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Vážení spoluobčané,
opět uběhl další měsíc a rád bych vám sdělil, 
co se událo nového. Hned první lednový týden 
jsme zavítali do kanceláře hejtmana KHK Mar-
tina Červíčka na společnou schůzku s vedením 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD), kde 
jsme vedle debaty o probíhajícím přečíslování 
silnic v našem městě navrhli i novou myšlen-
ku ohledně řešení tranzitní dopravy. Jsem moc 
rád, že je ŘSD ochotno se tímto novým pohle-
dem zabývat. O průběhu dalších jednání vás 
budu informovat.
Jednalo se také o rekonstrukci ulice U Zá-
zvorky, kde jsme se nakonec shodli na tom, 
že v letošním roce na rekonstrukci nedojde  
a bude probíhat až od března 2024. Město  
v rámci  této akce provede rekonstrukci chod-
níků a současně bu ovány sklepní prosto-
ry  přilehlé budovy Základní umělecké školy  
B. Smetany. Jarní termín byl zvolen především 
proto, aby byla co nejméně omezena hlavní tu-
ristická sezóna. Délka uzavírky je plánována na  
10 týdnů, ale musíme počítat s účastí archeolo-
gů, jejichž případné nálezy mohou práce pozdr-
žet. Pevně doufám, že k výraznějšímu zdržení 
nedojde. Příjemné setkání se uskutečnilo rov-
něž v prvním lednovém týdnu, a to s ředitelkou 
Mateřské a základní školy speciální NONA. Zde 
jsme předávali finanční dar z dobrovolných pří-
spěvků získaných ve stánku ukrajinských spe-
cialit na Dětském silvestru. Příspěvek jde na 
konto pořízení evakuační plošiny pro děti.
Dále jsme se sešli k projednání postupu pokra-
čování rekonstrukce „Staré školy“ v Krčíně, kde 
bychom letos měli mít kompletně hotovou pro-
jektovou dokumentaci a doufám, že i stavební 
povolení.
Na letošní rok chystáme řadu kulturních akcí, 
některé budou i nové. Již nyní vám mohu pro-

Milí „Novoměšťáci“,
jak již řada z vás určitě ví, za pár měsíců vám 
začneme doručovat informace o dění v našem 
městě zdarma přímo do vašich schránek. A ne-
jen to, také grafika Novoměstského zpravodaje 
se výrazně změní. Na všech těchto novinkách 
pracujeme s cílem, aby nová forma zpravodaj-
ství byla funkční a aby se vám líbila. 
Současně jste jistě zaznamenali maličkou 
změnu v posledních vydáních. Na první straně  
s vámi sdílí své dojmy a zkušenosti z uplynulé-
ho měsíce oba uvolnění zastupitelé společně. 
Tedy jak starosta Milan Slavík, tak já. „Okupu-
jeme“ tak celou jednu stranu časopisu! A plá-
nujeme tento rozsah udržet i v novém formátu, 
což je pro nás se starostou velký závazek, ke 
kterému oba přistupujeme velmi zodpověd-
ně. Protože jsme oba „strukturovaní“, rozdělili 
jsme si mezi sebou témata, kterým se budeme 
věnovat. Starosta bude psát především o vě-
cech společenských a velkých projektech. Ná-
plň mých příspěvků bude více provozně-eko-
nomická, což jsou témata, kterým se ve funkci 
místostarosty již věnuji a chci v tom pokračo-
vat. Určitě s vámi budu sdílet i nějaké jedno-
duché statistiky. Pár čísel je někdy lepších než 

zradit, že na počátek března se připravuje 
Novoměstský ples, letos poprvé v sokolovně. 
V dubnu zahájíme turistickou sezónu tradič-
ní akcí Brány města dokořán a velmi zajímavý 
bude květen. Týden od 20. do 27. května bude 
doslova nabitý kulturními zážitky.
Vše zahájí velká vinařská akce s tématem mla-
dých neboli „nových“ vín. První ročník se bude 
konat po celý den na Husově náměstí a v uličce 
směrem k Zázvorce, kde budete moci ochutnat 
vína v mnoha stáncích, a to převážně morav-
ských vinařů. Celou akci doprovodí různé kon-
certy a vystoupení. Měla by dorazit i delegace  
z partnerského Hildenu v čele se starostou 
Clausem Pommerem. Vše je ještě v procesu 
příprav, ale o všem vás budeme včas infor-
movat. Touto akcí startuje týden s Novoměst-
skou filharmonií, což bude svátek hudby, který 
vyvrcholí velkým open air koncertem tohoto 
skvělého tělesa na Husově náměstí 27. května. 
V tento den se navíc propojí s již 3. ročníkem 
Food art festivalu na novoměstském zámku  
a v přilehlém okolí. Vyjednáváme i hezké poča-
sí! Tradiční Dny evropského dědictví jsou také 
v plánu a letos připadají na 16. září.  Chystáme 
se je spojit s akcí Víkend elegance, která bude 
zahájena o den dříve v Hradci Králové. Součástí 
je páteční závod veteránů po Královéhradec-
kém kraji, se zastávkami v několika historických 
centrech měst. Mám radost, že to naše je letos 
mezi nimi. Věřím, že dojde i na spanilou jízdu 
naleštěných veteránů vybranými ulicemi naše-
ho města. Příjemná byla také účast na výroč-
ní schůzi hasičů, spolku Klubu českých turistů  
a Včelařů. Poprvé jsem se setkal také s obča-
ny v Osadním výboru Spy. Proběhlo jednání se 
zástupci novoměstského kláštera, se kterými 
jsme jednali o možnostech pomoci města při 
rekonstrukci budovy. 

půl stránky slov. Pojďme si to hned vyzkoušet. 
Vězte tedy, že od ustavujícího zasedání zastu-
pitelstva města dne 22. září jsme společně se 
starostou absolvovali již 426 schůzek, připravili 
3 jednání zastupitelstva, 5 zasedání rady měs-
ta, oddali 3 manželské páry, přivítali 21 nových 
malých občánků města a popřáli k životnímu 
jubileu 29 spoluobčanům. To nevypadá vůbec 
špatně, že?
Čísla se mohou hodit dokonce i jako oslí můs-
tek k dalšímu tématu. A tím tématem jsou 
nedávné prezidentské volby. Událost, kterou 
nelze po pár dnech opomenout. Na úvod se 
musíme všichni pochválit. Proč? Protože nás, 
občany tohoto města, věci veřejné zajímají. 
Svůj názor nás projevilo 
5 540, což je 75,34 % oprávněných voličů. Vo-
lební účast v našem městě byla nejen největší 
v porovnání se všemi městy v našem okolí, byla 
dokonce větší než v Královéhradeckém kraji 
(72,51 %) a i než v celé ČR (70,25 %). To je famóz-
ní výsledek! 
Také jsem moc rád, že naším novým preziden-
tem bude Petr Pavel. A to i s naším přispěním, 
protože pana Pavla u nás volilo 65,69 % voličů 
(v ČR 58,32 %).  To je další famózní výsledek, 

Zajímavá pro mě byla také účast na zaháje-
ní Olympiády dětí a mládeže v Hradci Králové 
nebo setkání se zástupci novoměstských skau-
tů. Těm bych rád poděkoval za účast na pietním 
aktu ve čtvrtek 26. ledna u příležitosti Meziná-
rodního dne památky obětí holocaustu před 
budovou MŠ Pod Výrovem.
Proběhlo také setkání s vedoucím technických 
služeb panem Trojanem s poděkováním za 
dlouholetou práci, neboť odchází do zaslouže-
ného důchodu. Ještě jednou bych mu zde chtěl 
poděkovat za nelehkou práci, kterou ve své 
funkci celých 27 let odváděl. Věřím, že bude mít 
v Ing. Vodžákovi důstojného nástupce. 
Poslední lednový den se konalo setkání s hejt-
manem Královéhradeckého kraje Martinem 
Červíčkem a zástupci starostů větších měst ná-
chodského okresu o problematice nedostatku 
pediatrů v regionu.
Koncem měsíce se konala v netradičním čase  
i jedna svatba, a to přímo v mé kanceláři.
V neposlední řadě věnujeme mnoho času plá-
novaným, ale i původně neplánovaným pro-
jektům, které by mohly vyhovovat avizovaným 
dotačním titulům. Připravujeme projekty na-
příklad na revitalizaci městských parků, foto-
voltaiku na vybraných městských objektech, re-
konstrukci Domu zdraví (krytý plavecký bazén), 
Letního areálu Metuje nebo i autobusového 
nádraží na Rychtě. Vedle toho intenzivně ře-
šíme i projekty prozatím dotačně nepodporo-
vané, což je např. areál bývalých kasáren nebo 
rekonstrukce Kina 70 – v této souvislosti využí-
vám příležitosti a rád bych vás pozval na výsta-
vu soutěžních návrhů, která se bude konat ve 
dnech 14. – 19. února přímo v prostorách kina.

Milan Slavík
starosta

který vnímám úplně stejně, jako to řekl náš 
nový prezident v úvodu svého prvního prezi-
dentského projevu: „Nevidím voliče, kteří vy-
hráli a kteří prohráli.“ 
I já jsem přesvědčen, že jsme vyhráli všichni. 
Domnívám se, že sobota 28. ledna 2023 bude 
jednou historiky označena jako přelomový oka-
mžik naší historie. Máme nyní společně šanci 
být u toho, že naše mladá demokracie koneč-
ně po více než třiceti letech dospěje. Před naší 
zemí je obrovská příležitost, kterou musíme 
využít. Když se spojíme, jak nám Čechům do-
poručuje třeba již pověst „O třech prutech Sva-
toplukových“, když spolu budeme diskutovat, 
a ne se hádat, když zase přestaneme slušnost 
považovat za slabost a začneme se navzájem 
respektovat, když budeme tvořit a ne bořit (což 
bylo naše hlavní volební heslo), máme všech-
ny předpoklady stát se sebevědomou, platnou  
a výkonnou součástí prosperující (nejen) Evropy.
Přeji na této cestě k prosperitě našemu městu 
a celé zemi hodně sil. (Wikipedie: „Prosperita je 
žádoucí stav, kdy se věci daří a rozvíjejí a dávají 
dobré naděje do budoucnosti.“)

Aleš Vrátný 
místostarosta
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky únorového čísla Novoměstské-
ho zpravodaje proběhla dvě 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. 4
Zasedání RM proběhlo dne 12. 12. 2022 za 
převážné účasti všech sedmi radních. Pro-
gram jednání obsahoval 61 bodů. Jednání 
trvalo od 13.00 do 20.35 hodin. 

Úvodní informace
» Rm vzala na vědomí rezignaci pana Mgr. 
Josefa Hylského na pozici člena ZM pro vo-
lební období 2022 - 2026 ke dni 30.11.2022 
a děkuje mu za jeho dosavadní práci. RM 
potvrdila a předala panu Ing. et Ing. Pavlu 
Dostálovi Osvědčení o nastoupení do funk-
ce člena ZM.

Finance
» Rm schvaluje, na základě doporučení 
hodnotící komise, jako vítěze veřejné za-
kázky nabídku společnosti INO, s. r. o., za 
nabídkovou cenu vzorových spotřebních 
košů v celkové výši 1.953.981,55 Kč vč. DPH.

majetkoprávní úkony
» Rm uložila OMM zveřejnit záměr měs-
ta pronajmout zpevněnou část pozemku  
p. p. č. 653/2 o výměře 2600 m2, druh po-
zemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad 
Metují, jako cvičnou plochu pro autoškoly 
a k provádění zkoušek řidičů dvoukolo-
vých motorových vozidel. RM uložila OMM 
projednat s ostatními autoškolami změ-
nu výše nájemného na paušální částku  
1.000 Kč/rok.

Rozvoj
» Rm byla seznámena se všemi dokumen-
ty z Pracovní skupiny Koupaliště z předcho-
zích let obsahující materiály k LAM - Letní 
areál u Metuje.
» Rm rozhodla o zmocnění radního Ing. 
Vladimíra Brože k provádění kroků vedou-
cích k přípravě investiční akce LAM a dále 
k řešení kroků souvisejících s přípravou 
revitalizace Jiráskových sadů a parkování  
u sokolovny s tím, že uvedené kroky budou 
průběžně konzultovány s vedením města  
a bude o nich pravidelně informována RM.
» Rm byla seznámena s prezentací Ing. 
Marvánové týkající se informací o součas-
ných a plánovaných dotačních titulech, tj. 
IROP 2021-2027 (Integrovaný operační pro-
gram) aj.

Školství, kultura a sport
» Rm souhlasila s přijetím účelově urče-

ného finančního daru pro Základní školu 
Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres 
Náchod, od spol. WOMEN FOR WOMEN,  
o. p. s., v rámci jejího charitativního projek-
tu Obědy do škol v celkové výši 10.738 Kč. 
Dar je určen výhradně k uhrazení stravného 
ve školní jídelně pro 3 žáky, a to v období 
ode dne 01.01.2023 do dne 30.06.2023.
» Rm schválila Dodatek č. 8 ke Smlouvě  
o zabezpečení stravování ze dne 19.07.2011 
mezi městem Nové Město nad Metují a spol. 
Scolarest - zařízení školního stravování, 
spol. s r. o., který spočívá v navýšení ceny 
obědů ode dne 01.02.2023 ve školní restau-
raci Scolarest - zařízení školního stravování 
spol. s r. o. při Základní škole Nové Město 
nad Metují, Komenského 15.
» Rm souhlasila se zapůjčením pódia vč. 
stanu SDH Nové Město nad Metují na akci 
„Koncert kapely KOMUNÁL“, která se usku-
teční dne 16.06.2023 u restaurace PEKLO.
» Rm souhlasila s vyhlášením zadávacího 
řízení na zakázku malého rozsahu Tisk No-
voměstského zpravodaje.
» Rm souhlasila s platností ode dne 
01.01.2023 se zvýšením cen vstupného  
v Městském muzeu Nové Město nad Metují 
a v Městské galerii Zázvorka.

Různé
» Rm vzala na vědomí Protokol o inspek-
ci poskytování sociálních služeb - Domova 
pro seniory Oáza. RM poděkovala Mgr. Janě 
Balcarové, ředitelce MSSS Oáza, za odvede-
nou práci v souvislosti s nadstandardním 
výsledkem inspekce poskytování sociální 
služby na Domově pro seniory Oáza.
» Rm schválila jako vítěze zadávacího říze-
ní na zajištění služeb pojišťovacího maklé-
ře nabídku společnosti OK Group a. s.
» Rm jmenovala slečnu Adrianu Menclo-
vou a slečnu Hanu Rolečkovou členkami 
komise SPOZ.

Rada města č. 5
Zasedání RM proběhlo dne 9. 1. 2023 za 
převážné účasti šesti radních. Program jed-
nání obsahoval 31 bodů. Jednání trvalo od 
13.00 do 20.22 hodin. 

správa nemovitostí
» Rm vzala na vědomí Zápis z 1. jednání 
Energetické komise ze dne 14.12.2022. RM 
rozhodla o zřízení funkce energetika pro 
všechny budovy, které vlastní Nové Měs-
to nad Metují s tím, že v rámci výkonu své 
funkce bude energetik sledovat a vyhod-
nocovat jednotlivé spotřeby na budovách 
(elektřina, plyn, voda) a následně navrho-
vat úsporná opatření. V souvislosti s tím RM 
ukládá OMM předložit ve spolupráci s OSÚ 
a OF návrh na zřízení této pozice, velikost 
úvazku, pracovní náplň a související objem 
finančních prostředků na krytí mzdových  

a provozních nákladů, a to včetně zdroje,  
z kterého budou tyto náklady, na které ne-
bylo v rozpočtu na rok 2023 pamatováno, 
hrazeny.
» Rm uložila OŠKS odeslat všem ředitelům 
příspěvkových organizací dopis ST, připra-
vený členem Komise energetické p. Matou-
šem Spilkou, a to včetně manuálu k zajiště-
ní úspor a s apelací na snižování spotřeby 
energií.

Rozvoj
» Rm byla seznámena se způsobem bytové 
výstavby ve městě formou družstevní vý-
stavby vč. možností jejího financování, a to 
pro lokalitu mezi ulicemi Československé 
armády a T. G. Masaryka (areál bývalých ka-
sáren).
» Rm vzala na vědomí dopis MgA. Víta Lu-
kase ze dne 02.01.2023 ve věci Výpovědi Pří-
kazní smlouvy ze dne 30.04.2008, podané 
podle § 724-732 občanského zákoníku. RM 
uložila TAJ připravit ve spolupráci s OMM 
vyhlášení uzavřené výzvy na externí služ-
bu - výkon funkce městského architekta  
a předložit text výzvy ke schválení v RM. 
RM poděkovala panu MgA. Vítu Lukasovi za 
jeho dlouholetou a svědomitou práci pro 
město Nové Město nad Metují, která probí-
hala ode dne 30.04.2008 až po současnost.
» Rm schválila podání žádosti o dotaci na 
akci „Řešení havarijního stavu kamenného 
mostu ve Vrchovinách“ do dotačního pro-
gramu Královéhradeckého kraje 23 RRDU3 
„Program obnovy místní části obcí” a záro-
veň i podání žádosti na individuální účel.
» Rm ukládá OMM připravit zadání na 
úpravu studie Jiráskovy sady, aby odpo-
vídala podmínkám dotačního programu 
infrastruktura a předložit toto zadání do 
pracovní skupiny LAM a Jiráskovy sady.

Školství, kultura a sport
» Rm souhlasila s přijetím účelově urče-
ného finančního daru pro Základní školu 
a Mateřskou školu Krčín od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího 
charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI  
v celkové výši 3.256 Kč. Dar je určen vý-
hradně k uhrazení stravného ve školní jí-
delně pro 1 žákyni, a to v období ode dne 
01.02.2023 do dne 30.06.2023.

Různé
» Rm jmenovala na základě výběrového ří-
zení, které proběhlo dne 14.12.2022, Ing. Mi-
chala Vodžáka, vedoucím Odboru technic-
kých služeb města Nové Město nad Metují, 
a to s platností ode dne 01.02.2023.

Zastupitelstvo města č. 3
Zasedání ZM proběhlo dne 20. prosince 
2022 za účasti 21 zastupitelů. Jednání se 

r a d n i c e  i n f o r m u j e
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konalo v Kině 70 od 17.00 do 21.45 hodin  
a na programu bylo 23 bodů.

Úvodní informace a vystoupení
» Zm schválilo Zápis z hodnotícího zase-
dání poroty, jehož obsahem je rozhodnu-
tí poroty o výběru nejvhodnějších návrhů 
architektonické soutěže „Kulturní centrum 
KINO 70“, o stanovení jejich pořadí, o roz-
dělení cen a udělení odměn.

Finance
» Zm vzalo na vědomí zařazení a úhradu 
členských příspěvků a darů ve znění přílo-
hy do rozpočtu města: Euroregion Glacen-
sis, Rychnov nad Kněžnou 55 tis. Kč, Nová 
Města v Evropě 8 tis. Kč, Sdružení histo-
rických sídel 12 tis. Kč, Městský klub Nové 
Město nad Metují 4 210 tis. Kč, Sportovní 
klub Nové Město nad Metují 50 tis. Kč (dar), 
Svaz měst a obcí ČR 35 tis. Kč, DSO Region 
Novoměstsko 146,11 tis. Kč a MAS Pohoda 
Venkova, Val 35 tis. Kč.
» Zm schválilo souhrnné částky na zvláštní 
dary a dotace na vyjmenované účely: Měst-
ský klub v Novém Město nad Metují - fes-
tival komedie 1 100 tis. Kč, Centrum Najá-
da s. r. o., Nové Město nad Metují 1 150 tis. 
Kč, sportovní oddíly - příspěvky na provoz, 
opravy, údržbu, ocenění sportovců a kolek-
tivů a využití sportovišť ve výši 6 350 tis. Kč, 
NONA 92, o. p. s., Nové Město nad Metují - 
provoz stacionáře 450 tis. Kč, program pre-
vence rizikového chování ve výši 150 tis. Kč, 
souhrnnou částku na dary a dotace města 
550 tis. Kč a dary a dotace města - dobro-
volnickou činnost s mládeží (mimo spor-
tovních oddílů) 150 tis. Kč. O poskytování 
finanční podpory na jednotlivé konkrétní 
projekty bude v rámci svých kompetencí 
daných zákonem o obcích a v duchu plat-
ných zásad rozhodovat RM. O přidělených 
podporách bude následně informovat ZM. 
Navržené podpory nad 50 tis. Kč podléhají 
schválení ZM.
» Zm schválilo návrh rozpočtu na rok 2023 
ve znění upravené přílohy k tomuto bodu. 
Součástí schváleného rozpočtu jsou tyto 
jmenovité projekty a akce: dopravní znače-
ní 120 tis. Kč, oprava ul. Družební II. etapa  
4 000 tis. Kč, rekonstrukce komunikace  

a VO v ul. Čelakovského - PD 20 tis. Kč, sta-
vební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem 
- DPS 400 tis. Kč, stavební úpravy komuni-
kace v ul. Na Bořetíně k ul. Sokolská - PD 
II. etapa 15 tis. Kč, obchvat města - vy-
hodnocení vypracovaných variant - studie 
proveditelnosti 380 tis. Kč, stavební úpravy 
chodníků v ul. Nádražní 6 700 tis. Kč, chod-
ník v ul. U Zázvorky - realizace 7 500 tis. Kč, 
cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší  
a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP 730 tis. 
Kč, cyklostezka Vrchoviny - Jesinky - Šonov 
400 tis. Kč, chodník do Klopotova - PD 180 
tis. Kč, řešení havarijního stavu kamenné-
ho mostu ve Vrchovinách 7 505 tis. Kč, lávka 
pod zámkem 500 tis. Kč, okružní křižovatka 
Vrchoviny - spoluúčast města 1 500 tis. Kč, 
přístřešek pro autobusovou zastávku Vr-
choviny 241 tis. Kč, zápůjčka VAK Náchod - 
vodovodní řad ul. Kasárenská 1 400 tis. Kč, 
projekt Kanalizace Nové Město nad Metují 
- udržitelnost 45 tis. Kč, ZŠ Malecí - moder-
nizace 670 tis. Kč, ZŠ Komenského - rekon-
strukce č.p. 14 na odborné učebny 720 tis. 
Kč, ZŠ Krčín - vybavení odborné učebny 
350 tis. Kč, Kulturní centrum Kino 70 částka  
5 000 tis. Kč, program Regenerace - pří-
spěvky na obnovu památek 100 tis. Kč, ZUŠ 
1209 - sanační opatření - realizace 2 000 
tis. Kč, dům čp. 1226 - nátěry dřevěných 
prvků 300 tis. Kč, program regenerace - pří-
prava projekčních podkladů pro žádosti na 
rok 2024 částka 400 tis. Kč, obnova staré 
školy v Krčíně - PD 205 tis. Kč, oprava míst-
ních památek 555 tis. Kč, program obnovy 
objektů architektonické hodnoty 300 tis. 
Kč, Letní areál Metuje (studie, zadávací do-
kumentace, PD) 2 000 tis. Kč, dětské hřiště 
Spy - doplnění prvků 140 tis. Kč, zateple-
ní fasády BD čp. 352 - 465 v ul. Zborovská  
a Nádražní - PD 400 tis. Kč, zateplení fasády 
BD čp. 475 - 476 v ul.Dukelská - PD 150 tis. 
Kč, rekonstrukce bytových jednotek v Domě 
s pečovatelskou službou III. etapa 300 tis. 
Kč, modernizace VO Nové Město nad Metu-
jí 5 300 tis. Kč, VO ul. Gen. Klapálka - PD + 
realizace 1 600 tis. Kč, VO ul. Zborovská - 
PD 9 tis. Kč, VO ul. Leštinská - PD 8 tis. Kč, 
nasvětlení přechodů u kruhové křižovatky 
TGM 300 tis. Kč, urnový háj vedle SMOS  
v ul. Čs. legií - PD 650 tis. Kč, technická in-

frastruktura 100 tis. Kč, městský mobiliář 
600 tis. Kč, technická pomoc 100 tis. Kč, 
orientační značení 50 tis. Kč, značení ulic  
80 tis. Kč, areál bývalých kasáren 2 650 tis. 
Kč, kontejnerové stání v ul. Družební 400 
tis. Kč, stará ekologická zátěž Elton 500 
tis. Kč, čištění skal a studny 400 tis. Kč, 
stabilizace svahu v ul. Havlíčkova 600 tis. 
Kč, stabilizace skály pod muzeem 800 tis. 
Kč, inundační most v ul. Husitská - reali-
zace 1 500 tis. Kč, realizace parku Březinky  
20 tis. Kč, stromořadí podél příjezdové 
cesty k letišti 35 tis. Kč, revitalizace parku 
u MSSS Oáza - I. etapa 500 tis. Kč, výměna 
světlíku a střešní krytiny na čp. 850 ve výši  
1 000 tis. Kč, Dům zdraví - studie revitaliza-
ce s možností rozšíření bazénu 400 tis. Kč, 
revitalizace parku Krčín 150 tis. Kč, Jirásko-
vy sady - PD 400 tis. Kč, ul. Pod Strážnicí 
- PD 450 tis. Kč, fotovoltaická elektrárna 
MSSS Oáza 3 100 tis. Kč, fotovoltaická elek-
trárna MŠ Vrchoviny 600 tis. Kč, fotovoltaic-
ká elektrárna ZŠ Krčín 2 000 tis. Kč.
» Zm schválilo poskytnutí části dotace  
z rozpočtu města 2023 Centru Najáda s.r.o. 
ve výši 450 tis. Kč a pověřuje ST podpisem 
smlouvy.
» Zm schválilo poskytnutí části dotace  
z rozpočtu města na rok 2023 Sportovní-
mu klubu Nové Město nad Metují z. s. ve 
výši 700 tis. Kč a pověřuje ST podpisem  
smlouvy.
» Zm schválilo poskytnutí části dotace  
z rozpočtu města na rok 2023 sportovnímu 
klubu Stepík Nové Město nad Metují, z. s., 
ve výši 100 tis. Kč a pověřuje ST podpisem 
smlouvy.

Podrobná znění zápisů a usnesení ze zase-
dání RM jsou pravidelně zveřejňována na 
internetových stránkách města, nebo jsou 
dispozici na MěÚ. Souhrny usnesení z jed-
notlivých zasedání jsou pak zveřejňovány  
v zákonných lhůtách na úřední desce MěÚ 
u Komerční banky a rovněž na elektronické 
úřední desce na www stránkách města. Ne-
dílnou součástí zápisů ze zasedání ZM jsou 
anonymizované zvukové záznamy zasedá-
ní, které jsou rovněž k dispozici na měst-
ském webu.    

(EK)

tÍsŇovÁ pÉče (Život Hradec Králové, o.p.s.)
či zprostředkovat pomoc všem svým uživatelům (24hod / denně  
7 dní v týdnu) výhradně svými zaměstnanci – pohotovostními pra-
covníky. Na území Nového Města nad Metují se nachází výjezdová 
jednotka, která dokáže zajistit pomoc konkrétnímu uživateli v tísni 
na základě svěřených klíčů od jeho obydlí. Uživateli tak nevznikají 
žádné škody na majetku a pomoc je poskytnuta bez prodlevy.
pokud vás služba tísňové péče zaujala, kontaktujte: 
sociální pracovnici tel.: 601 529 244, vedoucí tísňové péče tel.:  
733 735 734. Více informací naleznete na webu: www.zivothk.cz

Renata Šarounová

Služba Tísňové péče je terénní sociální službou, která zvyšuje bez-
pečnost života seniorů a osob se zdravotním postižením na území 
města Nového Města nad Metují a v jeho okolí. Je určena přede-
vším občanům, kteří zůstávají trvale doma, ale i těm, kteří jsou 
aktivní a chodí sami ven. Uživatel domácí tísňové péče u sebe nosí 
tísňové SOS tlačítko, které stiskne - pokud se ocitne v tísni (náhlé 
zhoršení zdravotního stavu, pád, cítí se ohrožen apod.). Následně 
operátor dispečinku TP zprostředkuje pomoc  (zkontaktuje poho-
tovostní pracovníky, rodinné příslušníky, známé, sousedy, nebo 
zavolá, záchrannou službu, policii, hasiče atd.).
Oproti konkurenčním tísňovým péčím, naše služba dokáže zajistit 
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poděkování pěstounským rodinám

dětský silvestr bavil, spojoval a pomáhal 

Po vánočních svátcích na Městský úřad v Novém Městě nad Metují doputoval velmi důležitý dopis od 
hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka s prosbou o zveřejnění.
Jedná se o otevřený dopis všem pěstounským rodinám v našem regionu. Bohužel se osobním do-
pisem nepodařilo obeslat všechny, a proto nás Královéhradecký kraj požádal o pomoc a zveřejnění 
tohoto dopisu, aby se dostal, pokud možno ke všem. Vedle přání příjemného prožití vánočních svát-
ků a šťastného vstupu do nového roku 2023 je dopis zejména vyjádřením díků a uznání za skutečně 
náročnou a obětavou práci náhradních rodičů. Za poskytnutou péči, výchovu a lásku a zázemí dětem, 
které díky těmto rodinám dostávají životní šanci, kterou by jinak nikdy nedostaly.
K tomuto poděkování bychom se velice rádi připojili a do roku 2023 popřáli všem dětem, nejen 
z našeho kraje, aby našly otevřenou, láskyplnou náruč milující rodiny. Otevřený dopis je k přečtení 
na webových stránkách Nového Města nad Metují.

Michaela Mináriková

2023 částku společně s vedením města předaly paní ředitelce Mi-
leně Liskovské Turkové a nechyběl ani malý dárek od ukrajinských 
dětí, které žákům Nony poslaly své oblíbené bonbóny. Paní ředitel-
ka potom všem představila prostředí školy, jednotlivé třídy a nikdo 
z přítomných nepromarnil příležitost pozdravit se s dětmi. Celou 
návštěvu výstižně shrnula jedna z přítomných ukrajinských mami-
nek: „Je vidět, že tady jsou děti šťastné“.

Michaela Mináriková

ukrajinské maminky podpo-
řily mŠ a ZŠ speciální NoNa 
v Novém městě nad metují
Poslední den loňského roku 
se v Novém Městě nad Metují 
skutečně vydařil. Počasí od-
povídalo spíše jarním měsí-
cům a na Husově náměstí se 
sešlo neuvěřitelné množství 
rodin s dětmi. A děti se měly 
skutečně nač těšit – doslova 
do pohádky zavedl je kouzel-

ník a iluzionista Jiří Hadaš společně s Maxipsem Fíkem. 560 rozda-
ných párků v rohlíku a asi 500 kelímků čaje a 150 přesnídávek od 
společnosti Deva Nutrition svědčí o tom, že nikdo nebyl o hladu. 
Celý program potom vrcholil v 17.00 hod. Nejprve si děti mohly 
s panem starostou a místostarostou připít rychlými špunty – vypi-
lo se celkem 36 lahví, které dětem věnovala společnost Scolarest. 
Úplný závěr krásného odpoledního programu patřil slavnostnímu 
ohňostroji. S ohledem na děti, ale i zvířata a památkovou zónu 
byl záměrně přímo pro Nové Město nad Metují vytvořen ohňostroj 
s méně hlučnými efekty a jeho cena nepřesáhla částku 25 000 Kč.
Kromě toho se na Husově náměstí objevilo hned několik stánků 
s nejrůznějšími pochutinami, nápoji a hračkami. Snad největší 
zájem byl potom o stánek, ve kterém měly ukrajinské maminky, 
ubytované v bývalém hotelu Metuj, připravenou ochutnávku tra-
dičních ukrajinských pokrmů. Přestože byly jejich pokrmy nabí-
zeny zcela zdarma, rozhodlo se jim mnoho návštěvníků přispět, 
a nakonec byla vybrána úctyhodná částka 7. 471 Kč. Tu se maminky 
z Ukrajiny rozhodly věnovat na dobrou věc a vybranými penězi pod-
pořit MŠ a ZŠ speciální NONA v Novém Městě nad Metují. 5. ledna 

Návštěva dětí z Kroužku přemýšlivých
Děti navštěvující Kroužek přemýšlivých při Základní a Mateřské škole Krčín Nové Měs-
to nad Metují ve čtvrtek odpoledne, 12. ledna 2023, navštívily pana starostu a pana 
místostarostu. Nejprve si prohlédly jejich kanceláře, kde je nejvíce zaujal letecký sní-
mek města, pozdravily také pana tajemníka a následně v zasedací místnosti oba dů-
kladně vyzpovídaly. Protože v době komunálních voleb probíraly toto téma i v rámci 
kroužku, zajímalo je samozřejmě nejvíce dění kolem voleb, dále panu starostovi po-
radily, co by udělaly, kdyby byly starostou samy a pochválily nově opravené hřiště 
u jejich školy.

Michaela Mináriková
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Kulturní centrum Kino 70
proběhnout nezbytné procesní kroky. Například seznámení Zastu-
pitelstva města s výsledky architektonické soutěže, nebo lhůta pro 
odvolání jednotlivých účastníků proti rozhodnutí poroty.
Porota ocenila v rámci celé soutěže množství zaslaných návrhů, 
jejich vysokou kvalitu a různorodost. Na prvních třech místech se 
potom umístily návrhy, kterým se podařilo naplnit požadavky za-
davatele soutěže – města Nové Město nad Metují. Návrh z dílny 
Tomáš Dvořák architekti, s. r. o. z Brna (autoři: Ing. arch. Tomáš 
Dvořák, Ing. arch. Adam Repaský – spolupracující osoba), který se 
umístil na třetím místě, se svým celkovým pojetím snaží respekto-
vat původního ducha budovy Kina 70 a v mnoha ohledech se mu to 
daří velice úspěšně. Druhé místo porota přiřkla sdružení tamti_ar-
chitekti z Pardubic (autoři: Adam Dvořák, MSc., Ing. arch. Ondřej 
Machač, Ing. arch. Šimon Semerák a Ing. arch. Daniel Struhařík), 
jejichž návrh přiměřeně a čitelně zapadá do prostředí města. Dále 
bylo oceněno členění parkovacích míst a výsadba v exteriéru. Prv-
ním místem porota potom ocenila Sokoban studio s. r. o. z Prahy 
(Autoři: MgA. Matyáš Švejdík, MgA. Šimon Marek, David Krátký, MgA. 
Petr Souček). Sokoban studio navrhlo vnitřní uspořádání objektu 
s respektem a zároveň posílilo kvality stávající architektury. Celko-
vé řešení objektu porota vnímala jako čisté, jednoduché a funkč-
ní. V rovině konstrukce, materiálu vně i uvnitř respektuje a posiluje 
jeho hodnoty, čímž dává vyniknout kráse a kvalitě kompozice stavby.

odměnu získali:
» Raul Gutierrez Salgado (Oviedo, Španělsko) 
 – autor Raul Gutierrez Salgado
» Ing. Petr Filip (Praha, ČR) – autoři: Ing. Arch. Pavla Maxová, 
 Ing. Arch. Jan Novotný, Ing. Arch. Thu Huong Phamová, 
 Ing. Petr Filip (spoluautor)
» Atelier Horký, s. r. o. (Příbram, ČR) 
 – autoři: Ing. arch. MgA. Jan Horký, Ing. Jan Sulzer
Mezi oceněné rozdělí město celkem 590 tis. Kč.

Všechny soutěžní návrhy jsou ke zhlédnutí na webových stránkách 
Nového Města nad Metují. V úterý 14. února 2023 bude v Kině 70 
v Novém Městě nad Metují uspořádána vernisáž výstavy těchto ná-
vrhů. Výstava dále potrvá do 19. února a bude veřejnosti přístupná 
v průběhu projekce kina. Dalším krokem, který posune naše město 
blíže k novému Kulturnímu centru Kino 70 bude v první řadě jed-
nání s vítězem soutěže o následném zadání zakázky.

Michaela Mináriková

architektonická soutěž má svého vítěze

V úterý 22. listopadu 2022 dokončila odborná porota svou práci 
a vybrala vítěze architektonické soutěže na novou podobu novo-
městského Kina 70. Na svém posledním zasedání v loňském roce 
tak rozhodnutí poroty mohlo akceptovat také Zastupitelstvo měs-
ta, které na jeho základě schválilo ocenění pro tři nejlepší návrhy, 
spolu s odměnami pro další tři autory, jejichž návrhy do soutěže 
vnesly originální dílčí podněty a řešení. Vítězem architektonické 
soutěže se stalo Sokoban studio s. r. o. z Prahy.
Konečnému výsledku však předcházel dlouhý a náročný proces 
příprav. Nejprve byla zřízena pracovní skupina složená ze zástup-
ců města, kulturních organizací a spolků. Na základě diskuse členů 
této pracovní skupiny, moderované panem Ing. arch. MgA. Mate-
áskem, který se zhostil přípravy soutěže, vznikly nejrůznější poža-
davky na prostory nového kulturního centra, které má vzniknout 
ze současné budovy Kina 70. Pro vytvoření představy, o potřebách 
uživatelů kulturního centra a také o možnostech, které by mohlo 
v budoucnu nabídnout, byli členové pracovní skupiny nabádáni 
doslova k přehánění svých požadavků. Přesto na jejich základě 
vznikly tři v podstatě reálné varianty – úrovně, rekonstrukce bu-
dovy kina. Ty byly následně s vysvětlením Ing. arch. MgA. Mateáska 
předloženy Zastupitelstvu města k rozhodnutí o nejvhodnější va-
riantě pro naše město. Vzhledem k výši předpokládané investice 
vyvolalo toto téma u zastupitelů širokou diskusi a další požadavky 
na jednotlivé varianty. Ty byly dále zpracovány a Zastupitelstvo 
města na svém dubnovém zasedání rozhodlo o vypsání architek-
tonické soutěže na střední variantu, která nabídla rozumný kom-
promis mezi cenou a komplexností rekonstrukce budovy.
V létě, koncem července se sešli porotci soutěže k ustavující schůz-
ce, na které si zároveň odsouhlasili poslední detaily soutěžních 
podmínek. Porota byla sestavena jak z nezávislých členů – archi-
tektů: doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D, MgA. Ondřej Císler, Ph.D., 
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Jiří Smolík, tak ze zástup-
ců města: MgA. Vít Lukas, Ing. Libor Hovorka (místostarosta města 
2018 - 2022). Na jednání Rady města 27. června 2022 bylo předlo-
ženo konečné zadání soutěže a soutěž byla vyhlášena na základě 
potvrzení její regulérnosti Českou komorou architektů 19. července 
2022. Až do 7. listopadu potom měli uchazeči možnost předkládat 
své návrhy. Těch se nakonec sešlo celkem 27 z celé Evropy. Na po-
datelnu Městského úřadu tak doputovaly návrhy ze Španělska, 
Švýcarska, Slovenska nebo Německa, nicméně až do rozhodnutí 
o vítězném návrhu byly všechny posuzovány zcela anonymně. Po 
přezkoumání všech stanovených náležitostí postoupilo do samot-
ného hodnocení 26 kompletních návrhů. Porota se k jejich hodno-
cení sešla 22. listopadu a vzhledem k výsledku komunálních voleb 
došlo ke změně jejího složení. Jako zástupce města byl na místo 
Ing. Hovorky jmenován starosta města Ing. Milan Slavík a jako jeho 
náhradník Ing. Aleš Vrátný. O vítězi a druhém a třetím místě po-
rota rozhodla hlasováním ve čtyřech kolech, dalším hlasováním 
potom rozdělila odměny. Teprve po skončení hlasování a rozdělení 
cen se porota seznámila se jmény autorů jednotlivých návrhů. Pro 
dodržení regulérnosti soutěže musely před zveřejněním výsledků 

Nová autobusová 
zastávka ve vrchovinách
I vzhledem k současnému deštivému počasí ocení nejen obyvatelé Vrchovin nový přístřešek 
na autobusové zastávce Vrchoviny, rozcestí ve směru na Náchod. V místě se podařilo srovnat 
i rozdílné úrovně pochozích ploch, díky čemuž je nyní bezpečnější.

Michaela Mináriková
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Když pomáháme začít…
1. dÍl

Každý rok se snažíme představit fungování služby Centra prevence Mandl 
z různé perspektivy. V roce 2023 bychom vám rádi ukázali, jak pracujeme 
s klienty, a to na konkrétním příběhu, kterým vás budeme provázet po celý 
rok. Životní příběh našeho klienta je smyšlený, odráží ale skutečné situa-
ce, zážitky a zkušenosti našich klientů a občanů, kteří se na nás obrací se 
svými obtížemi. V dnešním článku vám nastíníme životní situaci, ve které 
se náš klient, pan B. B., nachází. V dalších měsících budete svědky toho, jak 
se jeho příběh vyvíjí, zda se za pomoci a podpory centra daří klientovi svou 
situaci měnit, jakým způsobem, co pomáhá, co pan B. B. naopak nezvládá 
a proč. 

Pan B. B.(43 let) je svobodný, žije sám ve větším bytě 3+1 v blízkosti Nového 
Města nad Metují. Je zaměstnaný v soukromé fi rmě jako dělník a doposud 
vydělával dle jeho slov „nadprůměrně“. Nedávno se rozešel s přítelkyní, 
se kterou žil 3 roky a společně vychovávali její 2 syny (10 a 8 let). Pan B. B. 
uvádí, že nikdy ještě nežil sám, vždy bydlel s někým, většinou s partnerkou. 
Po smrti rodičů pan B.B údajně přestal komunikovat se svým bratrem, žád-
ného jiného příbuzného nemá. Finančně je na tom teď prý špatně, příjmy 
měl sice poměrně vysoké, převyšují ale výdaje – má vysoký nájem na byt, 
splátky na auto, které koupil v době soužití s přítelkyní. Na výdaje je po 
odchodu přítelkyně sám, nemá nic našetřeno. Pan B. B. uvádí, že byl na-
víc posledních několik měsíců v pracovní neschopnosti v důsledku úrazu. 
Z důvodu opožděné výplaty nemocenské si půjčil fi nance a nemá teď na 
splacení dluhu. Známý mu doporučil, že by mu v Centru prevence Mandl 
mohli poradit, ať si zavolá. 

Tým Centra prevence Mandl
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první ze záchranných složek. Ihned strážníci započali zjišťovat in-
formace o zdravotním stavu dvou žen, které se nacházely v jed-
nom z havarovaných vozidel. Naštěstí obě byly při vědomí a bez 
viditelných zranění. Řidička si ovšem stěžovala na bolest, proto 
byla nejprve předána do péče hasičů a následně zdravotníků, kteří 
ji převezli do nemocnice. Jakmile strážníci předali do péče tuto 
zraněnou ženu, začali se naplno věnovat řidiči druhého vozidla, 
který nehodu zavinil. Byla u něho provedena dechová zkouška na 
přítomnost alkoholu v dechu, která bohužel dopadla pozitivně. Ři-
dič byl tedy na místě strážníky zadržen a předán PČR jako pachatel 
trestného činu. Následně byla v místě cca 1 hodinu řízena doprava. 

Zásah u dopravní nehody ul. Českých bratří

27.12.2022 ve 14:05 hodin bylo MP oznámeno, že před vozidla ská-
če opilec, pokřikuje na řidiče a pohybuje se ve vozovce. Strážník 
jej na místě zpacifi koval a ve spolupráci s PČR byl převezen do 
Protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích. Tento muž bydlí 
v jedné z horských obcí a občas naše město navštíví. Jeho pobyt 
zde téměř vždy končí odvozem do některé protialkoholní záchytné 
stanice, neboť po požití alkoholu si krátí svůj čas velmi nebezpeč-
nou zábavou, která spočívá ve skákání před projíždějící vozidla. 
Zatím může mluvit o velkém štěstí, že ještě vůbec žije. Jeho chová-
ní je vždy z hlediska zákona ze strany MP i PČR postiženo, bohužel 
zatím můžeme jeho chování vždy kvalifi kovat pouze jako přestu-
pek. Jediným vysvětlením, proč tuto činnost koná, je snad skuteč-
nost, že si vše nahrává a následně zveřejňuje na internetu, čímž se 
snaží ke své osobě přilákat pozornost…  
29.12.2022 v 16:05 hodin MP vyjela na žádost zdravotnické záchran-
né služby do Havlíčkovy ulice, kde zkolabovala žena. Na místě se ji 
podařilo stabilizovat a poté byla převezena do nemocnice.

sledované období: 10.12.2022 – 10.01.2023
V tomto období MP řešila celkem 104 událostí. Dopravních pře-
stupků bylo řešeno 23, ostatní přestupky jsme zaznamenali 
v 9 případech a PČR jsme předávali 1 trestný čin.

výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

15.12.2022 v 07:48 hodin MP na žádost HZS vyjela na silnici 1/14, 
kde se před odbočkou na Václavice ve směru na Náchod udá-
la těžká dopravní nehoda, při které došlo ke střetu nákladního 
a osobního vozidla s následujícím nárazem do stromu. Na místě 
byl zjištěn řidič osobního vozidla bez známek života, kterého se 
již bohužel nepodařilo oživit. Řidič nákladního vozidla byl zraněn 
lehce. Silnice byla v místě téměř pět hodin zcela uzavřena. MP dále 
zajistila vyrozumění pozůstalých.
15.12.2022 v 18:00 hodin bylo MP oznámeno, že v mrazu sedí na 
chodníku v ul. Boženy Němcové muž. Hlídka na místě zjistila, že 
muž je v podnapilém stavu a na kluzkém chodníku se bojí dalšího 
pohybu. Strážník jej naložil do služebního vozidla a jelikož nebyl 
agresivní, tak byl převezen do místa bydliště, kde si jej převzala 
jeho matka. 
17.12.2022 v 15:04 hodin došlo při mysliveckém honu ve Spech ke 
zranění jednoho z účastníků, který utrpěl zranění střelnou zbraní. 
Následně došlo i k útěku loveckých psů. Psi byli zajištěni strážní-
ky MP a předáni zpět majiteli. Samotné zranění na honu je dále 
v šetření PČR.
17.12.2022 v 16:30 hodin byla MP kontaktována zástupci rodiny 
z Polska, kteří uvedli, že se již dlouhodobě nemohou zkontaktovat 
se svojí příbuznou žijící v Novém Městě nad Metují. MP i se zástup-
ci rodiny vstoupila do bytu, kde měla dotyčná paní bydlet. V místě 
byl nalezen krom dalších osobních věcí i mobilní telefon. Než bylo 
spuštěno rozsáhlejší pátrání, tak MP začala prověřovat veškeré 
možné informace k dané osobě a bylo zjištěno, že se nachází ve 
specializovaném zdravotnickém zařízení ve Středočeském kraji.  
17.12.2022 ve 21:00 hodin byla MP prostřednictvím tísňového cent-
ra seniorů požádána o  spolupráci, neboť bylo aktivováno tlačítko, 
které nosí někteří senioři u sebe pro případ nouze. Strážníci tedy 
vyjeli do Husovy ulice, kde se měl konkrétní byt nacházet. Jelikož 
nebylo možné se do bytu dostat jiným než násilným způsobem, 
byla na místo přivolána hasičská jednotka, která provedla otevře-
ní. V bytě byla na zemi nalezena seniorka, která upadla a nebyla 
schopná se sama zvednout. Tento případ dopadl dobře a seniorce 
se dostalo okamžité pomoci, ale bohužel jsme v Novém Městě za-
znamenali i případy, kdy takto senior ležel na podlaze několik dní. 
Proto apeluji na všechny seniory, aby zvážili pořízení takovéhoto 
tlačítka. 
20.12.2022 ve 21:30 hodin bylo MP nahlášeno, že mezi zaparkova-
nými auty na Husově náměstí leží žena. Strážníci na místě zjis-
tili, že se jedná o silně podnapilou ženu, která nemohla chodit 
ani mluvit. Byla naložena do služebního vozidla a převezena do 
Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové, kde byla předá-
na odbornému lékařskému personálu. Tento případ pro ni ještě 
dopadl relativně dobře, ovšem o dva týdny později zkolabovala 
v jednom z bytů na Malecí – a i přesto, že se ji podařilo hasičům, 
zdravotníkům a strážníkům úspěšně resuscitovat, tak v nemocnici 
zemřela. Bohužel se jednalo o další mladý život, který zmařily ná-
vykové látky.  
23.12.2022 ve 12:51 hodin vyjela MP na žádost HZS do ul. Českých 
bratří, kde došlo k dopravní nehodě. MP se na místo dostavila jako 

městská policie Nové město nad metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156 (dále mp)
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ce od doby, co se tato akce pořádá), takže bylo poměrně náročné 
všechny přítomné vytěsnit do bezpečné vzdálenosti. Ve spolupráci 
s hasiči se vše zdárně podařilo, takže ohňostroj mohl proběhnout. 
Pro nás však bylo nejdůležitější, že se vše obešlo bez zranění. Na 
závěr akce jsme ještě kvůli značnému množství pěších, kteří opou-
štěli Husovo náměstí, na cca 10 minut úplně uzavřeli vjezd na ná-
městí Republiky a také výjezd z něho.   

Miloš Kratěna, vrchní strážník 

01.01.2023 byla MP požádána PČR o spolupráci při tragické do-
pravní nehodě, ke které došlo v Lipovce u Rychnova nad Kněžnou 
a při níž byl sražen a usmrcen muž, který šel po silnici 1/14. Naše 
spolupráce spočívala především v analýze záběrů z městského 
kamerového systému, neboť byla zjištěna informace, že vozidlo 
vyjelo z Náchoda. Na našich kamerách se informace potvrdila 
a strážníkům se podařilo zajistit zásadní důkazní materiál, který 
byl ihned kriminalistům z Rychnova nad Kněžnou postoupen. 
07.01.2023 byla v 15:12 hodin MP požádána PČR o výjezd do ul. 
Nad Stadionem, kde se měla nacházet zmatená řidička, která na-
bourala čtyři osobní vozidla. Následně bylo zjištěno, že poškodila 
i dopravní značení na kruhovém objezdu. Strážník na místě řidičku 
zajistil a provedl u ní dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu 
v dechu, která byla negativní. Celá událost je dále v šetření PČR. 
09.01.2023 v 07:15 hodin asistentka MP požádala o příjezd hlídky 
MP do ulice Rašínovy, kde se u mateřské školky nacházel zmatený 
starý muž. Strážníci u něho vyloučili alkohol, avšak protože nebyl 
schopen říci své bydliště, byl převezen na Odbor sociálních věcí 
Městského úřadu Nové Město nad Metují k dalším úkonům. Zde 
byla pracovnicemi totožnost muže zjištěna a následně byl předán 
rodině.
09.01.2023 ve 13:39 hodin bylo MP oznámeno, že v ul. Školní se 
u kotelny nachází nahý muž. Strážníci na místě nalezli muže, který 
měl již intimní partie zakryté svojí bundou. Strážníkům vše vysvět-
lil tak, že se „muckoval“ s přítelkyní, ale ta se na něho při tom 
rozzlobila a než mu utekla, tak jeho kalhoty hodila na střechu výše 
zmíněné kotelny. Strážníci na střechu vylezli a tam opravdu kalho-
ty byly, ty potom nešťastníkovi vrátili. 

Na druhé přiložené fotografi i můžete vidět zajištěný prostor při 
ohňostroji na Husově náměstí, který se konal v závěru loňského 
roku. Tuto akci tentokrát navštívilo velké množství lidí (asi nejví-

prosinec 2022
13. 12. – 08.31 h. - dopravní nehoda os. automobilu, Běstviny 
(směr Křovice).
14. 12. – 20.24 h. - transport pacienta do vozu ZZS, Nové Město n. Met., 
ul. Družstevní.
15. 12. – 07.49 h. - dopravní nehoda os. a nákl. automobilu, Vrchoviny 
(směr Náchod).    
16. 12. – 22.10 h. - dopravní nehoda dvou os. automobilů, 
Náchod, ul. Lidická.
17. 12. – 21.04 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Husova.
18. 12. – 05.13 h. - dopravní nehoda os. automobilu, Nové Město n. Met., 
ul. 1. máje.
18. 12. – 18.30 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Družební.
19. 12. – 19.10 h. - dopravní nehoda os. automobilu, 
Vrchoviny (směr Náchod).
22. 12. – 15.55 h. - otevření os. automobilu, Nové Město n. Met., 
ul. T. G. Masaryka.
23. 12. – 12.51 h. - dopravní nehoda dvou os. automobilů, 
Nové Město n. Met., ul. Českých bratří.
23. 12. – 13.12 h. - dopravní nehoda dvou os. automobilů, Jestřebí.
24. 12. – 16.32 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. T. G. Masaryka.
27. 12. – 12.46 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného 
externího defi brilátoru, Provodov-Šonov.

28. 12. – 15.59 h. - dopravní nehoda dvou os. automobilů, 
Nové Město n. Met., ul. 28. října.
29. 12. – 20.18 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Malecí.
30. 12. – 12.59 h. - transport pacienta do vozu ZZS, Nové Město n. Met., 
ul. Přibyslavská.   

statistika výjezdů za rok 2022:
Jednotka zasahovala celkem u 194 událostí, z toho:

» 59x dopravní nehoda

» 32x požár (z toho 7x planý poplach)

» 28x otevření uzavřených prostor

» 27x odstranění spadlého stromu

» 12x záchrana osoby s pomocí automatizovaného externího 
defi brilátoru (resuscitace)

» 12x transport pacienta do vozu ZZS

» 7x únik nebezpečné látky

» 3x odstranění nebezpečného hmyzu

» 1x pátrání po osobě na vodní hladině

» 1x taktické cvičení

» 12x ostatní pomoc

výjezdy jednotky, tel.: 491 471 150 nebo tísňové volání 150

h a s i č i  n o v é  m ě s t o  n a d  m e t u j í
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KULTURNÍ PŘEHLED [ ÚNOR 2023 ]
Nové Město nad Metují

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

CO NEPROPÁSNOUT?VÝSTAVY

LETNÍ KONCERTY

13. 4. – 18 hod. – Městská knihovna7. 11. – 18 hod. – Městská knihovna

Městské informační centrum
Nové Město nad Metují

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

Dopolední setkání pro rodiče s dětmi od 0 do 4 let. Těšit se 
můžete na říkadla, čtení pohádky, tipy na knížky, hraní si a 
zábavu. Plánovaný konec je v 10 hodin.

www.knihovnanm.cz

7. 2. – 9 hod. – Městská knihovna

KRTEK

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Tradiční akce pro nejmenší v doprovodu rodičů. 
18:00  Veselé hry s pejskem a kočkou
19:00  Loutková pohádka, svatojánské ohně
Možnost opékání. Vstup je volný, konec akce ve 20 hod.

www.knihovnanm.cz

19. 6. – 18 hod. – zahrada Městské knihovny

SVATOJÁNSKÁ NOC

Na Husově náměstí vždy od 16 hod.
7. 8.   TOMY OPOČNO (folk-country)
14. 8.   LUKÁŠ & HONZA (hudební duo)
21. 8.   FUKANEC (folk)
28. 8.   STAVOSTROJKA (dechová hudba)

www.mestskyklub.cz8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Koncert vážné hudby v malém sále zámku.
www.zameknm.cz

5. 7. – zámek rodiny Bartoň-Dobenín

LETNÍ INTERPRETAČNÍ KONCERTY

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

Kostýmované prohlídky historického centra s aktivním 
zapojením návštěvníků s možností získat odměnu za správné 
odpovědi na otázky od zakladatele města. 
Rezervace nutná na tel. 491 472 119 nebo v infocentru.

www.muzeum-nmnm.cz

13. 8. – 19 a 20 hod. – Městské muzeum 

MUZEJNÍ NOC 
S JANEM ČERNČICKÝM Z KÁCOVA

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

ź Bohatý kulturní program na Husově náměstí
ź Přehlídka činnosti novoměstských spolků
ź Speciální kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu
ź Výstava Velikonoce v muzeu a Kam až... v Galerii Zázvorka

www.mestskyklub.cz

13. 4. – 10–17 hod. – Husovo náměstí

BRÁNY MĚSTA DOKOŘÁN 
+ ZÁMECKÉ TRHY S PŘEHLÍDKOU AUTO 
A MOTO VETERÁNŮ (KHV METUJE)

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY
36. ročník hudebního festivalu. Hlavní koncerty:
11. 5. – 18 hod. SEDLÁČKOVO KVARTETO na zámku
18. 5. – 19:30 hod. INFLAGRANTI v Kině 70
26. 5. – 18 hod. NOFI A KÁCOV v sokolovně

předprodej na www.mestskyklub.cz

11. 5. – 1. 6. – různá místa

SMETANOVSKÉ DNY

koncerty // divadla
muzikály // sport

www.infocentrum-nmnm.cz

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna12. 9. – 9:30 hod. – zámek rodiny Bartoň-Dobenín

ZÁMECKÉ TRHY /
KASTELÁNSKÉ PROHLÍDKY /
PŘEHLÍDKA AUTO A MOTO VETERÁNŮ

Uměleckořemeslné trhy, kastelánské prohlídky zahrad 
a špýcharu, veteráni, vstup na věž Máselnici zdarma.

www.zameknm.cz

NA CO SE TĚŠIT?

www.infocentrum-nmnm.cz

koncerty // divadla
muzikály // sport

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

27–31. 7. – Městská knihovna
LETNÍ ANTIKVARIÁT
Výprodej vyřazených publikací. Cena za knihu 5 Kč / kus.

září–listopad – KINO 70
DIVADELNÍ PODZIM
30. 9.  Půjčka za oplátku (NODIVSE)
19. 10. Enigmatické variace (Martin Stránský, Jan Maléř)
10. 11. Velké lásky v malém hotelu (agentura Háta)

Předprodej bude zahájen 1. 6. 2020 od 9 hod. v Městském klubu, 
IC a na www.mestskyklub.cz

Kultura Nové Město
nad Metují a okolí

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

Konání akcí je závislé na příznivé 
epidemiologické situaci.
Prosím, ověřte si vše na webu pořadatelů, nebo 
kontaktujte IC na tel. 491 472 119.

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA
listopad 2020 – leden 2021 Jaromír E. Brabenec / výběr z tvorby

3. 3. 2021 – 19 hod. – KINO 70

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

BRATŘI EBENOVÉ

Nový termín. Vstupenky zůstávají v platnosti.
www.mestskyklub.cz

9. 9. – 17 hod. – Městská knihovna

MĚSTO NA SKÁLE

Křest nové fotografické knihy o Novém Městě nad Metují za 
účasti autorů (Radovan Krtička, MUDr. Petr Minařík, Petr Vlček) 
a zástupců města. Cena publikace 450 Kč. 

www.knihovnanm.cz

1. 3. – 9 hod. – Městská knihovna

DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
A JEJICH RODIČE

Setkání uprostřed inspirativních knížek. Budeme si povídat 
a hrát. Určeno pro děti od 1 do 4 let s doprovodem. Přijďte 
v úterý 1. 3. mezi 8:45 a 9:00, kdy pro vás knihovnu extra 
otevřeme. Plánovaný konec je v 10 hod. Vstup je volný.

www.knihovnanm.cz

koncerty // divadla
muzikály // sport

www.infocentrum-nmnm.cz

22. 2. – 19 hod. – KINO 70

SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Martina Hudečková a Vladimír Kratina v divadelní komedii. 

www.mestskyklub.cz

26. 2. – 18 hod. – Městská knihovna

GENDER ISTANBULSKÁ ÚMLUVA
Přednáší JUDr. Daniel Bartoň, LL.M., Ph. D. 

www.knihovnanm.cz

18. 5. – 18 hod. – Městská knihovna

JOSEF II.
Největší reformátor mezi Habsburky.
Přednáší MUDr. Petr Minařík. Vstupné 50 Kč.

www.knihovnanm.cz

Zážitkové komentované prohlídky

Prohlídky začínají vždy od 14 hod. u infocentra (Husovo náměstí 1225).

Doporučujeme rezervaci na tel. 491 472 119 nebo v IC.
(prohlídky se konají při minimálním počtu 5 účastníků)

Standardní vstupné: 20 Kč, Rodinné vstupné: 50 Kč

Město hodinek 
(8. a 22. 8. 2022)

Město na skále (1., 15. a 29. 8. 2022)

28. 2. – 18 hod. – zámek rodiny Bartoň-Dobenín

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Smíšený sbor Kácov (sbormistr Jiří Skopal) a Koncertní sbor 
univerzity ve Findlay (USA) se sbormistrem Seahwou Jungem.

www.mestskyklub.cz 

KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ

4. 2. – 19 hod. – bar DoSklepa
DIVOKEJ BILL REVIVAL

5. 2. – 14 hod. – bino České Meziříčí
S ČERTY NEJSOU ŽERTY (Divadlo Mladých herců)

5. 2. – 15 hod. – sokolovna Nové Město nad Metují
MAŠKARNÍ REJ (hry, tanec a cvičení pro rodiny s dětmi)

6.–11. 2. – Městská knihovna, dětské oddělení
PODMOŘSKÝ OBCHŮDEK OTEVŘEN 
(pro účastníky soutěže Lovci perel)

10. 2. – 19 hod. – sokolovna Nové Město nad Metují
MATURITNÍ PLES SPŠ (vstupné 250 Kč, prodej ve škole)

11. 2. – 20 hod. – sokolovna Nové Město nad Metují
HASIČSKÝ PLES (předprodej v Domě hasičů)

12. 2. – 14 hod. – ORELNA Šonov
DĚTSKÝ KARNEVAL (zábavné odpoledne se soutěžemi)

14. 2. – 14 hod. – Městská knihovna
VÝROBA VALENTÝNKY  (na dětském oddělení, vstup zdarma)

16. 2. – 9 hod. – Městská knihovna
DOPOLEDNÍ ČTENÁŘSKÝ KLUB (povídání o kultuře)

18. 2. – zámecký klub Rokáč
EXORCIZPHOBIA A HOSTÉ (crossover trash-metal)

19. 2. – 14–17 hod. – KINO 70
TANEČNÍ ODPOLEDNE (Honza Staněk ml.)

23. 2. – 17:30 hod. – Městská knihovna
DUBAJ – EXPO 2022 (beseda KČT, přednáší manželé Láskovi)

25. 2. – 16:15 hod. – kino České Meziříčí
MEZIŘÍČSKÁ KULTURNÍ BŽUNDA VII. (divadelní festival)

25. 2. – zámecký klub Rokáč
SPEKTRUM TRES HOMBRES (rock, Hradec Králové)

7. 2. – 19 hod. – KINO 70

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Koncert slavného písničkáře.
www.mestskyklub.cz

KAREL PLÍHAL

Chcete tento přehled dostávat do e-mailu?
Kontaktujte nás na info@muzeum-nmnm.cz

11. 2. – 17:30 hod. – bar DoSklepa

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Snoubení jídla s vínem Pavlov. Vystoupí Kostelecká cimbálovka.
www.do-sklepa.cz

VINNÁ DEGUSTACE

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA
do 28. 2. Biblické postavy  (sochy Ladislava Cimrmana)
do 25. 3. Vladimír Suchánek – grafika  
  (výstava k 90. narozeninám)

MĚSTSKÉ MUZEUM
do 1. 2. Kouzlo Vánoc (výstava betlémů)

MĚSTSKÝ ÚŘAD – GALERIE NA SCHODECH

do 28. 2. Eva Jakubcová  (výstava fotografií)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
do 28. 2.  Spolu – Eva Jakubcová,
  Dana Ludvíčková (výtvarné fotografie)

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

Dopolední setkání pro rodiče s dětmi od 0 do 4 let. Těšit se 
můžete na říkadla, čtení pohádky, tipy na knížky, hraní si 
a zábavu. Plánovaný konec je v 10 hodin.

www.knihovnanm.cz

7. 2. – 9 hod. – Městská knihovna

KRTEK
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hraje Antares

předtančení | tombola

předprodej a rezervace na www.mestskyklub.cz

malý sál Kina 70
14:00 - 17:00

www.mestskyklub.cz

19. 2. Honza Staněk ml.
12. 3. - Stavostrojka

k tanci a poslechu hrají

Kulturní jaro 2023

Manželský čtyřúhelník na horách

Míša Růžičková 
- O dráčku Žofíkovi

www.mestskyklub.cz

7. 2. 2023 
19:00 | Kino70

Karel Plíhal - recitál

18. 4. 2023 
19:00 | Kino70

18. 3. 2023
 10:00 | Kino70

www.mestskyklub.cz
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www.kino70.cz
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Zoubková víla
Mumie
Asterix a Obelix: Říše středu
Babylon

Asterix a Obelix: Říše středu
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Andre Rieu in Dublin
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Někdo klepe na dveře
Mumie
Bez kalhot: Poslední tanec
Asterix a Obelix: Říše středu
Ostrov

Avatar: The Way of Water

Bez kalhot: Poslední tanec
Mumie
Bez kalhot: Poslední tanec
Přání k narozeninám
Asterix a Obelix: Říše středu
Babylon

Il Boemo
Víly z Inisherinu
Dimenze
Ant-Man a Wasp: Quantumania
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změna programu vyhrazena  aktuální
program na www.kino70.cz
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Tělovýchovná jednota Sport pro všechny 

Nové Město nad Metují 
srdečně zve malé i velké na 

 

MAŠKARNÍ REJ 
v neděli 5. února 2023 od 15.00 hodin 

v sokolovně v Novém Městě nad Metují 
 

Můžete se těšit na hry, tanec ale i cvičení. 
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vÝstavY

7. 12. 2022 – 28. 2. 2023 – Městská knihovna, společenský sál
výstava spolu - Eva Jakubcová + Dana Ludvíčková - prodlouženo
Pořádá Městská knihovna Nové Město nad Metují www.knihov-
nanm.cz

ostatNÍ
7. 2. – 8:45 hodin – Městská knihovna, dětské oddělení
Krtek
Dopolední setkání pro rodiče s dětmi od 0 do 4 let. Těšit se můžete 
na dárkové sady, říkadla, čtení pohádky, tipy na knížky, hraní si 
a zábavu. Přijďte v úterý 7. 2. 2023 v 9:00 h. Knihovna pro Vás bude 
otevřena od 8:45. Plánovaný konec je v 10 hodin. Pořádá Městská 
knihovna Nové Město nad Metují, www.knihovnanm.cz.

6. 2. – 11.2. – Městská knihovna, dětské oddělení
lov perel - podmořský obchůdek znovu otevřen!
V týdnu od 6. do 11. února pro Vás otevřeme podmořský obchůdek, 
kde si budete moci směnit nasbírané perly za hmotné ceny. Více 
informací o soutěži Lovci perel naleznete na webu nebo na Face-
booku knihovny.  Znovu pro Vás bude otevřen v červnu po vyhod-

nocení soutěže. Pořádá Městská knihovna Nové Město nad Metují, 
www.knihovnanm.cz.

14.2. – 14 hodin - Městská knihovna, dětské oddělení
výroba valentýnky v knihovně
Zveme Vás na výrobu valentýnky v knihovně. Přijďte v úterý 14. 2. 
ve 14 hodin na dětské oddělení. Vstupné zdarma. Pořádá Městská 
knihovna Nové Město nad Metují, www.knihovnanm.cz.

16.2. – 9 hodin - Městská knihovna, klubovna
dopolední čtenářský klub
Další z řady setkání a povídání si o literatuře, kultuře a umění. 
Pojďme si i v novém roce společně číst a povídat si o knihách 
a nejen o nich. Pořádá Městská knihovna Nové Město nad Metují, 
www.knihovnanm.cz.

23.2. - 17.30 hodin - Městská knihovna, společenský sál
dubaj – eXpo 2022 
Beseda Klubu českých turistů s  promítáním fotografi í. O Dubaji 
vám povypráví manželé Láskovi. Pořádá Městská knihovna Nové 
Město nad Metují, www.knihovnanm.cz.

m ě s t s k á  k n i h o v n a  n o v é  m ě s t o  n a d  m e t u j í

Koncert se vzácným hostem ve výjimečném 
prostředí novoměstského zámku

Novoměstská fi lharmonie zahájila rok 2023 koncertováním

Poslední únorový večer bude na zámku rodiny Bartoň-Dobenín 
v Novém Městě nad Metují patřit sborovému zpěvu. Na společném 
koncertě tu vystoupí domácí Smíšený pěvecký sbor Kácov a jako 
host zazpívá Koncertní sbor univerzity ve Findlay, z Ohia ve Spoje-
ných státech amerických. Univerzitní sbor ve své domovině vystu-
puje dokonce jako 70členný a na turné do České republiky přijede 
35 zpěváků, kteří předvedou klasické sborové skladby. Těšit se mů-
žete také na Slavnostní mši Johna Leavita ve společném provedení 
obou sborů, tedy asi 85 zpěváků. A to už je zvuk, kvůli kterému se 
určitě vyplatí v úterý, 28. února 2023 večer, na novoměstský zámek 
přijít. Těšíme se na vás! Za Smíšený pěvecký sbor Kácov Nové Měs-
to nad Metují 

Michaela Mináriková

Nejprve jsme zamířili do města F. L. Věka, kde jsme si zahráli 
v akusticky parádním společenském centru KINO 70. Do vypro-
daného sálu se v sobotu 7. 1. 2023 dostavil zástup dobrušských 
i přespolních posluchačů, kteří vyslechli několik částí Mé vlasti od 
Bedřicha Smetany a vybrané Slovanské tance Antonína Dvořáka.
Zajímavosti ze zákulisí vzniku těchto nejznámějších českých klasic-
kých děl si mohli návštěvníci přečíst tradičně v NoFinách. Zároveň 
na ně uvnitř tiskoviny čekaly i novinky, rozhovory s hráči a upou-
távka na letní turné Vzhůru ke hvězdám.
O den později, v neděli 8. 1. 2023, na nás čekala pořádná výzva. Po-
prvé jsme měli možnost zahrát si v krásném Společenském domě 
Solnici. Tréma z nás spadla s prvním potleskem. Pochopili jsme, že 
máme solnické publikum na své straně a mohli jsme si vzájemné 
hudební spojení užít s nimi. Po doznění posledních tónů Z českých 
luhů a hájů a mohutném aplausu diváků bylo naše zimní turné 
u konce.  Naše oči se již upírají ke hvězdám, planetám a laserovým 

mečům. Držte nám palce, ať nás síla provází a v létě vám za odmě-
nu naservírujeme vskutku kosmický zážitek.

Text: Jiří Švanda
Foto: Honza Ježdík
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Nodivse a KÁCov – Nezapomenutelný projekt nejen pro nás
a zpěvákům přímo „do pusy a do fi gury“ a nastudovali ho bravurně.
Na první čtení důstojná, ale hlavně vtipná a také ironická Pitín-
ského předloha, se zvláštně rafi novaným až naivistickým veršem, 
mohla být a jistě byla v podání výše uvedeného divadelně-pěvec-
kého společenství sakramentským oříškem. Jen těch postav, a pa-
desátičlenný sbor! A navíc – prosté, krásné a křehké verše zvláštní-
ho rytmu, se mohou s technickou vybaveností a hereckou zdatností 
amatérského uskupení snadno minout – leč, zázraky se dějí. Lucie 
Kotěrová (rafi novaně) ponechává schopnosti a dovednosti svých 
herců v jejich přirozeném a jednoduchém projevu, proto postavy 
betlémského příběhu působí nesmírně pravdivě a laskavě, navíc 
s vnitřní energií i nehranou vážností. Hlavně přesvědčují pokorou 
a smyslem pro humor, ať je někdy záměrný, či méně uvědomělý. 
Navíc se režisérce podařilo obsadit role mimořádně „věrnými“ 
typy, Josef a Marie (Vladimír Ježek a Markéta Lorencová) jsou zcela 
obyčejný (až stydlavý) pár, žádný monument či barevná betlémská 
řezba – prostě si jdou do Betléma a říkají si svoje řeči. – A k tomu 
půvabná intermezza, až komická – tři králové, Melichar, Baltazar 
a Kašpar (Lenka Házová, Věra Cejpková a Irena Fišerová), elegance 
sama, přesná dikce... A co teprve legrácky  milého Psa (Lucie Vac-
ková) či jiskra v očích Anděla (Olga Kálalová), a mohl bych vypočí-
távat jednu postavu za druhou... A žádné krkolomné mizanscény, 
jen prosté rozmístění postav, úsporný pohyb, skromné rekvizity, 
a nápadité zapojení sboru, prosté příchody a odchody, které však 
ve své jednoduchosti evokují dojem přímo monumentální... Nic se 
nepředstírá, i výprava a kostýmy jsou jednoduché, jak jen mohou 
být, při tom na barevnosti a tvarové pestrosti nic neschází, ani ne-
přebývá, citlivé a významotvorné je i světelné barevné ladění scén 
(Zdeněk Blahovec). 
Více než padesátičlenný hudebně-divadelní sbor má ve své Kome-
dii o narození energie na rozdávání, při tom nikdo nevyčnívá či jen 
do míry svého talentu. A všichni pospolu, herci i zpěváci, jsou při-
rození, pokorní, půvabní – dokonce i s příslibem tajemnosti, která 
takové divadelní produkci sluší. V úvodu jsem připomněl, že ne 
často míváme v divadle pocit naprosté a jedinečné sounáležitosti 
– s tím, co se tu děje právě teď. A že nám jen samotná existence 
herce (v situaci) může způsobit i nečekaný emocionální zážitek, až 
se chce nad tou krásou plakat. Tahle požehnaná hodina v králo-
véhradeckém Sboru kněze Ambrože s novoměstským amatérským 
divadelním souborem a kácovským pěveckým sborem takovou mi-
mořádnou chvílí byla – chvílí, která je nekonečná.

Saša Gregar

Ohlédnutí za premiérou společného projektu NOvoměstské DIVa-
delní SEbranky a Smíšeného pěveckého sboru Kácov z pera Alexan-
dra Gregara – režiséra a váženého divadelníka nejen východních
Čech. Recenze byla napsána pro publikaci Divadelní hromada, kte-
rou vydává Volné sdružení východočeských divadelníků.

Narodil se, veselme se
Viděl jsem letos kupodivu řadu pěkných divadelních inscenací, 
profesionálních i amatérských, a pokaždé z nich měl radost, někte-
ré mi ale v hlavě stále rezonují. Zcela strhující a hluboký emotivní 
zážitek, který by mi dal zapomenout např. na realitu přítomného 
okamžiku, to nikdy nebyl – to se mi přihodilo až o prvním loňském 
prosincovém úterý a v prostoru nedivadelním, v kostele Sboru 
kněze Ambrože v Hradci Králové, na Komedii o narození, kterou 
sem přijelo předvést společenství souborů NODIVSE a Smíšeného 
pěveckého sboru Kácov z Nového Města nad Metují...
Režisérka Lucie Kotěrová se sbormistrem Jiřím Skopalem ml. zdo-
lala vysokou horu – do modernistického prostoru kostela, navr-
ženého ve 20. letech minulého století Josefem Gočárem, kterému 
vévodí monumentální bílý futuristický kříž, přivedli několik desítek 
herců a zpěváků, aby tu „fi gurovali“ vánoční hru. Jako předlohu si 
vzali dílo nelehké, půvabnou hru Jana Antonína Pitínského Betlém 
aneb Převeliké klanění sotva narozenému Jezulátku (v Hradci Krá-
lové se poprvé dávala v režii Vladimíra Morávka v Klicperově diva-
dle už v roce 1997, teprve pak se jí chopila i jiná divadla, a brněnské 
DNP, opět pod Morávkovým vedením, až v roce 2012). Oba hlav-
ní tvůrci, Lucie a Jiří, Pitínského text citlivě upravili svým hercům 

Vážení přátelé,
lidová pranostika říká: Únor bílý, pole sílí. I když množstvím sně-
hu dosud letošní zima moc neoplývala, s ní spojené radovánky 
je možné vyměnit za kulturní zážitek v podobě návštěvy našeho 
zámku. Po předchozí objednávce se máte možnost vypravit na 
1. prohlídkový okruh „Zámecké interiéry“, v týdnu pro skupinu mi-
nimálně 10 lidí a o víkendu pro skupinu minimálně 20 osob. A tím 
naše tipy nekončí.

Nabídka pro školy
Pro zpestření výuky na základních a středních školách máme spe-
ciální nabídku tří edukačních programů. S pracovním listem si žáci 
mohou projít 1. a 2. prohlídkový okruh nebo si zvolit prohlídku za-
měřenou na výtvarné styly s názvem „Ornament na zámku“. 
ubytování na zámku
Sníte o noci strávené na zámku? U nás se váš sen stane skutečnos-
tí! Nabízíme celoroční ubytování ve třech stylových apartmánech. 

Tip - Chcete se svou drahou polovičkou netradičně oslavit svátek 
všech zamilovaných? Ubytujte se na Valentýna a užijte si romantic-
kou chvilku jako z pohádky. K pobytu v termínu od 10. do 12. února 
od nás navíc dostanete lahev šampaňského jako dárek!

dárkové poukazy
Hledáte ideální dárek pro své blízké k narozeninám, výročí či vý-
znamné události? Věnujte jedinečný zážitek! Rádi vám připravíme 
dárkový poukaz na ubytování v jednom ze zámeckých apartmá 
nebo na prohlídku zámku. 

Hledáme průvodce
Zajímáte se o historii, památky nebo cestovní ruch a rádi komuni-
kujete s lidmi? Tak právě vás hledáme! Pro turistickou sezonu 2023 
sháníme nové kolegy průvodce. Pro více informací nás kontaktujte 
na e-mailu pokladna@zameknm.cz nebo na tel. +420 491 470 523. 
Pro více informací navštivte náš web www.zameknm.cz. 

z á m e k  n o v é  m ě s t o  n a d  m e t u j í



16 Novoměstský zpravodaj

k u l t u r n í  a k c e

Dolaďujeme také veškeré naše další letošní aktivity a určitě vás 
o nich budeme opět průběžně informovat zde ve zpravodaji a na 
našich sociálních sítích. Těšíme se na vaši návštěvu.
Za rodinu Bartoň-Dobenín a Správu zámku vám přejeme příjemně 
strávené únorové dny.

Lucie Oubrechtová a Ondřej Daněk 

z á m e k  n o v é  m ě s t o  n a d  m e t u j í
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Rozhovor s novou ředitelkou městské knihovny

V únorovém čísle vám přinášíme rozhovor s Mgr. Lucií Kunteovou, 
která 1. ledna 2023 nastoupila do funkce ředitelky Městské knihov-
ny v Novém Městě nad Metují.

v úvodu bych vás paní ředitelko poprosila, abyste se našim čtená-
řům představila a zároveň se s nimi podělila o první dojmy z práce 
ředitelky knihovny.
Moje cesta do knihovny byla trochu složitější. Již od dětství jsem 
byla jako mnoho knihovníků náruživou čtenářkou, ale při výběru 
povolání zvítězila láska k historickým zahradám a květinám. Vy-
studovala jsem tedy zahradnictví a nastoupila jako zahradnice na 
Pražský hrad. Po přechodu do oddělení vnitřní politiky Kanceláře 
prezidenta republiky k panu Ivanu Medkovi jsem vystudovala obor 
Informační studia a knihovnictví na Filozofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy. Když jsem se přistěhovala do Nového Města nad Metují, 
nebylo v knihovně volné místo, nastoupila jsem tedy na Městský 
úřad, kde jsem pracovala dvacet let na oddělení informatiky. Ně-
kteří z vás mě znají, protože jsem spravovala například webové 
stránky města. Na podzim jsem uspěla ve výběrovém řízení na 
pozici ředitelky knihovny po odcházející dlouholeté knihovnici 

a ředitelce Bc. Ladě Všetičkové. Novoměstskou knihovnu a její 
služby znám jako dlouholetý čtenář a návštěvník akcí, takže mě 
zatím nic výrazně nepřekvapilo, snad kromě rozlehlosti a členitosti 
prostor, které jsou běžnému čtenáři skryté. Stejně jako objem prá-
ce, který čtenář nevidí, ale knihovnice ho musí denně zvládnout při 
běžné službě na půjčovně.

plánujete nějaké změny, které by se přímo dotýkaly návštěvníků 
knihovny?
Vzhledem k tomu, že jsem v knihovně nováčkem, obě kolegy-
ně z oddělení pro děti a mládež nastoupily v září loňského roku 
a knihovnice z oddělení pro dospělé pracují v knihovně jeden 
a čtyři roky, větší změny zatím neplánujeme. Budu se soustředit 
na personální stabilizaci knihovny a postupné zlepšování služeb 
cestou menších kroků. V nejbližší době plánujeme dotazníkové 
šetření zaměřené na zjištění spokojenosti čtenářů a jejich přání 
a očekávání ohledně služeb knihovny do budoucna. Chtěly by-
chom začít využívat úžasný prostor knihovní zahrady a určitě při-
dat elektronické služby, otevřít knihovnu intenzivnější spolupráci 
se školami, organizacemi, spolky a dalšími subjekty ve městě. Vý-
zvou bude zastavit odliv uživatelů a udržet objem nákupu nových 
knih. Otevřeme otázku rozsahu a efektivity výpůjční doby, která je 
v porovnání s ostatními knihovnami v okolí a jejich personálním 
zajištěním opravdu velkorysá. Připravujeme aktuální nabídku vol-
ně dostupných on-line zdrojů informací.

vím, že zatím jste v knihovně krátkou dobu, ale i tak se zeptám, 
zda plánujete nějaké zajímavé akce pro tento rok?
Určitě budeme pokračovat ve vlastních tradičních projektech 
jako jsou Setkání s bábovkou, Letní antikvariát, besedy a výstavy. 
I nadále se budeme zapojovat do úspěšných celostátních projek-
tů, kterými jsou například Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků 
nebo zářijová Noc literatury. Na přelomu května a června chystá-
me velký dětský den na zahradě knihovny, na dětském odděle-
ní právě probíhá čtenářská hra Lovci perel, můžete zde hlasovat 
v anketě Kniha dětského srdce nebo přijít s nejmenšími dětmi do 
klubu Krtek, který je určen rodičům s dětmi do čtyř let.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů a spokojených návštěv-
níků knihovny!

(EK)

Klub seniorů dobrá pohoda / okénko pro naše seniory – únor 2023

čtvrtek 2. 2. 2023 - setkání ve 14.30 h. v kině 
Naše pozvání přijala paní Dana Rollerová. Budeme obdivo-
vat výrobky zhotovené metodou patchwork.

čtvrtek 9. 2. 2023 - setkání ve 14.30 h. v kině
Naše pozvání přijal pan J. Mach z Dobrušky. Bude nám vyprá-
vět o Tajemných Orlických horách.

Úterý   14. 2. 2023 - setkání ve 14.30 h. v kině 
Budeme promítat fi lm „Il Boemo“.                          

čtvrtek 16. 2. 2023 - setkání ve 14.30 h. v kině
Dobrou náladu nám pomůžou navodit svojí hrou na akordeo-
ny děti ze ZUŠ B. Smetany s paní učitelkou Hannou Kalynyč.
    

čtvrtek 23. 2. 2023 – setkání ve 14.30 h. v kině
Těšíme se na zajímavou cestopisnou přednášku EXPO DUBAJ 
2022 manželů Láskových.

Úterý 28. 2. 2023 – setkání ve 14.30 h. v kině
Budeme promítat fi lm „Vánoční příběh“.

seNioŘi, pŘiJĎte meZi NÁs, RÁdi vÁs pŘivÍtÁme.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, SLEDUJTE VÝVĚSKY 
A NOVOMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ  

ZA KLUB SENIORŮ ZDRAVÍME         
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Jsem albies alba a už vím, co to jsou vánoce        
Jsem jedle bělokorá, latinským názvem Albies alba, 
a je mi 8 let. Rostla jsem v jehličnatém lese ve Rty-
ni v Podkrkonoší. Už ze mě bohužel nebude krásná 
vysoká a štíhlá jedle, protože mě před týdnem po-

káceli. Odvezli mě s ostatními, stejně velkými jedličkami do místní 
hájovny. Pan hajný nás opatrně rozestavěl podél plotů a pověsil na 
nás cenovky. Okoukávala mě spousta lidí. Pořád si mě prohlíželi, 
točili se mnou, malé děti mě tahaly za větve, a jednou mě dokonce 
počůral malý pejsek, který se nějakému pánovi vytrhl z vodítka. 
Nakonec jsem se zalíbila jednomu páru. Pán s paní nade mnou 
dlouho dumali a koukali se, jestli mám rovnou špičku, jsem dost 
hustá a neopadávám. Trochu mě to uráželo, protože jsem oprav-
du krásná. Oba usoudili, že jsem ta pravá. Zaplatili za mě takové 

peníze, že kdybych měla oči, tak jimi koulím. Pak jsem zažila nej-
větší šok mého života. Vcucli mě do plastového obalu, abych se 
nepoškodila. Odvezli mě autem do jejich domova. Tam mě koneč-
ně rozvázali. Postavili mě do krásného prostorného domečku, kde 
hořely svíčky, plápolal krb a hrály vánoční koledy. A najednou mi 
to došlo-bude ze mě vánoční stromeček. Začali nosit krabice s vá-
nočními ozdobami, světelnými řetězy a všelijakými lesklými cingr-
látky. Postavili mě do kovového stojánku. Opatrně na mě navlékli 
bílé koule, červené mašle a barevné postavičky ve tvaru sněhuláka 
a andílka. Na vršek umístili velkou zlatou hvězdu. Stojím si tu ma-
jestátně a připadám si jako v království. A už mi není líto, že jsem 
opustila les, kde by si mě stejně nikdo nevšiml. 

Valerie Vaňková, 7. B 

z á k l a d n í  š k o l a  m a l e c í

prosinec v ZŠ malecí
V pátek 2. prosince žáci 1. tříd navštívili knihovnu. Paní knihovnice 
jim vysvětlila, jak kniha vzniká, a žáci si zkusili zahrát na ilustráto-
ry. Deváťáci 5. prosince v převlecích za důstojného Mikuláše, něžné 
anděly i strašidelné čerty v rámci mikulášské nadílky zavítali k žáč-
kům na 1. stupni. Žáci obou devátých tříd se 6. prosince zúčastnili 
komentované virtuální prohlídky jaderné elektrárny Temelín a té-
hož dne nás také navštívili vyučující a studenti střední průmyslové 
školy z našeho města a představili své obory.
Pod rukama žáků sedmých tříd vznikl na podzim krásný dřevěný 
betlém. Prohlédnout si jej bylo možné ve vestibulu naší školy bě-
hem adventního času. 
V prosinci proběhlo školní kolo astronomické olympiády. Soutěž 
se uskutečnila v počítačové učebně a účastnilo se jí rekordních 
24 žáků. 
Ve čtvrtek 8. prosince se čtyři nejlepší hráči šachů z naší školy 
zúčastnili šachového turnaje v Náchodě. V dané kategorii získali 
pěkné páté místo. 
Po dvou letech mohla škola ve čtvrtek 8. prosince opět v korido-
ru uspořádat vánoční výstavu, na kterou žáci vytvářeli nejrůznější 
adventní a vánoční dekorace nebo pekli cukroví. Téměř všechny 
výrobky našly svého kupujícího. 
9. prosince zorganizovaly třídní učitelky pro prvňáčky zajímavou 
besedu. Jejím cílem bylo povídání o správném chování ve škole 
a o kamarádství. 
Týden od 12. prosince byl týdnem dobrých skutků ve třídách 
a naše škola se zároveň zapojila do sbírky zimních věcí pro ukrajin-

ské děti. 12. prosince se spolu s paní učitelkou Lovětínskou jeden 
z tvůrců našeho školního časopisu zúčastnil jednání redakční rady 
Novoměstského zpravodaje na městském úřadě.
19. prosince navštívila třída 6. C výstavu betlémů. Děti zaujal no-
voměstský betlém od paní Haldové, která při výrobě postaviček 
vycházela ze skutečných postav. 
Středa 21. prosince byla u nás ve škole trochu jiná než ostatní dny. 
Na 1. i 2. stupni probíhaly vánoční besídky. Na druhém stupni pro-
běhly také hodiny vánočního hraní na několika stanovištích s růz-
nými aktivitami. 

Mgr. Ivana Rydlová

Základní škola "Malecí"
Nové Město nad Metují

 
zve předškoláky na tradiční

Termíny setkání:

PŘEDŠKOLNÍ
DÍLNIČKY

16.2.     16.3.     20.4.     11.5.
15.6. + informativní schůzka pro rodiče (ve ŠD)

Čas: od 15:00 do 15:45 hodin

Přijďte si prohlédnout školu, vyzkoušet
si s paní učitelkou různé aktivity,

podívat se do školní družiny.

Nezapomeňte přezůvky, pastelky, nůžky a pití.



únor 2023 19

Š k o l y  a  Š k o l s k á  Z a Ř í Z e n í

z á k l a d n í  š k o l a  k o m e n s k é h o

přelom roku na ZŠ Komenského 
» budeme mít ISIC karty
» adventní návštěva zoo
» máme nového hada
» proběhlo první sobotní přírodovědné setkání určené 
 žákům i rodičům

Budeme mít isiC karty 
Tedy – aby to bylo přesnější – žáci ISIC, učitelé ITIC. Kamarád už ji 
má dávno, a i když zdaleka ne všude s ní při žádosti o slevu uspěje, 
trochu jsem mu ji vždycky záviděl. Přišlo mi to skoro jako stavovský 
symbol. V zahraničí je to navíc běžný průkaz opravňující ke slevě 
a také, v případě nutnosti, v podstatě i nouzový průkaz totožnosti. 
U žáků je to asi jiné, ale je to výborný doklad při žádosti o slevu 
v dopravě, starší už s ní mohou tu a tam nějakou tu slevu zkusit. 
A v každém případě je to snaha o rozšíření výhod pro naše žáky 
i učitele. 

Václav Nýč

vánoční Zoo
Královédvorská zoo se v době adventu obléká do vánočního hávu. 
Již několik let k tomu vždy přizve děti ze škol a školek, aby svými 
výrobky ozdobily vánoční stromky v celém areálu zahrady. Letos 
jsme se rozhodli s prvňáčky k tomu připojit. K výrobě ozdob jsme 
zvolili přírodní materiály a patřičně vystrojení jsme ve čtvrtek 15. 
prosince vyjeli do Dvora Králové. 
Pokaždé se tam najde něco nového a zajímavého. Tentokrát to 
byli tučňáci, v jezírku se proháněli jako malá torpéda. Samozřej-
mě jsme prošli i další pavilony a viděli spoustu místních obyvatel. 
K předvánoční atmosféře přispěl i lehký mráz a sněhová peřina.  

 Iva Králová 

první přípovědné setkání 
Naši čtvrťáci jsou svým způsobem výjimeční. Taková koncentrace 
dětí se zájmem o přírodu, doplněná pozoruhodnými znalostmi, se 
opravdu sejde málokdy. Hodiny přírodovědy pro jejich rozvoj, fajn, 
přírodovědný kroužek a sobotní výlety – lepší. Ale převládá pocit, 
že to je málo a že těmto dětem fakt stojí za to „obětovat“ nějaký 
ten volný čas. A tak v sobotu 14. 1. přijel k nám do školy můj ka-
marád, skvělý pedagog, botanik, cestovatel a fotograf Ivo Králíček. 
Říkal jsem si, že když přijde deset dětí a dospělých, fajn, když nás 
bude celkem dvacet, skvělý. Sešlo se devět dětí a tři dospělí – pro 
začátek snad slušné. Přítomní poslouchali povídání o zvířatech 

a rostlinách Ekvádoru, v přestávce zpestřil program jednoduchý 
pokus s pomerančovou kůrou. Ještě mělo dojít na pracovní listy 
na téma bezlesí, ale technika nás trochu zradila a tak se Ekvádor 
poněkud protáhl. No, zejména dětem snad ani nevadilo, že na pra-
covní listy nedošlo. Jak říká klasik – za mě dobrý. Uvidíme příště.

Václav Nýč 

Korálovka mexická u nás
Zvířata v našich teráriích a akváriích jaksi už patří k tradici školy. 
Názor na jejich chov nicméně není jednotný. Jsou lidé, kteří chov 
v zajetí považují za týrání a samoúčelnou zábavu. V našem případě 
to však nejsou jen exempláře na ukázku, ale zároveň živé učeb-
ní pomůcky, které prostředí svého „domova“ za účelem výuky či 
kontaktu opouští relativně často. Ano, netvrdím, že občas o chovu 
obecně nemám pochybnosti, ale jak říkal Konrád Lorenz: „Zvíře 
v zajetí může přispět k povědomí lidí o ochraně přírody.“ 
Před necelým rokem nás navždy opustila užovka červená. Žila 
u nás dlouho, takže, aby byla změna, stala se její nástupkyní ko-
rálovka mexický, atraktivní a pohodový had. Uděláme vše pro to, 
aby se jí u nás líbilo.

Václav Nýč    

z á k l a d n í  š k o l a  n a h o ř a n y
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pravidelné okénko ii. / 23
Drazí čtenáři a přátelé umění,
v tomto čísle okénka, které pravidelně nahlíží do dění v naší ško-
le, se budeme věnovat unikátnímu projektu, o kterém již byla řeč 
v listopadovém čísle minulého roku. Naše žákyně se za pomoci 
svých pedagogů zapojily do projektu Filharmonie plná mládí. Je-
jich přípravy jsou v plném proudu. Projekt více představuje Klára 
Homonaiová, milá kolegyně, členka FHK a jedna z pedagogů, kteří 
naše žákyně připravují.
Žáci smyčcového oddělení v prestižním projektu s Filharmonií 
Hradec Králové
Žáci smyčcového oddělení budou reprezentovat naši školu v pro-
jektu s profesionálními hudebníky Filharmonie Hradec Králové. 
Stanou se součástí Společného orchestru žáků základních umě-
leckých škol a hráčů Filharmonie Hradec Králové. Projekt s názvem 
Filharmonie plná mládí zahrnuje celkem čtyři koncerty Společné-
ho orchestru FHK a žáků ZUŠ Královéhradeckého kraje. Dva kon-

certy určené školám proběhnou dopoledne v pátek 17. března 2023 
v sále FHK. Žáci naší školy pojedou podpořit své spolužáky na dru-
hý koncert od 10:30 hodin. 
Celý projekt vyvrcholí v sobotu 18. března 2023 od 16:00 hodin kon-
certem pro veřejnost, který je zároveň součástí Oranžové abonent-
ní řady Filharmonie Hradec Králové. A díky značnému zájmu široké 
veřejnosti, a téměř vyprodaným vstupenkám, se vedení FHK roz-
hodlo uskutečnit ve stejný den ještě reprízu koncertu od 18:00 ho-
din. Společný orchestr žáků a profesionálních hudebníků diriguje 
významná osobnost - Jan Talich, houslista, dirigent a pedagog. 
V projektu je zapojeno celkem šest žákyň smyčcového oddělení, 
a to houslistky Ester Králová a Adriana Menclová (ze třídy Kláry 
Homonaiové), Dorota Macková a Eliška Neumannová (ze třídy Ire-
ny Rybáčkové), violistka Eliška Rydlová (ze třídy K. Homonaiové) 
a kontrabasistka Michaela Volfová (ze třídy Pavla Staňka). Všechny 
mladé hudebnice a jejich pedagogové výborně reprezentují naši 
školu i město na společných zkouškách. Náročná příprava v průbě-
hu celého školního roku a společné i dělené zkoušky vedou k celé 
řadě nezapomenutelných zážitků. Za tvrdou práci budou žákyně 
jistě odměněny nejen potleskem. 
Na březnové koncerty budeme jistě vzpomínat celý život, a i vy 
můžete být jako posluchači součástí tohoto výjimečného zážitku. 
(Klára Homonaiová)
Březen bude tedy vyvrcholením krásné, i když náročné přípravy. 
Oslavou mladých muzikantů. A proto se můžete v březnovém čísle 
našeho okénka těšit na rozhovor s našimi žákyněmi i s jejich pe-
dagogy, kde se dozvíme něco nejen ze zákulisí tohoto prestižního 
projektu. 
pozvánky k poslechu
Únor je měsícem, kdy naši žáci pilně pracují na nových projektech, 
skladbách a dalších. Než začne šňůra soutěží a velkých koncer-
tů, srdečně vás zveme na únorové pravidelné koncerty, které se 
konají v úterý 7. 2. od 17 hodin a ve čtvrtek 16. 2. od 17¬ hodin 
v Koncertním sále ZUŠ. 

Lucie Kotěrová

Š k o l y  a  Š k o l s k á  Z a Ř í Z e n í

spŠ představuje davida Faltu
David Falta je studentem čtvrtého ročníku maturitního oboru Informační technologie. Pochází z Nového Města nad Metují a kromě studia 
má spoustu dalších zájmů a koníčků. Například poslech hudby, sledování fi lmů, psaní básní, hraní piškvorek, případně šachů. Rád chodí 
na procházky, ze kterých čerpá nápady pro své básně. Fandí novoměstskému hokeji. Už jsi, milý čtenáři, přišel na to, co je na Davidovi 
zvláštní? Mnoho kluků v jeho věku básničky nepíše! 

Mgr. Eva Cohornová

david Falta 
Básně

Ledňáček
Malý modrý ptáček,

lovící ještě menší rybičky,
je jak letící obláček,

který se prohání rybníčky.

Sedí na větvích a číhá,
pro kterou oběť si slétne,
všechno pod vodou stíhá,
a pak střemhlav vzlétne.

Poté si sedne zpět,
a kouká, perfektní grimasa na fotku,

poté uteče hned,
třeba do svého koutku.

Tam si v klidu spolkne malou rybku,
a vydá se zpět na lov,

sedne si na hlavu kovářského hříbku,
vedle cedule, zakázaný rybolov.

Film z kefíru
Krabička stojící na hraně,
volají na ni v pátém pádě,

tam na tom velkém hradě.
Krabička mléka padá a kreslí 

na podlaze,
kreslí kousky příběhu,

kousek po kousku průběhu.

Třísky z prkýnek,
vytváří kapky deště v dějství,

krásný děj, jako královo dětství.

Suk vytvoří slunce,
a skvrny od vína mraky,

dělá to společně zázraky.

Kapičky přes malé slupky se slévají 
do jedné,

a z fl íčků, rybníčků,
vytvoří na vodě lodičku.

A jak to vše protéká skrz,
ubývají postavy,

stejně jako představy.

A jak se pomalu příběh chýlí do 
fantasie,

tak postavičky i slunce mizí,
i ten celý jeho příběh ryzí.

s t ř e d n í  p r ů m y s l o v á  š k o l a
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i n f o r m a č n í  c e n t r u m

k l a d s k é  p o m e z í

dotisk vyprodané knihy o novoměstských Židech
V roce 2017 vyšla publikace Nejen jména na pomnících, která přibližovala život židovské komunity v Novém Městě 
nad Metují. Vladimír Růžička v ní zmapoval osudy lidí, kteří přispěli k průmyslovému, kulturnímu i společenské-
mu rozvoji našeho města. Kniha se vyprodala, ale zájem o ni neutuchal. Městské muzeum proto vyslechlo volání 
po dalším vydání a připravilo dotisk.
Publikaci můžete nyní zakoupit v našem informačním centru za 199 Kč. Na 128 stranách naleznete bohatý obra-
zový doprovod tvořený historickými i současnými fotografi emi. Ukázky naleznete na našem webu www.infocen-
trum-nmnm.cz

Text: Andrea Kecová, Jiří Švanda

Klub českých turistů / program leden 2023

23. 2. 2023
dubaj – eXpo 2022

BESEDA   s promítáním fotografi í manželé Láskovi. 
Městská knihovna od 17.30 hodin. 

25. 2. 2023
muzikál okno mé lásky

Zájezd do Prahy a do divadla Brodway. 
Vedoucí: Soňa Novotná.

vydejte se na zimní procházky Kladským pomezím
V zimě dostávají důvěrně známá místa našeho regionu pohádkový vzhled. Zasněžené chaloupky, sněhobílá údolí i zamrzlé vodní toky 
lákají ke zhlédnutí na vlastní oči. 
Nejprve zamíříme do Náchoda. Vydáme se na příjemnou procházku do Malých lázní, kterou zahájíme u pivovaru Primátor. Pokračo-
vat budeme lesoparkem Montace, kde najdeme obůrku s daňkem skvrnitým. Po lesní cestě dojdeme k Mlynářově dvoru v Bělovsi, 
u kterého nás potěší výběh plný kamerunských ovcí a koz. Sejdeme na rozcestí u mostu a vydáme se ulicí Promenádní proti proudu řeky 
Metuje. Na konci ulice přejdeme přes most a jsme v cíli - přivítá nás lázeňský areál s Vilou Komenský. Ochutnat zde můžete minerální 
vodu z přírodního léčivého zdroje Jan, která vytéká z temperovaného „zimního pítka“.
Cílem dalšího putování je malebné Babiččino údolí. Cestu započneme u Muzea Boženy Němcové v České Skalici, ke kterému přiléhá lou-
ka s vyřezávanými sochami na motivy pohádek slavné spisovatelky. Po naučné stezce dojdeme k Loveckému pavilonu, pokračujeme do 
zámeckého parku, kterým projdeme až k ratibořickému zámku. Červená turistická značka nás povede dále ke slavnému sousoší Babičky 
s dětmi, které v loňském roce oslavilo stoleté výročí od svého odhalení. Kousek od něj stojí Rudrův mlýn, ale my budeme pokračovat 
zimní krajinou až ke Starému bělidlu a Viktorčinu splavu. 
Poslední výlet nás zavede do Nového Města nad Metují, kde nová Geostezka Libchyňské údolí odhaluje historii krajiny „města na skále“. 
Čeká nás zde 9 zastavení se zajímavostmi z geologie regionu. Dozvíme se například, že opukový ostroh, na kterém stojí náměstí se zám-
kem, je pozůstatkem moře, jež tu bylo před více než milionem let. Nechybí ani lesní geopark a vodní interaktivní prvek. Na stezku dojdeme 
po zelené turistické značce vedoucí směr Libchyně. Trasa výletu vede terénem, který není vhodný pro kočárky, ale jinak ji zvládne téměř 
každý. Další inspiraci na výlety zimní krajinou najdete na webu www.kladskepomezi.cz.

Markéta Tomanová

Náchod - Malé lázně, autor: Tomáš Menec Ratibořice, autor: Markéta Tomanová
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NoNa pořádala 11. ročník plesu pro lidi s hendikepem

výlet za sněženkami

Po dvouleté přestávce způsobené covidovou epidemií se konal 
opět tradiční ples společnosti NONA 92, o. p. s. Jedná se akci, na 
kterou se těšíme nejenom my ze stacionáře, ale i lidé z okolních 
sociálních zařízení, kteří k nám pravidelně jezdí. Letos byla účast 
tanečníků opravdu hojná a myslím, že jsme si tuto akci všichni 
užili. O skvělou hudbu se postaral pan Lukáš Vrabec a nechyběla 
ani bohatá tombola a skvělé občerstvení. Účastníky plesu přišel 
pozdravit i nový starosta města Milan Slavík.

 Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří nás podpořili. Děkuji pře-
devším tradičnímu sponzorovi akce Řeznictví Jirman, dále míst-
ním podnikatelům a rodičům našich klientů, kteří nám přispěli do 
tomboly a studentům Střední školy Nové Město nad Metují, kteří 
nám na plese pomáhali.
 

Markéta Hanušová
ředitelka Společnosti NONA 92, o. p. s.

Na blížící se příchod jara tradičně upozorňují sněženky. V našem 
městě najdeme jedno krásné místo, kde jich můžeme spatřit stov-
ky.
Procházku zahájíme na Husově náměstí, odkud se vydáme na ná-
městí Republiky. Pokračujeme ulicí Českých legií až ke smuteční 
síni. Zde se napojíme na městský turistický okruh, jenž vede ulicí 
K Sirkárně a je značený bílým a zeleným trojúhelníkem. Míjíme 
Sbor Církve bratrské a pokračujeme až k odpočívadlu, kde se mů-
žeme na chvíli osvěžit.
Přejdeme Beranův most a stoupáme až k další křižovatce. Zde 
opustíme Místní turistický okruh a sledujeme vpravo cyklotrasu 
č. 4034. Po pravé straně spatříme nahoře domy v Havlíčkově ulici, 
mezi nimiž dominuje Bondyho vila. Přejdeme lávku a všímáme si 
levé strany, kde bývají v druhé polovině února obrovské „koberce“ 
sněženek. Jakmile se dostatečně vynadíváme, pokračujeme dál po 
pěšině. Míjíme krčínskou elektrárnu i železniční most a přicházíme 
do Budína.
Vydáme se doleva a podél Janovského potoka stoupáme vzhůru. 
Na další křižovatce pokračujeme vpravo a vyšplháme do kopce. 
Jakmile spatříme mezi stromy zámek, vydáme se doleva. Odkryje 
se nám pohled na další partie města, ke kterým se začneme po-
malu přibližovat. Dojdeme na křižovatku u zahrádkářské kolonie 
a zde odbočíme vpravo.
Sejdeme dolů na louku Provaznici, odkud pokračujeme vpravo. 
Cestou si všímáme zámku i dalších kulturních památek našeho 
města na skále. Dojdeme k mostu, kterým projdeme do ulice Pod 
Vinicemi. Zde spatříme schody, po kterých vystoupáme až do uli-
ce Českých bratří. Zabočíme vlevo a pokračujeme zpět na Husovo 
náměstí. V nohách máme 4,2 kilometry a zbývá už jen rozhodnout 
se, zda se vydáme domů nebo se odměníme v některé z místních 
kaváren, cukráren či restaurací.

odkaz na mapu:
https://bit.ly/VyletSnezenky

Text: Jiří Švanda
Foto: Michaela Mináriková
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plavecká škola Centrum Najáda, s. r. o.

poděkování osadního výboru vrchoviny

Plavecká škola pod názvem Centrum Najáda, s. r. o., v Novém Měs-
tě nad Metují vznikla 1. 1. 2008. Firma vznikla poté, co jsme vyhráli 
výběrové řízení na provoz bazénu a sauny v NMnM. Zřizovatelem 
a vlastníkem bazénu je město NMnM, s kterým od založení až do 
současnosti velmi úzce spolupracujeme.
V bazéně 6 x 12,5 m, který je svými rozměry specifi cký, probíhá 
standardně výuka plavání třech základních škol, třech mateřských 
škol, ZŠ a MŠ speciální Nona, které se nacházejí přímo v Novém 
městě nad Metují. Kromě místních škol a školek pravidelně vyu-
čujeme i děti dalších devíti školek z blízkého okolí. Během školní-
ho roku se výuky plavání účastní zhruba 280 dětí základních škol, 
a to vždy 1., 2. a 3. třídy. Není však výjimkou, že ze strany škol je 
vznesen požadavek na výuku 4. i 5. tříd. Děti z mateřských škol 
projdou výukou v počtu cca 240 dětí, v tomto případě se nejed-
ná jen o předškoláky. Všem MŠ nabízíme výuku pro děti od tří let 
a tato nabídka je ze strany MŠ i rodičů dětí vítána a plně využívána.
Během školního roku všechny skupinky (třídy) plavou jedenkrát 
týdně po dobu deseti týdnů. MŠ a 1. ročníky ZŠ plavou jednoho-
dinovky, 2. a starší ročníky plavou dvouhodinovky. K výuce pla-
vání nejčastěji využíváme plavecký pásek, malou i velkou plavec-
kou destičku, nadlehčovací hranol, nadlehčovací kroužky, ploutve 
a plavecké brýle.
Při ukončení kurzu děti dostávají mokré vysvědčení, které si samy 
vyloví z vody, vodolepky a balenou sladkost s naším logem. Malou 

osadní výbor vrchoviny děkuje za vedení kroniky v roce 2022 
manželům Fantovým.

Osadní výbor Vrchoviny děkuje našim koledníkům, kteří v Tříkrálo-
vé sbírce vybrali do pokladničky 17.560 Kč.
Děkujeme Michaelce Rydlové, Daniele Zaňkové, Liliance Machá-
ňové, Aničce Schneiderové, Adéle a Jakubovi Hanzlovým, Šarce 
Papežové, Nele a Matějovi Balcarovým, Pavle a Zuzce Suchánko-
vým, Viktorii Tiché, Klárce a Vendě Bednářovým, Aničce Šimkové, 
Janičce Škaldové, sourozencům Bartoňovým, Natálce a Lukášovi 
Martinkovým. Také chceme poděkovat jejich průvodcům.

Za OV Ludmila Horáková

pozornost předáváme i paním učitelkám, které děti doprovázejí. 
Jedná se o paní učitelky přímo z NMnM, které k nám s dětmi do-
cházejí pěšky, nebo z přilehlých vesnic vzdálených 5–20 km, které 
dojíždějí pravidelnou linkou nebo vlastní dopravou.
Za zmínku stojí i akce, kterou každoročně organizujeme – plavec-
ká štafeta základních škol „O pohár starosty NMnM”. Štafety se 
účastní všechny ročníky základních škol z NMnM a bývá to skvělý 
sportovní zážitek.
Vzhledem k tomu, že provozujeme malý bazén, máme i malý ko-
lektiv, který tvoří především ženy. Všechna děvčata absolvovala 
kurz cvičitele plavání, plavčíka a některé i kurz plavání kojenců, 
batolat a dětí předškolního věku. Velkou výhodou je, že všechny 
mají své děti, se kterými prošly našimi kurzy kojeneckého plavání.
Z našeho úhlu pohledu je práce s dětmi úžasná, pestrá, veselá, 
inspirující a každá zkušenost, nejen ve vodě, kterou dítěti nabíd-
neme, ho posouvá vpřed. Stejně to platí i pro nás – každá zpětná 
vazba ze stran dětí nás posouvá dopředu. A že těch zkušeností 
a zpětných vazeb během třiceti let v dětském kolektivu je požeh-
naně. Přejeme vám všem pevné zdraví, úsměv a stálý optimismus.

Centrum Najáda, s. r. o, 28. října 415, Nové Město nad Metují
Angelika Nováková
www.svet-deti.cz
angelika.n@svet-deti.cz

s p o r t
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ZimNÍ poHÁR čR pro 10 a 11leté plavce – moRavsKÁ čÁst 

o víkendu 3.- 4. 12.2022 se již podruhé v tomto roce konal Pohár 
ČR. Nejvyšší možná soutěž desetiletých a jedenáctiletých plavců. 
Zimní pohár ČR se tentokrát konal pro desetileté v Havířově, kde 
náš oddíl reprezentoval Sebastian Holada a pro plavce jedenác-
tileté v Prostějově, kde nastoupili ke startům Natálie Poláčková 
a Boris Čečetka. 
Každý z našich plavců startoval v 6 startech. 
Sebastian nastoupil na tratě: 100 m znak, 100 m polohový závod, 
100 m prsa, 50 m motýlek, 100 m motýlek, 200 m polohový závod. 
Ve všech startech soupeřil s velmi vyrovnanými soupeři. Téměř 
v každém závodě výrazně vylepšil své osobní rekordy. Celkově si 
tak z republikových závodů odvezl 3 zlaté a 3 stříbrné medaile.
Natálie se nominovala v tratích: 100 m znak, 200 m prsa, 100 m 
polohový závod, 100 m volný způsob, 100 m prsa a 200 m polohový 
závod. Startovala vždy v nejrychlejších rozplavbách. Nenechala se 
odradit papírově lepšími plavkyněmi a do každého závodu šla na-
plno.  Ve své královské disciplíně na 100 m polohový závod obháji-

la zlatou medaili, dále si ze Zimního poháru ČR odvezla 4 stříbrné 
medaile a 1x se umístila na těsném 4. místě. 
Boris se nominoval v tratích: 100 m znak, 100 m volný způsob, 100 
m polohový závod, 50 m motýlek, 50 m volný způsob a 200 m po-
lohový závod.

V nejrychlejších rozplavbách startoval se silnými soupeři s velmi 
těsnými časy. Přestože byl v první disciplíně diskvalifi kován, nene-
chal se odradit a vybojoval v dalších závodech 2 bronzové medai-
le, 5. místo, 6. místo a 8. místo.
Celkem za oddíl vybojovali naši plavci 13 medailí.

Všichni dokázali své odhodlání, pevnou vůli, chuť k překonávání 
svých limitů a hlavně chuť k další práci na sobě, která vede k za-
slouženým úspěchům. Všem třem moc gratulujeme!

Renata Šmejkalová, trenérka

vánoční plavecké závody ve vysokém mýtě 17. 12. 2022
V sobotu 17. 12. jsme se s oddílem zúčastnili Vánoční ceny Vysokého 
Mýta, tradičních vánočních závodů, kterými jsme ukončili plavecký 
rok 2022. Tyto závody byly pouze půldenní a my se jich zúčastnili 
ve velkém zastoupení: Adéla Buriánková, Anna Černá, Sebastian 
Holada, Boris Čečetka, Natálie Poláčková, Tom Prislinger, Viktor 
Zicha, Dominik a Dan Kozákovi. Během dne starší děti mohly na-
stoupit ve třech disciplínách, mladší ve dvou. Hodnocení probíha-
lo ve třech kategoriích se spojenými ročníky 2008-2009, 2010-2012 
a 2013 a mladší. Děti to tedy měly o to těžší, protože soupeřily až 
s o dva roky staršími. Přesto si vybojovaly krásná umístění. Adéla 
(2x 4. místo), Boris (3x 4. místo), Anna (2. a 3. místo), Sebastian (2x 
3. místo, 5. místo), Dan (18., 19., 25. místo), Dominik (4. a 6.místo), 
Natálie (3., 4. a 5. místo), Tom (1. a 3. místo) a Viktor (1. a 2. místo).
Posledním vyhlášeným závodem byla štafeta na 6x25 m volný způ-
sob mix, která musela být složena ze třech dívek a třech chlapců. 
Díky dostatečnému zastoupení závodníků se tentokrát mohla při-
hlásit i naše novoměstská štafeta ve složení: Sebastian Holada, 
Adélka Buriánková, Boris Čečetka, Anna Černá, Tom Prislinger, Na-
tálie Poláčková, štafeta startovala v nejrychlejší rozplavbě. Díky 

tomu, že složení štafet nebylo nijak omezené věkem, soupeřili 
někteří závodníci i s až o šest let staršími plavci. Přesto se však 
všichni statečně prali v každém svém úseku až do cíle. 
Všem závodníkům moc gratulujeme. Na závěr proběhl i přípitek se 
šampaňským.

Renata Šmejkalová, trenérka

s p o r t



únor 2023 25

s p o r t

Rekonstrukce zimního stadionu

Nadějná badmintonistka

V prostoru stadionu je kompletně připraven chladící kanál a ke 
konci se chýlí i demontáž zbylých mantinelů. Dále se postupně 
odstraňuje původní kotvení sloupků mantinelů a úprava prostoru 
hráčských lavic. Současně s tím probíhá úklid ledové plochy a za-
čne se vše směrovat k přípravě vybudování nové plochy.
Na kondenzační straně chlazení je již demontován původní kon-
denzátor Baltimore, po které zůstala pouze nosná konstrukce. 
Strojovna se pomalu připravuje na odvoz starých kompresorů 
a dalších zařízení, následně bude upravena podlaha a připraveno 
nové lože pro osazení strojovny novým zařízením.

sport - a tým 
V neděli 15. 1. 2023 byla dohrána nadstavbová část krajské ligy 
mužů. Hokejisté našeho klubu obsadili v tabulce třetí místo, které 
jim pro vyřazovací část určilo za soupeře šestý tým ze skupiny B, 
jímž jsou hokejisté Náchoda. Play-off začalo již v neděli 22. 1. 2023, 
kdy jsme našeho soupeře přivítali na ledě ve Dvoře Králové nad 
Labem.
Pořadí ovšem může ještě ovlivnit odvolání hokejistů České Třebo-
vé proti kontumacím, jež v minulém týdnu pomohly na čelo týmu 
z Nového Bydžova. Vzhledem k tomu, že i my jsme byli kontumací 
zápasu s Bydžovem postiženi, uvidíme, jaký bude verdikt a zda se 
ještě bude měnit pořadí v tabulce a tím i případně rozlosování 
závěrečné části soutěže.

Petr Lukášek

anička Kábrtová (12 let)
Rádi bychom za Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z. s., 
touto cestou poděkovali a popřáli i další úspěchy nadějné spor-
tovkyni Aničce Kábrtové. 
Anička se badmintonu začala věnovat pod záštitou Sportovního 
centra ve 4 letech, k tomu závodně plavala a později hrála volej-
bal. Nyní už hraje badminton naplno a trénuje každý den pod ve-
dením několika trenérů. Za 8 let Anička získala celou řadu ocenění. 
Některé z nich zde zmíníme,

» listopad 2021 - Badminton Czech Talent 2021 Český Krumlov - 
reprezentace za východní Čechy v družstvech i jednotlivcích pod 
vedením Pavla Maňáska - 2. místo za družstva a 1. místo v jednot-
livcích.

» září 2022 - Oblastní přebor U13 v Hradci Králové pod vedením 
Veroniky Kubečkové - 1. místo singl, 1. místo debl, 3.-4. místo mix.

» listopad 2022 - Mistrovství ČR kategorie U13 ve Vendryni pod 
vedením trenéra - Petra Báši - 3. místo debl.

» leden 2023 - prošla nominací na mezinárodní turnaj do Maďar-
ska - v termínu od 13. do 15. ledna 2023 reprezentovala Českou re-
publiku v turnaji „Nation to Nation U13“ v maďarském městě Pécs. 

Za SC, NMNM, z. s., Aničce přejeme spoustu sportovních úspěchů 
a ať ji vydrží zápal pro hru. 

Romana Stará
Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z. s.
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Rozloučení se zesnulými
v  prosinci  2022 z našich řad odešli

Otakar Hynek, Stanislav Král, Václav Mazáč, Jaroslav Řehák
Petr Smola, Petr Vítek, Alena Vítová

Čest jejich památce!

K přivítání mezi občany našeho města byly 
se svými rodiči pozvány děti:

poděkování

poděkování - Tříkrálová sbírka v Krčíně

Mnohokrát děkujeme pečovatelkám a pečovatelům z Městského střediska sociálních služeb Oáza za dlouholetou péči o naši maminku  
a babičku paní Věru Kučerovou. Obdivujeme, s jako vstřícností, laskavostí a úctou ke svým klientům tuto velmi náročnou práci vykonávají 
a jsme jim vděčni za veškerou podporu a pomoc, kterou nám po celou dobu poskytovali.  

Rodina Ptáčkova a Šímova

Veronika Uždilová, Pavel Růžička, Julie Skálová, Anna Lukešová, Ester Matějová, Jakub Ježek
Laura Dufková, Daniel Hejna, Filip Chmelík, Sofie Chmelíková

Zdeněk Kirnig, Matyáš Lukášek, Adéla Dvořčková

Lucka Klamtová, Adam Klamta, Dominik Gerža, Adélka Macháňová, Evička Leugnerová, Terezka Barešová, to jsou děti ze ZŠ   Krčín, které se 
účastnily tříkrálové sbírky v části Krčína. Za jejich obětavost a nasazení pro dobrou věc děkuje vedoucí této skupinky Pavel Gerža.

v listopadu 2022 oslavili svá životní jubilea

v prosinci 2022 oslavili svá životní jubilea

92 let
Věra Vinterová

70 let
Věra Václavková

Jaroslava Vodehnalová
Jaroslav Holanec

75 let
Stanislav Sedláček

Věra Červinková

80 let 
Jaroslav Tyč
Irena Horká

Pavel Faltýsek
Květa Janková

85 let
Jaroslav Dyntar
Eva Herclíková

Dagmar Magová
Jaroslav Lacman

95 let
Margita Chmelová

oslavencům, rodičům dětí i novým malým občánkům našeho města 
hodně štěstí, pevné zdraví a vše nejlepší přeje redakce.
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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 • Práce v jedné směně
Hrubá mzda 22.500 – 39.000 Kč/měsíc dle dosažené 
kvalifikace.

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

Obsluha moderních CNC strojů
• Praxe a vyučení v oboru obsluha CNC strojů nebo 
obráběč kovů, proaktivní přístup • Třísměnný provoz
Hrubá mzda 27.500 – 44.000 Kč/měsíc dle dosažené 
kvalifikace.

Strojírenský dělník  
• SOU vhodného zaměření, proaktivní přístup
• Práce v jedné směně

Elektro konstruktér 

• Elektrotechnické vzdělání • Práce v jedné směně

Skladník 

• Třísměnný provoz  

Průmyslový inženýr 

• Znalost metody štíhlé výroby • Práce v jedné směně
• Znalost AJ nebo NJ  

Nákupčí 
• Pružná pracovní doba • Znalost AJ nebo NJ  

Účetní 
• Praxe na obdobné pozici • Pružná pracovní doba

Junior účetní 
• SŠ nebo VŠ vhodného zaměření • Pružná pracovní doba
• Znalost AJ nebo NJ - výhodou

Administrativní pracovník – HR  
• Pružná pracovní doba 

Odborný pracovník výroby 

• Pružná pracovní doba • Znalost AJ nebo NJ

Nabízíme:
• zázemí úspěšné mezinárodní společnosti
• stabilní práce s možností osobního rozvoje
• nástup možný ihned
• zaměstnanecké benefity
• práce v jedné směně/pružná pracovní doba 

Kontaktujte naše personální oddělení: 
Markéta Ulrychová

+420 602 271 667

marketa.ulrychova@koenig-bauer.com
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kvalifikace.

Obráběč kovů 
• Manuální zručnost, orientace v tech. výkresech, znalost 
používání základních měřidel • Práce v jedné směně
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Průmyslový inženýr 
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Odborný pracovník výroby 

• Pružná pracovní doba • Znalost AJ nebo NJ
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• zázemí úspěšné mezinárodní společnosti
• stabilní práce s možností osobního rozvoje
• nástup možný ihned
• zaměstnanecké benefity
• práce v jedné směně/pružná pracovní doba 

Kontaktujte naše personální oddělení: 
Markéta Ulrychová
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marketa.ulrychova@koenig-bauer.com

Více informací:
https://kba-grafitec.cz/kariera

PLACENÁ INZERCE
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PLACENÁ INZERCE

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

Měsíčník Novoměstský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávného celku
města Nové Město nad Metují

Příspěvky a korespondenci přijímá:
Redakce NZ, Městský úřad, náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876
tel.: 491 419 655; 733 535 337
e-mail: zpravodaj@novemestonm.cz

Odpovědný redaktor: Eva Kupková (EK)
Redakční rada: Svetozár Barica, Jiří Hladík, Alice Frischová, 
Ing. Jan Kosek, Mgr. Lucie Valterová Koudelková, 
Bc. Zdeněk Krákora, Ing. Monika Lovětínská, 
Zdenka Pfeiferová,

Jazyková úprava: Bc. Dita Kroupová
Grafi cká osnova: Martin Vávra, Petr Vlček

Grafi cká úprava: Tiskárna V&H Print Hlávko s. r. o.
Tisk: Tiskárna V&H Print Hlávko s. r. o.
Náklad: 1 200 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 11976

Nové číslo vychází k 1. dni v měsíci. Uzávěrka vydání
vždy 15. den v měsíci, kdy je poslední termín k doručení
textů do redakce, uzávěrka inzerce do 7. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravy
článků bez konzultace s autory. Nevyžádané příspěvky
a fotografi e se nevracejí. Za změny v programech odpoví-
dají pořadatelé. Za obsahovou správnost příspěvků
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Cena 14 Kč, pro předplatitele 12 Kč.

Novoměstský zpravodaj si můžete předplatit
v pokladně Městského úřadu.

Přistavování kontejnerů
soukromým osobám,

sdružením, fi rmám

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

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS

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

Zubní pohotovost
únor 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. února
Neděle 5. února

stomatologie RZ, s. r. o.
(MDDr. Anna Just)
Komenského 72

Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 946

stomatologie RZ, s. r. o.
(MDDr. Lubomír Šeda)

Komenského 72
Nové Město nad Metují

Tel.: 491 472 946

mudr. Jan Klimek
Českých bratří 407

Náchod
Tel.: 491 427 603

mudr. olga Záplatová 
(MUDr. Martina Bucharová)

Husovo nám. 36
Česká Skalice

Tel.: 491 452 447

MATURITNÍ

PLES SPŠ
10. února 2023 | 19:00 – 01:00  

Sokolovna Nové Město nad Metují

HUDBA
DJ MATT | ANTARES

VSTUPNÉ 
250 Kč

prodej vstupenek ve škole 
eva.cohornova@skolynome.cz



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblastní charita Náchod děkuje koledníkům, asistentům, dárcům, 
školám a všem ostatním, kteří se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce.  

Děkujeme za vaši podporu, pomoc a otevřené srdce - získané 
prostředky budou pomáhat potřebným v regionu.      
 

Nové Město nad Metují 145 337 Kč 

Vrchoviny 17 560 Kč 

Bohuslavice nad Metují 20 789 Kč 

Černčice 24 165 Kč 

Jestřebí 6 757 Kč 

Libchyně 3 402 Kč 

Mezilesí 14 986 Kč 

Nahořany  22 715 Kč 

Provodov - Šonov 64 892 Kč 

Slavoňov 15 852 Kč 

Vršovka 17 521 Kč 

 353 976 Kč 

Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z. s. 
hledá pracovníka na

pracovní pozici: 

» údržbář 
» správce nemovitosti 

» obsluha recepce
 

druh úvazku: poloviční úvazek 
(4 hod všední dopoledne) 

náplň práce: servis strojů/zařízení, drobné opravy, 
údržba kurtů, obsluha recepce, úklid 

požadujeme: spolehlivost, zodpovědnost, 
manuální zručnost

 
Zájemci pište na pechova@sportovnicentrum.cz



3. 3. 2023
20:00

MĚSTSKÝ
PLES
NOVO

v pořadí již 32. 
reprezentační ples města 

SOKOLOVNA

PŘEDPRODEJ A REZERVACE NA WWW.MESTSKYKLUB.CZ

hudba: Levou Rukou Band  
předtančení  |   bohatá tombola  |   DJ

vystoupení ZUŠ. B. Smetany

Nové Město nad Metují


