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VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
1882
VRCHOVINY 2022
sobota 4. června 2022
na hřišti ve Vrchovinách

PROGRAM:
13:00 - 14:00 - uctění památky, položení věnce u hasičské zbrojnice
a pochod na místní hřiště za doprovodu dechové kapely
14:00 - 16:00 - BUMBLE BEE BAND
orchestr z trutnovského a náchodského okresu
17:00 - 20:00 - FILOMÉNA MUSIC
hudební skupina: hraje k tanci a poslechu
20:00

- DJ MALINA

K vidění bude hasičská technika.
Pro děti: skákací hrad, malování na obličej, pěna...
Občerstvení zajištěno.

TISKÁRNY

nové město nad metují
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otá zk y pro místostarostu
Před nedávnem proběhlo dotazníkové šetření mezi ukrajinskými občany, kteří jsou
ubytovaní v našem městě. Jaké jste zaznamenali výsledky?
Dotazník byl určen pro osoby starší 17 let,
kteří žijí v současné době v našem městě.
Šetření se zúčastnilo celkem 78 respondentů. Jeho cílem bylo zjistit, jaké mají
vzdělání, jaké povolání vykonávali před
odchodem z Ukrajiny, zda si již našli nějaké
zaměstnání, jestli zvažují návrat na Ukrajinu a podobně. Ze získaných odpovědí
vyplynulo, že více jak polovina oslovených
občanů Ukrajiny má vysokoškolské vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou. Co se
týče jejich povolání, tak většina z nich pracovala ve službách (24), dále v oblasti prodeje (11), jako ekonomové (8), ve školství
(5) a v dalších odvětvích. K otázce ohledně
zaměstnání odpovědělo 58 respondentů
že práci stále hledá, 18 respondentů už
ji má a v ostatních případech se jednalo
o studenty. Zpět na Ukrajinu se plánuje
vrátit 24 respondentů, 39 respondentů ještě neví, 13 respondentů by chtělo zůstat
v našem městě a 2 respondenti se nechtějí
vrátit, ale ani zůstat v našem městě. Další důležitou otázkou bylo prověření zájmu
respondentů o jazykové kurzy češtiny.
O tyto kurzy je velký zájem, 40 respondentů
již kurz navštěvuje a dalších 29 by o něho
mělo zájem.

vovat chodníky a veřejné osvětlení. V rámci
zachování dopravní obslužnosti pro firmy
a občany z této ulice nebude uplatněná
plná uzavírka, ale pouze dopravní omezení
v místech, kde bude probíhat stavební ruch.
Aktuálně se rozbíhají práce na instalaci nového veřejného osvětlení v ulici Nábřežní.

Ing. Libor Hovorka
místostarosta
Můžete nám v kostce přiblížit, jaké stavební práce hrazené městem probíhají aktuálně v našem městě?
Začátkem května byla zahájena oprava
městského opevnění mezi domy č. p. 1234
a č. p. 1248 v ulici Na Zadomí. Zároveň proběhlo čištění skalního masivu v lokalitě
pod městským muzeem a čištění revizního chodníku pod skalním masivem na východně straně Zadomí. Počátkem června
započnou práce na rekonstrukci ulice Kpt.
Jaroše, kde se kromě vozovky budou opra-

Městský úřad hledá nové posily do svého
týmu. O jaké pozice se jedná?
Aktuálně probíhají tři výběrová řízení na
pracovní místa důležitá pro rozvoj našeho
města. Pro Oddělení rozvoje města (dále
jen ORM) hledáme kandidáta na pozici
vedoucí ORM. Zájemci mohou posílat své
přihlášky do 10. června 2022. Dále pro toto
oddělení hledáme kandidáta na pozici investičního referenta. Zájemci o tuto pozici
mohou své životopisy zasílat do 16. června
2022. Dále ještě hledáme vhodného kandidáta na referenta Odboru výstavby a regionálního rozvoje. Uzávěrka přihlášek do
tohoto výběrového řízení je do 7. června
2022. V dnešní době je velmi složité najít
vhodné odborníky na tyto pozice, a proto
pokud někdo z čtenářů těchto řádků zvažuje změnu svého zaměstnání a má předpoklady splnit požadované vzdělání a další
požadavky, budeme rádi, pokud se do výběrových řízení přihlásí.
Děkuji za rozhovor.
Věra Prokýšková

informační centrum

Na stopě hodinek PRIM
Naše nabídka se nově rozšířila o netradiční položku – detektivku. Klíčovou roli v ní totiž hrají novoměstské náramkové
hodinky PRIM Spartak.
Hlavní hrdinkou příběhu je Ema, která se rozhodne na vlastní pěst vypátrat vraha své kamarádky Leony. Z vraždy jsou
totiž podezřelí i její přátelé, hlavně syn bohaté brněnské mecenášky Vlasty Potocké. Ema zjišťuje, že Leonina smrt může
souviset s neobjasněnou loupeží šperků a drahých hodinek
před třemi lety.
Jak to dopadne a zda bude vrahem zahradník se dozvíte na
232 stranách plných napětí. Detektivku spisovatelky Nadi Horákové zakoupíte u nás v infocentru za 249 Kč.
Text: Andrea Kecová, Jiří Švanda
Foto: Jiří Švanda
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radnice informuje

Zprávy z radnice
Do uzávěrky červnového čísla Novoměstského zpravodaje proběhla tři zasedání
Rady města Nové Město nad Metují (dále
jen RM) a jedno zasedání Zastupitelstva
města Nové Město nad Metují (dále jen ZM).
Rada Města č. 90
Zasedání RM proběhlo dne 19. 4. 2022 za
převážné účasti sedmi radních. Program
jednání obsahoval 39 bodů. Jednání trvalo
od 13.00 do 18.32 hodin.
Školství, kultura a sport
» RM souhlasila s bezplatným záborem
veřejného prostranství a s konáním akce
k 75. výročí založení Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, která se bude konat v pátek 10.06.2022
od 16:00 do 20:00 hodin na Husově náměstí
v prostoru plochy před „vlaštovkami“ v Novém Městě nad Metují.
» RM souhlasila s omezením provozu
Městské knihovny Nové Město nad Metují
ode dne 01.07.2022 do dne 31.08.2022 takto: pondělí 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 18:00
hodin; úterý 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 15:00
hodin; středa 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 15:00 hodin; čtvrtek 8:00 - 12:00 hodin,
13:00 - 18:00 hodin; pátek a sobota zavřeno.
» RM souhlasila se zapůjčením pódia
(beden) na akce do Rokáče Zámeckého
klubu v Novém Městě nad Metují, které
se budou konat v termínech 30.04., 21.05.
a 28.05.2022. RM ukládá TS kontaktovat žadatele a zajistit předání pódia (beden).
» RM byla seznámena se zápisem č. 9 z jednání Komise sportovní ze dne 29.03.2022.
» RM schválila poskytnutí dotací sportovním klubům na sportovní činnost a provoz
sportovišť takto: YOSHINKAN Nové Město
nad Metují, z. s., - 41 tis. Kč, Klub českých
turistů Nové Město nad Metují, z. s., - 43 tis.
Kč a Šachový klub Nové Město nad Metují,
z. s., - 15 tis. Kč.
» RM vzala na vědomí zápis č. 12 z jednání
Komise kulturní ze dne 30.03.2022. RM vzala na vědomí a schvaluje doporučení KKULT
vyslat do partnerského města Hilden výtvarnici pí Jarmilu Valterovou u příležitosti
jejího životního jubilea.
Rozvoj
» RM vzala na vědomí a byla seznámena
se zápisem č. 13 z jednání Komise dopravní
ze dne 28.03.2022. RM uložila OMM nahradit
v ul. Kosařova dosavadní dopravní značení
„Zákaz vjezdu nákladních vozidel“ dopravním značením „Zákaz vjezdu vozidel nad
2 t mimo dopravní obsluhy“.
» RM souhlasila se zařazením položky „Rekonzervace kulturní památky barokní sochy sv. Jakuba Většího”, která je umístěna
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u vchodu do panské oratoře kostela Nejsvětější trojice na Husově náměstí v Novém
Městě nad Metují, do rozpočtu na rok 2023.
» RM schválila smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a p. Antonínem
Plškem, U Zvoničky 258, 547 01 Náchod-Babí, IČO: 13200739, ve výši 191.422 Kč vč. DPH
na akci „Obnova nátěrů špaletových oken
a výměna oken v suterénu - budova čp. 1225,
Husovo náměstí, Nové Město nad Metují“.
» RM souhlasila, na základě protokolu
o otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek předložené komisí pro otevírání,
posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na
akci „Přestavba objektu DPS - III. etapa“,
firmě Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží 195,
517 01 Solnice, IČO: 41250257, za nabídkovou
cenu 2.339.957,95 Kč bez DPH.

Jana Nepomuckého 15 tis. Kč, Český kynologický svaz ZKO NM 3 tis. Kč, Joseph Michael
Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896, (interaktivní okruh) 5 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896, (výstava
Staré časy kojenců a batolátek) 10 tis. Kč,
Polyfonní sdružení NM (hudební doprovod) 10 tis. Kč, Jiří Tymel, NM 9 tis. Kč, David
Novotný Náchod, IČO: 66302129, 10 tis. Kč,
Salinger, z. s. Hradec Králové (program Sanace rodiny) 15 tis. Kč, Salinger, z. s. Hradec
Králové (navazující program SAS) 3 tis. Kč,
Společné cesty, z. s., Náchod 10 tis. Kč, Oblastní charita Hradec Králové (intervenční
centrum) 30 tis. Kč, Oblastní charita Hradec
Králové (Dům Matky Terezy) 10 tis. Kč.
» RM schválila poskytnutí dotace ve výši
50 tis. Kč Československé obci legionářské,
z. s., Praha, na projekt PIAVA 2022.

Finance
» RM schvaluje poskytnutí finančního daru
jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti
kultury ve prospěch občanů města Nové
Město nad Metují, za dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit
a zachování tradičních spolkových činností
a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy takto: Český
svaz bojovníků za svobodu Nové Město
nad Metují (dále jen NM) 2 tis. Kč, MS Vodní záchranná služba ČČK NM 10 tis. Kč, ZO
Českého zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč,
Oblastní spolek ČČK Náchod 5 tis. Kč, Český červený kříž - místní skupina NM 10 tis.
Kč, Příležitost k podání ruky z.s., NM 5 tis.
Kč, Český svaz chovatelů ZO NM 5 tis. Kč,
Český svaz včelařů ZO NM 5 tis. Kč, Český
svaz chovatelů ZO Výrov, NM 5 tis. Kč, Nadace Jiráskova gymnázia, Náchod 5 tis. Kč,
Spolek Nezávislá společnost Luštinec, NM
10 tis. Kč, Myslivecké sdružení NM - Krčín
NM 5 tis. Kč, SK Krčínský prak, z. s., NM
5 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis. Kč,
Skupina neprofesionálních výtvarníků NM
10 tis. Kč, Spolek Krčín NM 7 tis. Kč, Spolek
Podskaláků, NM 10 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM (nácvik programu, doprava) 7 tis.
Kč, Česká křesťanská akademie z. s. NM
5 tis. Kč, AKADEMICKÉ TÝDNY, o.p.s., NM 15
tis. Kč, Diakonie ČCE, středisko ve Dvoře
Králové nad Labem 10 tis. Kč, Péče o duševní zdraví, z. s., Pardubice 15 tis. Kč, NONA 92,
o. p. s., NM 5 tis. Kč, PFERDA, z. ú., Rychnov
nad Kněžnou 5 tis. Kč, Linka bezpečí, z. s.,
Praha 8 - Bohnice 5 tis. Kč, Zdravotní klaun,
o. p. s., Praha 2 tis. Kč.
» RM schválila poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy takto: SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů NM 25 tis. Kč, SH
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vrchoviny
10 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku
NM 10 tis. Kč, Spolek za záchranu kaple sv.

Různé
» RM souhlasila s uvolněním kulatiny
z městských lesů pro Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Spy, pobočný spolek, Vlastimila Moravce
87, 549 01 Nové Město nad Metují, za účelem vybudování přírodního jeviště v obci
Spy, v areálu klubovny Spy, a ukládá OMM
informovat SDH Spy o podmínce splnění
nezbytných náležitostí vyplývajících ze stanovisek odborných útvarů MěÚ.
Rada Města č. 91
Zasedání RM proběhlo dne 2. 5. 2022 za
převážné účasti sedmi radních. Program
jednání obsahoval 28 bodů. Jednání trvalo
od 13.00 do 17.20 hodin.
Školství, kultura a sport
» RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 22KPG01-0071
na realizaci projektu s názvem „Za poznáním kulturního dědictví česko-polského
pomezí“.
» RM vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod, Mgr. Pavly Smolové, že se ke dni 30.06.2022 vzdává funkce
ředitelky školy. RM uložila Oddělení školství, kultury a sportu zajistit ve spolupráci
s Odborem správy úřadu vyhlášení konkurzního řízení tak, aby ode dne 01.07.2022
mohl být jmenován nový ředitel (ředitelka) Základní školy Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod.
Finance
» RM schválila, na základě doporučení
pracovní skupiny pro prevenci kriminality,
podporu jednotlivých žádostí v rámci Programu prevence rizikového chování na rok
2022, a to takto: Základní škola, Školní 1000,
Nové Město nad Metují: Prevence se Semiramis - 20 000 Kč, Na palubu 1 - 20 000 Kč,

Novoměstský zpravodaj

radnice informuje
Na palubu 2 - 20 000 Kč, Na palubu 3 12 000 Kč, Město v proměnách času - projekt nepodpořit. Základní škola a Mateřská
škola Krčín, Žižkovo náměstí 1, Nové Město
nad Metují: Adaptační pobyt - 25 000 Kč. Základní škola, Komenského 15, Nové Město
nad Metují: Čas strávený venku je ten nejlepší - 3 000 Kč, Turisticko-adaptační kurz
pro 6. ročníky - 20 000 Kč, Všichni spolu 20 000 Kč. Střední průmyslová škola, Odborná
škola a Základní škola, ČSA 376, Nové Město
nad Metují: Skrytá nebezpečí internetu 10 000 Kč.
Různé
» RM projednala Zápis ze společného jednání Osadního výboru Spy a zástupců MěÚ
konaného dne 11.04.2022 v knihovně Spy.
Rada Města č. 92
Zasedání RM proběhlo dne 16. 5. 2022 za
účasti šesti radních. Program jednání obsahoval 38 bodů. Jednání trvalo od 13.00 do
16.10 hodin.
Školství, kultura a sport
» RM rozhodla nevyhlásit konkurzní řízení
na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na
Františku 845, kde stávající ředitelce končí
šestileté období výkonu práce na pracovním místě ředitelky školy ke dni 31.07.2022.
Dnem 01.08.2022 počíná stávající ředitelce
školy běžet další šestileté funkční období.
» RM jmenovala předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů
o místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod, v tomto složení: p. Petr Hable (za zřizovatele –
předseda komise), Mgr. Josef Hylský (za zřizovatele), Mgr. Svatava Odlová (za Krajský
úřad Královéhradeckého kraje), Mgr. Eva
Vachatová (za Českou školní inspekci), Ing.
Petr Hrnčíř (odborník v oblasti organizace
a řízení ve školství, nominován ČŠI), Mgr.
Iveta Lukešová (odborník v oblasti státní
správy, nominována ČŠI), Mgr. Milena Vacková (za pedagogické pracovníky školy),
Mgr. Markéta Mrázková (za Školskou radu
při „ZŠ Malecí“).
Rozvoj
» RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 22KPGU2-0006, jejímž předmětem
je poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního fondu poskytovatele na financování
výdajů vynaložených na realizaci projektu
s názvem „Sanace vlhkosti sklepních prostorů v č. p. 1209“ mezi městem Nové Město
nad Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
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» RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 22KPGU2-0044, jejímž předmětem
je poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního fondu poskytovatele na financování
výdajů vynaložených na realizaci projektu
s názvem „Oprava městského opevnění
mezi č. p. 1234 a 1248“ mezi městem Nové
Město nad Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
» RM souhlasila, na základě předloženého
protokolu o otevírání a hodnocení nabídek
komisí pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky
malého rozsahu „MŠ Krčín - vybudování
ložnice“ firmě INGPLAN, s. r. o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice, IČO: 63217031,
za nabídkovou cenu 554.989,51 Kč vč. DPH.
» RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 22RRDU3-0003, jejímž předmětem
je poskytnutí účelové investiční dotace
z dotačního fondu poskytovatele na financování výdajů vynaložených na realizaci
projektu s názvem „Dětské hřiště Spy - doplnění herních prvků“ mezi městem Nové
Město nad Metují a Královéhradeckým
krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové.
Různé
» RM schválila zapůjčení 5 ks dřevěných
stánků a 5 ks odpadkových košů pro Spolek
Krčín, který ve spolupráci s TJ Sokol Krčín
pořádá akci „Dětský den v Krčínském parku“, která se uskuteční dne 25.06.2022 od
15:00 do 18:00 hodin. RM ukládá TS kontaktovat žadatele a zajistit dodání stánků
a košů na akci a jejich následný odvoz po
skončení akce.
ZastuPItelstvO Města č. 24
Zasedání ZM proběhlo dne 28. 4. 2022 za převážné účasti 20 zastupitelů v sále Kina 70.
Program jednání obsahoval 19 bodů. Jednání trvalo od 16.00 do 19.43 hodin.
Finance
» ZM schválilo poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město
nad Metují, Husovo náměstí 1228, Nové
Město nad Metují, ve výši 240 tis. Kč, na rekonstrukci klempířských prvků a přilehlých
konstrukcí na kostele Nejsvětější Trojice,
a pověřilo starostu podpisem smlouvy se
žadatelem, zpracované dle vzorové smlouvy.
» ZM schválilo poskytnutí finančního daru,
jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti
práce s mládeží, kultury a sociálních služeb
ve prospěch občanů města Nové Město
nad Metují a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy tak-

to: Laxus, z. ú., Nymburk 25 tis. Kč, Oblastní
charita Červený Kostelec, Domov svatého
Josefa Dvůr Králové 50 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Anežky České
Červený Kostelec 50 tis. Kč, SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů NM 40 tis. Kč, Junák český skaut, středisko „ÚTA“ NM 60 tis. Kč,
Mateřské centrum Na zámečku NM 50 tis. Kč.
» ZM schválilo dotace: Život Hradec Králové, o. p. s., 70 tis. Kč, Centrum Najáda,
s. r. o., NM 950 tis. Kč (400 tis. Kč již proplaceno), Městský klub NM – 1.000 tis. Kč,
NONA 92, o. p. s., NM - 450 tis. Kč a pověřilo starostu podpisem smluv s jednotlivými
žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy.
» ZM schválilo poskytnutí dotací sportovním klubům na sportovní činnost a provoz
sportovišť: Sportovní klub Nové Město nad
Metují, z. s., 1 196 tis. Kč (poskytnuta záloha
700 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 22718/21), TJ Spartak Nové Město nad Metují,
z. s., 1 702 tis. Kč (poskytnuta záloha 700 tis.
Kč - schváleno usnesením č. ZM 22-719/21),
Stepík Nové Město nad Metují, z. s., 300 tis.
Kč (poskytnuta záloha 50 tis. Kč - schváleno usnesením č. RM 82-4513/22), Městský
fotbalový klub Nové Město nad Metují,
z. s., 379 tis. Kč, Aeroklub Nové Město nad
Metují, z. s., 250 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují 204 tis. Kč,
Tělocvičná jednota Sokol Krčín 400 tis. Kč,
TENNIS CLUB Nové Město nad Metují, z. s.,
218 tis. Kč, HOVRCH, z. s., 160 tis. Kč, TJ Sport
pro všechny Nové Město nad Metují, z. s.,
131 tis. Kč, Volejbalové centrum nad Metují, z. s., 270 tis. Kč, Sportovní centrum Nové
Město nad Metují, z. s., 281 tis. Kč, PONMM,
z. s., (plavecký oddíl) 116 tis. Kč, Florbalová
škola Nové Město nad Metují, z. s., 74 tis.
Kč, TTC Nové Město nad Metují, z. s., 127 tis.
Kč, Lyžařský klub Nové Město nad Metují,
z. s., 93 tis. Kč a pověřilo starostu podpisem
smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných
dle platné vzorové smlouvy.
Rozvoj
» ZM schválilo pojmenování parku u MSSS
OÁZA po novoměstském rodáku a čestném
občanu prof. Janu Miliči Lochmanovi u příležitosti 100. výročí jeho narození, tj. názvem „Park prof. J. M. Lochmana“.
» ZM uložilo místostarostovi ve spolupráci
s Odborem majetku města zadat zpracování projektové dokumentace na kompletní
rekonstrukci celého objektu přístavby ZŠ
Krčín čp. 152 v ul. 1. máje tak, že rekonstrukce objektu bude rozdělena do dílčích etap,
které mohou být zadávány postupně dle
finančních možností města, a to na kompletní rekonstrukci objektu ve stávajícím
rozsahu.
» ZM vzalo na vědomí předložené varianty řešení rekonstrukce Kina 70 z hlediska
ekonomického a prostorového vč. zpraco-
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vaných SWOT analýz na jednotlivé varianty.
ZM schválilo pokračování přípravných prací
na zadání architektonické soutěže „Kulturní centrum Kino 70“ dle varianty B2 s odhadovanými náklady ve výši 110 mil. Kč vč.
DPH (bez PD).
» ZM potvrdilo, že Změna č. 3 Územního
plánu Nové Město nad Metují není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR,
s územně plánovací dokumentací vydanou
Královéhradeckým krajem, se stanovisky
dotčených orgánů nebo stanoviskem KÚ
KHK. ZM vydalo formou opatření obecné

povahy Změnu č. 3 Územního plánu Nové
Město nad Metují, jako příslušný orgán
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), za použití ustanovení § 43 odst.
4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171
až 174 správního řádu.
Různé
» ZM schválilo Strategii prevence kriminality Nového Města nad Metují na roky 2022
– 2027.

Podrobná znění zápisů a usnesení ze zasedání RM jsou pravidelně zveřejňována na
internetových stránkách města, nebo jsou
dispozici na MěÚ. Souhrny usnesení z jednotlivých zasedání jsou pak zveřejňovány
v zákonných lhůtách na úřední desce MěÚ
u Komerční banky a rovněž na elektronické
úřední desce na www stránkách města. Nedílnou součástí zápisů ze zasedání ZM jsou
anonymizované zvukové záznamy zasedání, které jsou rovněž k dispozici na městském webu.
(EK)

Z krajského kola soutěže Zlatý erb bereme 3. místo

Webové stránky města mají další ocenění.
Hodnotitelé ocenili zejména důvěryhodnost našich webových
stránek, hodnotili je jako nejdůvěryhodnější.
4. května 2022 proběhlo v Hradci Králové v areálu Gayerových kasáren vyhlášení krajského kola soutěže o nejlepší webové stránky
„Zlatý erb”. Za Královéhradecký kraj předávala ceny náměstkyně
hejtmana Martina Berdychová, která také potvrdila, že úroveň
oceněných webů je skutečně vyrovnaná, což dokazuje, že této ob-

lasti věnují obce velkou pozornost a neustále zvyšují úroveň poskytovaných elektronických služeb.
Nové Město nad Metují - i přes výraznou změnu hodnotících pravidel - i letos zabodovalo a obsadilo bronzovou – třetí příčku. Hodnocení probíhá na základě předem stanovených kritérií, která mají
různou váhu v konečném výsledku. Nové Město nad Metují si tak
například vedlo nejlépe mezi všemi soutěžícími v oblasti důvěryhodnosti webových stránek. Nechalo tak v celkovém hodnocení
za sebou většinu zapojených měst, např. Hradec Králové, Rychnov
nad Kněžnou nebo Trutnov.
Celkové pořadí konečných výsledků v kategorii města:
1. Dvůr Králové
2. Nový Bydžov
3. Nové Město nad Metují
Celkové pořadí konečných výsledků v kategorii města:
1. Borovnice u Staré Paky
2. Mokré
3. Nepolisy
Michaela Mináriková

u příležitosti dne vítězství se vzpomínalo na padlé ve
světových válkách, nezapomnělo se však ani na
současnou situaci ve světě
Po dlouhých dvou letech, kdy se pietní akty k uctění památky padlých ve světových válkách a ke Dni vítězství směly kvůli protiepidemickým opatřením konat pouze v komorní podobě – bez veřejnosti, jsme se v letošním roce dočkali jejich plnohodnotné podoby.
Delegace starosty města, zástupců Svazu bojovníků za svobodu,
skautů a hasičů postupně navštívila pomníky padlým ve Spech,
Krčíně, Vrchovinách a na náměstí Republiky.
Obyvatelé Vrchovin navíc při této příležitosti zavzpomínali konkrétně na některé z padlých – a to velmi autentickým způsobem,
kdy jejich osudy představili potomci žijící ve Vrchovinách.
Na náměstí Republiky potom promluvil pan starosta, který vyzdvihl zejména hodnotu boje za svobodu a důležitost zachování demokracie v souvislosti s aktuálním děním ve světě.
Michaela Mináriková
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Plechovky do žlutého kontejneru rozhodně nepatří
Přestože si Nové Město nad Metují v posledních letech, co se týče
třídění odpadů, vede velice dobře, bohužel se stává, že někteří
obyvatelé města připraví pro pracovníky svozové firmy nepříjemné
překvapení. Jedno takové zaznamenali a nafotili 17. května 2022
v Rezecké ulici. Při svozu plastů tu ve žlutém kontejneru kromě
sesbíraného plastového odpadu našli velké množství plechovek,
skleněných lahví, zbytků jídla a dalšího nepořádku, který rozhodně nepatřil do zmíněné nádoby. Proto musel skončit celý obsah
tohoto kontejneru na skládce, místo toho aby ho firma zavezla na
recyklační linku.
Za správné třídění odpadů můžeme získat mnohé bonusy a zároveň ušetřit nemalé finanční prostředky za uskladnění směsného odpadu na skládce, jehož cena v poslední době roste strmě
vzhůru. Svým nezodpovědným přístupem tak zbytečně zatěžujeme
rozpočet města a připravujeme se tím o metry opravených chodníků a místních silnic, rekonstruované prostory ve školách či nové
atrakce na dětských hřištích.

Veškeré potřebné informace o třídění odpadu v Novém Městě nad
Metují naleznete v Odpadovém zpravodaji, který byl distribuován
do všech domácností v Novém Městě nad Metují, Vrchovinách
i Spech, případně je v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách města.
Děkujeme vám, že třídíte zodpovědně!
Michaela Mináriková

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Rada Královéhradeckého kraje schválila nový dotační program
na výměnu zastaralých zdrojů tepla zaměřený výhradně na nízkopříjmové domácnosti. Aktuálně je připravena částka více než
135 mil. Kč a kraj bude fyzickým osobám vyplácet podporu ve výši
95 % ze způsobilých výdajů na výměnu tepelného zdroje. Výše dotace je limitována podle typu zdroje tepla na maximální částkou
100 000 Kč v případě plynového kondenzačního kotle, 130 000 Kč
na kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, případně samočinnou dodávkou paliva, a 180 000 Kč na tepelné čerpadlo. Podporována je výhradně výměna kotlů s ručním přikládáním.
O dotaci mohou žádat domácnosti, jejichž čistý příjem na jednoho člena domácnosti nepřesahuje 170 900 za rok, bez ohledu na
výši příjmu mohou dále žádat domácnosti, ve kterých žijí výhradně
osoby ve starobním důchodu nebo invalidním důchodu 3. stupně, nezletilí a studenti denního studia do 26 let, případně ti, kteří
v období od začátku roku 2020 do podání žádosti pobírali některou z dávek v hmotné nouzi či příspěvek na bydlení. K podání žádosti je nezbytné dodržení čtyř kroků:

1. Zřízení účtu v dotačním portále DOTIS,
www.dotace.kr-kralovehradecky.cz
2. Registrace žádosti o kotlíkovou dotaci
3. Vyplnění a odeslání elektronické žádosti
4. Doručení podepsané žádosti (v listinné podobě)
včetně příloh na Krajský úřad KHK
Podat žádost bude možné v šesti termínech uvedených v tabulce.
Doba na realizaci výměny kotle je 24 měsíců od prvního dne následujícího měsíce po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Nejzazší
termín pro ukončení a vyúčtování dotace je 31. 12. 2025.
Veškeré informace a podmínky pro podání žádosti jsou zveřejněny
na Výzva k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci - nízkopříjmové
domácnosti (dotační program č. 22OPK01) | Královéhradecký kraj
(kr-kralovehradecky.cz) a pro případné otázky zřídil Královéhradecký kraj informační linku 722 960 675 (pondělí - pátek, 8.00 hod. –
18.00 hod.) a e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.
Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě:
Ing. Jitka Hejlová, mobil: 607 094 578,
e-mail: jhejlova@kr-kralovehradecky.cz
Bc. Iveta Lásková, mobil: 725 948 531,
e-mail: ivlaskova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Martina Pavlistová, mobil: 601 350 994,
e-mail: mpavlistova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Luboš Pechánek, mobil: 702 075 891,
e-mail: lpechanek@kr-kralovehradecky.cz
Případně se pro základní informace v této problematice můžete
obrátit na Městský úřad Nové Město nad Metují, Oddělení rozvoje města – Ing. Žaneta Marvánová (marvanova@novemestonm.cz,
+420 491 419 697) nebo Mgr. Markéta Škodová (skodova@novemestonm.cz, +420 491 419 667).
Michaela Mináriková

Bartoňova vyhlídka je opět otevřena v sezónním režimu
Od 1. dubna si návštěvníci opět mohou užívat výhledů z Bartoňovy vyhlídky, a to od východu slunce až do soumraku. Městská policie totiž
v sezóně odemyká branku do areálu vyhlídky už v 7.00 hod. ráno a opět ji uzamyká až ve 21.00 hod. Romantický pohled na novoměstský
zámek i do údolí řeky Metuje a příjemné a klidné prostředí se tak naskytne každému, kdo se v rámci otevírací doby neostýchá vzít za kliku
branky a vejít do krásně upraveného areálu vyhlídky.
Michaela Mináriková

červen 2022
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Po dvou letech zazněl novoměstskou sokolovnou sborový zpěv

Dlouhé roky bylo v Novém Městě nad Metují tradicí, že některou
z květnových nedělí pořádal Smíšený pěvecký sbor Kácov svůj Jarní koncert. Poslední dva roky kvůli covidu-19 však změnily mnohé,
a tak Smíšený pěvecký sbor Kácov musel vynechat kromě jiných
i své Jarní koncerty. Využil hned první možnost k tomu, aby se se
svými posluchači mohl setkat, a tak v neděli 22. května 2022 rozezněl svým zpěvem novoměstskou sokolovnu. A nebyl na to sám,
jako partnera si pro tuto příležitost přibral Královéhradecký dětský sbor Jitro, který už desítky let sbírá ocenění po celém světě
a který je s novoměstským Kácovem spojen poutem prakticky rodinným, neboť za úspěchy sboru Jitro nestojí nikdo jiný než Jiří
Skopal st., otec sbormistra Kácova Jiřího Skopala ml.
Posluchači se měli nač těšit a od obou sborů se dočkali vynikajícího vystoupení. Kácov za doprovodu Královéhradeckého kvarteta

předvedl soudobé duchovní skladby Johna Leavitta, premiérově
potom na koncertu zazněla skladba De profundis s doprovodem
smyčců, napsaná právě u příležitosti společného vystoupení. Náladu potom odlehčily lidové písně a na závěr rozpohyboval Kácov
své posluchače muzikálovými melodiemi, které se dočkaly bouřlivých ovací. Kácov byl za perfektní výkon oceněn nadšenými reakcemi obecenstva, což bylo skvělým povzbuzením před cestou na
Slovensko, kam se chystá tento týden.
Na odlehčený závěr repertoáru Kácova navázalo Jitro rozvernou
písní Písničko, pojď si s námi hrát. Následně však všechny přesvědčilo, proč se dlouhodobě drží mezi špičkou dětských pěveckých sborů. Během provedení náročných skladeb klasické hudby
zavládlo sálem ohromení. Dechberoucí výkony sboru pokračovaly
ve skladbách A. Dvořáka a během Larga by potom v celé sokolovně mohlo být slyšet spadnout špendlík, jak byli posluchači zaujati
a dojati. Nechyběla ani píseň Hoj, hura, hoj a skladby určené pro
turné do USA. Pod taktovkou Jiřího Skopala st. potvrdil Královéhradecký dětský sbor Jitro, že před cestou do USA je ve skvělé formě.
Závěrečná společná skladba obou sborů – tradiční Proč bychom
se netěšili, kterou řídili oba sbormistři – otec i syn, stvrdila příjemnou a rodinnou atmosféru celého koncertu a byla odměněna
strhujícím potleskem celé sokolovny.
Za Smíšený pěvecký sbor Kácov
Michaela Mináriková
Foto: Honza Ježdík

okÉnko do partnerskÝcH mĚst

Hildenská správa úřadu přesedá na jízdní kolo
Už v roce 2019 vyměnil Úřad pro veřejný pořádek města Hilden
auto za 2 elektrokola. Dozorčí nad dopravou a spolupracovníci v městské bezpečnostní službě jsou ve službě denně 12 hodin
v městské části Hilden a na kole jsou zpravidla na místě rychleji než s autem. V roce 2021 byla pořízena 2 nákladní jízdní kola
pro mateřské školky. Nyní se městský vozový park rozrůstá ještě
o 5 dalších elektrických kol, které jsou k dispozici pracovnicím
a pracovníkům správy úřadu pro služební jízdy v městské části. „Mnoho služebních činností vyžaduje jen krátké cesty“ informuje starosta Claus Pommer. „Městská část Hildenu je blízko
a jízdní kolo je proto ideální dopravní prostředek. Je důležité, aby
správa úřadu šla dobrým příkladem“. Také manažerka přes klima
Lara Müller se raduje. „Tento přestup je dobrý pro životní prostředí
a důležitým krokem pro novou mobilitu“. V květnu mimochodem
jezdí na kole celý Hilden. Po tři týdny se koná celoněmecká akce
Jízda na kole po městě. Všichni, kdo pracují ve městě Hilden, chodí
sem do školy nebo jsou členy nějakého spolku, mohou za Hilden
šlápnout do pedálů a sbírat kilometry. Při společném projektu se
účastníci na nějakou dobu vzdají jízdy autem. Všechny osoby přispějí tolik, kolik mohou a chtějí. Neboť každý kilometr, ujetý na

jízdním kole, platí. Cílem akce je propagovat jízdu na kole, omezit co nejvíce produkci oxidu uhličitého, ochránit životní prostředí
a zároveň mít radost z jízdy.
Překlad: Věra Prokýšková

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

vedoucí Oddělení rozvoje města Městského úřadu Nové Město nad Metují.
Předpokládaný termín nástupu: červenec 2022 nebo dle dohody.
Přihlášky podávejte do 10. června 2022. Bližší informace podá Ing. Libor Pozděna, vedoucí Odboru majetku města,
telefon: 491 419 691, mobil: 731 411 657, e-mail: pozdena@novemestonm.cz.
Více informací na www.novemestonm.cz/obcan/mestsky-urad/volna-mista/
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Mandl - úspěšný v získávání evropských financí
Mandl - úspěšný v získávání evropských financí
V květnu jsme oslavili 20. výročí existence našeho zařízení. Mandl ve své historii prošel mnoha změnami. Ať už se jednalo o rekonstrukci budovy, transformaci služby a s tím související změnu
klientely. V průběhu let byl chod zařízení významně financován
z projektů Evropského sociálního fondu. V letech 2009-2022 jsme
díky němu získali cca 13,5 mil. Kč na provoz zařízení a fungování
služby. A co jsme zvládli v posledních letech? V těžkých časech
covidových se nám podařilo nepřerušit mezioborovou spolupráci.
Nadále jsme se setkávali formálně i neformálně s cílem navázat
pružnou spolupráci ve prospěch našich klientů. Od roku 2020 jsme
v centru uskutečnili 5 společných setkání s celkem 17 různými návaznými službami a spolupracujícími organizacemi z okolí. V době
nejpřísnějších opatření v roce 2020 jsme poskytovali služby dálkově (telefonicky, prostřednictvím e-mailů a facebooku), což se nám
již v první fázi nouzového stavu osvědčilo. Díky této zkušenosti
jsme si pro další podobné případy vypracovali nové pracovní postupy, které jsme v další covidové vlně využili. Právě díky nim jsme
mohli začít spolupracovat s novými klienty v době, která nám neumožnila osobní setkání s těmi, kteří naši pomoc a podporu potřebovali. V roce 2021 jsme se snažili zprostředkovat širší veřejnosti
stěžejní témata, se kterými naši klienti přicházeli. Rok 2021 přinesl existenční témata jako jsou finance, bydlení, zdraví. S klienty
jsme se často obraceli na úřad práce s žádostmi o dávky hmotné

nouze, s Oddělením sociálních věcí Městského úřadu řešili žádosti
o městské byty, pobyty na ubytovně, potravinovou pomoc. S některými z našich klientů jsme žádali o pomoc nadace či veřejné sbírky,
když už jsme nenacházeli jiné zdroje příjmů, pro další možnosti
řešení situace. Podporovali jsme klienty v řešení jejich zdravotních obtíží, někdy formou žádosti o invalidní důchod či jeho zvýšení na Okresní správě sociálního zabezpečení, jindy mapováním
vhodné odborné péče. Nadále těmto oblastem věnujeme značnou
pozornost i v rámci poradenství. Předání kontaktu na odborníka,
vyhledání potřebných informací, pomoc se sepsáním či vyplněním
úředních formulářů, smluv a jiných dokumentů. Připravujeme se
na možnou budoucí podporu občanů z Ukrajiny.
Tým Centra prevence Mandl

HaSiči noVÉ mĚSto naD metuJí
výjezdy jednotky, tel.: 491 471 150 nebo tísňové volání 150
duben 2022

Rašínova 313, Nové Město nad Metují

4. 4. – 19.33 h.
Odstranění stromu z komunikace, Peklo (směr Ostrovy).

Srdečně vás zveme na oslavu

30. výročí
založení
společnosti
dne 9. června 2022 od 9:00 hodin
Přijďte se podívat, jak s námi šel čas.
Čeká Vás bohatý program a občerstvení.

8. 4. – 18.09 h.
Dopravní nehoda dvou os. automobilů, Nové Město n. Met.,
ul. Sokolská.
21. 4. – 09.45 h.
Dopravní nehoda os. automobilu a dodávky,
Městec (směr Volovka).
21.4. – 10.47 h.
Strom nakloněný nad vozovku, Vrchoviny (směr Náchod).
22. 4. – 11.33 h.
Odstranění stromu z komunikace, Nové Město n. Met.,
ul. Na Táboře.
24. 4. – 06.59 h.
Záchrana osoby za pomoci automatizovaného externího
defibrilátoru, Nové Město n. Met., ul. Družstevní.
25. 4. – 08.59 h.
Dopravní nehoda nákl. automobilu, Vrchoviny.

Těšíme se na Vás
MŠ a ZŠ speciální NONA

Stacionář NONA

Sociální rehabilitace NONA

25. 4. – 10.27 h.
Dopravní nehoda dvou os. automobilů, Nové Město n. Met.
(směr Vrchoviny).
30. 4. – 08.43 h.
Otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Nádražní.

červen 2022
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mĚStSKÁ PoLicie noVÉ mĚSto naD metuJí
Městská policie Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156 (dále MP)
sledované období: 10.04.2022 – 10.05.2022
V tomto období MP řešila celkem 133 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 56, ostatní přestupky byly zaznamenány
v 8 případech. PČR jsme oznámili 1 důvodné podezření ze spáchání trestného činu.
výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
10.04.2022 v 19:20 hodin byla MP požádána PČR o pomoc při převozu agresivního mladíka na Protialkoholní záchytnou stanici
v Hradci Králové. Mladík nadýchal více jak 3 promile alkoholu
v dechu. Asistence byla poskytnuta a mladík byl předán odbornému personálu.
10.04.2022 ve 21:30 hodin byl MP oznámen agresivní cizí státní příslušník, který vyhrožoval ženám a dětem ubytovaným v uprchlické
ubytovně Metuj. MP na místě spolupracovala s místním oddělením
PČR i s oddělením Cizinecké policie. Na místě byl zjednán pořádek,
muž následující den odjel k registraci do Krajského centra, jehož
pracovníci byli upozorněni, že tento muž nemůže být ubytován
v zařízení určeném pro ženy a děti. Pracovníci tohoto centra naše
upozornění vyslyšeli a dotyčného ubytovali v jiném zařízení mimo
Nové Město nad Metují.
16.04.2022 ve 22:08 hodin byl MP oznámen konflikt mezi dvěma ženami bydlícími v uprchlické ubytovně Metuj. MP na místě zjednala
pořádek a konflikt řešila dle platných zákonů ČR. V této souvislosti
musím upozornit, že tyto dva výše uvedené konflikty byly jediné,
které jsme museli na uprchlické ubytovně řešit. Což je s přihlédnutím k faktu, že je zde ubytováno více jak sto osob, které jsou
z různých sociálních vrstev a nyní mají používat společnou jídelnu
i sociální zařízení, velmi dobrým výsledkem.
16.04.2022 byla v sokolovně pořádána velká diskotéka. Pořadatelé
vše MP předem oznámili i s uvedením kontaktů. Bohužel i přes fakt,
že bezpečnost byla zajišťována pořadatelskou službou, se tato
akce neobešla bez incidentů. Prvně jsme do ul. Sokolské vyjížděli
ve 23:12 hodin ke rvačce, na místě byl ve spolupráci s PČR zjednán
pořádek a zraněná osoba byla odvezena posádkou zdravotnické
záchranné služby (dále jen ZZS). Ke druhému incidentu jsme vyjížděli v 01:40 hodin a situace se naprosto opakovala, pouze s jinými
aktéry. Poslední incident byl MP oznámen v 05.00 hodin, kdy se
měl po městě pohybovat mladík, který kopal do zaparkovaných
vozidel. Tento mladík byl následně PČR zadržen a při vyšetřování
vyšlo najevo, že je z jiného města a zde byl navštívit diskotéku.
Doufám, že všechny výše uvedené incidenty jsou pro pořadatele
varováním a pokud se rozhodnou v budoucnu v našem městě pořádat obdobnou akci, musí zásadně posílit pořadatelskou službu.
20.04.2022 ve 14:00 hodin zadržela MP na žádost PČR na náměstí

Republiky muže, který byl podezřelý, že se v Novém Městě nad Metují pokusil vstoupit do několika rodinných domů. Muž byl ihned
PČR předán k dalším úkonům.
20.04.2022 v 17:08 hodin byla MP požádána místním oddělením
psychiatrie o zajištění bezpečnosti při převozu agresivního pacienta. Bezpečnost byla zajištěna a pacient byl předán v pořádku
do léčebného zařízení v Kosmonosích.
25.04.2022 v 08:58 hodin došlo k převrácení zahraničního kamiónu
nad obcí Vrchoviny. Hlídka MP se v řízení dopravy na místě střídala
s PČR, a to až do 18:00 h.
03.05.2022 v 09:51 hodin se na MP obrátil řidič nákladního vozidla,
které z důvodu poruchy zůstalo stát v nepřehledném úseku ve Vrchovinách. Hlídka MP místo zabezpečila a po dobu 2 hodin v místě
řídila dopravu, poté se vozidlo podařilo opravit.
07.05.2022 v 02:05 hodin MP přijala oznámení o rvačce v jedné
z provozoven na ulici Nádražní. O společný zásah byla požádána
PČR, která žádosti ihned vyhověla. Obě hlídky na místě zjednaly
pořádek. Zraněná osoba byla předána do péče ZZS. Případ je dále
v šetření Městské policie.
K práci strážníka patří i fyzická příprava. Já jsem velmi rád, že v našich řadách máme kolegyni, která je po fyzické stránce na výborné úrovni, což doložila vítězstvím v závodě bezpečnostních složek
v běhu na 10 km, který se konal 27.04.2022 v Pardubicích. Tímto
bych jí chtěl poděkovat za skvělou reprezentaci naší MP a poblahopřát k výbornému výkonu. Na přiložené fotografii můžete vidět
slavnostní vyhlášení výsledků závodu, které proběhlo na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.
Miloš Kratěna, vrchní strážník

kulturní akce

Městská galerie Zázvorka Vás srdečně zve na zahájení výstavy dvou německých výtvarníků,
která proběhne v rámci spolupráce s partnerským městem Hilden.
Michael ebert představí fotografie Nového Města nad Metují z období kolem roku 1990.
Výtvarnice Razeea lindner se k nám vrací po dvanáctileté pauze.
Přináší soubor obrazů reagujících na aktuální světová témata.
Vernisáž obou výstav proběhne za účasti oficiální hildenské delegace
v čele se starostou města Dr. Clausem Pommerem
ve čtvrtek 16. června 2022 v 18 hodin v prostorách galerie.
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MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA
listopad 2020 – leden 2021 Jaromír E. Brabenec / výběr z tvorby

kulturní akce

KULTURNÍ PŘEHLED [ ČERVEN 2022 ]
Nové Město nad Metují

VÝSTAVY
MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA
9. 4. – 12. 6.
Klub konkretistů Hradec Králové
16. 6. – 31. 7.
Razeea Lindner / obrazy
Michael Ebert / fotografie
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
1. 6. – 8. 7.
Ukrajina – možná ji tak neznáte,
možná ji tak už neuvidíte (fotopanely)
MĚSTSKÉ MUZEUM
1. 3. – 19. 6.
Staré Nové Město nad Metují
(výstava fotografií a pohlednic)

4. a 5. 6. – 17 hod. – sokolovna
NOFI A RYBÁČKOVI 25 LET – GALAKONCERTY
Koncerty Novoměstské filharmonie pod taktovkou
Jaroslava Rybáčka.
www.nofi.cz

11. 6. – 13 hod. – sokolovna
POHÁDKOVÝ ŠMAJD SE STOPOU A HASIČI
Cíl: Pavlátova louka – občerstvení, skákací hrad a hudba.
Po cestě možnost projížďky na koních.
Délka trasy: cca 5 km, vhodné pro kočárky.
www.kct-novemestonm.wz.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD – GALERIE NA SCHODECH
9. 5. – 30. 6.
Toulky městem
(výstava fotokroužku ZŠ Malecí)

8. 1.6.––1820hod.
18.
hod.––Městská
sokolovna
knihovna

SKLEPENÍ SPOLKOVÉHO DOMU
červen–srpen
Výtvarné práce žáků novoměstských ZŠ

Tradiční bál v netradičním termínu.
www.mestskyklub.cz

ZÁMEK RODINY BARTOŇ-DOBENÍN
15. 5. – 30. 10.
Květinová krása perníčků
červen
Lelkoviny (fotografie)

NOVOMĚSTSKÉ
148.
PODSKALÁCKÝ
OBRÁZKY
BÁL

CO NEPROPÁSNOUT?

2. 6. – 18 hod. – Městská knihovna

1. 6. – Vršovka, zábavní areál Za humny
DĚTSKÝ DEN – MÁME RÁDI ZVÍŘATA!

TUCTEM SMĚRŮ
DO NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ

3. 6. – 14–18 hod. – ZŠ a MŠ Krčín
KRČÍNSKÝ MARATÓN (pro žáky i veřejnost)

Uvedení nové publikace o cestách k městu na pozadí naší
historie. Vstup je volný.
www.knihovnanm.cz

6. 6. – 9 hod. – Městská knihovna
DOPOLEDNÍ ČTENÁŘSKÝ KLUB

4. 6. – 13 hod. – Vrchoviny, hřiště

7. 6. – 9 hod. – Městská knihovna
DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ A JEJICH RODIČE

140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SDH VRCHOVINY
Kulturní program, hasičská technika, aktivity pro děti.
Občerstvení zajištěno.
www.vrchoviny.cz

Kultura Nové Město
nad Metují a okolí

10. 6. – 17 hod. – kostel Nejsvětější Trojice,
klášterní kostel Narození Panny Marie
NOC KOSTELŮ
11. 6. – 8 hod. – Vršovka, zábavní areál Za humny
VRŠOVSKÝ JARMARK
25. 6. – 12:30 hod. – Husovo náměstí
VELKÁ CENA NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ
V ATHÉNSKÉM ŠPLHU

Připravilo Městské informační centrum Nové Město nad Metují.
Husovo náměstí 1225. Tel. 491 472 119. www.infocentrum-nmnm.cz
9

červen 2022

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

kulturní akce

Červen 2022
Ukrajina - možná ji tak neznáte, možná ji tak už neuvidíte
Výstava fotopanelů ve společenském sále knihovny
je přístupná od 1. 6. do 8. 7. Vstup je volný.
Tuctem směrů do Nového Města nad Metují
Novou publikaci o cestách k městu na pozadí naší historie
uvedeme ke čtenářům ve čtvrtek 2. 6. od 18 hodin
ve společenském sále knihovny. Vstup je volný.
Dopolední čtenářský klub
Další z řady setkání a povídání si o literatuře, kultuře a umění.
Pojďme si společně číst a povídat si o tom.
V pondělí 6. 6. od 9 hodin dopoledne v klubovně.
Dopoledne pro nejmenší a jejich rodiče
Zveme vás na setkání uprostřed inspirativních knížek.
Budeme si povídat a hrát.
Určeno pro děti od 1 do čtyř let s doprovodem.
Přijďte v úterý 7. 6. mezi 8.45 a 9.00, kdy pro vás knihovnu
extra otevřeme. Plánovaný konec je v 10.00.
Vstup je volný, těšíme se na vás!

Výstava ve společenském sále knihovny
přístupná od 1. 6. do 8. 7. 2022.
Vstup volný.

VÍTÁNÍ LÉTA
ANEB
POJĎ SI
S NÁMI HRÁT
KDY: 25. června 2022 od 15:00 do 18:00
KDE: Krčínský park u Sokolovny
CO NA VÁS ČEKÁ:
- Soutěžní úkoly za odměnu
- Jízda na ponících
- Malování na obličej
- Půjčovna masek
- Stánek s dobrotami
- Stánek pro radost
- Výměnná burza hraček
(přines starou a odnes novou)
- A další překvapení pro Vás
připravují:
TJ Sokol Krčín
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kulturní akce

Tuctem
směrů
do Nového Města nad Metují

O C E S T Á C H K M Ě S T U
N A P O Z A D Í
N A Š Í H I S T O R I E

Uvedení nové publikace

2. června 2022 od 18 hodin, vstup volný
Prezentace ve společenském sále Městské knihovny

Letní antikvariát

Otevírací doba knihovny
červenec - srpen
dětské i dospělé

Oblíbená letní akce před budovou knihovny

začne v pondělí 25. 7. a potrvá do pátku 29. 7. 2022

Po
Út
St
Čt
Pá
So

8 - 12 13 - 18
8 - 12 13 - 15
8 - 12 13 - 15
8 - 12 13 - 18
zavřeno
zavřeno

Prodáváme od pondělí do čtvrtka od 8 do 17.30 hodin,
v pátek od 8 do 15.30 hodin nebo do vyprodání zásob.
V nabídce jsou vyřazené a nevyužité knihy v ceně od 5,- Kč/kus.

červen 2022
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Obnova částí dřevěného Jurkovičova mostu
v zámecké zahradě v Novém Městě nad Metují
U mostního „domečku“ ústícího do spodní zahrady musel být
z důvodu dožití zčásti vyměněn vazný trám. Zde bylo rovněž provedeno „sepnutí“ dvou trámů nesoucích mostovku pomocí nově
vložené závitové tyče. Veškeré vyměněné či opravené prvky byly
nově natřeny.
Na závěr byla provedena dílčí oprava spárování opukové podezdívky vč. doplnění zdiva v hlavní opěrné zdi kaskádových teras.
Práce byly ukončeny v průběhu května 2022.
Činnost prováděla odborná tesařská firma p. Prouzy z Náchoda,
kterému patří poděkování za velmi kvalitně odvedené dílo. Most
(kromě několika dní) nemusel být pro naše návštěvníky uzavřen
a ti tak mohli – i přes prováděné práce – obdivovat krásy nejen
této historické stavby, ale také celkové prostředí zámecké zahrady.
A protože i most je prohlášen za národní kulturní památku, konaly
se pravidelné kontrolní dny za účasti pracovníků památkové péče.
Finanční náklady výše uvedených oprav byly téměř 200.000 Kč
a v celé výši je hradila rodina Bartoň Dobenín.
Můžeme se tedy těšit z faktu, že tento náš dřevěný skvost dostal
po několika letech od poslední opravy opět potřebnou péči a nadále tak může být hrdě zastoupen mezi dalšími mostními unikáty
v ČR.
Přijďte se o tom svojí návštěvou přesvědčit i vy.
Ondřej Daněk, DiS – správce zámku

Na přelomu dubna a května 2022 byly zahájeny práce spojené
s obnovou částí dřevěného mostu v zámecké zahradě, jehož autorem je známý slovenský architekt Dušan Jurkovič.
Ten se podílel na počátku 20. století nejen na modernizaci
a adaptaci zámku pro pohodlné rodinné bydlení textilního velkoprůmyslníka Josefa Bartoně z Dobenína, ale jeho rukopis je dodnes patrný také v provedených úpravách zámecké zahrady.
V ní velmi sofistikovaně vyřešil spojení její horní terasovité části
a spodního parteru přes původní obranný příkop, a to pomocí dřevěné kryté lávky (mostu), která v sobě nese architektonické prvky
inspirované lidovou architekturou – tedy typické rysy pro převážnou část Jurkovičovy tvorby.
Práce na obnově mostu se zaměřily zejména na její spodní nosnou
část, kdy některé trámy musely být kvůli dlouhodobě působícímu
vlhku – a tím vzniklé hnilobě – zcela vyměněny za nové. Šetrně
byla očištěna část šindelové krytiny mostní věže od biologických
škůdců (mechů a lišejníků). Takto byly sanovány také betonové základy (patky). Dále se práce věnovaly tmelení spár svislých stojek
a opravě vodorovných převázek, které společně přenáší váhu mostu do zmíněných patek.
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st
st
čt
čt
pá
pá
so
so
ne
ne
ne
po
po
út
út
st

1. 6.
1. 6.
2. 6.
2. 6.
3. 6.
3. 6.
4. 6.
4. 6.
5. 6.
5. 6.
5. 6.
6. 6.
6. 6.
7. 6.
7. 6.
8. 6.

16:00
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00
17:00
20:00
10:00
17:30
20:00
17:30
20:00
15:00
20:00
20:00

Zakletá jeskyně
Top Gun: Maverick
Film roku
Pánský klub
Zakletá jeskyně
Chinaski: Každej ví kulový
Top Gun: Maverick
Tři tygři ve filmu: Jackpot
Zakletá jeskyně
Tři tygři ve filmu: Jackpot
Pánský klub
Pánský klub
Pražský výběr
Tutanchamon - poslední výstava
Tutanchamon - poslední výstava
Pánský klub

čt
čt
pá
pá
so
so
ne
ne
ne
po

9. 6.
9. 6.
10. 6.
10. 6.
11. 6.
11. 6.
12. 6.
12. 6.
12. 6.
13. 6.

17:00
20:00
17:00
20:00
17:30
20:00
10:00
17:00
20:00
17:00

po
út
út
út
st

13. 6.
14. 6.
14. 6.
14. 6.
15. 6.

20:00
15:00
17:30
20:00
20:00

Top Gun: Maverick
Jurský svět: Nadvláda
Jurský svět: Nadvláda
Vyšehrad: Fylm
Zakletá jeskyně
Jurský svět: Nadvláda
Náměsíčníci
Jurský svět: Nadvláda
Tři tygři ve filmu: Jackpot
Doctor Strange v mnohovesmíru
šílenství
Film roku
Betlémské světlo
Pánský klub
Chinaski: Každej ví kulový
Jurský svět: Nadvláda

www.kino70.cz

Husovo náměstí

16:00
Nové Město nad Metují
3. 7. CROSSROAD

7. 8. TOMY OPOČNO

Americký blues a blues-rock

Folk-country kapela

10. 7. JINDŘICH ČERNOHORSKÝ

14. 8. LUKÁŠ & HONZA

Folk-rocková kapela

Lukáš Vojtěch a Honza Staněk ml.

17. 7. FLASTR

21. 8. FUKANEC

Acoustic & bluegrass music

Novoměstská folková skupina

24. 7. GEMINI

29. 8. STAVOSTROJKA

Hity Dalibora Jandy

Česká dechová hudba

31. 7. ANTARES BIG BEAT
Skladby slavných rockových legend
červen 2022

www.mestskyklub.cz
13

kulturní akce

Kostel Nejsvětější Trojice

Klášterní kostel Narození Panny Marie

17:00 – 22:00

17:00 – 21:00

17:00
Otevření kostela – Tajemství zákristie

Možnost tiché nebo komentované prohlídky

(s o. Filipem můžete nahlédnout do míst, kam se běžný návštěvník kostela nepodívá
a seznámit se s liturgickými oděvy a předměty)

20:00

19:00

Hudební vystoupení žáků a učitelů ZUŠ B. Smetany v Nové Město nad Metují

Koncert duchovní hudby

Angelika Bártová – varhany

účinkují studentky Konzervatoře a střední školy Jana Deyla v Praze

Monika Čermáková – příčná flétna

Zdeněk Berger – hoboj

Pěvecký sbor „Paleček“

Natalia Kalivodová

pod vedením sbormistyně Magdaleny Mertlíkové

Anna Černá

21:30

Alžběta Měkotová

Varhanní tečka
Jirí Tymel
František Baudisch

Dětský den
Máme rádi zvířata!

středa 1. června 2022
9:00 – 12:00
Kde:

zábavní areál Za Humny Vršovka u Nového Města nad Metují

Program:

zábavné dopoledne s aktivitami na stanovištích, dětské hřiště a živá zvířátka v areálu,
odměny pro každé dítě, další občerstvení k dispozici

Vstupné:

děti 50 Kč, rodič/prarodič 20 Kč, v ceně malování na obličej pro každého

Pro koho:

rodiče nebo prarodiče s dětmi od 3 do 6 let
Přihlášky předem v herně MC nebo online formulářem na webu.

• Mateřské centrum Na zámečku • Husovo nám. 1202, 549 01 Nové Město nad Metují •
• www.mcnazamecku.cz • mcnazamecku@gmail.com • 774 549 011 •
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Novoměstský zpravodaj

kulturní akce

červen na zámku rodiny Bartoň-dobenín
Náš zámek je v červnu otevřen od úterý do neděle od 9 do 16 hod.
Nabízíme dva návštěvnické okruhy, „Zámecké interiéry“ a „Od
půdy pro sklep“ (tento interaktivní okruh je v pracovních dnech
pouze na objednávku pro skupinu min. 10 osob). Dále můžete navštívit věž Máselnici a zámeckou zahradu s lipovou alejí.
Do konce října máte možnost v rámci běžné prohlídky interiérů
obdivovat půvabnou krásu perníčků z dílny PhDr. Dany Holmanové, držitelky ocenění „Nositelka tradice“ doplněné o květinové dekorace Adriany Karasové. Červen je období školních výletů, proto
rádi avizujeme, že jsou u nás možné také edukační prohlídky, které jsou určeny pro kolektivy dětí/studentů základních a středních
škol.
výstavy
Celý červen u nás můžete navštívit výstavu s názvem „LELKOVINY“.
Jedná se o výstavu fotografií od pana Jaroslava a Tomáše Lelka. Výstava bude k vidění v Galerii Za Pokladnou v rámci otevírací doby
zámku.
tipy na prázdniny
Přidáváme již nyní také kulturní ochutnávku na prázdniny, kde ve
Švédské síni budete moci vidět výstavu s názvem „DUALITY“.
Hlavní výstavou na prázdninové období bude půvabná výstava
„STARÉ ČASY KOJENCŮ A BATOLÁTEK“, která představí exponáty
z obsáhlé soukromé sbírky paní Jany Krásové. Výstava bude k vidění v Galerii Pod Žebrovkou.
uPOZORNěNÍ
Z důvodu konání soukromé akce je náš zámek dne 24. 6. 2022 otevřen POUZE V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH. Poslední prohlídka se
uskuteční ve 13:00 hod. Věž Máselnice je otevřena do 13:00 hod.
Zámecká zahrada je otevřena do 12:00 hod. Děkujeme za pochopení. Více informací o dění na zámku naleznete na našem webu www.
zameknm.cz. O jednotlivých akcích či událostech vás opět budeme
průběžně informovat zde ve zpravodaji a na našich sociálních sítích. Těšíme se na vaši návštěvu.
Za rodinu Bartoň-Dobenín a Správu zámku
Ondřej Daněk a Michaela Kratochvílová

červen 2022
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Školy a Škol sk á z aŘízení
ZÁKLaDní ŠKoLa maLecí
duben v ZŠ Malecí
Také v jarním měsíci dubnu proběhla řada akcí. Od 4. 4. probíhalo
Scio-testování pátých tříd a od 25. 4. se do testování zapojily i třetí
třídy.
8. 4. 2022 se konalo místní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list.
Pořadatelem byla ZŠ Komenského v Náchodě. Do Náchoda se vydali hájit naše barvy vybraní žáci 4. – 7. ročníku. V kategorii mladších soutěžily dva týmy, v kategorii starších (6. - 9. ročník) soutěžil
tým ve složení: Markéta Mrázková (7. B), Matyáš Krása, Jonáš Balcar,
Marek Semerák, Marie Minárová a Daniel Pokorný (všichni 7. A).
Tito žáci obsadili 1. místo a tým postupuje do krajského kola.
Téhož dne se 1. stupeň vydal na výchovný koncert základní umělecké školy. Žáci se seznamovali se skladbami, viděli taneční vystoupení, poslechli si písničky zazpívané dětským sborem. Dále
děti čekalo vystoupení žáků s hrou na kytary, skladby smyčcového
i dechového orchestru. Největší akcí 2. stupně byl 13. 4. Exkurzní
den. Třídy 6. B a 7. B. se společně vydaly poodhalit tajemství vědy
do liberecké iQLandie. Třída 7. A vyrazila do Poniklé, kde proběhla exkurze ve výrobně perličkových ozdob. V Janských Lázních si
děti prošly Stezku korunami stromů. Cílem 8. tříd byla prohlídka nejznámějších míst Prahy a návštěva Národního muzea. Třída
6. A navštívila podnik na výrobu vánočních ozdob ve Dvoře Králové
a děti se také zastavily v Ptačím parku na Josefovských loukách.
6. C odjela do Hradce Králové do Obřího akvária a zhlédla také
vodní elektrárnu Hučák. 9. ročník se exkurze zatím neúčastnil, protože v tyto dny probíhaly přijímací zkoušky na SŠ. V rámci hodiny
angličtiny ve třetí a páté třídě se žáci před Velikonocemi rozhodli
vyzkoušet si anglickou tradici - The Easter egg hunt - velikonoční
hon na vajíčka. Využili pěkného počasí a vhodného prostoru před
školou. 19. dubna šly děti z 1. stupně do kina na cestopisný pořad manželů Kateřiny a Miloše Motani s názvem Expedice Borneo.
V tomto pořadu sledovaly tropický prales, létající lemury a žáby,
orangutany, nosaté opice nebo jedovaté hady.
21. - 22. dubna proběhl zápis dětí do prvních tříd, který organizovaly a vzorně připravily paní učitelky 1. stupně.
V dubnu také proběhl preventivní program 8. A se školní psycholožkou Jiřinou Borůvkovou zaměřený na vnímání příčin, které vedou k úspěchu či neúspěchu. Žáci si vyzkoušeli různé skupinové
hry, které se týkaly jejich vztahu k učení.
V pátek 22. 4. 2022 se žáci 1.- 5. tříd zúčastnili okrskového turnaje
ve fotbale - McDonald´s Cupu v Jaroměři. Tým z 1.- 3. tříd vybojoval
1. místo a tím i postup do okresního kola.
Výuka na dopravním hřišti v Bělovsi proběhla během dubna ve
čtvrtých a pátých třídách. Nové pro děti 5. ročníku bylo řešení přednosti v jízdě na křižovatkách. Po vyučování a závěrečném
testu si žáčky vyzvedl instruktor, který s nimi celou trasu prošel
a znovu upozorňoval na některé značky a dopravní situace. Pak už
následovala jízda na vypůjčených kolech.
25. a 26. dubna navštívily třídy 8. A a 8. B Informační a poradenské
středisko Úřadu práce Náchod, kde je čekala interaktivní beseda.
Žáci se dozvěděli základní informace o středoškolském vzdělávání
i možnostech využití poradenských služeb v souvislosti s rozhodováním o jejich budoucím studiu.
Ve středu 27. 4. 2022 se vybraní žáci 2. - 5. tříd zúčastnili okresního kola Štafetového poháru, který se konal v Jaroměři. Běžely se
čtyři štafety. Celkově se žáci umístili na krásném 2. místě a postoupili do krajského kola. Dne 28. 4. jeli čtvrťáci do Archeoparku ve
Všestarech. Jako první je čekalo krátké vyprávění o lovcích z doby
kamenné a pak si vyzkoušeli práci s pazourkem. Dále lovili zajíce,
orali pole, čistili a brousili kameny a mleli mouku. Nahlédli do polozemnic a ochutnali chlebové placky.
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V pátek 29. dubna se vypravila třída 2. B do městské knihovny.
Téma bylo Dobrodružství v knížkách. A když se začala probouzet
příroda, vydaly se ji děti této třídy prozkoumat. Jejich putování začalo na Budíně, odkud šly procházkou na Popluží. Cestou si prohlížely koberce sněženek a bledulí. Potěšily nás i výsledky krajského
kola Astronomické olympiády, které se konalo korespondenčně od
února do března. 2. - 3. místo získal Jonáš Balcar ze 7. A.
Mgr. Ivana Rydlová

maS PoHoDa VenKoVa
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Školy a Škol sk á z aŘízení
ZÁKLaDní ŠKoLa a mateŘSKÁ ŠKoLa Krčín
týden plný zážitků
Tak by se dal stručně charakterizovat týden, který strávili žáci
3. a 5. třídy na škole v přírodě na chatě Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Paní učitelky a paní vychovatelky ze školní družiny
připravily nabitý program, ve kterém byly 2 celodenní výlety, školní výuka, poznávací přírodovědné stezky, přednáška s ekologem
o přírodninách Orlických hor, noční hra, diskotéka, ranní rozcvičky
a sportovní hry, výtvarné tvoření a keramika, lovení a poznávání
organismů v místním rybníčku, zpívání s kytarou, hry na posílení
vztahů v kolektivu. Nechybělo ani bodování úklidu pokojů. Celý
pobyt byl motivován pohádkami z Orlických hor, takže se společníky na cestách stali Frymbulín, Ohniváček, vodnice a víly. A na co
budou vzpomínat samotní účastníci, o tom napsaly děti samy.
Dne 2. 5. jsme vyšli ze školy. Náš cíl byl Sněžné v Orlických horách
– chata Horalka. Ušli jsme dlouhou cestu, přibližně 15 kilometrů.
Bylo teplo. Cestou jsme vyplňovali pracovní list, na kterém byly
různé úkoly. Druhý den jsme se učili. Odpoledne jsme měli přírodovědnou exkurzi. Třetí den jsme vyšli na celodenní výlet. Výlet byl dlouhý asi 14 kilometrů. Byli jsme na hradu Frymburk. Na
zakončení výletu jsme šli stezku patrona Frymbulína. Čtvrtý den
byl podobný jako v úterý. Poslední den jsme ráno vstali, sbalili si
a začali se znovu učit. Po obědě jsme vyšli před chatu, kde jsme
si rozdali odměny za různé soutěže. Každému také paní učitelka
udělila diplom. Zpět jsme jeli autobusem. Na školu v přírodě bych
chtěla jet znovu.
Adéla Bubeníčková, 5. třída

bonbón. Myslím, že byli spokojení.

Terezie Vaňková, 3. třída

Ve středu jsme šli na rozhlednu Šibeník. Byla zhruba 46 metrů vysoká. Byl tam i obchod. A nakonec byla stezka skřítka Frymbulína.
Bylo to moc super a chtěl bych tam ještě jednou.
Adam Orban, 3. třída
Nejvíce mě bavila stezka odvahy, ale i výlet na rozhlednu Šibeník.
Potěšilo mě taky, že jsme šli na zříceninu hradu Frymburk. Moc
jsem se domů netěšila i přesto, že se mi trochu stýskalo.
Karla Beata Smolová, 3. třída
Připravila Mgr. Jana Voborníková a Mgr. Romana Minaříková

Před tím, než jsme odjeli, asi týden zpátky nám paní učitelka řekla,
že si můžeme připravit nějakou hru. Mě to ani moc nezajímalo, ale
Verču a Bibi jo. Hned daly hlavy dohromady a vyšla z toho super
hra. Na Horalce jsme jeden den hráli tu hru. Moc se povedla! Měli
jsme hledat fáborky a nedaleko nich byly kartičky s úkoly a jednotlivými písmenky. Z nich se měla složit tajenka. Až by se složila, měl
se najít poklad. Jenomže kluci ho našli dřív. Holky je ale zastavily,
počkali na nás a společně jsme složili tajenku a všichni dostali

ZÁKLaDní ŠKoLa KomenSKÉHo

duben a květen na Komendě
» chystáme jarní cyklistické kurzy
» probíhají různé soutěže
» zopakovali jsme si zásady třídění odpadu
» příprava výletů, škol v přírodě apod. je v plném proudu
NO PaCKBaCK daY Na KOMeNdě
Ve čtvrtek dne 5. 5. 2022 se v ZŠ Komenského konal tzv. no packback day neboli den bez batohů. A o co vlastně šlo? Žáci i učitelé si
přinesli své věci v čemkoliv, co mohlo nahradit školní batoh - například v kbelíku, košíku, cestovním kufru nebo v kufru na nářadí.
Někdo byl tak originální a vzal něco tak „šíleného“ jako třeba nákupní vozík, malou ledničku, sušák na prádlo, dětský kočárek pro
panenky, ptačí klec a mnoho dalších netradičních „kuriozit“.
Všichni účastnici byli originální, o velké přestávce jsme se sešli na
školním dvoře a vyfotili jsme se. Zúčastnilo se celkem 107 žáků.
Inspirovali jsme se z amerických i českých videí, k tomuto dni se
připojilo mnoho základních i středních škol. Cílem je upozornit na
miliony dětí, které denně nosí pomůcky v ruce do škol vzdálených
mnoho kilometrů. Naše škola se do této akce zapojila poprvé,
s výzvou přišli žáci 8. A.
Adriana Ducháčová, 8. A
Rej čarodějnic
Čarodějnické rejdění ve školní družině proběhlo už ve čtvrtek 28.4.
Bylo nutné nastartovat košťata, najít netopýry, kočky, hady a další
havěť, kterou čarodějnice nezbytně potřebují. Pak bylo třeba splnit deset úkolů na školní zahradě a odměna nikoho neminula. Ono

červen 2022

najít téměř dvacet zvířátek kolem jezírka, které čarodějnice poztrácela, není jen tak! Nebo se trefit do čarodějnické „papuli“, to dá
také zabrat. A co teprve trénink jízdy v jednostopém dopravním
prostředku pro případ selhání košťat. Zkrátka jsme si to moc užili
a už se těšíme na výlet do skalního labyrintu Ostaš.
sportovní a přírodovědné úspěchy
Ještě téměř nestačila opadnout naše radost z postupu mladých
florbalistů do celostátního finále a už nám téměř totožná skupina
chlapců pod vedením pana učitele Petra Lukeše udělala radost
i ve sportu nejpopulárnějším – fotbalovém McDonald´s cupu. Po
jasném postupu do krajského kola zde kluci vyhráli tři zápasy ze
čtyř a podlehli jen pozdějšímu vítězi z HK. Což sice na postup nestačilo, ale i tak se radujeme a moc gratulujeme. A extra gratulace
patří Matěji Škodovi z 5. A, který se s pěti góly stal nejlepším střelcem turnaje. Do celostátního finále jsme nakonec nepostoupili ani
z krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list, který naše škola
pořádala v pátek 13. května. Ve třech kategoriích jsme měli dvě zastoupení. V té nejmladší zvítězili naprosto suverénně naši třeťáci,
jenže tato kategorie je bohužel nepostupová. Ale příslib do dalších let je to velký. V kategorii mladší jsme měli trošku smůlu. Byla
to nejvyrovnanější kategorie, ve které našim páťákům chybělo
k postupu do celorepublikového finále pouhého půl bodu. Ale počasí a vše bylo moc fajn, užili jsme si to a chvála všech zúčastněných za organizaci a průběh také potěší...
Václav Nýč
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Školy a Škol sk á z aŘízení
StŘeDní PrŮmYSLoVÁ ŠKoLa
je a upínače, vše k výuce odborného výcviku, v celkové hodnotě
15 160 Kč. Děkujeme.
Ing. Lenka Švadlenková

sPŠ – exkurze do firmy Mesa Parts s.r.o. ve vysokově
V pondělí 9. května odjelo osm žáků 3. ročníku učebního oboru
Strojní mechanik a v úterý 10. května také osm žáků 3. ročníku
studijního oboru Mechanik seřizovač na exkurzi do firmy Mesa
Parts s.r.o. ve Vysokově. Žáci se v úvodní prezentaci paní Lelkové
dozvěděli informace o vzniku firmy, jejím postupném rozvoji až do
současné podoby, o velikosti firmy, počtu a členění zaměstnanců,
o technickém vybavení a výrobním programu. Pan Macháček pak
žáky provedl celým provozem, vysvětlil jednotlivé výrobní postupy, stroje, kontrolní zařízení a další technické detaily, na které se
žáci se zájmem dotazovali. Mesa Parts s.r.o. ve Vysokově je moderní, perspektivní a stále se rozvíjející firma, která našim žákům,
budoucím absolventům, nabízí i možnost pracovního uplatnění.
S firmou udržujeme dlouhodobou spolupráci v oblasti zabezpečení odborného výcviku, odborných praxí, exkurzí, školení pro učitele a firma nám pomáhá i s materiálním zabezpečením odborného
výcviku. Na závěr exkurze pro nás firma připravila velké překvapení – darovací smlouvou nám poskytla tyčové materiály, nástro-

sPŠ – exkurze do firmy aMMaNN Czech Republic, a. s. v Novém
Městě nad Metují
Pokračujeme v exkurzích do novoměstské firmy AMMANN – tentokrát se žáky 3. ročníku učebního oboru Strojní mechanik a Karosář.
Žáci se tak 12. května seznámili s historií firmy, vyráběným portfoliem, prohlédli si výrobní a montážní prostory. Získali tak spoustu informací, zážitků, vytvořili si představu o výrobním programu
a organizaci firmy. Zanedlouho žáky těchto oborů čekají závěrečné
zkoušky a budou si hledat zaměstnání, proto součástí exkurze byly
i informace o možnostech pracovního uplatnění. S firmou AMMANN
udržuje naše škola dlouholetou spolupráci v oblasti materiálního
zabezpečení pro výuku odborného výcviku, dále v oblasti odborného výcviku, odborných praxí a exkurzí pro žáky. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Ing. Lenka Švadlenková

PRIMKY POMÁHaJÍ uKRaJINě
Ničivá válka na Ukrajině, která začala na konci února, nepolevuje ani po několika měsících a pomoc potřebují jak uprchlíci, tak
obránci napadené země. K firmám, které se rozhodly nestát stranou a aktivně se zapojit, patří i novoměstská společnost ELTON
hodinářská. Výroba hodinek je součástí našeho města už od roku
1949, forma pomoci tedy byla nasnadě. Speciální Primky pro Ukrajinu celkem vynesly úctyhodných 2.150.000 korun.
Jen několik dní po začátku války, během jediného víkendu, připravili v ELTONu unikátní limitovanou edici, která v sobě nesla symboliku Ukrajiny. „Chtěli jsme zemi zasaženou ruskou agresí podpořit efektivně a především rychle,“ vzpomíná generální ředitelka
společnosti Renata Červenák Nývltová na okamžiky, kdy celá firma
spojila síly, aby hodinky byly navrženy a nabídnuty zákazníkům
v rekordním čase. „Čekali jsme velký zájem, ale taková vlna solidarity nás opravdu překvapila. Samozřejmě příjemně. Stačily pouhé
4 minuty a po desetikusové edici se doslova zaprášilo,“ upřesňuje.
Kompletní částka za hodinky, tedy 150.000 Kč, okamžitě putovala
rovnou na účet SOS Ukrajina Člověka v tísni. Veškeré náklady na
výrobu ponese ELTON. „Jsem nesmírně pyšná na svoje kolegy, kteří do hodinek nezištně vložili svůj čas i energii,“ říká Renata Červenák Nývltová, která pochází přímo z Nového Města nad Metují
a v našem městě žije.
ELTON navíc následně vyrobil pro mateřský holding Czechoslovak
Group jedinečný model hodinek Orlík. Ten byl ve velkolepé aukci
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v pražském Rudolfinu, které se zúčastnil i ukrajinský velvyslanec,
vydražen za neuvěřitelné 2.000.000 korun. Získané finance podpoří Ukrajince, kteří statečně bojují za ohroženou vlast. „Chtěli jsme
vytvořit hodinky, které budou natolik zajímavé a unikátní, že se
o ně zájemci poperou. Z výsledné částky je jasné, že se to povedlo
na výbornou,“ usmívá se paní ředitelka a dodává „Těší mě, že jsme
přispěli k cílené pomoci, která zamíří tam, kde je nejvíc potřeba.
Navíc něčím, co umíme opravdu skvěle.“.
Lada Adámková
ELTON hodinářská, a. s.

Novoměstský zpravodaj

Školy a Škol sk á z aŘízení
ZÁKLaDní umĚLecKÁ ŠKoLa BeDŘicHa SmetanY

Opět je tu červen, milí čtenáři. Měsíc, který už naše žáky odvádí
myšlenkami na letní prázdniny. Nicméně stále je tu školní rok, za
kterým se můžeme ohlédnout. A samozřejmě opět vás chceme informovat a zároveň pozvat na „zuškovou“ událost roku.
PŘIHlÁŠKY Na ŠKOlNÍ ROK 2022/2023
1. kolo přihlášek končí 15. června
V případě naplněnosti vámi vybraného studijního zaměření (nástroje), bude na dané zaměření vyhlášeno výběrové řízení. Termín výběrového řízení sdělíme do 17. června. O přijetí všech nových žáků, kteří podali přihlášku v 1. kole, budeme informovat do
24. června.
2. kolo přihlášek bude spuštěno od 25. června
Na webových stránkách školy budou zveřejněna volná studijní zaměření. V případě naplněnosti vámi vybraného studijního zaměření (nástroje) o přijetí žáka, rozhoduje čas přijetí přihlášky. O přijetí žáka přihlášeného ve 2. kole budete informováni do 30. srpna.
V případě naplněnosti vámi vybraného zaměření můžeme s vámi
konzultovat přihlášku na zaměření jiné.
Přihlášky posílejte pomocí elektronického formuláře, který naleznete na www.zusnovemesto.cz.

1962 - Založeno Novoměstské komorní sdružení
1974 - Z iniciativy ředitele školy byl organizován festival Mládí a hudba
1976 - Ředitelem byl jmenován Miloslav Vondřejc
1978-1983 - Zavedení ústředního topení v celé škole a úprava
osvětlení v koncertním sále
1987 - Otevřena zrekonstruovaná druhá budova školy č. p. 1238
1994 - Autorský večer Dušana Vrchoslava v doprovodu komorního
orchestru ZUŠ
1998 - Škola nabyla právní subjektivity a získala své IČO
2000 - Dokončena rekonstrukce elektroinstalace v budově č. p. 1209
2001 - Vznikají pěvecké sbory pro všechny věkové kategorie
2006 - Otevřeny pobočky školy v Jasenné u Jaroměře a v České Skalici
2010 - Vydán Rámcový vzdělávací program pro umělecké vzdělávání
2018 - Ředitelem se stal Tomáš Hvězda
2019 - Škola využívá další budovu na náměstí č. p. 1218 (bývalý
hotel Merkur)
2020 - Rekonstrukce učeben a dílen výtvarného oboru
Drazí čtenáři, naši žáci, milí rodiče a přátelé!
I když byl tento školní rok provázen nelehkou dobou, snažili jsme
se dál plnohodnotně pracovat a věnovat se naplno tomu, co je
naším posláním. Na koncertech a vystoupeních, nejen absolventských, jste spolu s námi mohli vidět a slyšet, že píle všech se vyplatila. A budeme se snažit i dál, aby naše škola s chloubou slavila další a další výročí. Přejeme všem krásné léto plné odpočinku
a u pravidelného okénka do naší „zušky“ se budeme těšit opět
v zářijovém čísle Novoměstského zpravodaje.
Lucie Kotěrová

slavÍMe 75 let - KONCeRt K vÝROčÍ ZalOŽeNÍ ŠKOlY
Již v několika číslech našeho pravidelného okénka jsme vás informovali o tom, že naše škola slaví krásné výročí svého založení.
Vrátili jsme se do minulosti, kde jsme se ohlíželi za historií naší
školy, ale věnovali jsme se i tomu, jak škola vypadá dnes. A proto
všechno je plánován velký koncert na Husově náměstí na oslavu
výročí 75 let od založení školy, který se uskuteční 10. června od 16
hodin. Na koncertě uvidíte a uslyšíte: Archi con Brio, Gioco, Dechový orchestr, Pěvecké sbory (Malíček, Prostředníček, Paleček), Kytarový soubor, Akordeonový soubor, Přípravné orchestry, Soubor
bicích nástrojů, Výtvarný obor, Taneční obor a další...
Spolu s tímto výročím slaví i naše pobočka v České Skalici své narozeniny, je tu s námi již 15 let. Při příležitosti oslav připravujeme
novou brožuru, která se stručně věnuje historii školy, ale především se věnuje současné podobě a dalšímu směřování. Tato brožura bude k dostání právě na velkém koncertě na Husově náměstí.
Nenechte si ji ujít!
O něco málo se s vámi ale můžeme podělit už teď aneb Historie
v bodech
1946 - Založení pobočky Hudební školy Opočno v Novém Městě
nad Metují
1949 - Osamostatnění školy a nástup první ředitelky Melánie Novákové
1954 - Dokončení rekonstrukce budovy č. p. 1209 pro účely hudební školy a získání čestného jména Hudební škola Bedřicha Smetany v Novém Městě nad Metují
1958 - Školu přebírá jako ředitel pan Dušan Vrchoslav
1961 - Hudební školy jsou vedeny jako Lidové školy umění, kde se vyučují čtyři obory (hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický)
1962 - Poprvé organizováno hudební soustředění orchestru

červen 2022
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Nové Město nad Metují na historických fotografiích
(VI) Co bylo a už není...
1

2

3

4

5

6

Čas běží kupředu. Některé věci přetrvají, jiné najdou jiný účel nebo zmizí. Kaplička na Rezku vystavěná v 18. století neměla ve svém
sousedství jen lázeňský dům, ale rovněž poustevnu (foto 1). V ní žil poustevník, jehož hlavním úkolem byla údržba kaple a léčivé
studánky. U vodních toků ještě zůstaneme. V místě dnešního autobusového nádraží se nacházel rybník Čepelka, který byl v roce
1913 zasypán (foto 2). Blízká budova Rychty měla původně přístavbu zvanou Dvorana, jež sloužila jako divadelní sál, hostinské pokoje a od roku 1921 též jako Kino Invalidů. Ke zboření došlo v roce 1975 (foto 3). Na opačné straně stávala budova spořitelny, dnes
Městská knihovna (foto 4). Nejen Ostrava, ale i naše město mívalo svou Stodolní. Nazývala se tak dnešní Klosova ulice, protože jí
dříve dominovala hospodářská stavení (foto 5). Před novoměstským zámkem stával pivovar, kde sládkoval František Smetana, otec
slavného skladatele (foto 6). Dnes na tomto místě nalezneme sochu jeho syna Bedřicha a dětské hřiště.
Text: Jiří Švanda
foto: archiv Městského muzea Nové Město nad Metují
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TURISTICKÉ AUTOBUSY

1)
10:00
|
10:09
10:11
10:14
10:18
10:23
10:26
10:29
10:30
10:36
10:37
10:43
10:45
10:46
10:47
10:53
10:55
10:59
11:02
11:03
11:06
11:10
11:15
11:16
11:20

38×

Deštné v Orl. h., Šerlich – Nové Město n. Met.
– Česká Skalice – Jaroměř

396
1)
15:20
|
15:30
15:32
15:35
15:39
15:44
15:47
15:50
15:52
15:58
15:59
16:05
16:07
16:08
16:09
16:15
16:17
16:21
16:24
16:25
16:28
16:32
16:37
16:38
16:42

1)
9:35
9:25*
|
9:20
9:16
9:12
|
9:05
9:01
9:00
8:54
|
8:45
|
8:35
8:25
8:20
|
8:14
8:10
8:05
|
|
7:50
|
7:40

Deštné v Orl. h., Šerlich
Deštné v Orl. h., Zákoutí hotel Orlice
Deštné v Orl. h., sjezdovka
Deštné v Orl. h., Národní dům
Deštné v Orl. h., odb. Špičák
Sedloňov, ObÚ
Sněžné, Na Krahulci
Bystré
Bačetín, ObÚ
Ohnišov, U Jelena
Bohdašín, Vanovka
Nové Město n. Met., nám. Republiky
Nové Město n. Met., Na Rychtě
Nové Město n. Met., žel. st. 
Provodov-Šonov, Šonov, hostinec
Provodov-Šonov, Provodov, náves
Česká Skalice, Rozkoš
Česká Skalice, nám.
Velký Třebešov, hostinec
Dolany
Jaroměř, pod náměstím
Jaroměř, Husova
Jaroměř, Terminál HD 

1)
14:00
13:50*
|
13:45
13:41
13:37
13:32
13:30
13:26
13:25
13:19
13:16
13:10
|
13:00
12:50
12:45
|
12:39
12:35
12:30
|
|
12:15
|
12:05

1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích.
*) Možný pouze výstup.
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3)
8:10
8:20
8:24
8:26
8:37
8:49

38×

Náchod – Kudowa Zdrój – Karlów
3)
10:10
10:20
10:24
10:26
10:37
10:49

3)
13:10
13:20
13:24
13:26
13:37
13:49

Náchod, aut. st. 
Kudowa Zdrój, dw. kol. 
Kudowa Zdrój
Karlów, Bledne skaly
Karlów

3)
9:29
9:19
9:15
9:13
9:00
8:50

3)
12:49
12:39
12:35
12:33
12:20
12:10

3)
15:49
15:39
15:35
15:33
15:20
15:10

3) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích, od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 také v pracovní dny

1)
8:37
8:38
8:40
8:42
8:44
8:45
8:47
8:48
8:50
9:05
9:07
9:09
9:10
9:12
9:14

1)

7:30
7:35
7:45
7:47
7:50

38×

Deštné v Orl. h., Šerlich – Olešnice v Orl. h. – Nový Hrádek
– Nové Město n. Met. – Náchod

395
1)
10:20
|
10:29
10:31
10:33
10:34
10:36
10:38
10:40
10:41
10:43
10:45
10:47
10:49
10:52
10:54
10:56
10:58
11:04
11:05
11:13
11:22
11:25
11:35
11:37
11:40

2)
10:20
|
10:29
10:31
10:33
10:34
10:36
10:38
10:40
10:41
10:43
10:45
10:47
10:49
10:52
10:54
10:56
10:58
11:04
11:05
11:13
11:22
11:25

1)
16:20
|
16:29
16:31
16:33
16:34
16:36
16:38
16:40
16:41
16:43
16:45
16:47
16:49
16:52
16:54
16:56
16:58
17:04
17:05
17:13
17:22
17:25
17:35
17:37
17:40

Deštné v Orl. h., Šerlich
Deštné v Orl. h., Zákoutí hotel Orlice
Deštné v Orl .h., sjezdovka
Deštné v Orl. h., Národní dům
Deštné v Orl. h., Jitřenka
Deštné v Orl. h., odb. Špičák
Sedloňov, Horní Sedloňov
Sedloňov, ObÚ
Sedloňov, Polom, lípa
Sedloňov, Polom, kaplička
Olešnice v Orl.h., skiareál
Olešnice v Orl.h., nám.
Olešnice v Orl. h., dolní
Nový Hrádek, Rzy, odb. Dlouhé
Nový Hrádek, Rzy, u Andršů
Nový Hrádek, Rzy, u Pařízků
Janov, Tis, odb. Sněžné
Nový Hrádek, nám.
Slavoňov, kostel
Nové Město n. Met., Na Rychtě
Nové Město n. Met., žel. st.
Náchod, Staré Město, rozc.
Náchod, Okresní soud
Náchod, aut. st.

3)
9:55
9:45*
9:40
9:37
|
9:33
|
9:29
9:26
9:24
9:22
9:20
9:16
|
9:11
|
|
9:05
9:00
8:55
8:47
8:35
8:27
|
|
8:05

1)
14:05
13:55*
13:50
13:47
|
13:43
|
13:39
13:36
13:34
13:32
13:30
13:26
|
13:21
|
|
13:15
13:10
13:05
12:57
12:45
12:37
|
|
12:20

1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích.
2) Jede od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 v pracovní dny.
3) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích, od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 také v pracovní dny.
*) Možný pouze výstup.
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1)

1)
11:38
11:39
11:41
11:43
11:45
11:47
11:48
11:50
12:05*
12:07*
12:09*
12:11*
12:12*
12:14*
12:15*
12:16*

1)
Úpice, Veselka
Úpice, most F. L. Riegra
Úpice, most II. odboje
Úpice, Sychrov
Batňovice, Na Mýtě
Batňovice, kostel
Velké Svatoňovice, Valy
Malé Svatoňovice, Polytex
Malé Svatoňovice, žel. st. 
Malé Svatoňovice, J. Masaryka
Malé Svatoňovice, odb. Kyselá hora
Malé Svatoňovice, Petrovice
Malé Svatoňovice, Strážkovice
Malé Svatoňovice, Odolov
Jívka, odb. Tmavý Důl
Rtyně v Podkr., Tmavý Důl

10:15
10:13
10:11
10:10
10:08
10:07
10:05
9:51
9:50
9:48
9:47
9:45
9:43

1)
13:18
13:16
13:14
13:13
13:11
13:10
13:08
13:07
13:05
12:51
12:50
12:48
12:47
12:45
12:43
12:41
12:40

1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích.
*) do 11. 6. jede o 15 minut dříve
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18:07
18:05
|
|
17:50

6×

Úpice – Malé Svatoňovice – Malé Svatoňovice, Odolov

423

3)
8:20
8:30
8:35
8:50
8:56
9:05
9:07
9:17
9:24
9:30
9:31
9:35
9:51
9:58
10:03
10:09
10:13
10:16
10:19
|
10:33
10:43

38×

Náchod – Červený Kostelec – Trutnov
– Pec p. Sněžkou – Malá Úpa
Náchod, aut. st. 
Velké Poříčí, Krausova
Hronov, aut. st.
Červený Kostelec, aut. st.
Rtyně v Podkr., aut. st.
Úpice, most II. odboje
Úpice, most F. L. Riegra
Trutnov, Bohuslavice
Trutnov, Poříčí, Ječná
Trutnov, žel. st. 
Trutnov, aut. st.
Svoboda n. Úpou, aut. st.
Horní Maršov, most
Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.
Pec p. Sněžkou, aut. st.
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, odb. Malá Úpa
Malá Úpa, Spálený Mlýn
Malá Úpa, Pomezní Boudy

1)
15:37
15:28
15:23
15:09
15:02
14:54
14:52
14:40
14:34
14:30
14:29
14:26
14:11
14:06
14:01
13:58
13:54
13:51
13:46
13:41
13:35
13:25

3)
17:37
17:28
17:23
17:09
17:02
16:54
16:52
16:40
16:34
16:30
16:29
16:26
16:11
16:06
16:01
15:58
15:54
15:51
15:46
15:41
15:35
15:25

1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích.
3) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích,
od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 také v pracovní dny.
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Klub českých turistů
Nové Město nad Metují
Program červen 2022

11. června 2022
26. ročník – Pohádkový šmajd se stopou
Vycházka pohádkovým lesem pro rodiče s dětmi, 5 km,
schůdné s kočárkem, cíl na Pavlátově louce. Start
13-15 hod. od sokolovny. Vedoucí: Soňa Novotná.
11. června 2022
stezka českem
Putování podél hranic, úseky vedené v Královéhradeckém
kraji Špindlerův Mlýn – Pomezní boudy - Teplice n. Met –
Broumov – Náchod – Šerlich – Hanička. Jednotlivé úseky
19-32 km. Zajišťuje celostátní vedení KČT s odbory v oblasti.
18. června 2022
Podorlická vycházka
Autobusem do Křovic – Valské Doly – Valské údolí –
Ohnišov – Vanovka – Klopotovské údolí – NMNM 12 km.
Vedoucí Dietmar Böhme.
23.-26. června 2022
Železné hory a Žďárské vrchy
4denní cyklistický zájezd s partnerským klubem KKZK Nová
Ruda. Seč, skanzen Vysočina, Hlinsko, přehrada Vír, Pernštejn, Přibyslav, Ždár nad Sázavou, Nové Město na Moravě,
Proseč, Toulovcovy maštale, Nové Hrady, Litomyšl. Ubytování Penzion Poslední míle Milovy. Vedoucí: Luboš Hanuš.

STEPÍK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Vás zve na

NÁBOR NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23
PRO DĚTI VE VĚKU 4 – 18 LET
•
•
•
•
•
•

Děti na startu
Gymnastika
Aerobik, Step aerobik
Roztleskávačky
Soutěžní týmy – Fitness
Trampolínky

Nábor se koná:
22. června 2022 v 16:00 – 18:00 hod.

v Novém Městě nad Metují,
v tělocvičně Malecí 585 (naproti potravinám Verner)
• Taneční a pohybová přípravka
• Standardní a latinskoamerické tance
• Moderní tanec
• Street Dance

Jana Michelová, tel. 606 181 148
info@fitnesjana.cz

www.stepik.eu
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sport

T. J. Sokol Nové Město nad Metují pořádá
Velkou cenu Nového Města nad Metují v athénském šplhu
sobota 25. 6. 2022, od 12:30 do 16 hodin,
Husovo náměstí
▪ Závody pro děti a mládež na 3 m dlouhém laně,
▪ Závody pro mládež a dorost na 4,5 m dlouhém
laně,
▪ Závody pro příchozí na 4,5 m dlouhém laně,
▪ Hlavní závod na 14 m dlouhém laně,
➢ předpokládaný start ve 14 hodin
Záštitu nad závodem převzalo město Nové Město nad Metují

informace: sokol-novemestonm.webnode.cz

Pozvánka na lukostřelbu a velkou cenu Nového Města nad Metují
V úvodu července hostí Nové Město nad Metují tradičně světovou paralympijskou lukostřelbu. V týdnu 2.-9. 7. se Stadion gen. Klapálka přemění na lukostřeleckou střelnici, kterou zaplní na 300 účastníků Světového a Evropského poháru.
Opět budou k vidění neuvěřitelné sportovní výkony a životní příběhy nejlepších para-lukostřelců z 35 zemí celého světa!
Mezinárodní atletická velká cena letos opět v Novém Městě nad Metují
V sobotu 23. července 2022 uspořádají novoměstští atleti již 44. Velkou cenu Nového Města nad Metují. Po dvouleté covidové pauze
tak navazují na dlouhou tradici jednoho z nejlepších tuzemských atletických mítinků. V nabitém odpoledním programu pořadatelé
připravili 13 mužských a 6 ženských disciplín. Organizační generálkou na velkou cenu bude ligové utkání družstev mužů a žen na
stadionu gen. Klapálka již v sobotu 11. června.
David Šnajdr

červen 2022
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Hokejová sezóna pohledem
šéftrenéra mládeže a zástupce mládežnických kategorií
spartak má o svou budoucnost pravděpodobně postaráno…
Štěpán lukášek - šéftrenér mládeže
Štěpáne, zimní sezóna 2021/2022 je za námi. Jak bys ji zhodnotil z pohledu šéftrenéra mládeže na mládežnické kategorie?
Musím přiznat, že jsem pyšný na to, v jakém složení, ale především
počtu dětí máme mládežnické kategorie obsazeny. Především u těch
nejmenších hokejistů jsem z pohledu počtů a výkonnosti hráčů přesvědčen, že Spartak má o svou budoucnost pravděpodobně postaráno. Tímto bych chtěl touto cestou poděkovat hráčům, ale především rodičům za to, že své děti podporují a vedou k tomuto krásnému
sportu i za cenu obětování vlastního drahocenného času a dalších
ústupků.
Projevila se nějak „covidová doba“ a její opatření na přístupu dětí či
jejich úbytku, nebo se naopak zapojily s chutí a ve větším počtu?
Z této situace jsem měl obavy, ale byl jsem příjemně překvapen ze
zodpovědnosti a přístupu hráčů, neboť jejich návrat k hokeji byl téměř
stoprocentní, a za to jim patří můj dík.
Začínáte se již s hráči připravovat na následující sezónu?
Ano. Po měsíční pauze jsme 2. 5. 2022 zahájili letní přípravu na novou
sezónu. Tréninky máme 2x až 3x týdně na letišti, zimním stadionu, na
atletickém stadionu a v plaveckém bazénu. Letní přípravu zakončíme
týdenním kempem na chatě Juráška v Orlických horách a ti nejmenší ji
zakončí formou příměstského tábora na našem zimním stadionu. Poté
dáme hráčům možnost užít si prázdniny a na hlavní hokejovou sezónu se připravíme na konci srpna na týdenním kempu v Trutnově, kde
hráči již budou absolvovat tréninkové jednotky na ledě a následně na
ně navážeme na našem zimním stadionu, kde v té době již snad bude
také ledová plocha.

Jaká byla atmosféra v kabině a spolupráce s novým mladým trenérem?
Atmosféra v kabině byla, jak už to bývá u sportu, jednou napjatá a podruhé veselá. Spolupráce s novým trenérem mě zase o něco osobně
obohatila a přinesla nám jako týmu nové poznatky a zkušenosti.
Jan Jaroš 10 let - přípravka 2012
Honzíku, jak si letos vedla tvá kategorie Přípravek 2012? Podařil se vám nějaký cenný úspěch?
V průběhu celé sezóny jsme odehráli mnoho mistrovských i přátelských
utkání. Začali jsme postupně zkoušet
hrát na celé hřiště v počtu 5 proti 5. Je
to pro nás velká změna. Většinu utkání jsme vyhráli i přes počáteční neúspěch. Vyzkoušeli jsme si hrát se soupeři jako je Mountfield HK, HC Trutnov
a HC Dynamo Pardubice a mohli jsme
porovnat styl hry a zdatnost hráčů.
Co tě v tréninku a na hokeji nejvíce
baví? Je to náročný sport?
Od malička se mi tento sport líbil a můj
děda mě bral na domácí utkání Spartaku. Chtěl jsem si to vyzkoušet
a natolik se mi to zalíbilo, že už hokej hraji čtvrtým rokem. Sport je to
náročný, hlavě na fyzičku, styl bruslení a v sezóně také na volný čas.
Baví mě to, že se můžu pořád zdokonalovat, okoukávat různé finty
a taktiky.
Pravidelně jsi chodil na zápasy domácího a-týmu. Máš mezi hráči nějaký vzor/vzory?
Ano, mám. Jednoznačně je to kapitán A-týmu David Reichmann a Radek Velinský.
antonín Jelen 5 let - přípravka

Kryštof Kubišta, 16 let - dorost
Kryštofe, jak se letos dařilo tvé kategorii dorostu? splnili jste si svůj
předsezónní cíl?
Mé kategorii dorostu se letos dařilo celkem dobře. V základní části
jsme se umístili na druhém místě a postoupili do nadstavby. Musím
ale říct, že jsme si předsezonní cíl nesplnili, jelikož jsme chtěli postoupit do Ligy dorostu nebo alespoň do baráže o Ligu dorostu, kterou měl
zajištěn třetí tým nadstavby. Bohužel jsme skončili čtvrtí.
Kolikrát v týdnu trénujete? Připravuješ se nějak i sám individuálně,
také mimo led?
Trénujeme 3x do týdne a jedenkrát do týdne jsme měli suchou přípravu. Každý se také individuálně připravuje sám. Já se mimo led připravuji různými sporty či aktivitami, jelikož chci být v kondici a dobré
formě.
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toníku, letošní sezonu sis zahrál několik opravdových zápasů. Jaké to bylo?
dal jsi gól?
Bylo to dobrý. Trošku jsme prohrávali,
ale dali jsme hodně gólů. Já jsem dal
několik gólu, jen nevím, jak to máme
napravit, když prohrajeme.
Hrají s tebou jen kluci nebo i holčičky?
Musíš někdy kvůli hokeji brzy vstávat?
Holčičky taky hrají. Jedna se jmenuje
Nikolka. Hrajou taky kluci, můj kamarád Domča a taky Šíma. Brzo musím
vstávat, musím se najíst brzo a pak
hned vyrazit na hokej.
Máš nějaký hokejový vzor a chtěl bys
jednou hrát jako on?
Connor McDavid, ten hraje za Edmonton. A já bych chtěl být nejlepší hráč
a chtěl bych dát mezi nohy tu kličku.
Děkuji za rozhovor!
Kateřina Hejzlarová

Novoměstský zpravodaj

Klub seniorů dobrá pohoda / Okénko pro naše seniory – červen 2022
čtvrtek 2. 6. 2022 – setkání ve 13.30 h. na autobusovém nádraží. Čeká vás vycházka na Rezek a do jeho okolí. Připravila
a vede ji Dana Škodová.
Pátek 10. 6. 2022 – setkání ve 14.00 h. na Husově náměstí
u ZUŠ B. Smetany.
Tato škola má oslavu 75. výročí založení. Na náměstí bude
probíhat vystoupení všech oborů školy.
Úterý 14. 6. 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině
Bude se promítat film „Betlémské světlo“.
čtvrtek 16. 6. 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině
Budeme vybírat peníze na další autobusové zájezdy – Litoměřice, Harrachov a Broumov. Dále organizační záležitosti.
sobota 18. 6. 2022 – setkání v 8.00 h. u kina
Odjíždíme na plánovaný zájezd do Železných hor – Slatiňany
a Veselý Kopec.
čtvrtek 23. 6. 2022 – setkání ve 14.00 h. u knihovny
Procházka s vyprávěním o historii novoměstských domů.
Projdeme se až k Sepskému mostu a podskalím se vrátíme
zpět na náměstí, kde vás čeká osvěžení v cukrárně. Organizuje Eva Nováková a Zdena Staňková.

Úterý 28. 6. 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině
Bude se promítat film „Známí neznámí“.
čtvrtek 30. 6. 2022 – setkání ve 14.30 h. u kina
Podíváme se do obnovené Bartoňovy zahrady, projdeme se
Březinkami. Zakončení vycházky bude pro vás překvapením.
Zajišťuje Věra Mimrová.
Poděkování
Ve čtvrtek 14. dubna 2022 se v našem Klubu seniorů uskutečnil překrásný koncert, o který se zasloužila paní učitelka
Pavla Potůčková – hra na klavír - a její dcera – hra na housle.
Na závěr byla vynikající čtyřhra na klavír. Byl to pro nás výjimečný zážitek v předvelikonoční době a všichni si přejeme
v tomto pokračovat.
Bylo to velké pohlazení po duši! Děkujeme!
stále jsou ještě volná místa na zájezdy:
7. 7. - České středohoří – Litoměřice
23. 8. - Harrachov
3. 9. - Broumov
Zájemci se hlásí u Věry Mimrové.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, SLEDUJTE VÝVĚSKY A NOVOMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ!
ZA KLUB SENIORŮ ZDRAVÍ VĚRA MIMROVÁ

společenská rubrika

v dubnu 2022 oslavili svá životní jubilea
70 let

Věra Sedláčková

75 let

Stanislava Králová
Vladimír Habr
Miroslav Šenfluk

85 let

Přemysl Oplt
Arpád Kupincay
Jiřina Čtvrtečková

95 let

Anna Černá

K přivítání mezi občany našeho města
byly se svými rodiči pozvány děti:
Vilém Woytela, Julie Prouzová, Karolína Kozová
Markéta Povejšilová, Radim Lakomý, Jonáš Hronovský
Jakub Preininger, Vít Špinka, Jana Popová
Jonáš Knoulich, Patrik Voborník
Oslavencům, rodičům dětí i novým malým občánkům našeho města hodně štěstí, pevné zdraví a vše nejlepší přeje redakce.

Rozloučení se zesnulými
v dubnu 2022 z našich řad odešli

Oldřiška Benešová, Marie Čermáková, Zdeněk Kejzlar
Marie Kučerová, Anatolij Ornst, Květoslava Prouzová
Čest jejich památce!

červen 2022
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PLACENÁ INZERCE

generální partner

16.7.2022

MIG 21
KOMUNÁL

TURBO
MALINA BROTHERS
DIVOKEJ BILL revival
BENJAMING‘S CLAn
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PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK
ZAHÁJEN

300 Kč / do 30. 4.
350 Kč / do 15. 7.
400 Kč / na místě

Vstupenky v síti Kupvstupenku.cz
www.kupvstupenku.cz
IC Hronov | CA Martincová Hronov | IC Broumov
IC Česká Skalice | IC Červený Kostelec | IC Dobruška
IC Hradec Králové | IC Náchod | IC Trutnov | IC Úpice
Dohajan.cz Náchod | IC Nové Město nad Metují
IC Police nad Metují | IC Teplice nad Metují

www.pivobrani.eu

Novoměstský zpravodaj
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... BUĎ JEDNÍM Z NÁS
Aktuálně hledáme kolegy na tyto pozice:
Montážní dělník

• Přechozí praxe či vyučení, pozitivní a aktivní
přístup k práci • Možnost práce v jedné směně

Strojírenský dělník

• Manuální zručnost, orientace v tech. výkresech,
znalost používání základních měřidel • Práce v
jedné směně

Elektromechanik

• SOU/SŠ zaměření elektro, znalost elektro předpisů a norem, porozumění výkresům, schématům
a montážním postupům • Práce v jedné směně

Obsluha moderních CNC strojů

• Praxe a vyučení v oboru obsluha CNC strojů nebo
obráběč kovů, proaktivní přístup • Třísměnný provoz

Manipulant

• Fyzická zdatnost, kvaliﬁkace jeřábníka a řidiče
motorového vozíku výhodou • Práce v jedné směně

Ekonom

• Znalost rozpočetnictví, kalkulací, plánování ve
středně velké ﬁrmě • Pružná pracovní doba

červen 2022

Samostatná účetní

• Znalost účetnictví a daňové problematiky
• Zkušenost s účetnictvím v mezinárodní ﬁrmě
• Pružná pracovní doba

Nabízíme:

• zázemí úspěšné mezinárodní společnosti
• stabilní práce s možností osobního rozvoje
• nástup do práce okamžitě
• zaměstnanecké beneﬁty
• práce v jedné směně/pružná pracovní doba

Kontaktujte naše personální oddělení:
Markéta Ulrychová
+420 602 271 667
Marketa.Ulrychova@koenig-bauer.com

Více informací:

https://kba-graﬁtec.cz/kariera
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Zubní pohotovost - červen 2022
Zubní pohotovost je zajišťována v sobotu, v neděli a ve svátek od 8.00 do 12.00 hodin. Po celý víkend jsou k dispozici dva lékaři.
sobota 4. června
Neděle 5. června
Mddr. lucie Škodová třísková
Krásnohorské 672
Náchod
Tel.: 737 449 355

sobota 11. června
Neděle 12. června
Mudr. vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66
Broumov
Tel.: 491 502 425

sobota 18. června
Neděle 19. června
Mudr. Ivana vejmolová
Náchodská 548
Velké Poříčí
Tel.: 491 482 000

sobota 25. června
Neděle 26. června
Mudr. Jana Šimková vaňková
Sokolská 215
Červený Kostelec
Tel.: 491 463 421

Mudr. simona ságlová, Ph.d.
ZŠ Malecí
Nové Město nad Metují
Tel.: 491 520 373

Mudr. lucie strnadová
Z. Němečka 130
Jaroměř – Josefov
Tel.: 491 812 495

Mudr. Jana Šťovíčková
Denisovo nábřeží 665
Náchod
Tel.: 491 423 748

Mddr. Šárka Šejvlová
Husova 931
Jaroměř
Tel.: 491 812 944

PLACENÁ INZERCE

Chcete půjčit žábu?
V naší prodejně stavebnin v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou
jsme pro vás nově otevřeli PŮJČOVNU STAVEBNÍ TECHNIKY!

Hutnicí a vibrační desky

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS

Přistavování kontejnerů
soukromým osobám,
sdružením, ﬁrmám
Přeprava suti, odpadu, paliv,
stavebního materiálu apod.
Likvidace odpadu
Zajištění prodeje
palivového dřeva
Vrchoviny 142, Nové Město n. Met.

telefon 733 793 117

www.kontejnerydoprava.cz
Kontejnery.Vrchoviny@seznam.cz
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Žaluzie vnitřní, venkovní, vertikální,
látkové roletky, venkovní rolety,
lamelové dveře, sítě proti hmyzu,
těsnění oken, dveří, markýzy, plisé,
japonské stěny
vrchoviny 122
Nové Město nad Metují
tel.: 733 309 616
e-mail: mervart.ladislav@quick.cz

Koupím jakékoliv

mince a bankovky,

i celé sbírky. Zdarma ocením dle
aktuálních katalogů. Výkup platných
i neplatných peněz směnárnou.

Jsem členem České numismatické
společnosti. Seriozní jednání.
Petr Bárta, Husovo náměstí 1229
(vedle kostela, v cestovní agentuře)
549 01 Nové Město nad Metují

telefon 491 470 530 nebo 602 107 815

800 404 010
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NAŠE SLUŽBY

P O N Á S Č I S TOTA

STAVEBNÍ PRÁCE
ZAHRADNÍ ÚDRŽBA
OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
www.vermag.cz a 602 739 985
Z hejzlarova@vermag.cz

AUTOLAKOVNA
Vlastimil Kohout

Autolakovna Doly čp.366, 518 01 Dobruška 518 01

tel.: 494 622 241, 739 289 017, 736 481 772
www. kohout-autolaky.cz

PERNŠTEJNSKÉ ŽENY
A E V R O PA
1. 7. – 30. 9. 2022

Městské muzeum
Nové Město nad Metují
Otevřeno denně kromě pondělí
od 9 do 12 a od 12:30 do 17 hodin.
__________________________________________
w w w. m u z e u m - n m n m . c z

