. předení vlny,
tvorbu z přírodních materiálů, tisk na
textil a další.

Náš archiv, fotoarchiv i knihovna jsou
často využívány studenty, odborníky z
nejrůznějších institucíi soukromými
zájemci, kterým pomáháme při
vyhledávání pramenů a literatury.
Poskytujeme také metodickou pomoc při
psaní seminárních, bakalářských i
magisterských prací. V roce 2015 to byla
mj. následující témata: osobnosti
Novoměstska: odbojáři Cyril Musil, Eduard
Sošk, Josef Mlíka, Zdeněk Šír;legionáři
Adolf Slonek a František Kubík, JUDr.
Ivana Sekaniny, malíř Bohuslav Šín,
lyžování na Novoměstsku, lyžař Matyáyš
Žďárský, náboženské poměry na
Novoměstsku, Křoupalovy mapy.

Další akce
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Ostravský veletrh cestovního ruchu

Singltreky



Informační centrum
Návštěvnost IC:
V roce 2015 novoměstské informační
centrum obsloužilo celkem 17 280
klientů. 16 972 z tohoto počtu tvořili
návštěvníci z České republiky, 308 ze
zahraničí.

Návštěvnost komentovaných prohlídek:
Druhým rokem pokračovaly
komentované prohlídky města, v roce
2015 se jich uskutečnilo 16, celkem je
navštívilo 190 zájemců.

Mystery shopping:
IC se podrobilo Mystery shoppingu,
který je jednou z podmínek pro získání
dotací. Dosáhlo na vynikající hodnocení
celkem 85% (exteriér + první dojem
zákazníka = 100%, pracovník IC = 90%,
interiér a vybavenost TIC = 75%)

Dotace:
V roce 2015 jsme bylo IC úspěšné při
získání dotace z rozpočtu Kraje
Vysočina na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina.
Obdrželi jsme dotaci ve výši 28.060 Kč
z které byl zaplacen tisk letáků Sgrafita
Karla Němce na kostele sv. Kunhuty (5

600 ks), letáku Umělci Novoměstska (5
600 ks) a nákup dvou kancelářských
židlí za obslužný pult IC.

Strašidelné podzemí:
Další investicí bylo rozšíření
Strašidelného podzemí o zastavení s
Vodníkem (hlas mu propůjčil horolezec
Radek Jaroš). Při této příležitosti bylo
rozšířeno ozvučení podzemí a vyměněno
přehrávací zařízení.

Modernizace muzea:
Pokračovala příprava projektu
rekonstrukce a modernizace muzea
(vestavba výtahu v zrcadle schodiště,
přístavba sociálního zázemí, šatny a
kanceláře, nové uspořádání a rozšíření
expozic, bourání a vestavba depozitáře v
prostorách půdy), tak, abychom mohli v
případě vypsání dotačních titulů podat
žádost o finanční prostředky.

Prezentace IC
Pracovnice IC se zúčastnily dvou setkání
Asociace turistických informačních
center (ATIC) a to 23.-24.4. v Kyjově a
8.-9. 10. v Jablonném nad Orlicí,
setkání TIC Kraje Vysočina v Jihlavě
16.5. a semináře „Jak správně a
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efektivně řídit svůj sociální svět“ 6.3. v
Ostravě – seminář byl zároveň spojen s
návštěvou výstavy cestovního ruchu
Dovolená a Region, Lázeňství 2015.

IC mělo stánek a prezentovalo se na
těchto významných akcích: Go a
Regiontour Brno (mezinárodní veletrh
průmyslu cestovního ruchu a
Mezinárodní veletrh turistických
možností v regionech 15.-18.1. 2015)
SP v biatlonu (2/2015), Zlatá lyže
(2/2015), Den singletracků a SP
horských kol (5/2015), Nova Civitas
(6/2015), Kolo pro život (10/2015)

Koruna Vysočiny:
Novoměstské IC se podílelo na
přípravných jednáních a následně na
činnosti nově vzniklé destinace
cestovního ruchu Koruna Vysočiny.
Cílem organizace je spojení turistického
potenciálu sousedních regionů a
společná propagace. Nové Město je
jedním ze zakládajících členů destinace.
Dalšími jsou: Tišnov, Nedvědice, Bystřice
nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou,
Velké Meziříčí a Velká Bíteš.

Různé:
Byla provedena pravidelná
inventarizace majetku, oprava a
doplnění cyklistického značení.

Od roku 2015 má IC/Novoměstsko na
starosti vývěsní skříňku, kde jsou
pravidelně zveřejňována úmrtí, uváděná
v Novoměstsku.

Novoměstsko
V roce 2015 vyšlo 12 čísel měsíčníku
Novoměstsko, z toho jedno 24
stránkové (ostatní vydání mají
standartně 20 stran). Od listopadu
2015 má Novoměstsko nového grafika.
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Interaktivní tématické besedy

Tvůrčí dílny

Večerníčkoviny

Beseda s Vlastimilem Vondruškou



Granty:
12 192,- Kč – Dotace MK ČR „Česká
knihovna“ - dary knih českých autorů
Grant byl poskytnut Ministerstvem
kultury ČR.

Nově zaevidované knihy:
Počet 1 739 svazků, z toho 92 darů
MěK, nákup na MK 258 svazků, celkem
1 997 svazků

Nově získaná CD:
98 (mluvené slovo + hudba)

Počet titulů časopisů a denního tisku,
včetně odborných knihovnických titulů:
107 + 10 celkem 117

V letošním roce jsme odepsali 1 740
knih.

Pro smluvní knihovny jsme nakoupili a
zpracovali 138 knih a 6 titulů časopisů

Našim čtenářům jsme zapůjčili z jiných
knihoven 356 svazků knih. Naše
knihovna byla požádána jinými
knihovnami o 120 titulů. Náročnost
objednání spočívá ve stáří titulu (jak je
kniha stará) a dohledání údajů o knize
(autor, název, nakladatel, rok vydání) –
JIB (Caslin, SKAT). O tuto službu je
stoupající zájem.

Kulturně-výchovná činnost:
Kromě nákupu, zpracování a

půjčování knižního fondu je náplní
práce knihoven pořádání různých besed,
vzdělávacích lekcí, soutěží a zábavných
programů pro děti, mládež a veřejnost.
V dnešní době plné počítačových her je
těžké získat mladé čtenáře. Naši snahou
je přiblížit žákům a studentům knihy,
autory, ilustrátory a předvším četbu
zábavnou formou. Nabízíme bohatý
seznam tématických lekcí, které jsou
přispůsobeny ročním obdobím, výročím
autorů a požadavkům škol.

Tématické a knihovnické lekce jsou
rozděleny do čtyř skupin – pro MŠ, I.
stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a střední školy.

Městská knihovna
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Besedy pro veřejnost tvoří zvláštní
kategorii.

Večerníček oslavil v roce 2015
padesáté narozeniny a novoměstská
knihovna slavila s ním. Nejmenší čtenáři
prošli Zemí pohádek a přesvědčili nás,
že večerníčky neznají jen z televizní
obrazovky. Velký úspěch měl také
pohádkový soutěžní den Večerníčkoviny,
kterého se zúčastnilo 286 návštěvníků.
Pohádky z večerníčků byli inspirací i pro
Noc s Andersenem. Již po páté se
nocovalo v knihovně. Tentokráte s
Večerníčkem, Rákosníčkem, Makovou
panenkou, Šebestovou, Ovčí babičkou a s
Českou pohádkou pana Jana Drdy.

Program Žáček žáčkům představil
život a dílo Jiřího Žáčka a z dětí se na
chvíli stali básníci. Roční období se
střídaly v besedách Včelí medvídci od
jara do zimy; Jaro je tu!; Sviť, sluníčko
sviť;
Veselá zahrádka; Když k nám přijde
paní Zima. Dobrodružství žáci zažili při
povídání o Robinsonu Crusoe, v Záhadě
hlavolamu a s Kapitánem Nemem.
Světadíly jsme navštívili při listování v
atlasech v programu S batohem na
zádech a Modrý svět. Na žáky II. stupně
ZŠ a studenty čekal Svět bajek ,
Naučná literatura a program věnovaný
Karlu IV. Čeští panovníci byli taky
jenom lidi, aneb Slasti a strasti otce
vlasti. Knihovnických a tematických

lekcí se zúčastnili nejen žáci a studenti z
Nového Města na Moravě, ale také z MŠ
a ZŠ Slavkovice, Pohledec a Křídla.

V Týdnu knihoven byl hostem
nejčtenější spisovatel historických
románů Vlastimil Vondruška. Jeho
poutavé vyprávění o dobách minulých
potěšilo každého příchozího. Tradiční
Podzimní malování se také těší velké
oblibě právě v Týdnu knihoven.

Podzim obohatila i návštěva
spisovatelky Ivony Březinové s
programem pro 1. třídy Jak se stát
spisovatelem a pro 7. třídy Holky (kluci)
na vodítku.

V předvánočním čase roku 2015
nechyběla ani tvůrčí dílna Ozdobné
svíčky pod vedením paní Hany Hájkové
a Den pro dětskou knihu, tentokráte s
kouzelníkem Kájou. Kouzlilo se,
tvarovaly se balónky, vyráběly se
záložky a koule z ubrousků a také se
luštilo.

Kvízy, testy a soutěže jsou v
novoměstské knihovně velmi oblíbené.
Naše knihovna pořádá každý měsíc
minimálně jednu soutěž. Mezi
nejoblíbenější patřily v roce 2015-
Znáte Večerníčky?; Planeta Země;
Rostlinky a bylinky; Tajenkohrátky;
Pohádky vánočního stromku. Výtvarné
soutěže Sviť, sluníčko sviť a Moje
nejoblíbenější pohádka vyhecovaly k
tvoření všechny věkové kategorie.
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Návštěvníci knihovny mohli
shlédnout v roce 2015 v prostorech
knihovny a na chodbě před knihovnou
21 výstav. Například: k 90. výročí
úmrtí Aloise Mrštíka, Známá neznámá
Božena Němcová, 2. světová válka v
literatuře, Den země- turistický
pochod, Pohádky Tibetu.

Uspěšně jsme zapojeni v projektu
"Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka". Prvňáčci obou základních
škol se radovali při pasování na čtenáře
z knížky Odemyky zamyky od Jiřího
Žáčka.

Novinkou je v novoměstské
knihovně projekt Městské knihovny
Mikulov "Kniha do vlaku". Jedná se o
zřízení knihovničky/police na knihy
přímo v prostorách nádraží, každý
cestující si zde může bez průkazky a
zdarma půjčit knihu.

I letos se konalo setkání
neprofesionálních knihovníků našich
poboček a smluvních knihoven, kdy se
sešli naše kolegyně i kolegové a společně
procvičili některé manuální zručnosti
jako tipy na vlastní besedy a dílničky.

Každoročně se koná v Krajské
knihovně Vysočiny "Malá knihovnická
slavnost", při které jsou oceňováni
knihovníci. V letošním roce byl oceněn i
pan Josef Dvořák za svoji práci
knihovníka v Olešné.

Jako každý rok i letos se naše

pracovnice zúčastňovaly odborných
knihovnických školení i ostatních
vzdělávacích akcí pro knihovny.

Pobočky:
I nadále má Městská knihovna 7
poboček - Hlinné, Jiříkovice, Olešná,
Petrovice, Pohledec, Rokytno,
Slavkovice.
V roce 2015 proběhla revize knihovního
fondu, kde nám prošlo rukama 2 055
knih patřících Místní knihovně Olešná
a 1 500 knih půjčených ze žďárských
souborů.
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Zrní a Poletíme

Slza

Fler trh

Nova Civitas



Tančírna a Páteční párty tančírna
18. ledna, 11. února, 4. března, 13.
března, 8. dubna, 6. května, 22. května,
3. června, 2. září, 25. září, 30. října, 4.
listopadu, 26. listopadu, 19. prosince

Kino
Cesta do pravěku - 26. ledna
Transformers - 27. ledna
Zakázané uvolnění - 3. února
Mikulášovy patálie - 15. února
Lucy - 17. února
Mikulášovy patálie - 15. března
Klub poslední naděje - 17. března
Hany - 7. dubna
Škatuláci - 19. dubna
Chlapectví - 21. dubna
Lore - 5. května
Medvídek Paddington - 17. května
Pohádkář - 19. května
Schmitke - 1. záží
Já, padouch - 20. září
Rychle a zběsile - 22. září
Velká šestka - 18. října
Pořád jsem to já - 6. října
Ex Machina - 20. října
Takovej barevnej vocas letící komety - 3.
listopadu
Píseň moře - 15. listopadu
Slow west - 1. prosince

Mimoni - 20. prosince
Popelka - 22. prosince

Zimní kino
Fimfárum - 17. ledna
Doba ledová - Obleva - 21. února

Letní kino
Spongebob - 30. června
Návrat blbýho a blbějšího - 14. července
Zvonilka a tvor Netvor - 28. července
Na velikosti záleží - 11. srpna
Asterix: Sídliště bohů - 25. srpna

Promítání pro školy
Ledové království - 22. prosince
Pojedeme k moři - 22. prosince

Filmové festivaly
Expediční kameta - filmový festival
outdorových snímků- 12. března
Snow film fest - filmový festival zimních
sportů 23. listopadu
Promítej i ty - každý poslední čtvrtek v
měsíci (kromě prázdnin)

Divadlo
Div.př.Zelňačka – ochotníci Zďár - 18.
února
Kšanda - 10. března

Kulturní dům
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Bylo nás pět - Novoměštští ochotníci -
11. dubna
Bylo nás pět - Novoměštští ochotníci -
12. dubna
Bylo nás pět - Novoměštští ochotníci -
24. dubna
Bylo nás pět - Novoměštští ochotníci -
25. dubna
Mafie a city - 28. dubna
Hygiena krve - 3. května
Šest miliard sluncí - 6. června
Vztahy na úrovni - 30. listopadu

Divadlo pro děti
Začarovaný vůl - 1. března
Zajíček a velká mrkvová záhada - 5.
dubna
Kouzelný zvon - 10. května
Zimní pohádka - 13. prosince

Koncerty
Big Banda Chrudim a Dasha - 3. března
Los Rumberos - 13. března
Katapult - 15. dubna
Vladimír Merta - 7. května
Martin Kratochvíl, Tony Ackerman a
Imram Musa Zangi - 23. května
Veselá trojka - 14. září
Bratři Ebenové - 7. října
Samson Lenk a Zenkl - 22. října
Michal Horáček a hosté - 24. října
Žalman a spol. - 10. listopadu
Poletíme a Zrní - 12. prosince
Tomáš Kočko a orchestr - 18. prosince

Talkshow
Iva Hüttnerová - 11. ledna
Eva Pilarová - 2. února
Vladimír Hron - 15. prosince

Přednášky
40 dní pěšky do Jeruzaléma - Ladislav
Zibura - 26. května
„Cesta vzhůru“ - Radek Jaroš - 9. září
Jihoafrická republika - Ondřej Valášek -
19. října
Život amazonských indiánů - Mnislav
Zelený - 20. listopadu

Ostatní akce
Mistrovství ČŘ v thajském boxu - 18.
ledna
Dětský karneval s krejčíkem Honzou - 1.
února
Fker trh - 21. března
Bleší trh - 23. května
Nova Civitas - 19. - 20. června
Pouť na kostelíčku - 16. srpna
Slavnosti medu - 29. srpna
Burza minerálů - 10. října
Bleší trh - 17. října
Fler trh - 7. listopadu

Taneční kurzy pro začátečníky - od 10.
září
prodloužená tanečního kurzu - 24. října
Závěrečný věneček - 4. prosince
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Otevření restaurace K CLUB, které
proběhlo na konci roku 2015 spadalo
do období poměrně silných tržeb, které
vytvořily určitou zálohu pro další období
fungování restaurace.

Podařilo se nám zvládnout:
- náročné předvánoční období večírků a
první ples – zákazníkům byl nabídnut
kvalitní servis za rozumnou cenu,
spokojenost zákazníků v porovnání s
předchozím provozovatelem byla na
prvním místě - do budoucna budeme
muset zvládnout přesvědčit o naší
kvalitě i plesy, které využívají pro
catering konkurenční firmy, pokud se
nám to nepovede pak ve spolupráci s
KD dosáhnout na příspěvky ze
zvýšeného nájmu v případě takových
akcí
- restaurace zajišťovala po celé období
servis před a během konání akcí ve
velkém sále kulturního domu, servis je
vnímán velice pozitivně a v posledním
období je zákazníky i naprosto
vyžadován, sortimentní nabídka během
akcí je dostatečná, plně doplňovaná o
nabídku v restauraci
- restaurace se podílí na nabídce
kulturních akcí pořádáním kulturních

večerů – večer s klavírem, promítání
filmů, hrané dětské pohádky, Chytrý
kvíz a mnoho dalších.

Budoucnost restaurace pro následující
období spatřujeme v letním období ve
venkovní zahrádce. Byl rozšířen
sortiment o točenou kofolu, do letní
nabídky bude zařazena rozšířená
nabídka zeleninových salátů, zmrzliny …
Nadále bude restaurace plnit funkci
poskytovatele cateringu v KD, při
kulturních akcích v NMNM a během
festivalové sezony i na dalších akcích
pořádaných v NMNM.

K club
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