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Výroční zpráva NOvoříšského KUlturního Spolku za rok 2006

Vážení,
předkládáme vám již čtvrtou výroční zprávu o činnosti našeho
občanského sdružení. Díky této zprávě máte možnost nahlédnout
do zákulisí Novoříšského kulturního spolku (NOKUS) a seznámit
se s projekty a záměry, které naše sdružení připravuje.
Zároveň bychom také rádi prostřednictvím této Výroční zprávy
poděkovali všem (členům, dárcům, přátelům, blízkým i
sympatizantům), kteří naši činnost podporují a snaží se nám
pomoci. Bez těchto lidí bychom nebyli schopni naše projekty
kvalitně zajistit.
Uplynulý rok 2006 byl pro naše sdružení zlomovým rokem.
Některé projekty se již staly tradicemi a veřejnost je bere
jako součást života. Vedle těchto již tradičních projektů se
chceme v budoucnu zaměřit na projekty složitější, které by
měly dopad na zkvalitnění života na venkově.
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1. Informace o spolku
Novoříšský kulturní spolek vznikl v červnu roku 2003 za účelem celkového rozvoje
kulturního dění a zachování kulturních tradic obce Nová Říše a novoříšského mikroregionu.
Novoříšský kulturní spolek se snaží zkvalitňovat jak kulturní život, tak i životní prostředí
v Nové Říši:
•prostřednictvím aktivit v oblasti kultury, divadla, literatury a výtvarného umění (výstavy,
koncerty, literární pořady atd.);
•prostřednictvím vzdělávacích akcí;
•publikační činností;
•navazováním spolupráce s ostatními spolky v regionu, s institucemi a dalšími osobnostmi,
které se věnují podobným cílům.
Podstatnou část činnosti sdružení tvoří:
-kulturní pořady – výstavy, divadla, koncerty
-semináře a besedy na různé téma
-společné večery (literární, hudební, divadelní…)
-akce pro děti a mládež
Během své činnosti navázal spolek úzkou spolupráci s institucemi městečka Nová Říše
(s Obcí Nová Říše, Základní školou Nová Říše, Opatstvím a kanonií premonstrátů Nová Říše
a ostatními spolky).
Prvním kulturním počinem spolku byla úspěšná výstava historických fotografií Nové Říše
s názvem Ohlédnutí za minulostí, která se dočkala v měsíci srpnu roku 2004 svého pokračování
v prostorách brány Matky Boží v Jihlavě.
Spolek se snaží vybudovat silnou organizace, která by měla vliv na zkvalitňování života na
venkově. V budoucnu bychom se rádi zaměřili na rozvoj cestovního ruchu a šetrné venkovské
turistiky prostřednictvím interpretace místního dědictví. Rádi bychom vytvořili v Nové Říší
prostor pro společná setkávání obyvatel obce i širokého okolí.

1.1 Složení spolku
Členskou základnu Novoříšského kulturního spolku tvoří k 31.12.2006 11 členů.
Orgány sdružení jsou:
valná hromada
správní rada
revizní komise
Valná hromada je tvořena všemi členy sdružení a zasedá 1x ročně. Je nejvyšším orgánem
sdružení. V roce 2006 se valná hromada sešla dvakrát. Na posledním zasedání valné
hromady (27.12.2006) byla zvolena nová správní rada a revizní komise.
Nová správní rada a revizní komise svoji činnost zahajují od 1.1.2007. Správní rada se
schází minimálně 2x ročně a je výkonným orgánem sdružení. V minulém roce se sešla 5x.
Revizní komise se schází minimálně 1x ročně a odpovídá za hospodaření sdružení.
V minulém roce se sešla 2x.
NOvoříšský KUlturní Spolek - občanské sdružení pro kulturní rozvoj a zachování tradic
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Správní rada v roce 2006:
Magda Pojerová – předsedkyně sdružení
Michaela Novotná – místopředsedkyně sdružení
Daniel Chadim
Revizní komise v roce 2006:
Daniel Chadim – předseda komise
Michaela Novotná
Magda Pojerová
Novou správní radu pro rok 2007 tvoří:
Magda Pojerová, předsedkyně sdružení
Michaela Novotná, místopředsedkyně sdružení
Andrea Kratochvílová
Ivana Ferencová
Novou revizní komisy pro rok 2007 tvoří:
Daniel Chadim, předseda komise
Magda Pojerová
Michaela Novotná
Členové Novoříšského kultuního spolku k 31.12.2006
Hana Martinů, Marie Hybášková, Daniel Chadim, Andrea Kratochvílová, Miloš Kratochvíl,
Lukáš Krajíček, Vojtěch Krajíček, Ivana Ferencová, Michaela Novotná, Magda Pojerová,
Petra Prosrová
Na poslední valné hromadě se odsouhlasil členský poplatek ve výši 100,- Kč, který platí pro
další rok 2007 a je splatný do konce ledna každého kalendářního roku.

1.2 Personální zajištění
Provoz a činnost NOKUSu je postavena na dobrovolné a bezplatné činnosti členů sdružení,
kteří se podílejí na celkové organizaci jednotlivých projektů, na technickém zajištění, propagaci,
na námětech akcí, na servisu během akcí, úklidu apod.
Členové sdružení mají možnost se bezplatně účastnit jednotlivých projektů sdružení. Dále jsou
pro ně v budoucnu připraveny společné výjezdy, na kterých mají možnost se vzájemně poznat.
Prostřednictvím aktivit sdružení pomáhají členové utvářet kulturní zázemí místa, ve kterém žijí.
Využívají zdroje spolku: kontakty a informace.

1.3 Prostory
Naše sdružení zatím nevlastní a nemá v nájmu či pronájmu prostory, které bychom mohli
využívat pro naši činnost.
Kancelář NOKUSu je zatím umístěna na adrese U Mlýna 270, Nová Říše. Využívaný prostor
kanceláře i její vybavení dala bezplatně k dispozici Magda Pojerová – kancelář je využívaná o
víkendech.
Dále pro naše projekty využíváme po dohodě s institucemi obecní a klášterní prostory.
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2. Činnost v roce 2006
V roce 2006 NOKUS zorganizoval tyto akce:

Těžký svéráz Indie aneb Na bicyklu z Bombaje na jih
4. února od 18.30 hod. v DPS
-beseda s cyklotrampem a humoristou Janem Vlasákem – poutavé vyprávění
o cestování po Indii na kole
-součástí byl prodej a autogramiáda knih o vandrování na kole
počet účastníků: 40

Noc s Andersenem
31. března - 1. dubna v místní knihovně
-již po druhé se NOKUS a knihovna zapojili do celostátní akce na podporu
dětského čtenářství
-dětská módní přehlídka
-divadelní představení
-setkání s Andersenem
počet zúčastněných dětí: 40 z toho 20 nocujících

Velikonoční dílna
8. dubna od 14.00 hod. v DPS
-první dílna
-pletení pomlázek – Karel Straka z Lidéřovic
-zdobení kraslic a výroba velikonoční dekorace
-zdobení velikonočních perníčků s Ivou Dědkovou z Budče
počet účastníků: 15

Letní kino
od 14. do 22. července před kostelem sv. Petra a Pavla vždy od 21.30 hod.
-již po třetí se v Nové Říši konalo Letní kino
-tentokrát se filmový fanoušci mohli těšit z těchto filmů:
Panic je nanic, Rafťáci, Doba ledová 2, Účastníci zájezdu,
Jak se krotí krokodýli, Mission: Impossible III,
Šifra mistra Leonarda, Doba ledová 2, Zkrocená hora
-Letní kino připravil NOKUS společně se Studiem produkce 2
počet účastníků za devět dní promítání: cca 650

Putování pohádkovou Novou Říši
2. září od 14.00 na náměstí
-společně s NOKUSem se mohly děti rozloučit s letními prázdninami
prostřednictvím dalšího pohádkového lesa
-děti se vydaly po stopách zlého čaroděje Pitvory, který zaklel pohádkovou
Novou Říši a společně s pohádkovými bytostmi Říši vysvobodily.
-vše vyvrcholilo na klášterní zahradě, kde si děti opekly špekáčky a
namalovaly si pohádkový hrneček
počet dětí a rodičů: 100
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Koncert dačického dětského pěveckého sboru Kvítek
17. září od 15.00 hod. v klášterním koncertním sále
-duchovní, světské a moderní skladby
počet účastníků: 50

30 dní pro NNO
od 1. října do 31. října na obecním úřadě
-NOKUS se letos zapojil do celostátní kampaně na podporu neziskových
organizací
-v rámci této akce připravil pro veřejnost přehled své dosavadní činnosti a
informoval o tom, jaká je možnost podpory neziskového sektoru
-pro veřejnost byly připraveny informační panely s fotografiemi, články a
dalšími informacemi o činnosti NOKUSu
-výstava se po skončení kampaně přesunula z prostor OÚ do KD, kde se
konalo již druhé Novoříšské štrúdlování

Novoříšské štrúdlování
4. listopadu v KD

-II. ročník oblíbené soutěže o nejlepší novoříšský štrúdl
-rozšířeno o slanou kategorii
-spojeno s taneční zábavou – hrála kapela Špacír Band
počet sladkých štrúdlů: 19; počet slaných štrúdlů: 6
celkem účastníků odpoledního programu: 150
celkem účastníků taneční zábavy: 60

Vánoční dílna
18. listopadu od 14.00 hod v DPS
-Iva Dědková předvedla zdobení vánočních perníčků
-výroba gelových svíček a svíček ze včelích plástů
-prodej vánočních perníčků
počet účastníků: 40

Divadelní festiválek aneb Novoříšské kejklování
1. – 3. prosince v KD
-3. ročník festivalu ochotnických divadelních spolků
-program: pátek – Král jelenem: soubor z Moravských Budějovic
sobota – pohádka O líných strašidlech aneb Poklad ve
mlýně: soubor K. Čapka MěKS Třešť
sobota – Mystérium svět: Jakub Škrdla z divadla T.J.E.P.
neděle – Děvče z přístavu: soubor z Okříšek
počet účastníků celého festivalu: 260

Živý Betlém
25. prosince před kostelem sv. Petra a Pavla
-již po druhé NOKUS společně s premonstrátským klášterem uskutečnil
živý Betlém
-k chuti přišel vánoční punč a perníčky
počet účastníků: 200
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2.1 Zhodnocení činnosti za rok 2006
V minulém roce jsme uspořádali deset kulturních akcí, na které dorazilo přibližně 1350 lidí. Od
roku 2004 jsme vytvořili tradiční akce, ve kterých chceme pokračovat i v příštích letech. Někteří
lidé si již své oblíbené akce našli a jsou stálými návštěvníky.
Mezi tradiční akce, některé měly svoji premiéru již v roce 2004 v rámci projektu
Kulturní rok na vsi, patří:
•Noc s Andersenem (od r. 2005)
•Letní kino (od r. 2004)
•Putování pohádkovou Novou Říší – Pohádkový les (od r. 2004)
•Novoříšské štrúdlování (od r. 2005)
•Divadelní festiválek aneb Novoříšské kejklování (od r. 2004)
Novinkou v roce 2006 byly výtvarné dílny. V dubnu jsme je zahájili Velikonoční dílnou a v
prosinci se (jak jinak) konala Vánoční dílna. Na obě dílny jsme pozvali Ivu Dědkovou z Budče,
která všem zúčastněným názorně ukázala, jak se správně zdobí perníčky. Její sladké výtvory si
všichni mohli v rámci dílen zakoupit. Vedle perníčků jsme vyráběli i velikonoční a vánoční
dekorace. Také v příštím roce bychom rádi v těchto dílnách pokračovali a možná je trochu
rozšířili.
V roce 2006 jsme získali grant z Fondu Vysočiny na projekt Putování pohádkovou Novou
Říší. Rovněž jsme z Fondu Vysočiny získali grant v rámci programu Edice Vysočiny IV. na
vydání publikace Nová Říše – dějiny obce. Díky tomuto grantu částečně pokryjeme výdaje,
které budou potřeba na vydání této knihy. Celkový rozpočet knihy se bude pohybovat kolem
200.000,- Kč, proto i nadále finanční zdroje hledáme.

3. Internetové stránky: www.nokus.novarise.cz
Dalším důležitým krokem byly internetové stránky, které připravili členové našeho sdružení
Lukáš a Vojtěch Krajíčkovi. Díky stránkám je propagace našeho sdružení opět o něco dál.
Stránky se nachází pod doménou obecních stránek a naleznete je na adrese:
www.nokus.novarise.cz
Prostřednictvím internetových stránek propagujeme naši činnost a jednotlivé projekty. Zároveň
bychom chtěli stránky rozšířit o informace o turistických a historických zajímavostech v Nové
Říši a okolí.
Návštěvníci na stránkách naleznou aktuální informace o činnosti našeho sdružení v podobě
článků či tiskových zpráv, které jsou určeny pro novináře. Důležitou součástí je také Kalendář
akcí, kde jsme zatím umisťovali informace o plánovaných akcích NOKUSu. Do budoucna
uvažujeme o tom, že bychom kalendář využívali i pro další akce, které souvisí s Novou Říší či
blízkým okolím. Ve Fotogalerii jsou umístěny fotografie od roku 2004 až po současnost.
Zajímavý je také odkaz Napsali o nás, kde jsou umístěny články z různých médií, které
informují o našich aktivitách. Stránky jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány.
V příštím roce bychom rádi na naše stránky umístili bannery našich spolupracovníků a
donátorů a nabídli také možnost ostatním využít naše stránky k jejich reklamě.
Návštěvnost stránek:
Stránky www.nokus.novarise.cz jsou v provozu od června 2006. Celkem návštěvníků od června
do prosince 2006: 1460. Průměrně za den stránky navštívilo: 5,70 návštěvníků.
Měsíční návštěvnost:
červen: 197; červenec: 199; srpen: 136; září: 149; říjen: 182; listopad: 384; prosinec: 242
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4. Spolupráce
Mezi naše dlouhodobé spolupracovníky patří Obec Nová Říše, Místní knihovna Nová Říše,
Opatství a kanonie premonstrátů Nová Říše, ZŠ Nová Říše a MŠ Nová Říše.
V roce 2006 jsme zrealizovali tyto akce s těmito spolupracovníky:
Těžký svéráz Indie aneb Na bicyklu z Bombaje na jih
spolupráce s DPS Nová Říše – zapůjčena místnost; ZŠ Nová Říše – zapůjčena promítačka
Velikonoční dílna
spolupráce s DPS Nová Říše – zapůjčena místnost; Iva Dědková – perníčky; Karel Straka –
pletení pomlázek
Noc s Andersenem
spolupráce s Místní knihovnou Nová Říše – prostor; Jiřina Dorňáková - spoluorganizace
programu pro děti
Letní kino
spolupráce s Opatstvím a kanonií premonstrátů Nová Říše – technická pomoc; Obce Nová Říše
- prostor před kostelem sv. Petra a Pavla; Studio Produkce 2 - promítaní
Putování pohádkovou Novou Říší
spolupráce s paní Jiřinou Dorňákovou, novoříšskou mládeží, Opatstvím a kanonií premonstrátů
Nová Říše, Pavlem Dejmkem - občerstvení, Marií Lamperovou a Obcí Nová Říše – částečné
sponzorování. Na tuto akci jsme získali grant z Fondu Vysočiny.
Koncert dětského dačického sboru Kvítek
spolupráce s Opatstvím a kanonií Nová Říše - prostor v koncertním sále premonstrátského
kláštera; Jiřina Dorňáková - organizační zajištění
Novoříšské štrúdlování
spolupráce s Obcí Nová Říše - příspěvek a k dispozici sál v KD zdarma, sponzoři akce, kteří
darovali do soutěže věcné ceny: Jana Sobotková – Stromli, Rostislav Novák – koloniál U
Nováků, Romana Hulíková – keramický ateliér, Ludmila Šimáčková – potraviny, Vladimíra
Vávrů – dačická keramika, Novoříšská keramika a Pavel Dejmek, který opět zajistil občerstvení
Vánoční dílna
spolupráce s DPS – zapůjčení prostoru; Iva Dědková – perníčky
Novoříšské kejklování
spolupráce s Obcí Nová Říše – zdarma prostor + příspěvek; Stromli - textilní autorská dílna
Jany Sobotkové, potraviny U Šimáčků Ludmily Šimáčkové, dačické řeznictví Karla Linhy,
Novoříšská keramika; kadeřnictví Věry Odrážkové a Pavel Dejmek – občerstvení
Živý Betlém
spolupráce s Opatstvím a kanonií Nová Říše – organizace, Obec Nová Říše – příspěvek,
Novoříšská keramika – Jiří Kovář – stánek, Petr Krajíček - ozvučení
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5. Plány do roku 2007
Prioritou v roce 2007 bude vydání publikace – Nová Říše dějiny obce, která bude zatím největším
počinem našeho sdružení. Vydání knihy plánujeme v druhé polovině února či začátkem března.
V rámci představení knihy (křtu knihy), na kterém publikaci představí sám autor Milan Dušek,
bychom také rádi znovu uvedli část výstavy Ohlédnutí za minulostí, která se uskutečnila v roce
2004 ve věži Matky Boží v Jihlavě.
Vedle tohoto projektu plánujeme upořádat tyto akce:
březen – Velikonoční dílna
březen – Noc s Andersenem
červen – Módní přehlídka s výstavou
červenec – Letní kino
září – Pohádkový les
říjen – Novoříšské štrúdlování
listopad – Novoříšské kejklování
listopad – Vánoční dílna
prosinec – Benefiční dražba
prosinec – Živý Betlém
Pokud nám to finance dovolí, tak bychom rádi pro rok 2008 vydali kalendář s historickými
fotografiemi Nové Říše, které byly součástí výstavy Ohlédnutí minulostí. Kalendář by byl v
prodeji již v listopadu 2007.

6. Propagace spolku
O naší činnosti a projektech informujeme v prvé řadě pravidelně na našich internetových
stránkách: www.nokus.novarice.cz
Dále píšeme tiskové zprávy, které zasíláme do regionálních deníků (Jihlavské listy, Deník jihlavska,
MF Dnes...), odborných časopisů o kultuře či veřejném životě (Místní kultura, Veřejná správa...) a
internetové portály.
Dále nám k propagaci a informování především občanů Nové Říše slouží nástěnka, která je
umístěna v domě čp. 67 na náměstí.
V roce 2006 jsme se poprvé zapojili do celostátní kampaně 30 dní pro NNO. Díky tomu jsme
mohli naše sdružení prezentovat prostřednictvím informačních panelů, které byly umístěny na
Obecním úřadě a v KD.
Je nám jasné, že sdružení potřebuje kvalitní propagační materiály. V příštím roce na tom budeme
pracovat a vytvoříme letáky, které budou veřejnost dostatečně informovat.

7. Finanční zpráva - přehled hospodaření za rok 2006
Aktivity v roce 2006 byly financovány z grantů a příspěvků: Fond Vysočiny, Obec Nová Říše,
přípěvky firem a živnostníků, činnost NOKUSu a dobrovolná práce členů.
NOKUS účtuje zatím v jednoduchém účetnictví.
Přehled hospodaření za rok 2006 naleznete v níže uvedené tabulce.
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Výroční zpráva NOvoříšského KUlturního Spolku za rok 2006

Přehled hospodaření v roce 2006
Výnosy
Dary - kniha
Obec Nová Říše
Dary – individuální dárce
Příjmy z činnosti Spolku
Grant Fond Vysočina
Úrok banka
Členské poplatky
Výnosy celkem

Kč

15750,00
11000,00
3270,00
30260,00
4973,00
41,82
900,00
66194,82

Náklady
Honoráře (účinkující, lektoři)
Materiálové náklady
cestovné
ostatní
Propagace
Provozní režie (Poštovné, telefony,
internet, občerstvení)
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

17500,00
4799,0
4462,0
7276,00
3855,00
7742,50
45634,5
20560,32

Shrnutí:
Stav k 31.12. - účet

15452,00
11022,33

Celkem zdroje k 31.12.2006

26474,33

Stav k 31.12. - pokladna

8. Poděkování
Za pomoc a podporu děkujeme všem, kdo se na našich aktivitách různými způsoby podíleli a
bez nichž by se stalo málo z toho, co ve výroční zprávě popisujeme.
V roce 2006 to byli zejména:
Obec Nová Říše; ZŠ Nová Říše; Opatství a kanonie Nová Říše; Sbor dobrovolných hasičů;
Místní knihovna Nová Říše; Knihovna Dačice; Slavonická renesanční společnost; Keramická
dílna Spirála – Marie Lamperová; Novoříšská keramika – Jiří Kovář; Obec Bohuslavice;
Hostinec U Šimáčků; Potraviny U Šimáčků; Ludmila Šimáčková; Stromli – Jana Sobotková;
Koloniál U Nováků – Rostislav Novák; Dílna Romany Hulíkové; Menzel Leuchten, s.r.o.; Pavel
Dejmek; Otta Leupold; pan Dohnal; Ladislav Houzar; Jaroslav Pachr; pan Vácha; DPS – paní
Šafránková; MŠ Nová Říše; Petr Krajíček; dačické řeznictví Karla Linhy; Vladimíra Vávrů –
dačická keramika; kadeřnictví Věry Odrážkové; Lenka a Michal Buzkovi; Sylva Nováková; sestry
Koubovi a všichni členové, kteří se aktivně podíleli na činnosti Novoříšského kulturního spolku.

V Nové Říší 14. 1. 2007
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