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Hlavní činnost
V oblasti muzejní
• získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat, restaurovat sbírky muzejní povahy
• zpřístupňovat sbírky veřejnosti formou stálých expozic a krátkodobých výstav
• provádět vědecký výzkum
• spravovat odbornou knihovnu
• vydávat tiskoviny a publikace vztahující se k činnosti
• pořádat exkurze, přednášky, výstavy, besedy, přehlídky a jiné kulturní akce podporující poslání a činnost muzea

V oblasti cestovního ruchu
• zajišťovat provoz IC a veškeré služby s tím související
• zajišťovat hlášení městským rozhlasem, tzn. příjem, realizaci a zpoplatňování hlášení
• zajišťovat správu a údržbu informačního systému města
• zabezpečovat styk města se zahraničím, zejména partnerskými městy
• zpracovávat, vydávat a distribuovat propagační materiály města a regionu
• podílet se na rozvojových programech regionu v oblasti cestovního ruchu a turistiky
• plnit funkci tajemníka v komisi pro mezinárodní kontakty

V oblasti knihovnické
• vytvářet univerzální knihovní fond se zřetelem k informačním a kulturním potřebám občanů všech soci-

álních a národnostních skupin
• propagovat a zpřístupňovat knihovní a informační fondy individuálním i institucionálním uživatelům ab-

senčními výpůjčními službami,
• poskytovat a využívat meziknihovní služby z knihovních fondů jiných knihoven
• budovat knihovní fond, spravovat a metodicky řídit činnost v pobočkách městské knihovny v místních 

knihovnách Hlinné, Jiříkovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno a Slavkovice
• pořádat exkurze, přednášky, besedy, knihovnické lekce, výstavy, soutěže, přehlídky a  jiné kulturní akce 

podporující poslání a činnost knihovny

V oblasti společenské, kulturní a vzdělávací
• pořádat kulturní akce – koncerty, divadelní představení, přehlídky, zábavné pořady, soutěže, přednášky 

a besedy a další akce společenské zábavy
• pořádat odborné a společenské kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti a výuky jazyků



• zajišťovat propagaci těchto akcí
• se souhlasem zřizovatele podporovat činnost zájmových sdružení občanů
• vytvářet ostatní mimouměleckou a klubovou činnost
• provozovat K Club, který bude převážně zajišťovat servis a komfort návštěvníkům kulturního domu a kul-

turních akcí pořádaných NKZ

V oblasti vydavatelské
• vydávat periodický tisk – zpravodaj města, jehož úkolem je informovat o dění ve všech oblastech lidské-

ho konání, zejména oblasti státní správy, samosprávy, společenského života, kultury, sportu apod. města 
a jeho okolí

• redigovat, zajišťovat grafiku a distribuovat periodický tisk – zpravodaj města
• v rámci zpravodajské činnosti informovat ve veřejném zájmu zejm. o kulturních, společenských, politic-

kých událostech, jednáních samosprávných orgánů města a o dalších významných událostech ve městě, 
a to především skrze tištěné, zvukové, obrazové záznamy nebo sociální sítě

Doplňková činnost
• pronajímat prostory v souladu s ust. § 39 odst. 3 zákona č. 128/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů,
• pronajímat a půjčovat movitý majetek
• provozovat velkoobchod a maloobchod
• zprostředkovávat obchod a služby

vykonávat:
• reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení
• vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
• hostinskou činnost



Zaměstnanci

KULTURNÍ DŮM MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORÁCKÉ MUZEUM
INFORMAČNÍ CENTRUM

K CLUB NOVOMĚSTSKO

kulturní referent / technik knihovnice pracovnice IC

ředitelka

kurátorka provozní restaurace

kuchařka

číšnice

číšnice

redaktor

pracovník IC kurátorkaknihovnice

knihovnice

knihovnice

správce budov uklízečkauklízečkaekonomka

knihovnice

kulturní referent / technik

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2019: 21.

Společní zaměstnanci



Rozpočet
Celkový rozpočet Novoměstských kulturních zařízení:

Náklady  21 102 691,21 Kč

Výnosy  21 172 597,41 Kč

Z toho

 příspěvek zřizovatele 13 043 426,00 Kč

 dotace 

• z kraje: Program Turistická informační centra 66 000,00 Kč

• z Úřadu práce: Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání 101 220,00 Kč

• z Ministerstva kultury: Katalog díla Karla Němce 66 528,00 Kč 

• z Ministerstva kultury: ISO movitého kulturního dědictví 64 000,00 Kč

• z Ministerstva kultury: Restaurování štuků HM 199 000,00 Kč

Hospodářský výsledek před zdaněním 150 006,20 Kč



Stínící fólie do oken knihovny v 1. patře  114 345,00 Kč

Nátěr střechy Horáckého muzea  145 101,57 Kč

Restaurování štuků v Horáckém muzeu  228 850,00 Kč

Od března 2019 Novoměstská kulturní zařízení zprostředkovávají prodej vstupenek přes online nákup. 

Opravy

smsticket



KONCERTY
05. 01. ZZ & Die Vogelmänner – punky funky fejetony
19. 01. Kamelot
26. 01. 5P Luboše Pospíšila a Oskar Petr – vzpomínka na Marsyas
01. 02. Kollárovci – slovenský folklór
02. 02. Lucky Joke a Yo Soy Indigo – dvojkoncert
23. 03. 100 zvířat a Schodiště – dvojkoncert
20. 03. Rudy Linka – jazz
26. 03. Tomáš Mach a Hiroko Matsumoto – klasická hudba
30. 03. Květy
07. 04. Žďárský swingový orchestr
5. 05. Rozmarýnka – dechová hudba
10. 05. Debustrol – metalová hudba
15. 05. Rytmy života – koncert bicích, ZUŠ
13. 09. Radůza
10. 10. Trio Vladimír Merta + Jan Hrubý + Ondřej Fencl
26. 10. METAL FOREVER TOUR
27. 10. Venkovská kapela
31. 10. Hundred Seventy Split a Livin Free – dvojkoncert
05. 11. Jennifer Kamikazi Trio
06. 11. Bratři Ebenové
27. 11. Jaroslav Hutka
28. 11. Mucha a Hrabě Monte Crazy – dvojkoncert
11. 12. Vánoční dech – velký dechový orchestr ZUŠ
18. 12. Peter Lipa & AMC Trio – vánoční koncert
20. 12 Bystřická kapela – vánoční koncert

DIVADLO PRO DOSPĚLÉ
11. 01. Mnoho povyku pro nic, komedie W. Shakespeara
05. 02. Střídavá péče
06. 02. Milostný trojúhelník

KULTURNÍ DŮM
PŘEHLED PROBĚHLÝCH AKCÍ



14. 05. Jistě, pane premiére
25. 10. Máma říkala, že bych neměla
17. 11. Putin lyžuje
17. 12. Dva nahatý chlapi

OCHOTNÍCI Z NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
30. 03. Dívka na koštěti
31. 03. Dívka na koštěti
12. 04. Dívka na koštěti
13. 04. Dívka na koštěti
20. 10. Dívka na koštěti (benefice pro Domácí hospic Vysočina)

FESTIVALY
25. 05. Novodvorky – první ročník novoměstského festivalu
14.–15. 06. Nova Civitas
26. 07. Váza Fest 2019
31. 08. Novoměstské slavnosti medu aneb sladké zakončení léta
28. 09. Svatováclavské slavnosti
18.–19. 10. Slavnosti medu a vína
02. 11. Malý svět
03. 11. SNOW FILM FEST – filmový festival

KINO
08. 01. Mimořádná zpráva, dokument, ČR, 2018
20. 01. Pat a Mat: Zimní radovánky, animovaný dětský, ČR, 2018
22. 01. Po čem muži touží, komedie, ČR, 2018
05. 02. Střídavá péče, drama, Francie, 2017
17. 02. Příběh koček, animovaný dětský, Čína, 2018
18. 02. Švédská teorie lásky, dokument, Švédsko, 2015
19. 02. Všechno bude, road movie, ČR, 2018
12. 03. Na stojáka v kině, komedie ČR, 2018
17. 03. Příšerky z vesmíru, rodinný, Německo, 2018
18. 03. Zlatý úsvit, dokument, Řecko / Francie, 2016
19. 03. Bohemian Rhapsody, hudební, USA, 2018
02. 04. Manželské etudy: nová generace, dokument, ČR, 2019



09. 04. Johnny English znovu zasahuje, komedie, UK/FR, 2018
14. 04. Sněhová královna: V zemi zrcadel, pohádka, Rusko, 2018
07. 05. Svědkové Putinovi, dokument, Lotyšsko / Švýcarsko, 2018
19. 05. Grinch, animovaný rodinný, USA, 2018
20. 05. Lepším člověkem, dokument, Kanada, 2017
30. 05. Co jsme komu zase udělali?, komedie, Francie, 2019
03. 09. LOVEní, romantický, Česko, 2019
15. 09. Raubíř Ralf a internet, animovaný rodinný, USA, 2018
17. 09. Co jsme komu zase udělali?, komedie, Francie, 2019
01. 10. Diego Maradona, dokumentární, UK, 2019
13. 10. Psí domov, rodinný, USA, 2019
15. 10. Avengers: Endgame, akční, USA, 2019
10. 11. Tajný život mazlíčků 2, animovaná komedie, USA, 2019
12. 11. Pražákům, těm je hej, muzikál, Československo, 1990
19. 11. Něžné vlny, romantický, ČR, 2013
03. 12. Abstinent, drama, ČR, 2019
09. 12. Krajina v tísni, dokument, ČR, 2017
15. 12. Lví král, animovaný rodinný, USA, 2019

TRHY
19. 01. Bleší trh
16. 03. Fler trh
13. 04. Bleší trh
28. 09. Burza minerálů
07. 12. Fler trh
14. 12. Bleší trh

PŘEDNÁŠKY A BESEDY
Besedy ve spolupráci se sdružením Svět na jevišti
11. 01. Daniel Haslinger: Izrael a voda
23. 01. Pavel Kraemer: Má politika ještě smysl?
22. 02. Radek Kašpar: Rostlinní učitelé, co mohou dát a co vzít?
13. 03. Jan Zítka a Petr Štarha: Proč c(h)tít tmavou noční oblohu?
28. 03. Petra Vykydalová Kupková: Do školy pro radost?
12. 04. Aleš Neusar: Zisky a ztráty na cestě ke spokojenosti
26. 04. Petra Procházková: Kavkaz s jeho zvyky i problémy
15. 05. Igor Osvald: Istambulská úmluva, legitimně pro i proti





12. 06. Jak je na tom ten náš gympl?
25. 09. Radek Kašpar a Zuzana Svobodová: Mundo Maya (Guatemala, Mexiko, Belize)
18. 10 Vojtěch Jehlička: Indonésie dvěma pohledy
13. 11. Pavel Kraemer: O známkách i slovním hodnocení
 Pavel Kraemer: Indické školství jako inspirace českého vzdělávání?
27. 11. Barbora Škovierová: Na slovech záleží
04. 12. Hana Neubauerová a Jana Papežová: O svobodě a odpovědnosti ve vzdělávání
19. 12. Pavel Kocych: Cesta je cíl – beseda o severských mořských plavbách

24. 10. Maroko: Na kole přes nejvyšší sedla Vysokého Atlasu
20. 03. Beseda Jak se žije v Iránu
24. 01. Radek Jaroš: Koruna světa – Aconcagua, Jižní Amerika

AKCE
02. 02. Mistrovství ČR v MuayThai
23. 02. Masopust
09. 03. Expediční kamera – festival outdoorových filmů
12. 04. Listování: Můj příběh
30. 04. Čarodějnice
18. 05. Pochod srdcem Vysočiny
18. 05. Mezinárodní výstava exotických ježků
31. 05. Táhni s kachnou
02. 06. Listování – Bolt
18. 08. Pouť na kostelíčku
28. 09. Burza minerálů
16. 11. Skautský sraz – velké setkání novoměstských skautů
17. 11. Vzpomínková akce k 30. výročí 17. listopadu
22. 11. Slavnostní závěrečný věneček tanečního kurzu
23. 11. Vzpomínková debata k 17. listopadu v NMNM
30. 11. Zahájení adventu a slavnostní rozsvěcení stromu na náměstí
05. 12. Mikulášské čertohrátky

PLESY
25. 01. Fotbalový ples SFK Vrchovina
08. 02. Ples MEDIN, Nemocnice a Nového Města na Moravě
15. 05. Ples Gymnázium Vincence Makovského
22. 02. Oldies ples (pronájem)



01. 03. Ples ZUŠ
08.11. Spolubál – Labyrint světa a ráj srdce
12.11. Zdišibál – 22. ročník
30.11. Poslední leč

TANČÍRNY
16. 01. Tango
30. 01. Valčík
09. 02. Lindy hop
13. 02. Opakovací lekce
25. 02. Swing a quickstep
11. 03. Jive
20. 03. Rumba
04. 04. Cha-cha
25. 04. Opakovací lekce
06. 05. Salsa
22. 05. Salsa
23. 09. Blues
03. 10. Swingové tance
17. 10. Waltz
29. 10. Jive
11. 11. Tango
21. 11. Cha-Cha
02. 12. Valčík
12. 12. Opakovací lekce

Speciální lekce
12. 10. Lindy hop, charleston
14. 12. Lindy hop, charleston



K CLUB
K club je již čtvrtým rokem součástí Novoměstských kulturních zařízení. Díky němu jsme schopni návštěv-
níkům kulturních akcí zajistit kompletní servis. Gastro servis zajišťujeme při velkých i malých koncertech, 
divadlech, u dětských kin, festivalů či společenských akcích, a to jak přímo v restauraci, tak i na baru v přísálí. 
Současně se K club stal malou scénou, v roce 2019 se tu pořádaly tři desítky kulturních a společenských akcí.

PŘEHLED PROBĚHLÝCH AKCÍ
14. 02. Čepování s panem výčepním Jakubem Šrubařem
05. 04. Martin Sedlák
11. 05. Ukázky zdravého brunche
22. 05. Sushi – První japonská vlna
01. 06. Ukázky zdravého brunche
01. 06. Burger party
12. 06. Sushi večírek
09. 08. Dětské odpoledne s projekcí animovaného filmu
17. 08. Letní grilovačka
23. 08. Dětský workshop – vyrob si vlastní dortík
29. 09. Workshop pro děti – Jak se dýně stane liškou
22. 10. Listování: Mé dětství v socialismu
14. 11. Listování: Holčička a cigareta
23. 11. Vzpomínková debata k 17. listopadu 1989 v NMnM
13. 12. Listování: Losos v kaluži
22. 12. Komisař Vrťapka
27. 12. Letrourou

Chytrý kvíz: 7.1., 23.1., 4.2., 20.2., 13.3., 25.3., 8.4., 24.4., 13.5., 29.5., 25.9., 23.10., 7.11.





MĚSTSKÁ KNIHOVNA
GRANTY
Dotace MK ČR „Česká knihovna“ – dary knih českých autorů 7 500 Kč
Grant byl poskytnut Ministerstvem kultury ČR.

STATISTICKÉ ÚDAJE
 knihovna NMnM pobočky celkem

Počet čtenářů ...................................................................1 609 ...........................157 ....................... 1 766

Z toho mládež do 15 let ...................................................613 ............................. 76 ...........................689

Počet návštěvníků ....................................................... 68 354 ....................... 2 879 .....................71 233

Počet výpůjček ............................................................. 99 226 ....................... 8 784 ...................108 010

Počet CD výpůjček .............................................................974 ..............................................................974

Počet výpůjček deskových her ......................................424 ..............................................................424

Ostatní dokumenty ...........................................................583 ..............................................................583

Počet besed, lekcí, soutěží a výstav .............................234 ............................. 20 ...........................254

Počet návštěvníků ..........................................................5 110 ...........................662 ....................... 5 772

Nově zaevidované knihy: 1 299 svazků v knihovně Nové Město na Moravě,
 nákup na pobočky 254 svazků,
 celkem 1 553 svazků

Nově získaná CD: 61 (mluvené slovo + hudba)

Stolní hry: 29

Počet titulů časopisů a denního tisku, včetně odborných knihovnických titulů: 179 + 12 celkem 191

V letošním roce jsme odepsali 1375 knih, 250 brožur a 50 CD.

Pro smluvní knihovny jsme nakoupili a zpracovali 133 knih a 7 titulů časopisů.



Našim čtenářům jsme pomocí MVS (Meziknihovní výpůjční 
služby) zapůjčili z jiných knihoven 143 svazků knih. Novoměst-
ská knihovna byla požádána jinými knihovnami o 100 titulů. 
Náročnost objednání spočívá ve stáří titulu (jak je kniha stará) 
a dohledání údajů o knize (autor, název, nakladatel, rok vydá-
ní) – JIB (Caslin, SKAT).

KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST
Kromě obvyklých knihovnických a informačních služeb zajiš-
ťovala knihovna v roce 2019 pořádání různých besed, vzdělá-
vacích lekcí, soutěží, tvůrčích dílen a výstav.

Nabídka besed a programů pro MŠ, ZŠ a střední školy byla vy-
tvářena s ohledem na věk dětí tak, aby si každá třída mohla 
vybírat ze dvou až tří programů. Nejžádanějším programem se 
v roce 2019 stala tematická beseda pro MŠ inspirovaná knihou 
Kamil neumí lítat (J. Berne). Špaček Kamil se nejmenším čtená-
řům představil sedmkrát.

Mezi často objednávané tematické besedy patřily – Žáček žáč-
kům, Putování časem s Veronikou Válkovou, Když k nám přijde 
paní Zima a Svět bajek. Knihovnických a tematických lekcí se 
zúčasnili nejen žáci z Nového Města na Moravě, ale také z MŠ 
a ZŠ Fryšava, Pohledec, Daňkovice, Sněžné, Křídla, Slavkovice, 
Radňovice, Věcov, Řečice, Křižánky, Nová Ves.

Hostem knihovny byla spisovatelka Zuzana Pospíšilová, která 
svým interaktivním programem zaujala žáky prvních a  dru-
hých tříd. Dospělé čtenáře potěšila přízní spisovatelka románů 
z afrického prostředí Hana Hindráková. Svaz neslyšících a ne-
doslýchavých osob v ČR představil zajímavý projekt Jsem jedno 
ucho – aneb neslyšet znamená pro každého něco jiného.

Výročí narození spisovatele Eduarda Petišky přivedlo bohy 
z Olympu na Noc s Andersenem. Staré řecké báje a pověsti byly 
hlavním tématem kouzelné noci, kterou prožilo 24 dětí.

Kvízy, testy a soutěže jsou v novoměstské knihovně velmi oblí-
bené. Luštilo se například s nakladatelstvím Albatros a slavilo 
se s Čtyřlístkem.



Prvňáčci základních škol se na konci školního roku radovali 
z knihy Miroslava Tvrze Kde se nosí krky, kterou jim předaly su-
dičky při slavnostním pasování prvňáčků na čtenáře.

Chodbu před městskou knihovnou a prostory knihovny hostilo 
několik výstav. Mezi nejzajímavější patřily: Albatros slaví 70 let; 
Nevadí, že marodíme – stejně rádi vyrábíme; Nesmíme zapome-
nout, Jan Opletal a další oběti listopadu 1939.

V roce 2019 nechyběly v knihovně ani tvůrčí dílny. Pod vede-
ním knihovnic vznikaly z vyřazených knih knihokohouti, z va-
tových tamponů beránci, z plastových lžiček andělé… Byl to rok 
recyklačních dílen.

Knihovnice se v loňském roce zúčastnily odborných knihovnic-
kých školení i ostatních vzdělávacích akcí, stejně jako knižních 
veletrhů konaných v Havlíčkově Brodě a v Praze.

Městská knihovna je zapojena do projektů: Noc s Andersenem, Kni-
ha do vlaku, Týden knihoven, Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Každoroční setkání neprofesionálních knihovníků našich po-
boček a  smluvních knihoven se konalo v  týdnu knihoven. 
Knihovníkům byla představena práce s  knihou Kamil neumí 
lítat – J. Berne, kterou mohou využít jako tip na besedu, nebo 
tvůrčí dílnu. Také byli seznámeni s vypracováním ročního vý-
kazu o knihovně.

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

V roce 2019 proběhla revize knihovního fondu v MK Pohledec.





Muzeum se v posledních letech snaží modernizovat stálé expozice. V roce 2019 byla realizována renovace 
vstupní místnosti. Nereprezentativní vstup s elektroskříní, zastaralou vitrínou a bannerem vystřídala velká 
vestavěná vitrína, místnost byla vymalována na černo, zatemněna a exponáty ve vitríně nasvíceny. Vysta-
veny byly předměty odkazující na jednotlivé části expozice muzea. Před vystavením v expozici muzea byla 
zrestaurována dřevěná soška madony z Jiříkovic a cechovní truhlice novoměstských tkalců.
 
Na zrekonstruované půdě muzea začala také vznikat nová etnografická expozice. Zcela nově byla vytvoře-
na expozice věnovaná lidové architektuře. Rozměrný model tradičního horáckého domu vytvořil výtvarník 
Martin Jelínek. Expozice se dále opírá o dobové fotografie z archivu muzea. Autoři expozic jsou architekt 
František Brychta a kurátorka muzea Alice Hradilová. Expozice bude zpřístupněna na jaře 2020.

V rámci grantového programu Ministerstva kultury pro regeneraci památek zvítězil ve veřejné soutěži BcA. Da-
niel Bartoš, který zrestauroval štukovou výzdobu v expozici skla a železa.

Muzeum se podílelo na akcích spojených s Rokem Karla Němce v Novém Městě na Moravě. 140. výročí na-
rození tohoto významného novoměstského umělce jsme připomněli zhotovením lavičky Karla Němce před 
budovou muzea (realizoval výtvarník a restaurátor Martin Jelínek), vytvořením questingové stezky po sgrafi-
tech Karla Němce na novoměstských domech a veřejných budovách, uspořádáním dvou výstav a především 
vydáním knihy Strašidla, lyžaři, svatí…, která je katalogem umělcova díla ve sbírkách Horáckého muzea. 
Kniha vyšla s grantovou podporou Ministerstva kultury.

V dubnu 2019 jsme v muzeu ve spolupráci s paní Miloslavou Gregorovou založili Semínkovnu, ve které si 
zájemci mohou zdarma směňovat semínka svých zahradnických výpěstků. Počin měl velký ohlas u médií, 
ale hlavně u místních zahrádkářů. Od počátku je jimi hojně využíván.

Po přesunu sbírkového fondu z půdy do náhradních prostor stále probíhají práce na novém uspořádání 
sbírek. Využili jsme grantový program ISO Ministerstva kultury pro vybavení depozitářů. Pořídilo se šest 
regálů na lyže, zásuvková skříň na grafiku a kresby, tubusy na vzácné Křoupalovy mapy, do nových regálů 
byly uloženy staré tisky.

Průběžně probíhá digitalizace a evidence sbírek. Skenují se dokumenty a fotografie, fotografují trojrozměr-
né sbírkové předměty. V rámci evidence byla uspořádána sbírka skla, keramiky, železa a textilu a sepsány 
předměty přemístěné z nevyhovujících prostor garáží na půdu depozitáře.

V roce 2019 byla zahájena revize knihovny spojená s vkládáním knih do nového knihovního systému Triti-
us, kterou realizují kolegyně z Městské knihovny.

HORÁCKÉ MUZEUM



USPOŘÁDALI JSME CELKEM DEVĚT VÝSTAV:

28. února – 16. června

140 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Výstava k výročí založení hasičského sboru v Novém Městě na Moravě
Nadšenci ze sboru dobrovolných hasičů vystavili svoje pokla-
dy, od archivních dokumentů, přes dobové fotografie, historic-
kou hasičskou techniku a vybavení až po současné záchranné 
pomůcky. Největším lákadlem byly parní stříkačky vystavené 
ve vestibulu muzea. Členové sboru zorganizovali také komen-
tovanou prohlídku výstavy 28. května.
 
6. června – 30. září

MOŘE. VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU 
ZUŠ JANA ŠTURSY
Výtvarný obor místní umělecké školy je fenomén, který v krás-
ném prostředí zrenovované půdy dostává prostor naplno roz-
vinout svojí výjimečnou kvalitu. Nadšené ohlasy návštěvníků 
muzea v průběhu celé letní sezóny jsou toho dokladem. Ten-
tokrát na téma moře – z trámů visely ponorky a svítící medúzy, 
na stěnách pečlivé perokresby jak z  Verneových románů, na 
„dně“ keramické mušle a hvězdice… Vernisáž výstavy měla re-
kordní návštěvnost – cca 150 návštěvníků.

20. června – 30. listopadu

LIDOVÉ HRAČKY Z HORÁCKA, ŠUMAVY 
A VALAŠSKA
Sbírka Marty Kovaříkové
Marta Kovaříková z nedaleké Svratky se sbírání lidových hra-
ček věnuje několik desetiletí. Početnou sbírku, která předsta-
vuje nejstarší horácké hračky z 19. století, tvorbu tří generací 
Bukáčků z Krouny nebo repliky nejstarších exemplářů horác-
kých hraček zpracované původní technikou panem J. Mare-
šem z Fryšavy. Soubor doplňují kousky z druhého největšího 
hračkářského střediska – Skašova na Šumavě, originálního šu-
mavského tvůrce Václava Kantora nebo například tzv. zakuřo-
vané hračky z Valašska.



18. prosince 2019 – 18. ledna 2020

STRAŠIDLA, LYŽAŘI A SVATÍ… 
KAREL NĚMEC VE SBÍRKÁCH 
HORÁCKÉHO MUZEA
Výstava uspořádaná u příležitosti vydání stejnojmenné knihy. 
Vystavili jsme originály reprodukované v  knize a  představili 
tvorbu tohoto novoměstského rodáka v celé její rozmanitosti – 
malby, dřevoryty, plakáty, reklamní grafika, ručně malované 
knihy, dřevěné plastiky, ex libris atd.

3. září – 3. listopadu (vestibul muzea)

NÁVRHY SGRAFIT KARLA NĚMCE 
ZE SBÍREK HORÁCKÉHO MUZEA
Výstavou návrhů sgrafit z  našich sbírek jsme připomněli 
140.  výročí umělcova narození 25.  října  1879. Sgrafita Karla 
Němce na kostele sv. Kunhuty, na domech i veřejných budo-
vách patří neodmyslitelně ke geniu loci Nového Města.

17. listopadu – 15. prosince (vestibul muzea)

SAMETOVÁ REVOLUCE 
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
Výstava fotografií a dobových dokumentů ke 30. výročí událos-
tí po 17. listopadu 1989 ve vestibulu muzea.

13. prosince 2019 – 31. ledna 2020 (vestibul muzea)

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
V přízemí muzea jsme vytvořili výstavu tradičních horáckých 
dekorací.
Ve vestibulu probíhala výstava obrazů postav, vztahujících se 
k  adventu, které vytvořili známí ilustrátoři Karel Franta, Jak 
Kudláček a Pavel Čech. Obrazy nám zapůjčila Galerie výtvarné-
ho umění v Havlíčkově Brodě.



AKCE HORÁCKÉHO MUZEA:

11. dubna

POVÍDÁNÍ O PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ
U  příležitosti otevření Semínkovny v  muzeu jsme uspořádali 
přednášku a diskusi s paní Monikou Zelníčkovou z Rousínova, 
která má přírodní zahradu, věnuje se pěstování květin, zele-
niny i ovocných stromů a pravidelně jezdívá na novoměstské 
farmářské trhy se svými bylinnými sirupy a  čaji. Připravila 
i ochutnávku ze svých produktů.

13. dubna

DEN ZEMĚ VE ŽĎÁRSKÝCH VRŠÍCH ANEB 
NEVÁHEJ A CHOĎ
Již 8. ročník akce, kterou připravilo Bratrstvo Žďárských vrchů 
a Chaloupky s.r.o. Start a cíl akce byl ve vestibulu Horáckého mu-
zea, trasy pro pěší byly v rozmezí 5–100 km. Tentokrát na téma ev-
ropská příroda a krajina. V cíli bylo připraveno tvoření, evropský 
kvíz a poznávačka a také únikovka na téma Evropa. Na trasu vyra-
zilo 83 účastníků, 100 km trasu absolvovali tři borci.

18. dubna

VELIKONOCE V HORÁCKÉM MUZEU
21. ročník oblíbené akce, která každým rokem přiláká více návštěv-
níků, tentokrát cca 500. 12 výrobců, převážně tvůrců kraslic (vyškra-
bávané, madeirované, malované, zdobené slámou nebo opletené 
drátem). V nabídce byly také velikonoční dekorace z kukuřičného 
šustí, slámy, drátované či paličkované. Tradičně nechyběly ani po-
mlázky a a košíky z dílny pana Bureše ze Svratky. Ve výtvarné dílně 
si mohli zájemci nazdobit kraslice voskem pod vedením paní Ma-
rie Čihákové ze slovácké Blatnice.

2. května

OTEVÍRÁNÍ MLEJNKU
Již po 25. se na dvorku muzea symbolicky otevřel Mlejnek z Víru. 
Otevření provázelo vystoupení folklórního souboru Kamínek ze 
Žďáru nad Sázavou s programem „Ve mlejně“.



31. května

MUZEJNÍ NOC
Jako každý rok, i v roce 2019 se Horácké muzeum zúčastnilo 
celostátního festivalu muzejních nocí.
Pestrý program začal akční hrou Od ohně k vodě, kterou jsme 
připravili ve spolupráci s Horáckou galerií a Sborem dobrovol-
ných hasičů. Následovalo loutkové divadelní představení Malý 
pán na půdě muzea. Program se poté přesunul do Horácké ga-
lerie. Muzeum bylo volně přístupné do 20:00 hodin.

7. a 8. září

DEN OTEVŘENÝCH PAMÁTEK ANEB DNY 
EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V  sobotu muzeum uspořádalo komentovanou prohlídku ex-
pozice v  muzeu a  sgrafit Karla Němce v  kostele sv. Kunhuty. 
Odborný výklad měla kurátorka muzea Mgr. Alice Hradilová.
Odpoledne byla před muzeem slavnostně pokřtěna Lavička 
Karla Němce starostou města Michalem Šmardou a jejím auto-
rem, výtvarníkem Martinem Jelínkem.
V neděli jsme uskutečnili oblíbený zájezd, tentokrát za památ-
kami a  památnými místy okolí v  rámci projektu Vysočina fil-
mová.
 
19.–10. října

PODZIMNÍ VÝSTAVA
Ekocentrum Chaloupky ve spolupráci s muzeem pořádalo již 
po páté oblíbenou výstavu, tentokrát se na dvorku muzea vy-
stavovaly přírodniny. Ve vestibulu proběhla tvořivá dílna pro 
děti, workshop vázání kytic s paní Petrou Zelingerovou a vědo-
mostní kvíz o ceny.
 
8.–16. listopadu

VŮNĚ MEDU
Jubilejní 20. 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 his-
torické medomety, úly a další pomůcky. Jako obvykle probíhal 
naučný program pro školy; pro děti z  mateřských škol byla 



připravena interaktivní pohádka, kterou předváděl včelařský 
kroužek z Bobrové. Na zahájení výstavy proběhla módní pře-
hlídka včelích královen z ateliéru Liba.

28. listopadu

VÝTVARNÍ DÍLA ZDEŇKA BUKÁČKA
Malování tradičních horáckých hraček s jejich jediným součas-
ným výrobcem, panem Bukáčkem z Krouny. Dílna byla uspořá-
dána ke končící výstavě hraček ve výstavním sále muzea.

14. prosince

MUZEJNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
15. ročník oblíbené muzejní akce – tentokrát se návštěvníkům 
představilo 15 vyznavačů tradičních řemesel. K vidění byly oz-
doby ze slámy, kukuřičného šustí, korálků, háčkované, paličko-
vané, perníkové či vyřezávané ze dřeva. Výtvarnou dílnu vedly 
tentokrát Chaloupky o.p.s., vyráběly se v ní tradiční vánoční de-
korace zdobením pečiva z nekynutého těsta.

18. prosince

KŘEST KNIHY STRAŠIDLA, LYŽAŘI, SVATÍ…
Knihu vydanou Horáckým muzeem uvedly její autorky Mgr. Ali-
ce Hradilová, kurátorka muzea a PhDr. Hana Klínková, historič-
ka umění a specialistka na českou uměleckou grafiku 20. sto-
letí. Grafik Miloš Sláma tiskl účastníkům na tiskařském lisu 
dřevoryt ze štočku Karla Němce.

29. prosince

3. NOVOMĚSTSKÉ KUFROVÁNÍ
Zimní procházku po Novém Městě s buzolou a mapou se star-
tem a cílem v Horáckém muzeu pořádala nezisková organizace 
Chaloupky o.p.s. Trasy byly určeny jak pro rodiny s dětmi a za-
čátečníky, tak i pro zdatnější orientační běžce.



DALŠÍ AKTIVITY
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 2019 to bylo 65 badatelských dotazů, týkaly 
se především lokální historie, nejvíce sklářství na Novoměstsku.

Zaměstnanci se zúčastňují odborných seminářů, exkurzí a školení. V roce 2019/2020 navštěvují A. Hradilová 
a P. Tomášková Školu muzejní propedeutiky pořádanou Asociací muzeí a galerií. Pravidelně se také účastní-
me setkání krajské sekce AMG. 

Horácké muzeum propaguje svoje akce a výstavy na webových stránkách hm.nmnm.cz a v médiích.

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. Sou-
částí trhů je doprovodný program tvořený výtvarnými dílnami, koncerty nebo divadelními představeními. 

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 Nova civitas, Čertohrátky 5.12., kdy se 
muzeum změní v nebe s anděly a svatým Mikulášem, Noc literatury, ZUŠ open nebo Zahájení adventu, kdy je 
v muzeu umístěna Ježíškova pošta.

V muzeu se konají svatby, hlavně v etnografické expozici a v letních měsících na dvorku. V roce 2019 zde 
proběhlo 25 svateb. 

Muzeum se dlouhodobě potýká s nedostatkem místa a odborných pracovníků. Největším problémem z hle-
diska návštěvníků je, že v budově není toaleta a šatna. Situace by se měla vyřešit v roce 2021, kdy zřizovatel 
plánuje rozsáhlou rekonstrukci budovy. Do prostoru zadního schodiště bude vestavěn výtah a v zadní části 
budovy vznikne přístavek se zázemím pro návštěvníky. Měly by se také rekonstruovat zastaralé elektrické 
rozvody a topení. 





INFORMAČNÍ CENTRUM
V roce 2019 navštívilo IC a HM celkem 27 612 návštěvníků, z toho jich bylo 309 ze zahraničí.

Ve druhé polovině roku se nám podařilo vyúčtovat krajskou dotaci na podporu TIC ve výši 66 000 Kč. Zís-
kané finance byly využity na dotisk propagačních materiálů, na nákup prezentačního stánku NMNM 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 Praze a ovlivnit činnost asociace na dal-ší 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 GO a Regiontour v Brně, na Holi-
day 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 náměstí stále zájem.

V září jsme zavedli novou službu Zásilkovna.cz, která se těší velké oblibě obyvatel NMNM.

AKCE A PREZENTACE
Leden 2019 GO a Regiontour – Brno, BVV Výstaviště
Únor 2019 Veletrh HOLIDAY WORLD – Praha, Holešovice
Březen 2019 Veletrh FOR BIKES – Praha, Letňany
Květen 2019 Otevření pumptracku a den singletracku – NMNM, Vysočina Arena
 UCI MTB Světový pohár horských kol – NMNM, Vysočina Arena
Srpen 2019 Kolo pro život – NMNM, Vysočina Arena
Prosinec 2019 Čertohrátky v Horáckém muzeu





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. Distribuci zajišťuje Česká pošta, tisk tiskárna SAMAB Press GROUP, a. s.
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