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Novoměstská kulturní zařízení jsou zřízena městem Nové Město na Moravě za 
účelem organizace kulturního dění ve městě. Příspěvková organizace je samo-
statnou právnickou osobou a účetní jednotkou.
Naší náplní práce je zabezpečovat kulturní a společenský život v Novém Městě. 
Za to jsou zodpovědny jednotlivé části kulturního zařízení – knihovna, muzeum, 
informační centrum, kulturní dům, zpravodaj Novoměstsko a smuteční síň. Ve-
dle činnosti, pro kterou jsme zřízeni a která je dána zákonem, vytváříme řadu 
aktivit, které zajímají návštěvníky, jsou pro město aktuální, potřebné. Napomá-
háme vzniku řadě aktivit a spolupracujeme s občany, sdruženími a institucemi 
na Novoměstsku.

Děkujeme Vám všem, návštěvníkům, 
bez Vás by naše práce neměla smysl.

NOVOMĚSTSKÁ
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
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Společní zaměstnanci



Rozpočet
Celkový rozpočet Novoměstských kulturních zařízení:

náklady  20 746 476,02 Kč

výnosy  20 753 114,69 Kč

z toho příspěvek zřizovatele 12 650 874,00 Kč

dotace z kraje 130 022,00 Kč

jiné dotace 113 000,00 Kč

hospodářský výsledek před zdaněním 194 968,67 Kč



PODLAHA VE VELKÉM SÁLE KULTURNÍHO DOMU
Během prázdninových měsíců proběhla výměna parket ve velkém sále novoměstského kulturního domu. 
Máme opět krásnou dubovou podlahu.

― 916 388,14 Kč

EXPOZICE SKLA, ŽELEZA A KARLA NĚMCE V HORÁCKÉM MUZEU 
V Horáckém muzeu získaly nový kabát expozice skla a železa a expozice Karla Němce. Nově se vyráběly vit-
ríny s osvětlením, které byly již 30 let staré. Zatemňovaly se okna, tiskly se nové informační panely a vyrábě-
la se řada interaktivních prvků – dřevěné puzzle, pokoj Karla Němce, model katolického kostela se sgrafity 
na magnetických fóliích, osvětlení skleněných pohárů s příměsí uranu UV zářivkou, která sklo rozzáří do 
zelenožluta, nebo objevení vodníka při vysunutí zásuvky ve vitríně v expozici Karla Němce.

― 153 948 Kč, z toho dotace z Kraje Vysočina 29 523 Kč

Opravy

Investice





KONCERTY
24. 02. Žďárský swingový orchestr
09. 03. Sebastian, ATMO music
10. 03. Kieslowski
13. 03 Hrubý, Balard, Kučera – jazz a blues
11. 04. Jakub Smolík
14. 04. ZZ a Die Völgemanner – punky funky fejerony
03. 05. Energit a Vltava – koncert českých legend
19. 05. Debustrol, D.O.P., Bad Victim – metalový set
17. 10. Ivan Hlas trio
17. 11. Autobus, Lady Kate, Kreyson – Metal Forever Tour
21. 11. Jablkoň
11. 12. Jaroslav Hutka
15. 12. Ondřej Ruml: Zapomenutý příběh

KULTURNÍ DŮM
Kulturní dům, stejně jako muzeum, knihovna, informační centrum 
či zpravodaj Novoměstsko je nedílnou součástí společenského dění 
v našem městě. Kulturní dům díky vybavení, zázemí a odborníkům 
z řad zaměstnanců zajišťuje kulturní život nejen v rámci vlastních 
akcí, ale i  pro organizace, instituce a  spolky, které chtějí pořádat 
společenskou nebo kulturní akci. A to jak v prostorách kulturního 
domu nebo i mimo něj.
Každý rok pokračujeme v  projektech, které návštěvníky zajímají, 
baví je a žádají si je. Zařazujeme ale i nové projekty. V roce 2018 
jsme začali spolupracovat s iniciativou Svět na jevišti. Spolu s nimi 
přinášíme řadu zajímavých besed a diskuzí o aktuálních tématech. 
I  Novoměstská kulturní zařízení minulý rok reagovala na výročí 
100 let republiky. Nově spolupracujeme na projektu Pochod srdcem 
Vysočiny, který určitě bude mít pokračování i v dalších letech. Jsme 
rádi za spolupráci se Základní uměleckou školou, díky ní můžeme 
v jejich nově zrekonstruované budově používat sál v Podpalubí na 
komorní akce.



KINO
09. 01. Divočina
16. 01. Spider man: Homecoming
17. 01. Sedmero krkavců
21. 01. Auta 3
06. 02. Milada
18. 02. Emoji ve filmu
20. 02. Rande na slepo
03. 04. Bába z ledu
15. 04 Velká oříšková loupež
17. 04. Thor: Ragnarok
06. 03. Ewa Farná 10: Neznámá známá
11. 03. Archa světla a stínů
08. 03. Sněhová kráovna: Tajemství ohně a ledu
20. 03. Vražda v orient expresu
02. 05. Věčně tvá nevěrná
20. 05. Ferdinand
22. 05. Jumanji: Vítejte v džungli
14. 08. Bajkeři – letní kino
15. 08. Coco – letní kino
04. 09. Švéd v žigulíku
16. 09. Králíček Petr
17. 09. Za hranicemi možností
18. 09. Prezident Blaník
02. 10. Archa světla a stínů – film Honzy Svatoše
21. 10. Sherlok Koumes
22. 10. Pacifik Rim: Povstání
06. 11. Jan Palach
18. 11. Hotel Transylvánie 3
20. 11. Jurský park: Zánik říše
04. 12. Kino v Mosulu
16. 12. Úžasňákovi 2
18. 12. Avengers: Infinity War



DIVADLO
23. 01. Tchýně na zabití
04. 11. DlouŠiBy
24. 03. Čtyři vraždy stačí, drahoušku – ochotníci
25. 03. Čtyři vraždy stačí, drahoušku – ochotníci
06. 04. Čtyři vraždy stačí, drahoušku – ochotníci
07. 04. Čtyři vraždy stačí, drahoušku – ochotníci
12. 05. Tajemství staré bambitky – divadlo pro děti
09. 12. Táta, máma a já aneb o Palečkovi – divadlo pro děti

TANČÍRNY
03. 01. Tango
15. 01. Jive
29. 01. Cha-cha
03. 02. Lindy hop
07. 02 Waltz
12. 02. Volný tanec
19. 02. Rumba
07. 03. Quickstep
19. 03. Valčík
29. 03. Tango
04. 04. Cha-cha
16. 04. Jive
25. 04. Rock‘n‘roll
14. 05. Salsa
23. 05. Salsa
30. 05. Poslední předprázdninová tančírna s tancem na přání
26. 09. Waltz
03. 10. Swing: quickstep a lindy hop
18. 10. Cha-cha
29. 10 Valčík
07. 11 Opakovací lekce
15. 11. Jive
26. 11. Tango
06. 12. Swing: quickstep a lindy hop
09. 12. Tančírna speciál – lindy hop a charleston
17. 12. Opakovací lekce





PLESY
26. 01. Ples SFK
03. 02. Ples MEDIN, a.s. a nemocnice za podpory NMnM
09. 02. Ples ZUŠ Jana Štursy
16. 02. Reprezentační ples gymnázia
19. 10. Taneční prodloužená
10. 11. Spolubál
16. 11. Reprezentační ples gymnázia
23. 11. Závěrečný věneček
01. 12. Kateřinská poslední leč

CHYTRÝ KVÍZ
08. 01., 24. 01., 05. 02., 14. 02., 12. 03., 21. 03., 09. 04., 18. 04., 09. 05.,  
21. 05., 10. 09., 19. 09., 08. 10., 24. 10., 29. 11., 10. 12., 20. 12.

TRHY
13. 01. Bleší trh
17. 03. Fler trh
14. 04. Bleší trh
06. 10. Bleší trh
03. 11. Bleší trh
08. 12. Fler trh

AKCE
30. 04. Čarodějnice
08. 05. Noc literatury
15.–16. 06. Nova civitas
19. 08. Pouť na kostelíčku
25. 08. Slavnosti medu
12.–13. 10. Slavnosti medu a vína
01. 12. Rozsvícení adventu
05. 12. Mikulášské čertohrátky



FESTIVALY
05. 04. Expediční kamera 2018 – festival outdorových filmů
27. 07. Váza fest – hudební open air festival
27. 10. Malý svět – festival pro celou rodinu

PŘEDNÁŠKY
11. 01 Monika Benešová: Pacific Crest Trail
13. 02. Vzpomínka na únor 48
23. 02. Jižní Súdán s lékařem Dušanem Machem
12. 04. Gorilí rodina pražské ZOO
13. 04. Humorné vzpomínání s Tamarou Peckovou
04. 05. Sperma z Vysočiny
12. 10. Uměla inteligence a strojový překlad
25. 10. Beseda s novinářkou Petrou Procházkovou
02. 11. Deset let dobrého cestování v Malém Tibetu
20. 11. Beseda o Izraeli s Danielem Haslingerem
30. 11. Náš Island hledáčkem pomalého cestování



K CLUB
Restaurace K club se už stala nedílnou součástí Novoměstských kulturních zařízení. 
Nejenže máme otevřenou restauraci během týdne, ale při akcích na velkém sále kul-
turního domu je vždy zajištěno občerstvení v baru. Naším cílem je, aby se návštěvníci 
v kulturním domě cítili co nejlépe, aby vedle kulturního prožitku se na chvíli zastavili 
s přáteli, dali si skleničku vína, dobré jídlo a zažili kulturně-společenský zážitek.





MĚSTSKÁ KNIHOVNA
GRANTY
Dotace MK ČR „Česká knihovna“ – dary knih českých autorů 6 124 Kč
Grant byl poskytnut Ministerstvem kultury ČR.

STATISTICKÉ ÚDAJE
 knihovna NMnM pobočky celkem

Počet čtenářů ...................................................................1.634 ...........................148 ....................... 1.782

Z toho mládež do 15 let ...................................................607 ............................. 64 ...........................671

Počet návštěvníků ....................................................... 50 289 ........................2 513 ..................... 52 802

Počet výpůjček ............................................................. 88 515 ..................... 10 694 ..................... 99 209

Počet CD výpůjček .............................................................874 ..............................................................874

Počet výpůjček deskových her ......................................332 ..............................................................332

Ostatní dokumenty ...........................................................769 ..............................................................769

Počet besed, lekcí, soutěží a výstav .............................242 ............................. 16 ...........................258

Počet návštěvníků ..........................................................5 404 ...........................415 ........................5 819

Nově zaevidované knihy: 1 468 svazků v knihovně Nové Město na Moravě,
 nákup na pobočky 250 svazků,
 celkem 1 718 svazků

Nově získaná CD: 89 (mluvené slovo + hudba)

Stolní hry: 27

Počet titulů časopisů a denního tisku, včetně odborných knihovnických titulů: 186 + 11 celkem 197

V letošním roce jsme odepsali 1441 knih a 103 CD.

Pro smluvní knihovny jsme nakoupili a zpracovali 146 knih a 5 titulů časopisů.



Našim čtenářům jsme zapůjčili z  jiných knihoven 115 svazků 
knih. Naše knihovna byla požádána jinými knihovnami o 166 
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
Náplní práce knihoven je mimo půjčování knižního fondu také 
pořádání různých besed, vzdělávacích lekcí, soutěží a  zábav-
ných programů pro děti a mládež. V dnešní době plné smart-
phonů, tabletů a počítačů je těžké získat mladé čtenáře. Naší 
snahou je přiblížit žákům a studentům knihy, autory, ilustrá-
tory a  především četbu zábavnou formou. Nabízíme bohatý 
seznam tématických lekcí, které jsou přizpůsobeny ročním ob-
dobím, 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. Besedy pro 
veřejnost tvoří zvláštní kategorii. Knihovnických lekcí a besed 
se zúčastňují nejen studenti a žáci z Nového Města na Moravě, 
ale také z  MŠ a  ZŠ Radňovice, Slavkovice, Pohledec, Fryšava, 
Věcov, Daňkovice, Moravec, Sněžné, Řečice a Křižánky.

Před 90 lety Josef Čapek napsal a ilustroval krásnou knihu Poví-
dání o pejskovi a kočičce. A právě pejsek a kočička byli inspirací 
pro Noc s Andersenem, výtvarnou soutěž, tvořivé dílny a téma-
tické besedy.

S kladným ohlasem se v loňském roce setkala recyklační dílna. 
Ze starých, vyřazených knih si žáci ze školních družin i návštěv-
níci knihovny skládali knihomyši. Tvůrčí dílny – šály pletené 
na rukách a dekorativní pytlíčky plněné bylinkami představila 
lektorka Hana Hájková.

Bylinky byly i hlavním tématem besedy s Hanou Urbánkovou, 
která s sebou přivezla z rodinné farmy Sedmikráska užitečné 
rady o sušení, zpracování a sbírání bylin.

Tajná dvojka A + B vtáhla čtvrťáky Základní školy Leandra Če-
cha do svého detektivního případu. Žáci se naučili s  pomo-



cí spisovatelky Kláry Smolíkové dekódovat obrazová sdělení 
a  přečíst stopy k  odhalení zločinu. Sami vymysleli detektiv-
ní zápletku. V  hravém komiksovém workshopu, který vedl 
spisovatel, lektor a scenárista Jiří Walker Procházka si holky 
a kluci ze 7. tříd Základní školy Leandra Čecha vyzkoušeli, ja-
kými způsoby komiks vzniká.

V loňském roce se slavilo 100. výročí vzniku republiky i v novo-
městské knihovně. Výstava Tady nová republika pomohla dě-
tem a mládeži do 15 let rozluštit kvízy Putování s českým lvem 
za státními symboly a 100. výročí vzniku republiky.

Městská knihovna je zapojena do projektů: Noc s Andersenem, 
Kniha do vlaku, Týden knihoven, Už jsem čtenář – Knížka pro prv-
ňáčka.

I letos se konalo setkání neprofesionálních knihovníků našich 
poboček a  smluvních knihoven, kdy se sešli naše kolegyně 
i kolegové. Naše řady jsme rozšířili o bývalou vedoucí knihovny 
a naše knihovníky důchodce.

POBOČKY
Novoměstská knihovna má sedm poboček: Hlinné, Jiříkovice, 
Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice.

V roce 2018 proběhla revize knihovního fondu v MK Jiříkovice 
a MK Petrovice.





Po přesunu sbírkového fondu z  půdy do náhradních prostor jsme se 
v muzeu věnovali převážně uspořádání sbírek. Využili jsme nového in-
ventáře pořízeného z grantu ISO Ministerstva kultury. Nově byla ulože-
na sbírka textilu a podmaleb na skle, pro umístění plakátů a grafik byly 
využity nové výkresové skříně. Důležitým počinem bylo přestěhování 
části depozitáře z nevyhovujích podmínek garáží do depozitáře.
Průběžně probíhá digitalizace a evidence sbírek. Pracovníci muzea a po-
mocní pracovníci zprostředkovaní úřadem práce skenují dokumenty 
a fotografie, fotografují trojrozměrné sbírkové předměty.
Z návštěvnického hlediska byla nejvýznamnější událostí rekonstrukce 
stálé expozice skla a  železa, otevření nové expozice věnované novo-
městskému umělci Karlu Němcovi, jejíž vznik podpořil Kraj Vysočina 
a zpřístupnění prostoru zrekonstruované půdy.

V roce 2018 navštívilo muzeum celkem 8 782 návštěvníků, z toho 6 221 
platících a 2 561 osob zdarma.

HORÁCKÉ MUZEUM

USPOŘÁDALI JSME CELKEM DEVĚT VÝSTAV:

7. března – 14. května

NEPÁL OD TSUM VALLEY K MANSALU
Výstava fotografií Radima Štrobla z  výpravy, kterou autor podnikl se 
svým otcem a bratrem, fotografie doplňují úryvky z deníků, které si Ra-
dim na cestě psal. Výstava měla charitativní podtext, výtěžek z dobrovol-
ného vstupného byl využit na pořízení automobilu s ručním řízením pro 
autora, který po nehodě v roce 2016 ochrnul.
 
8. března – 8. dubna

KRASLICE DRAHOSLAVY HORKÉ
Výstava kraslic paní Horké, která žije v nedaleké vesnici Pohledec. Bylo 
vystaveno 1160 kraslic zdobených více než 90 technikami. Od tradičních 
vyškrabávaných, zdobených voskovou batikou nebo slámou až po mo-
derní techniky jako quilling. Jako podklad slouží slepičí, husí i pštrosí 
vejce, ale i vejce keramická, dřevěná, skleněná. Mezi raritní kousky pat-
řilo obří vejce vytvořené z přírodnin.



10. dubna –6. května

JAROSLAV PETR 
GRAFIKA, HERALDIKA, ILUSTRACE
Výstava tvorby mikulovského heraldika, ilustrátora a  vexilo-
loga Jaroslava Petra. Autor je galerista a  organizátor Galerie 
27 v  Mikulově, autor desítek návrhů a  realizací znaků a  vla-
jek obcí, autor pamětních medailí, autorské grafiky pro města 
a obce. Na výstavě představil ilustrace, heraldiku i grafiku. Po-
chází z Nového Města na Moravě.

16. května –16. září

STRAŠIDLA A SVATÍ KARLA NĚMCE
Výstava novoměstského rodáka Karla Němce představila jeho 
rozmanitou tvorbu – malby, dřevoryty a hračky nejen z našich 
sbírek, ale také výpůjčky z Horácké galerie a od soukromých 
sběratelů.
 
16. května–16. září

ZUŠKA
Tradiční výstava prací žáků a absolventů výtvarného oboru no-
voměstské ZUŠ tentokrát na téma díla Karla Němce byla umís-
těna v nově zrekonstruovaném půdním prostoru.

11. června – 1. července

ZDAR, BRATŘE PREZIDENTE! 
CESTA TGM NA HORÁCKO 17. 6. 1928
Výstava připomněla významnou událost  – zájezd prezidenta 
T. G. Masaryka na Horácko dne 17. června 1928. Přinesla de-
tailní popis celodenního programu prvního československého 
prezidenta. TGM totiž nenavštívil během své cesty na Horácko 
jen Nové Město na Moravě, ale jeho náročný celodenní pro-
gram zahrnoval trasu z Židlochovic přes Kuřim, Tišnov, Nedvě-
dici, hrad Pernštejn, Bystřici nad Pernštejnem, Nové Město na 
Moravě, Žďár, Velké Meziříčí a Velkou Bíteš. Přesto byla návště-
va Nového Města na Moravě významná, protože tu prezident 
pobyl delší dobu a slavnostně poobědval ve zdejší sokolovně. 
Mimo detailně zachycených událostí si návštěvníci výstavy 
mohli prohlédnout i množství fotografií z měst, která prezident 
se svým doprovodem navštívil, viděli vystavenou scénu pre-



zidentova příjezdu a  mohli si vyslechnout zvukovou 
rekonstrukci slavnostního dne. Naprosto unikátní je 
filmový záznam z Masarykovy cesty po Horácku z Ná-
rodního filmového archivu, který pro mnoho zde za-
chycených míst představuje vůbec nejstarší filmový 
záznam.

27. září – 2. prosince

100 / MOMENTY 
Z NOVOMĚSTSKÉ HISTORIE
Výstava sledovala hlavně politické dějiny Nového 
Města na Moravě v  uplynulém století. Formou foto-
grafií, plakátů a dalších dokumentů zachytila období 
protektorátu i socialismu, návštěvu prezidenta Svobo-
dy nebo prvomájové průvody. Věnovala se osudovým 
osmičkám – rokům 1918, 1938, 1968 a 1989.

2.–31. října

VELKÁ VÁLKA ANEB ČEŠI 
NA BOJIŠTÍCH EVROPY
Putovní výstava16 banerů, zapůjčená Centrem české 
historie, představuje situaci ve světě v předválečných 
letech. Zabývá se příčinami vzniku válečného konflik-
tu i  jeho průběhem. Věnuje se také vývoji techniky, 
zdravotnictví a  působení Červeného kříže v  období 
války i  životu v  zázemí. Především však představuje 
české vlastence, kteří již od začátku války věřili, že bo-
jují nejen za mír, ale také za osvobození svého národa 
z područí Rakouska-Uherska a k tomu směřovali své 
činy a obětovali mnohdy i své životy.

14. prosince 2018 – 31. ledna 2019

VÝSTAVA BETLÉMŮ ZE SBÍREK 
MUZEA HLINSKO
Na výstavě bylo k vidění na 2 desítky betlémů. Kromě 
vyřezávaných ze dřeva také ze slámy, paličkované, pa-
pírové nebo dokonce v hrnku. Největší betlém vyřezal 
před 10 lety pan Jiří Petrlík z Hlinska, obsahuje 40 přes 
20 cm velkých figurek.



AKCE HORÁCKÉHO MUZEA:

22. února

KDYŽ BOTY, TAK BOTASKY
V průběhu úspěšné výstavy Století na lyžích byla zorganizovaná beseda o fenoménu Botas. Ze Skutče přijeli dlou-
holetí zaměstnanci n.p. Botana, mj. technolog a také návrhář a modelář Marcel Scheinpflug, ústřední postava při 
specializaci podniku na sportovní obuv v 60. letech 20. století této sportovní obuvi. Besedovalo se o počátcích spor-
tovní obuvi v Československu, postupech výroby, technologiích i materiálech. Zazněly zajímavé příběhy o spolu-
práci se špičkovými československými sportovci i historie „soupeření“ se západními konkurenčními značkami.

19. dubna

NEPÁL 2015 – TREK KOLEM ANNAPURNY
Radim Štrobl, autor fotografií k výstavě uspořádal i promítání fotografií.

29. dubna

VELIKONOCE V HORÁCKÉM MUZEU
Po dvanácté se v muzeu konala hojně navštěvovaná akce. Tentokrát zde bylo rekordních 6 tvůrců kraslic 
(vyškrabávané, madeirované, malované, zdobené slámou nebo opletené drátem). V nabídce byly také veli-
konoční dekorace z kukuřičného šustí, slámy, drátované či paličkované. Tradičně nechyběly ani pomlázky 
a a košíky z dílny pana Bureše ze Svratky. Ve výtvarné dílně si mohli zájemci nazdobit kraslice voskem pod 
vedením paní Drahomíry Horké, která měla výstavu svých kraslic v muzeu. V rámci tohoto velikonočního 
jarmarku se prezentoval i Spolek archaických nadšenců ze Sebranic u Litomyšle.

21. dubna

DEN ZEMĚ VE ŽĎÁRSKÝCH VRŠÍCH 
ANEB NEVÁHEJ A CHOĎ
Již 7. ročník akce, kterou připravilo Bratrstvo Žďárských vrchů a Chaloupky s.r.o. Start a cíl akce byl ve ves-
tibulu Horáckého muzea, trasy pro pěší byly v rozmezí 5–100 km, startovalo přes 200 účastníků, nejdelší 
trasu absolvovalo 5 z 10 přihlášených. Nejkratší trasa určená rodičům s malými dětmi provedla účastníky 
prostřednictvím pohádkových postav městem a jeho nejbližším okolím.

2. května

OTEVÍRÁNÍ MLEJNKU
Již po 24. se na dvorku muzea symbolicky otevřel Mlejnek z Víru. Otevření provázelo vystoupení žaček z ta-
nečního oboru místní ZUŠ.

8. května

NOC LITERATURY
Na zrekonstruované půdě proběhla první akce pro veřejnost – čtení v rámci Noci literatury.



8. června

MUZEJNÍ NOC
Jako každý rok, i v roce 2018 se Horácké muzeum zúčastnilo celostátního festiva-
lu muzejních nocí. Pestrý program začal na muzejním dvorku, kde probíhal pod 
vedením Pavla Haluzy workshop, ve kterém si zájemci mohli vyzkoušet, jak se 
tvoří sgrafito. Následovalo divadelní představení Tři medvědi a drzá Máša v po-
dání souboru Divadla bez hranic. Program pokračoval rejem skřítků a víl na půdě 
muzea. Závěr patřil žertovnému divadelnímu kusu Hastrmaní konference, který 
napsal kdysi přítel Karla Němce, místní vtipálek Wolfgang Flek. Celé muzeum 
bylo volně přístupné do 21:00 hod.

15.–16. června

NOVA CIVITAS
Letošní městské slavnosti se nesly v duchu 100. výročí od vzniku ČSR. Horácké 
muzeum bylo po oba dny volně přístupné, ve vestibulu muzea byla nainstalova-
ná výstava „Zdar, bratře prezidente“ mapující cestu TGM na Horácko 1928. Odpo-
ledne se v muzeu uskutečnila přednáška „Hradní fotoarchiv – fotografie z časů 
TGM“, se kterou k nám přijel Mgr. Libor Jůna z Archivu Národního muzea.
 
21. srpna

NADĚJE, ZMAR A PROTIOKUPAČNÍ HUMOR ANEB 
OSMAŠEDESÁTÝ (NEJEN) V REFLEXI DOBOVÉHO TISKU
Přednáška PhDr.Martina Šikuly (kronikáře obce Bohuňov) spojená s  rozsáhlou 
prezentací čítající na dvě stovky snímků přiblížila atmosféru roku 1968 od na-
dějného jara až po reakce na srpnovou invazi. Hlavním obrazovým a textovým 
pramenem byly desítky ukázek nejen karikatur z okresních a krajských novin 
z Čech, Moravy a Slezska.

15.–16. září

DEN OTEVŘENÝCH PAMÁTEK 
ANEB DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V sobotu muzeum uspořádalo komentovanou prohlídku výstavy a nové expozi-
ce Karla Němce a renovované expozice sklářství a železářství, kterou připravila 
odborná pracovnice muzea Mgr. Alice Hradilová. Odpoledne se pak konala ko-
mentovaná prohlídka města zaměřená na památky, důležité historické události 
i osobnosti. V neděli se zájemci mohli vydat s kronikářem města Mgr. Vítem Kře-
sadlem na náměstí po stopách zmizelého Nového Města.
 



4. října

28. ŘÍJEN 1918 NA MORAVĚ
Projekce hodinového dokumentárního filmu, který rekonstruuje historické udá-
losti spojené s  rozpadem rakousko-uherské monarchie na Moravě. Dokument 
je věnován podrobně konkrétním událostem kolem vzniku Československé re-
publiky na území Moravy. S pomocí dobových filmových záběrů a současných 
rekonstrukcí tehdejších událostí přiblížil poslední dny existence habsburské mo-
narchie a průběh jejího rozpadu na Moravě. Promítání dokumentu provázel sám 
režisér Martin Mišík. Po skončení projekce následovala bohatá diskuse.

20.–21. října

VÝSTAVA HUB
Již počtvrté pořádalo ekocentrum Chaloupky ve spolupráci s HM výstavu hub. 
Kromě prohlídky vystavovaných hub se mohli návštěvníci zapojit také do tvo-
řivých houbových dílen. Tradičně byla na výstavě také vědomostní soutěž pro 
dospělé a  test pro děti. V  sobotu dopoledne fungovala i  mykologická poradna 
dvojice jihavských odborníků – Kateřiny Pauzarové a  Jana Burela, s určováním 
hub pomohl i místní mykolog Oldřich Pojezný. Přes dlouhotrvající suché počasí 
se sešlo na 140 druhů hub, velkou zásluhu na tom měli i „pomocníci“ z místních 
obyvatel, kteří zareagovali na výzvu organizátorů a ke zdaru výstavy přispěli na-
sbíráním spousty hub.
 
2.–10. listopadu

VŮNĚ MEDU
Již 19. ročník tradiční výstavy místní organizace Českého svazu včelařů. K vidění 
bylo vše, co souvisí se včelařením, od pomůcek, přes odbornou literaturu, filmy, 
úl s živými včelami přes kosmetiku a léčebné doplňky, svíčky, perníčky, medovi-
nu a samozřejmě spoustu druhů medu. Vystaveny byly i historické medomety, 
úly a další pomůcky. Jako obvykle probíhal naučný program pro školy; pro děti 
z mateřských škol byla připravena interaktivní pohádka, kterou předváděl vče-
lařský kroužek z Bobrové.

14. prosinec

MUZEJNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
14. ročník oblíbené muzejní akce  – tentokrát se návštěvníkům představilo re-
kordních 15 vyznavačů tradičních řemesel. K vidění byly ozdoby z korálků, háč-
kované a paličkované nebo od pana Janů z Nové Vsi, který vytváří kreace ze ši-
šek a dalších lesních přírodnin. Výtvarnou dílnu vedla tentokrát „drátenice“ paní 
Věra Studená z Kuklíku.



DALŠÍ AKTIVITY
V první polovině roku 2018 probíhala rekonstrukce expozice skla a železa. Byly zrenovovány vitríny a přidá-
ny nové, exponáty obměněny, vytvořeny nové informační tabule a celá místnost nově osvětlena. Byla také 
realizována stálá expozice věnovaná novoměstskému umělci Karlu Němcovi, spolufinancovaná grantem 
poskytnutým Krajem Vysočina. Architektem expozic byl František Brychta, kurátorkou pracovnice muzea 
Alice Hradilová.
Byly realizovány i další projekty podpořené granty Ministerstva kultury, jako pořízení nábytku pro uložení 
sbírkových předmětů, restaurování vzácného pánského kožichu – součást tradičního horáckého oděvu a re-
staurování rozměrného městského praporu.
V roce 2018 jsme zažádali Ministerstvo kultury o grantovou podporu na restaurování štuků v expozici skla 
a železa, na katalog sbírky Karla Němce a pořízení dalšího vybavení depozitářů.
Archiv, fotoarchiv a knihovna jsou často využívány studenty, odborníky z nejrůznějších institucí i soukromý-
mi zájemci, kterým pomáháme s vyhledáváním pramenů a literatury. Poskytujeme také metodickou pomoc 
při psaní školních prací, zodpovídáme badatelské dotazy. V roce 2018 to bylo 65 badatelských dotazů.
Horácké muzeum propaguje svoje akce a výstavy na webových stránkách hm.nmnm.cz a v médiích. Repo-
ráž z výstavy Strašidla a svatí Karla Němce odvysílala regionální Televize Vysočina a Česká televize v rámci 
pořadu Art zóna.
K výstavám a akcím připravujeme programy pro školy, nejvíce byla žáky škol navštívená výstava Zdar, bratře 
presidente.
Pro zájemce jsou připraveny komentované prohlídky muzea využívané zejména místními školami a školami 
v přírodě, ale i organizovanými skupinami turistů.
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.

Muzeum 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 a na dalších podobných akcích, jako například Čertohrátky 5. 12. , kdy se muzeum 
změní v nebe s anděly a svatým Mikulášem, Noc literatury, ZUŠ open nebo Ježíškova pošta, kdy děti do muzea 
nosí vánoční přání.
V muzeu se konají svatby, a to hlavně v etnografické expozici a v letních měsících na dvorku. V roce 2018 
zde proběhlo 22 svateb.

29. prosince

2. NOVOMĚSTSKÉ KUFROVÁNÍ
Zimní procházku po Novém Městě s buzolou a mapou pořádala nezisková organizace se startem a cí-
lem v Horáckém muzeu. Trasy byly určeny jak pro rodiny s dětmi, začátečníky tak i pro zdatnější ori-
entační běžce.





INFORMAČNÍ CENTRUM
V roce 2018 navštívilo IC a HM celkem 18 393 návštěvníků, z toho jich bylo 463 ze zahraničí.

Ve druhé polovině roku se nám podařilo vyúčtovat krajskou dotaci na podporu TIC ve výši 62 000 Kč. Zís-
kané finance byly využity na dotisk propagačních materiálů, na nákup vybavení prostor IC a na mzdové 
náklady sezónních pracovníků.

Účastnili jsme se dvou krajských setkání pracovníků TIC a subjektů v cestovním ruchu v Jihlavě, využili jsme 
možnosti vyjet na zasedání rady A.T.I.C. ČR v Hranicích na Moravě a v Kutné Hoře a ovlivnit činnost asociace 
na další rok.

Naše IC nadále spolupracuje s destinační společností Koruna Vysočiny, díky tomu jsme mohli město úspěš-
ně prezentovat na tuzemských veletrzích cestovního ruchu, konkrétně na Holiday World v Praze a na For 
Bikes, který se též uskutečnil v Praze.

Nadále spolupracujeme se svazkem obcí Mikroregion Novoměstsko a to nejen při plánování údržby lyžař-
ských tratí, ale i co se týká informování o jejich aktuálním stavu.

Ve spolupráci s Horáckým muzeem jsme do programu zařadili opět komentované prohlídky města, o které 
je i přes uzavření sklepení v domě čp. 94 na Vratislavově nám. stále zájem.

AKCE A PREZENTACE
Veletrh HOLIDAY WORLD – Praha, Holešovice.............................................15.–18. 2. 2018
Veletrh FOR BIKES – Praha, Letňany .....................................................................6.–8. 4. 2018
UCI MTB Světový pohár horských kol – Vysočina Arena ...........................25.–27. 5. 2018
Kolo pro život – Vysočina Arena ........................................................................11.–12. 8. 2018
Čertohrátky v Horáckém muzeu ...............................................................................5. 12. 2018
SP v biatlonu – Vysočina Arena .......................................................................20.–23. 12. 2018

V rámci propagace SP horských kol IC připravilo a realizovalo roadshow, navštívili jsme tato místa:
Humpolec, Jihlavu, Bystřici nad Pernštejnem a Telč.

Zájemci si mohli vyzkoušet jízdu na trenažéru a vysoutěžit si zajímavé ceny, mimo jiné i vstupenky na sa-
motný šampionát.

I v roce 2018 jsme spolupracujeme s Úřadem práce a máme k dispozici 4 místa veřejné služby.





ZPRAVODAJ NOVOMĚSTSKO
Novoměstsko je zpravodaj města Nového Města na Moravě. Vychází každý měsíc v nákladu 4 900 kusů výtis-
ků a je distribuován do všech schránek v Novém Městě na Moravě a jeho místních částí – Hlinné, Jiříkovice, 
Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice. Zpravodaj je zdarma. Barevně je zpra-
vodaj rozdělen na zprávy z dění města, sport, kulturu, servis (programy, výročí, minibazar, vzpomínky a další 
informace), historii města a inzerci.





nkz.nmnm.cz


