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NOVOMĚSTSKÁ
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Novoměstská kulturní zařízení jsou příspěvkovou organizací města. Pod jejich
hlavičkou najdete kulturní dům, Horácké muzeum a Informační centrum, městskou knihovnu, zpravodaj Novoměstsko, smuteční síň a restauraci K Club. Všechny výše jmenované spravujeme v budovách na ulici Tyršova č. p. 1001 (kulturní
dům, městská knihovna, restaurace K Club a zpravodaj Novoměstsko), na Tyršově č. p. 1350 (smuteční síň) a v historické budově na Vratislavově náměstí č. p. 114
(Horácké muzeum a Informační centrum).
Cílem a vizí Novoměstských kulturních zařízení je vytvářet vlídný, příjemný a otevřený prostor pro kulturní, společenské a volnočasové akce, které budou rádi
a opakovaně navštěvovat lidé všech generací, místní nebo z okolí. Právě z tohoto
důvodu je naší snahou vytvářet, co nejbohatší programovou nabídku. Proto pravidelně pořádáme koncerty, divadelní představení, výstavy, přednášky, besedy,
workshopy, gastroakce a jiné volnočasové akce.
NKZ je současně otevřené také novoměstských organizacím a spolkům. Pokud se
jedná o nevýdělečnou nebo benefiční akci jsou služby a prostory NKZ poskytovány zdarma. Věříme, že tato spolupráce je přínosná pro všechny strany, jsme za ni
velmi vděčni a těšíme se na další aktivity.
Abychom mohli poskytovat kvalitní služby je důležité rozvíjet a renovovat naše
stávající prostory. V roce 2016 tak došlo k modernizaci gobelínového salónku,
z iniciativy samotných zaměstnanců byl upraven sál a přísálí KD (výmalba, změna osvětlení). V rámci dlouhodobé koncepce opravy Horáckého muzea došlo
k vyklizení a přestavění půdních prostor i rekonstrukci šindelové střechy. Z tohoto důvodu musel být přestěhován muzejní depozitář, který byl umístěn do prozatímních prostor na Vratislavově náměstí.
Děkujeme všem návštěvníkům Novoměstských kulturních zařízení, kteří naše
akce navštěvují, společensky a kulturně zde relaxují, vzdělávají se a zpestřují si
svůj volný čas.
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Přepočtený stav zaměstnanců: 20,375. Stav k 31. 12. 2016.

uklízečka

Rozpočet
Celkový rozpočet Novoměstských kulturních zařízení:
náklady

19 126 167,81 Kč

výnosy

19 521 281,77 Kč

z toho dotace města

11 765 610,00 Kč

z toho dotace kraj
Výsledek hospodaření

42 500,00 Kč
395 113,96 Kč

Opravy a investice
STŘECHA HORÁCKÉHO MUZEA
Na první fází v rámci dlouhodobé koncepce opravy Horáckého muzea byly částečně použity finanční prostředky z dotace Ministerstva kultury. Došlo k vybourání stávajícího depozitu na půdě Horáckého muzea,
které bylo nutné provést z hlediska statiky budovy. Byla vyměněna šindelová střešní krytina a opraveny krovy, dokončila se i obnovy klempířských prvků a komínových hlavic. Tato povedená rekonstrukce se dostala
i do užší nominace na cenu Zlatá jeřabina vyhlašovanou Krajem Vysočina.
― 3 740 543 Kč, z toho dotace od Ministerstva kultury 1 500 000 Kč

MODERNIZACE GOBELÍNOVÉHO SALÓNKU
V roce 2016 proběhla modernizace gobelínového salónku, aby lépe vyhovoval požadavkům při společenských akcích jako jsou třeba svatební obřady, vítání občánků nebo Setkání padesátníků. Modernizace proběhla dle návrhu firmy MAVIOM architekti. V rámci ní byly udělány nové rozvody elektřiny, došlo k výměně
obložení stěn, položení nové podlahové krytiny a instalaci nového variabilnějšího osvětlení. Nyní lze salónek zcela zatemnit a je proto využíván jako klubový prostor pro menší divadla a určité typy koncertů.
― 968 672 Kč

BAR A VÝMALBA V PŘÍSÁLÍ
V loňském roce došlo také k vybudování baru v přísálí. Bylo nutné provést nové rozvody vody, odpadu
a elektřiny. Samotný bar byl realizován tak, aby odpovídal požadavkům cateringu a zároveň se dobře hodil
do stávajícího interiéru. Pro výmalbu přísálí byla zvolena kontrastní tmavě šedá barva, která prostor zútulnila a opticky zmenšila. Vyměněna byla i světla za systém LED osvětlení.
― 141 126 Kč

KULTURNÍ DŮM
Kulturní dům slouží jako centrum kulturního dění. Dramaturgicky se snaží zajistit co nejširší škálu a vytvořit co nejpestřejší nabídku, aby si vybral i ten nejnáročnější návštěvník. Zároveň se snaží nekonkurovat ostatním institucím podílejícím
se na novoměstské kultuře. A pokud je programová nabídka vhodnější pro jiný
prostor v Novém Městě na Moravě je přenechána nebo je kulturní dům nápomocen při realizaci a podílí se tak jako spolupořadatel.
Programová nabídka tak mimo koncertů pro určitou generaci a různých typů divadelních představení zahrnuje také festivaly i třeba se sportovní tematikou, filmové projekce, besedy, přednášky, kurzy. Pod názvem Malá scéna za oponou jsou
zařazovány i akce pro úzce zaměřené návštěvníky jako jsou milovníci jazzu, blues,
besed o hudbě. Právě k těmto akcím jsou využívány různé prostory kulturního
domu, včetně restaurace.
Pro návštěvníky kulturních akcí je stále vylepšováno i zázemí. V minulém roce
se vlastní aktivitou zaměstnanců podařilo zútulnit sál i přísálí a vyrobit bar, který
ušetří návštěvníkům akcí chození pro občerstvení až do restaurace. Právě díky
přilehlé restauraci se rozšířila nabídka služeb a v samotných prostorách kulturního domu se konají i soukromé akce – narozeniny, svatby a jiné.

DIVADLA

Ženy přežijí (Studio Dva).............................................................................................3. 2.
Sborovna (Divadelní spolek Žďár)......................................................................... 24. 2.
My Fair Lady (Vlastenecká omladina, Vídeň).................................................... 19. 3.
Jak utopit doktora Mráčka (Ochotníci z Novoměstska).... 2. 4., 3. 4., 15. 4., 16. 4.
Deštivé dny (Divadlo Ungelt).................................................................................. 26. 5.
8 GB tvrdého porna (Divadlo Letí)......................................................................... 11. 6.
Bláznivý Petříček (La Fabrika).............................................................................. 12. 10.
Rocky IX / Boxing, kissing, loutking (Buchty a loutky).................................... 2. 11.

DIVADLA PRO DĚTI

Princezna na hrášku (Dřevěné divadlo Honzy Hrubce)..................... K Club, 7. 2.
Co je pod sluncem nejvzácnější (Divadlo Kufr)...................................K Club, 24. 3.
Jonáš (Divadlo Drum Bun).........................................................................K Club, 24. 4.
Jůlie na výletě (Divadlo Kufr)...................................................................... K Club, 5. 6.
Žabák Valentýn (Buchty a loutky)......................................................................... 2. 11.

KONCERTY

Věra Martinová.................................................................. 6. 1.
Slza....................................................................................... 24. 1.
Chantal Poullain................................................................ 9. 2.
Plástev................................................................................. 12. 2.
Blue Effect, 5P & Luboš Pospíšil................................. 20. 2.
Rozmarýnka...................................................................... 13. 3.
Rudy Linka a John Abercrombie................................ 16. 3.
Minus123minut + Funky Chicken.............................. 30. 9.
Nebe a Mirai..................................................................... 8. 10.
Ostrich Quartet..............................................................20. 10.
Los Rumberos................................................................... 3. 11.
Veselá sedma Jana Sedlaříka...................................... 6. 11.
Dean Brown Group......................................................... 7. 11.
Jakub Smolík...................................................................15. 11.
Trojí porce, trojí trefa...................................................18. 11.
Lenka Dusilová a Baromantika + The Fellas........23. 11.
Karel Kahovec a George & Beatovens......................25. 11.

KINO / ART

Frank............................................................................ 5. 1.
Koza.............................................................................. 2. 2.
Domácí péče.............................................................. 1. 3.
Filmový dobrodruh Karel Zeman........................ 8. 4.
Amy.............................................................................. 3. 5.
Nevyslovitelné........................................................... 5. 6.
Učitelka....................................................................... 6. 9.
Polednice..................................................................4. 10.
Limonádový Joe aneb Koňská opera............ 17. 10.
Marečku, podejte mi pero................................ 21. 11.
Sněženky a machři............................................. 19. 12.

KINO / NOVINKY

Ant-Man....................................................................19. 1.
Pixely..........................................................................23. 2.
Stále spolu + beseda s režisérkou.....................22. 3.
Avengers: Age of Ultron.......................................14. 4.
Muž na laně.............................................................19. 4.
Star Wars: Síla se probouzí.................................17. 5.
Revenant Zmrtvýchvstání...................................20. 9.
Captain America: Občanská válka................. 18. 10.
Spotlight....................................................................1. 10.
X-men: Apokalypsa............................................. 22. 11.
Tenkrát v ráji............................................................6. 12.
Děda........................................................................ 20. 12.

KINO / DĚTSKÉ

Ovečka Shawn.........................................................17. 1.
V hlavě.......................................................................21. 2.
Hotel Transylvánie 2.............................................20. 3.
Hodný dinosaurus.................................................17. 4.
Uuups! Noe zdrhnul…...........................................15. 5.
Pat a Mat ve filmu.................................................... 1. 6.
Tučňáci z Madagaskaru.......................................18. 9.
Kniha džunglí....................................................... 16. 10.
Angry Birds ve filmu........................................... 13. 11.
Doba ledová: Mamutí drcnutí......................... 18. 12.
Hledá se Dory....................................................... 20. 12.

LETNÍ KINO
(za budovou kulturního domu)

Zootropolis: Město zvířat.............................................. 12. 7.
Noc v muzeu: Tajemství hrobky................................. 26. 7.
Kung Fu Panda 3................................................................ 9. 8.
Wilsonov............................................................................ 23. 8.
Podle statistik Unie filmových distributorů byla průměrná návštěvnost kin v České republice v roce 2016
33 návštěvníků na představení. Nám se ve stejném
roce podařilo toto číslo hodně předběhnout. V roce
2016 navštívilo novoměstského kino 2 667 filmových
milovníků. Průměrná návštěvnost u nás je 70 lidí na
představení. Děkujeme, že se vám u nás líbí :-)

FILMOVÉ FESTIVALY

Expediční kamera – filmy o dobrodružství,
divoké přírodě, extrémních zážitcích.......................... 5. 3.
Snow Film Fest – filmy se zimní
outdoorovou tématikou..............................................27. 11.
Jeden svět – festival dokumentárních filmů
o lidských právech................... poslední čtvrtek v měsíci

BESEDY

Beseda s mořeplavcem Rudolfem Krautschneiderem .............................................................20. 1.
Průzkum Marsu.....................................................................................................................................18. 2.
Talk show Zibiho Czendlika s Pavlem Helanem.........................................................................29. 3.
Beseda Českokrumlovsko............................................................................................................... 24. 10.

TALK SHOW

Úsměvy Ivo Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse........................................................................ 3. 3.
Richard Nedvěd – One Man Show známého kouzelníka.........................................................24. 3.
Václav Postránecký v zábavném pořadu.......................................................................................23. 4.

OSTATNÍ AKCE

Dětský karneval – klaun Čiko............................................................................................................31. 1.
Bleší trh........................................................................................................................... 9. 1., 23. 4., 10. 12.
Tančírna..........................................................................................................27. 1., 13. 10., 10. 11., 7. 12.
Kvíz..........17. 2., 2. 3., 23. 3., 13. 4., 27. 4., 18. 5., 15. 6., 16. 6., 29. 6., 17. 9., 11. 10., 26. 11., 13. 12.
Mistrovství ČR v thajském boxu.......................................................................................................14. 2.
Fler trh....................................................................................................................................... 12. 3., 15. 10.
Čarodějnice (ve spolupráci s Domem dětí a mládeže)...................................................................30. 4.
Den dětí (ve spolupráci s Domem dětí a mládeže).........................................................................29. 5.
Nova Civitas....................................................................................................................................24.–25. 6.
Váza Fest..................................................................................................................................................29. 7.
Pouť na kostelíčku................................................................................................................................14. 8.
Medové slavnosti..................................................................................................................................27. 8.
Taneční kurzy pro začátečníky, 13 lekcí........................................................................začátek 15. 9.
Reprezentativní večer Nového Města na Moravě.......................................................................25. 9.
Burza minerálů......................................................................................................................................8. 10.
Hanky Panky – travesti show......................................................................................................... 25. 10.
Malý svět – rodinný festival............................................................................................................ 28. 10.
Rozsvěcení adventu........................................................................................................................... 26. 11.
Mikulášské čertohrátky (ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a Horáckou galerií)......5. 12.

KNIHOVNA
GRANTY
Dotace MK ČR „Česká knihovna“ – dary knih českých autorů
Grant byl poskytnut Ministerstvem kultury ČR.

6 196 Kč

STATISTICKÉ ÚDAJE
knihovna NMnM

pobočky

celkem

Počet čtenářů....................................................................1 500............................157........................ 1 657
Z toho mládež do 15 let.................................................... 567.............................. 63............................630
Počet návštěvníků........................................................ 42 886.........................3 386...................... 46 272
Počet výpůjček............................................................ 205 613...................... 10 527....................216 140
Počet CD výpůjček...........................................................2 941.................................0.........................2 941
Počet besed, lekcí, soutěží a výstav.............................. 236.............................. 24............................260
Počet návštěvníků...........................................................5 782............................500.........................6 282
Nově zaevidované knihy:
1 563 svazků v knihovně Nové Město na Moravě, z toho 82 darů,
				
nákup na pobočky 283 svazků,
				celkem 1846 svazků
Nově získaná CD:		
89 (mluvené slovo + hudba)
Počet titulů časopisů a denního tisku, včetně odborných knihovnických titulů: 106 + 11 celkem 117
V letošním roce jsme odepsali 1692 knih.
Pro smluvní knihovny jsme nakoupili a zpracovali 154 knih a 5 titulů časopisů
Našim čtenářům jsme zapůjčili z jiných knihoven 208 svazků knih. Naše knihovna byla požádána jinými
knihovnami o 119 titulů. Náročnost objednání spočívá ve stáří titulu (jak je kniha stará) a dohledání údajů
o knize (autor, název, nakladatel, rok vydání) – JIB (Caslin, SKAT).

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. Naši snahou je přiblížit žákům a studentům knihy, autory, ilustrátory a předvším četbu zábavnou formou. Nabízíme
bohatý seznam tématických besed, které jsou přizpůsobeny
ročním obdobím, výročím autorů a požadavkům škol.
Tematické a knihovnické lekce jsou rozděleny do čtyř skupin –
pro MŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a střední školy. Besedy pro
veřejnost tvoří zvláštní kategorii. Knihovnických a tematických
lekcí se zúčastnili nejen žáci a studenti z Nového Města na Moravě, ale také z MŠ a ZŠ Slavkovice, Pohledec, Křídla a Sněžné.
Noc s Andersenem patří mezi oblíbené projekty knihovny. Již po
šesté se nocovalo v knihovně a oslavovalo se životní jubileum
pana Svěráka v pohádce Tři bratři.
Další z projektů, do kterého jsme úspěšně zapojeni je Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka. Za celoroční spolupráci s knihovnou čekalo na novoměstské prvňáčky slavnostní pasování na
čtenáře, při kterém získali knížku Knihožrouti od spisovatelky
Kláry Smolíkové.

Návštěvníci knihovny mohli zhlédnout v roce 2016 v prostorách knihovny a na chodbě před knihovnou 27
výstav. Nejvíce navštěvovanou výstavou byla Když se tady nenudíme – tak se brzy uzdravíme. Výtvarné práce
dětí, které se uzdravovaly na dětském oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě. Putovní výstava, při které se tajil dech a mrazilo v zádech Místa utrpení, smrti a hrdinství připomenula malým i velkým hrůzné činy
2. světové války.
Téma 2. světové války připomenul pan Milan Zacha Kučera při přednášce Největší tajemství Třetí říše. Vzácným hostem byl také pan Asaf Auerbach, který vyprávěl svůj životní příběh. Patří mezi několik stovek židovských dětí, které před začátkem 2. světové války zachránil z okupovaného československa sir Nicolas
Winton. Obě přednášky se setkaly s velkým ohlasem od veřejnosti.
Týden knihoven je také jeden z projektů, do kterého se novoměstská knihovna každý rok zapojuje. Nejen
registrace zdarma, burza knih a časopisů, ale i den otevřených dveří přilákal velké množství návštěvníků.
Tradiční Podzimní malování se těší také velké oblibě právě v Týdnu knihoven.
Podzim obohatil program Zábavný den s knihovnou, při kterém se knihovnice proměnily ve známé literární postavy. Ferda Mravenec, Krakonoš, pirát Jack Sparrow, Karel IV. a Libuše připravili pro děti nejrůznější soutěže.
V roce 2016 nechyběly ani tvůrčí dílny. Na jaře se vyráběla zvířátka ze sena a v předvánočním čase andělé
z polínka a vizitky na dárky.
Kvízy, testy a soutěže jsou v novoměstské knihovně velmi oblíbené. Naše knihovna pořádá každý měsíc
minimálně jednu soutěž. Mezi nejoblíbenější patřily v roce 2016 – Znáte Krtečka?; Hurvínkovy narozeniny; Hodina zpěvu s J. Uhlířem a Z. Svěrákem; výtvarná soutěž Nejoriginálnější vánoční kapřík byla inspirací k tvoření
pro všechny věkové kategorie.

Nejvíce žádaným a navštěvovaným byl v roce 2016 kurz
Základy genealogie aneb Jak sestavit rodokmen. Pan Ing. Jan
Kos otevřel v říjnu osmidílný cyklus přednášek pořádaný
ve spolupráci s Moravskou genealogickou a heraldickou
společností v Brně.
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.
Jako každý rok i letos se naše pracovnice účastnily odborných knihovnických školení i ostatních vzdělávacích akcí
pro knihovny.

POBOČKY
Novoměstská knihovna má sedm poboček: Hlinné, Jiříkovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice.
V roce 2016 proběhla revize knihovního fondu v pobočkách Rokytno a Slavkovice.

K CLUB
Restaurace K Club po celý rok 2016 plnila svoji primární roli a to roli podpory poskytovaných služeb Kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Restaurace funguje v celotýdenním provozu. Je využívána k poledním
menu, funguje jako kavárna, prostor k posezení před kulturními akcemi i samostatnému setkávání skupinám mládeže, přátel i jednotlivců, rodinným oslavám a jiným příležitostem. Během roku se podařilo postupně navyšovat počet prodaných porcí poledních menu a celkově se dařilo navýšit realizované tržby. I nadále
poskytoval K Club servisní podporu kulturním akcím realizovaným v kulturním domě. Mezi tyto akce patří
Chytré kvízy, kina pro děti i dospělé, koncerty a další různorodé akce. Se službami K Clubu byli také spokojeni
pořadatelé plesů a soukromých večírků, během nichž byly poskytovány i nadstandardní služby restaurace.
Své příznivce si také získává pestrá nabídka piv z malých pivovarů, které se během roku střídají.
Za zmínku stojí také aktivity K Clubu mimo svoji provozovnu a to při venkovních kulturních akcích jako je
Nova Civitas, Novoměstské Slunohraní, Rozsvěcení adventu nebo na festivalu místních kapel u novoměstského Koupaliště s názvem Váza Fest.
Kladně jsou hodnoceny i soukromé akce v prostorách restaurace. Návštěvník má možnost si vybrat z různých typů sedacího nábytku, zapůjčit si knihu ke čtení, v létě relaxovat a sledovat denní ruch na přilehlé
slunné zahrádce.
Sezónně se také přizpůsobuje gastronabídka. V roce 2016 tak byly realizovány různé kulinářské speciality
– zdobení dortů s Michalem Pavlem Vojtou, pečení „kapkejků“, akce Brouci na talíři, Svatomartinské speciality, Kapří hody, italská kuchyně se Staurem Macciollim, týden s italskou pizzou a další. Všechny tyto akce
vzbudily velký ohlas a budeme s nimi do budoucna pokračovat. Záznamy z některých akcí je možné najít
i v archivu Televize Vysočina.

Středeční večery u klavíru........................................... 13. 1., 20. 1., 10. 2., 24. 2., 2. 3., 16. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 11. 5.
Postřižiny – filmové představení s ochutnávkou piva..................................................................................................30. 1.
Princezna na hrášku – dětské divadlo.................................................................................................................................7. 2.
Erich Boboš Procházka a Marek Wolf – blues.................................................................................................................18. 3.
Co je pod sluncem nejvzácnější – dětské divadlo..........................................................................................................24. 3.
Ztracené iluze – koncert...........................................................................................................................................................9. 4.
Jonáš – dětské divadlo............................................................................................................................................................24. 4.
Kristýna Kuhnová Kvintet – jazz..........................................................................................................................................29. 4.
Beatles – revival známé kapely..............................................................................................................................................7. 5.
Kaleidoskop Jana Rejžka – beseda s hudebním kritikem...........................................................................................16. 5.
Hudební večer s Martinem Sedlákem – hudebníkem ze Žďáru nad Sázavou......................................................20. 5.
Zdobení dortíčků – workshop..............................................................................................................................................23. 5.
Jůlie na výletě – dětské divadlo.............................................................................................................................................5. 6.
Italský týden – gastrozážitek.........................................................................................................................................19.–25. 9.
Svatováclavské menu – gastrozážitek................................................................................................................................28. 9.
Brouci na talíři – gastrozážitek.............................................................................................................................................1. 10.
Horácká kuchyně – gastrozážitek............................................................................................................................ 24.–30. 10.
Týden s pizzou – gastrozážitek....................................................................................................................................... 2.–6. 11.
Zvěřinové hody – gastrozážitek................................................................................................................................ 21.–27. 11.
Kapří hody – gastrozážitek............................................................................................................................................5.–11. 12.
Výroba a zdobení dortů – workshop............................................................................................................................... 11. 12.
Přímé sportovní přenosy

HORÁCKÉ MUZEUM
Nejvýznamnější událostí roku 2016 byla v Horáckém muzeu oprava střechy, která trvala od září do konce listopadu. Na jaře jí předcházelo stěhování depozitáře
z půdy budovy muzea a vybourání stávajících prostor depozitu. Sbírkový fond byl
z půdy přesunut do náhradních prostor poskytnutých městem. Hlavní část depozitáře s nejvzácnějšími předměty (sklo, keramika, obrazy, grafiky, sakrální předměty, hračky…) se nyní nachází v prostorách s vyhovujícími podmínkami teploty
a vlhkosti, pro část sbírek ohrožených dočasným uložením na půdě (textil) byly
na konci roku poskytnuty nové prostory. Rekonstrukce střechy spočívala ve vybourání vestavěných místností depozitáře, výměny střešní krytiny z roku 1969
(smrkové štípané šindele) a výměně uhnilých částí nebo celých trámů střešní
konstrukce. Výměnu šindelů provedla vsetínská firma Teslice. Kvůli stěhování
střechy musela být uzavřena část expozice lyžování. Bude opět zpřístupněna
v roce 2017.
V roce 2016 navštívilo muzeum celkem 9 471 návštěvníků, z toho 6 674 platících
a 2 797 osob zdarma.

USPOŘÁDALI JSME CELKEM DEVĚT VÝSTAV:
14. ledna – 6. března

TATO PLANETA

Charitativní výstava amatérských fotografií cestovatelů a členů neziskových organizací působících
v zahraničí se konala ve výstavním sále i vestibulu a zapůjčilo ji občanské sdružení Svatá Alžběta
Uherská z Prosečného, které se stará o obnovu stejnojmenného kostela v obci. Výtěžek z prodeje
fotografií ze všech exotických koutů planety putoval na konto Krtek dětské onkologie při FN v Brně.
Vybrali jsme 2100 Kč. Na vernisáži vystoupil Karel Kocůrek – hudebník a cestovatel, který předvedl
hru na různé exotické nástroje.
9. března – 1. května

LETEM SVĚTEM NOVOMĚSTSKEM

Výstava velkoformátových leteckých fotografií Nového Města a nejbližšího okolí. Autorská výstava
amatérského fotografa Martina Drápalíka ve vestibulu muzea. Návštěvníci mohli hádat, která obec
nebo přírodní scenérie se na fotografiích pořízených z padákového kluzáku nachází. Autor žije
v Novém Městě, fotí od roku 2002 a jeho snímky jsou použity na propagačních materiálech, reklamních bannerech atd. Na vernisáži promítal pan Drápalík fotografie a hovořil o létání.

10. března – 1. května

JINÉ TAJE / BOHDAN ČUHEL
– FOTOGRAFIE (Z) JINÉHO SVĚTA

Makrofotografie rostlin amatérského fotografa z Nového Města ve výstavním sále. Velkoformátové barevné fotografie působí spíše jako abstraktní obrazy. Na vernisáži vystoupili Irena
a Vojtěch Havlovi s meditativními skladbami pro dvě violoncella, zatančil švýcarský tanečník Thomas Mettler.
5. května – 19. června

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
JANA ŠTURSY – PŘADLENA

Tradiční výstava prací žáků a absolventů výtvarného oboru
novoměstské Základní umělecké školy se konala ve výstavním sále i ve vestibulu a byla tematicky inspirovaná obrazem
Přadlena od novoměstského malíře minulého století Aloise
Podlouckého. K vidění byly kresby přímo podle obrazu, detaily
kolovrátku, modely vřeten, fotografie autorů jako přadlen atd.
23. června – 31. srpna

LOUTKY A MECHANICKÉ OBJEKTY
ANTONÍNA MALONĚ

Po celé léto si mohli návštěvníci všech věkových kategorií přijít pohrát do výstavního sálu s mechanickými objekty, loutkami a divadýlky z dílny brněnského výtvarníka A. Maloně. Pan
Maloň spolupracuje s divadlem Husa na provázku, Divadlem
bratří Formanů, Divadlem Líšeň a je i tvůrcem objektů do představení pražského dětského divadla Minor. Hrací téma výstavy doplňoval hrací domeček od pražského výtvarníka, grafika
a tvůrce animovaných filmů Jakuba Zicha ve vestibulu muzea.
Na vernisáži vystoupilo divadlo Kufr s baladou Smrt sehranou
na chůdách na dvorku muzea.
9. září – 27. listopadu

JARMILA HORÁKOVÁ – CESTA K SOBĚ

Výstava se konala ve vestibulu muzea při příležitosti přestěhování Domácího hospice Vysočina do nových prostor na Vratislavovo náměstí 115, tj. do sousedství muzea. Jarmila Horáková
je amatérská fotografka ze Žďáru nad Sázavou, která na svých

fotografiích povyšuje momentky všedního dne na oslavu barvitosti, různorodosti a krásy světa a lidského života. Fotografování je jejím dlouholetým koníčkem a pomáhá jí překonávat handicap vážné nemoci. Je
spolupracovnicí a příznivcem hospicového hnutí. Výstavu zahájil pan
Vojtěch Zikmund, koordinátor sdružení.
16. září – 6. listopadu

NOVÉ MĚSTO ZA CÍSAŘE PÁNA

Ve výstavním sále, výstava ke stoletému výročí smrti Františka Josefa I. Za jeho vlády zažívalo Nové Město velký rozkvět, byly postaveny
významné budovy jako například gymnáziu, první základní škola nebo
evangelický kostel, jejichž vznik připomněly na výstavě dobové fotografie. K vidění bylo mnoho sbírkových předmětů z depozitáře muzea, jako
dobové oblečení, uniformy, zbraně nebo mince a umělecká díla. Na vernisáži zazpíval Pavel Haluza za klavírního doprovodu Martina Beneše
písně Hej, Slované a lidovou hymnu Zachovej nám Hospodine v českém
i německém podání. Pohoštění bylo stylové – vídeňská káva a kaiserky.
Výstavu zahájila její kurátorka Mgr. Kateřina Kučerová a pan Mgr. Stanislav Mikule z Regionálního muzea ve Žďáře uvedl posluchače do problematiky šlechtických titulů v 19. a na začátku 20. století. Součástí výstavy
byla i přednáška historika Miroslava Skalníka Zbraně a armáda za Františka Josefa I. konaná 13. listopadu.
4. listopadu – 12. listopadu

VŮNĚ MEDU

Již 17. ročník nejsladší výstavy na Novoměstsku. Přízemí muzea patřilo
místní organizaci Českého svazu včelařů. Návštěvníci nakupovali různé
druhy medu a medových produktů, kosmetiky, včelařské náčiní, literaturu a podobně. Na místě byla i včelařská poradna a výklad pro školáky.
10. listopadu – 15. ledna

CHALOUPKA NA VRŠKU

Výstavní sál. Scény z oblíbeného loutkového večerníčku pražské režisérky, spisovatelky a výtvarnice Šárky Váchové. Vzhledem k ročnímu období
se výběr scén zaměřil na zimní a vánoční výjevy, doplněné fotografiemi
z filmu a z natáčení v televizním studiu. Součástí výstavy byly také marionety z pohádky O zlatovlásce a návrhy scénářů paní Váchové. Návštěvníci
mohli zhlédnout pohádky Chaloupka na vršku a v dílně si vyrobit pohyblivé loutky z papíru. Vernisáž proběhla za účasti paní Váchové, která ji
uvedla povídáním o tom, jak vzniká animovaný film. Děti z dramatického
oboru ZUŠ sehrály scénky na motivy tradičních zvyků.

AKCE MUZEA:
24. března

VELIKONOČNÍ JARMARK

Již po desáté se v muzeu konala akce, na kterou přijelo deset vyznavačů tradičních lidových řemesel předvést své umění. Návštěvníci mohli obdivovat umělce
při práci a zakoupit si jejich výrobky. K vidění byly různé techniky zdobení kraslic,
dekorace z kukuřičného šustí, drátů, pomlázky a košíky. Ve workshopu paní Hrabovské si zájemci mohli vyzkoušet zdobení kraslic slámovou technikou.
25. dubna

NEVÁHEJ A CHOĎ / DEN ZEMĚ VE ŽĎÁRSKÝCH VRŠÍCH

Již pátý ročník akce, kterou připravilo Bratrstvo Žďárských vrchů a Chaloupky
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 stokilometrové trasy dorazilo pět účastníků.
10. května

OTEVÍRÁNÍ MLEJNKU

Již po dvaadvacáté se na dvorku muzea symbolicky otevřel Mlejnek s Víru. Zatančily holčičky z tanečního oboru ZUŠ Jana Štursy.
13. května

MUZEJNÍ NOC

Naše muzeum je zapojeno do celostátního Festivalu muzejních nocí, v roce 2016
jsme zahájili v 17 hodin loutkovým představením pro děti Divadla Honzy Hrubce, po divadle bylo až do 22 hodin muzeum volně přístupné a návštěvníci mohli
navštívit oživlé expozice: Ve školní třídě se setkali s panem učitelem v dobovém
oblečení a atmosféře, v lyžařské expozici byl prvorepublikový lyžař, se kterým
mohli vyzkoušet jízdu na starých řemínkových lyžích, v expozici tkalcovství si
zase s přadlenou mohli upříst nit na kolovrátku. Na dvorku pekly pracovnice
muzea brambory, podzemí bylo osvětleno svíčkami.
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 pouštěl zdarma mlýnek
a zájemci si mohli vyrobit dekoraci ve workshopu Patchwork clubu Nové Město.

11. září

DEN PAMÁTEK / EXKURZE PO ZANIKLÝCH SKLÁRNÁCH
NOVOMĚSTSKA

Autobusový zájezd na bývalou Mariánskou huť u Herálce, založenou v 17. století která byla v provozu dlouhých 300 let a specializovala se zejména na tabulové sklo. Na místě jsme prozkoumali
haldy s velkým množstvím skleněných střepů. Dále jsme pokračovali do Českých Milov, kde se až
do roku 1886 nacházela sklářská osada. Do dneška se zachovalo obydlí sklářských dělníků a skelmistrovský dům, ve kterém jeho majitel pan Kysilka buduje sklářské muzeum. Domem nás provedl
a povyprávěl historii milovských skláren.
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 dostanou od něj i sladkou odměnu.
9. prosince

VÁNOČNÍ JARMARK

Své umění přijelo předvést jedenáct vyznavačů tradičních řemesel. Pan Malý ze Sebranic u Litomyšle, člen tamního Klubu archaických nadšenců, vyřezával ovečky do betlémů, paní Studená z Kuklíku a Pelarová ze Žďáru drátovaly komety, rybičky a jiné vánoční symboly… paní Hájková z Bobrové
učila děti ve výtvarné dílně vyrábět z drátu anděly. 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. Novinkou byla domácí
mýdla z dílny Nory Lepsényi a návštěvníci si mohli vyrobit slaměné vánoční ozdoby. Pan Bureš ze
Svratky přivezl koše a krmítka z vrbového proutí, Sádovští a pan Vlk zase domácí potřeby vyřezávané ze dřeva.
21. prosince

KŘEST KNIHY ZMIZELÉ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Knihu s podtitulem Procházka novoměstskými ulicemi vydalo Horácké muzeum s podporou města
Nového Města na Moravě. Příběhy ulic a jejich obyvatel jsou doplněny historickými fotografiemi
převážně z archivu muzea. Na vzniku knihy se podílela historička muzea PhDr. Sylva Tesařová a bývalá dlouholetá ředitelka muzea Zdena Chocholáčová. Na uvedení knihy zazpíval ženský pěvecký
sbor a knihu pokřtil starosta města pan Michal Šmarda.
29. prosince

1. NOVOMĚSTSKÉ KUFROVÁNÍ

Zimní procházka městem s buzolou a mapou pořádaná neziskovou organizací 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. Reportáž z téměř všech výstav konaných ve výstavním sále odvysílala regionální Televize Vysočina, pozornosti médií neunikla ani oprava střechy a reportáž o rodině Brady zčásti pořízená v Horáckém muzeu se vysílala v hlavním
zpravodajství České televize.
K výstavám a akcím připravujeme programy pro školy, nejúspěšnější byl v minulém roce program k výstavě
Chaloupka na vršku. Navštívilo jej téměř 20 tříd nejen z Nového Města.
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 dvacet až třicet 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 2016 byly mj. připraveny ve spolupráci s architektem rekonstrukce výstavních vitrín, ve spolupráci s místním odborným učilištěm se připravují interaktivní modely do expozice Karla Němce.
Po delší prodlevě probíhá opět digitalizace muzejních sbírek. Exponáty jsou průběžně nafocovány a zpracovávány v programu DEMUS.
Náš archiv, fotoarchiv a knihovna jsou často využívány studenty, odborníky z nejrůznějších institucí i soukromými zájemci, kterým pomáháme s vyhledáváním pramenů a literatury. Poskytujeme také metodickou pomoc při psaní školních prací, zodpovídáme badatelské dotazy. V roce 2016 jsme komunikovali se 35 badateli.
V minulém roce vydalo muzeum knihu Zmizelé Nové Město na Moravě (viz výše v akcích muzea). Kniha zaznamenala obrovský úspěch, první vydání (1000 výtisků) bylo okamžitě rozebráno.
Zaměstnanci se účastní různých odborných seminářů a konferencí. V minulém roce to bylo například zapojení Mgr. Alice Hradilové do projektu Sklářství na Vysočině, který vede muzeum v Havlíčkově Brodě, účast na
semináři public relations v Praze nebo účast obou odborných pracovnic na dvoudenním semináři muzejní
pedagogiky v Litomyšli pořádaném Komisí pro muzejní pedagogiku při Asociaci muzeí a galerií.
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 divadly. 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.

INFORMAČNÍ CENTRUM
V roce 2016 mělo IC 18 905 návštěvníků, z toho 305 ze zahraničí. (vzhledem k tomu, že plně obsluhujeme
i prodej vstupenek pro HM i všech materiálů, s klienty komunikujeme a vysvětlujeme prohlídkové okruhy,
specificky nerozdělujeme návštěvníky IC a HM)
Došlo také k prodloužení pracovní doby – v týdnu máme otevřeno již od 8 hodin (dříve od 9 hodin).
IC opět prošlo v loňském roce anonymní kontrolou Mystery shopping, kde jsme uspěli s výborným výsledkem 90,5 %. Hodnotí se jak obecné parametry: například orientace v prostoru, vybavení, tak práce a ochota
pracovníka, jeho komunikace atd.
V druhé půlce roku jsme úspěšně dokončili dotaci z Kraje Vysočina na podporu turistických informačních
center, kterou jsme využili na pořízení prezentačního stanu. Dotace činila 42 500 Kč.
IC se účastnilo dvou setkání Turistických informačních center v Jihlavě a jednoho semináře. Tyto vzdělávací
aktivity jsou hodnoceny v rámci získávání dotací pro TIC.
Pokračuje spolupráce s destinační společností Koruna Vysočiny, v roce 2016 byly vydány dvoje Turistické
noviny, účastnili jsme se společně veletrhů a akcí pro veřejnost.

AKCE A PREZENTACE
Informační centrum prezentovalo město na těchto akcích:
IBU Cup Biathlon................................................................................9.–10. 1. 2016
SP v běhu na lyžích..........................................................................23.–24. 1. 2016
Mistrovství ČR v letním biatlonu..................................................... 2.–4. 9. 2016
Kolo pro život............................................................................................ 1. 10. 2016
Salomon Trail Running Cup................................................................. 2. 10. 2016
IBU World Cup Biathlon.............................................................. 15.–18. 12. 2016
V rámci spolupráce s destinační společností Koruna Vysočiny
jsme se prezentovali na třech veletrzích:
Infotour a cykloturistika, Hradec Králové................................11.–12. 3. 2016
Veletrh Holiday World, Praha......................................................18.–22. 2. 2016
Regiony České republiky 2016, Lysá nad Labem...................21.–24. 4. 2016

V rámci projektu Destinace cestovního ruchu na Novoměstsku
došlo k výměně vítacích vlajek na kruhovém objezdu. Dále byly
dotisknuty a aktualizovány tematické oblíbené propagační
materiály v českém jazyce. Na podzim proběhla kontrola stávajících map, návěstí a vítacích cedulí a byly navrhnuty opravy
pro následující období.
V létě 2016 jsme se v rámci vylepšování služeb zapojili do projektu Cyklisté vítáni.
Dále jsme získali certifikát Český systém kvality služeb, kdy trenér kvality navrhuje zlepšení služeb na následující období.
Díky těmto členstvím poskytujeme turistům více služeb a zároveň díky nim můžeme žádat o větší dotaci z Kraje Vysočina,
kterou každoročně využíváme pro TIC.
Pro turisty byla v prostorách vstupu zřízena poštovní schránka,
kterou mohou využít pro zaslání pozdravů z dovolené.
Pokračovaly komentované prohlídky města, celkem přišlo 447
zájemců.
V listopadu proběhla inventura zboží IC a také inventarizace
majetku.

Informační centrum připravilo a realizovalo roadshow propagace MS v horských kolech a singletracků a navštívili jsme tato místa:
4. května
7. května
11. května
14. května
18. května
21. května
25. května
28. května
4. června
8. června
11. června
15. června
18. června
22. června
25. června

Velká Bíteš
Bystřice nad Pernštejnem
Žďár nad Sázavou
Humpolec
Telč
Třebíč
Velké Meziříčí
Nové Město na Moravě
Polička
Jihlava
Pelhřimov
Přibyslav
Havlíčkův Brod
Chotěboř
Nové Město na Moravě

Vznikly nové silniční okruhy, které mají výchozí a cílový bod ve Vysočina Areně. Okruhy: Na Tři Studně
25,6 km, Pikárecký okruh 51 km, Na Herálec a Křižánky 61 km, Na Bystřici a Svratku 68 km.
IC realizovalo 28. května Den singletracku, kde se zájemci mohli zapojit do školy jízdy na singletracku, vypůjčit si bezplatně kola v BIKE-SKI centru a mohli soutěžit o zajímavé ceny.
Vypomáhali jsme také při realizaci jarní brigády na singletracích, kdy se nadšenci starali o vyčištění a přípravu tratí na sezonu.
HM a IC se stalo 5. prosince „nebem“ a ve spolupráci s Horáckou galerií uspořádalo Mikulášské čertohrátky.

ZPRAVODAJ NOVOMĚSTSKO
Novoměstsko je zpravodaj Nového Města na
Moravě. Vychází každý měsíc v nákladu 4 900
výtisků. Je distribuován do všech schránek
v Novém Městě na Moravě a jeho místních částech, a to zdarma. Standardní počet stran je 20.
Lednové a srpnové číslo mělo 24 stran.
Od června nás v Novoměstsku vítala i nová modernější grafika, která vychází z nového čtvercového loga Nového Města na Moravě. Strany
jsou i barevně tematicky rozděleny.

nk z.nmnm.cz

