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Boguslaw Michnik se narodil roku 1945. Básník, fotograf, 
kulturní animátor. Autor několika svazků básní, několika 
desítek výstav konkrétní poezie a fotografií. Spoluautor 
mnoha uměleckých projektů. Svoje díla prezentoval  
v Evropě, Jižní Americe, Asii a Africe. Držitel několika cen 
za uměleckou a společenskou činnost. Dvakrát byl vy-
znamenán Zlatým záslužným křížem. Jeho díla se nachá-
zejí ve sbírkách Muzea umění v Lodži, Muzea současného 
umění ve Vratislavi a v soukromých sbírkách v České re-
publice, Německu a Japonsku.

BOGUSŁAW 

Městská galerie Zázvorka,  
Na Zadomí 1210,  
Nové Město nad Metují 

4. února – 2. dubna 2022 

Předpokládáme, že setkání s autorem se uskuteční někdy v průběhu března. 
Přijďte se k nám podívat, těšíme se na vás

www.muzeum-nmnm.cz 
Otevřeno: úterý až sobota 10 –12 a 12.30 –16 hodin, neděle a pondělí zavřeno

MICHNIK
OTISK/ŚLAD
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Zpráva vedení města o stavu 
Nového Města nad Metují v roce 2021

Vážené zastupitelky a zastupitelé, 
vážení občané Nového Města nad Metují, 

stalo se již tradicí, že Vám v tomto obdo-
bí každoročně předkládáme Zprávu o sta-
vu našeho města za uplynulý rok. Dovolte 
nám, abychom tak učinili i letos a sezná-
mili Vás se Zprávou o stavu našeho města 
za rok 2021.    
V pořadí již osmou zprávou předkládáme 
souhrn toho nejvýznamnějšího, co se v No-
vém Městě nad Metují událo, včetně uvede-
ní plánů do let nadcházejících. 
Rok 2021 byl rokem, který – stejně jako rok 
2020 - poznamenala pandemie Covid-19, 
ale po zkušenostech z roku předchozího se 
podařilo provoz všech městských organi-
zací v rámci možností zachovat. Zde bych 
chtěl velmi poděkovat především pracov-
níkům Oázy a pedagogickým pracovníkům, 
kteří složitou situaci karantén a testování 
zvládli perfektně a víme, že mnohdy pro 
ně situace nebyla jednoduchá i vzhledem  
k velkému množství nákaz.

Majetek a hospodařeNí Města

Město Nové Město nad Metují disponuje 
majetkem v souhrnné hodnotě 1,1 miliar-
dy korun. Nezanedbatelnou část tvoří 282 
městských bytů, které jsou průběžně re-
novovány a modernizovány. Město zakou-
pilo pozemky a stavby za celkovou částku 
5.364.762 Kč (splátkový režim). Za zříze-
ní věcných břemen vydalo částku 11.750 
Kč. Výdaje na kolky, za geometrické plány  
a znalecké posudky byly ve výši 100.361 Kč  
a poplatky za dálkový přístup činily 3.700 Kč. 
V loňském roce hospodařilo město s pří-
jmy ve výši 258.476.270 Kč a výdaji ve výši 
242.342.100 Kč. Hospodaření města tak 
skončilo přebytkem ve výši 16.134.170 Kč. 
Na rozdílu mezi plánovaným a skutečným 
schodkem hospodaření se podílely vyšší 
příjmy města proti upravenému rozpočtu 
(cca 30,1 mil. Kč), úspory a přesuny u ně-
kterých investičních a neinvestičních akcí 
ORM do roku 2022 (cca 23,5 mil. Kč), přesun 
schválené dotace pro TJ Spartak (10,5 mil. 
Kč) a běžné úspory rozpočtu, nečerpané 
rezervy a poskytnuté dotační částky, které 
nebyly do rozpočtu zahrnuty. 
Nad rámec souhrnného dotačního vztahu 
(dotace na výkon státní správy a školství) 
ve výši 17.467.600 Kč, jednorázového pří-
spěvku – kompenzačního bonusu – ve výši 
2.082.000 Kč a dotací určených příspěv-
kovým organizacím ve výši 22.306.000 Kč, 

město obdrželo investiční a neinvestiční 
dotace v částce 15.694.000 Kč.

INvestIčNí akce

Prostřednictvím Odboru majetku města 
bylo v loňském roce proinvestováno cel-
kem 38 milionů korun, z toho dotace činily 
10 milionů korun.  
Kromě menších výdajů, které byly spojeny 
se zvelebováním města a přípravou budou-
cích projektů, bylo zrealizováno 47 akcí, 
z nichž nejvýznamnějšími jsou: stavební 
úpravy západního Zadomí, stavební úpravy 
zelených ploch a chodníků v ulici Sokolská, 
Urbanisticko-architektonická studie areálu 
kasáren, protipovodňový informační sys-
tém města včetně modernizace městského 
rozhlasu, chodník podél plakátovací plochy 
ve Vrchovinách, stavební úpravy na objektu 
Staré školy v Krčíně, kde byla dokončena 
rekonstrukce střechy spojená s obnovou 
poškozeného krovu. 
V Základní škole Malecí došlo k rekonstruk-
ci WC v celkové hodnotě 2 928 435,69 Kč,  
v ZŠ Krčín se nákladem 394 089 Kč opra-
vila školní kuchyně. Realizována byla také  
1. etapa rekonstrukce komunikace v uli-
ci Na Bořetíně včetně přilehlé parkovací  
plochy. 
V červnu byla otevřena první část nového 
parku Březinky o výměře 1 659 m2. Jeho 
stavba byla spolufinancována Evropskou 
unií – Evropským fondem pro regionální 
rozvoj v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí. Z celkové částky 1 211 745,6 
Kč činí dotace 416 248 Kč. Park byl vybu-

dován v lokalitě, kde byla dříve jen louka 
bez zvláštního účelu. Občané ji využívali 
pouze k průchodu z jedné části města do 
druhé a chyběla zde jakákoliv občanská 
vybavenost. Dnes je přehledným a bezpeč-
ným místem, kudy mohou děti chodit do 
nedaleké školy, občané zde mohou trávit 
svůj volný čas a využít gril nebo trávník  
k pikniku.

ÚZeMNí pláNováNí

V roce 2021 pokračovalo pořizování Změ-
ny č. 2 Územního plánu Nového Města nad 
Metují. Po vyhodnocení obdržených vyjá-
dření dotčených orgánů a připomínek ve-
řejnosti došlo k úpravě návrhu zadání této 
změny a Zastupitelstvo města jej dne 18. 3. 
2021 schválilo. 
Následně byla zahájena spolupráce s pro-
jektantem této změny na zpracování její-
ho návrhu, který byl dokončen na samém 
konci roku. V roce 2021 byla dokončena do-
kumentace návrhu Změny č. 3 a dne 16. 6. 
2021 proběhlo veřejné projednání. 
Dne 18. 3. 2021 Zastupitelstvo města roz-
hodlo o pořízení změny č. 4. Následně 
bylo vypracováno a projednáno zadání 
této změny. Upravené znění pak schválilo 
Zastupitelstvo města dne 11. 11. 2021. Na 
základě doporučení pořizovatele došlo 
ke spojení schváleného Zadání změny č. 2  
a Zadání změny č. 4 do jedné dokumentace 
návrhu.
Pokračovaly práce na návrhu Změny č. 1 Re-
gulačního plánu Rychta, u kterých dochází 
ke komplikované koordinaci s probíhajícím 

r a d n i c e  i n f o r m u j e

Ing. Libor Hovorka
místostarosta

Petr Hable
starosta
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procesem pořizování Urbanisticko-archi-
tektonické studie na objekt Kina 70. 
Zastupitelstvo města dne 11. 10. 2021 vzalo 
na vědomí pořízenou Územní studii Krčín-
ského návrší.
Dále město stále sleduje probíhající pro-
cesy týkající se aktualizací Zásad územní-
ho rozvoje Královéhradeckého kraje, kde, 
již dne 28. 3. 2019 podalo svůj požadavek 
na vymezení koridoru pro vytvoření jižního 
obchvatu Nového Města nad Metují v tras 
Spy – Vladivostok – Osma – Nahořany, a to 
na podkladě výsledku místního referenda 
konaného v roce 2018. Tento požadavek 
je součástí Zprávy o uplatňování Zásad 
územního rozvoje Královéhradeckého kra-
je v uplynulém období (únor 2018 – duben 
2021), schválené zastupitelstvem Králové-
hradeckého kraje dne 13. 9. 2021, dle které 
Aktualizace č. 5 prověří možnosti a pod-
mínky pro vymezení koridoru územní re-
zervy dle vzneseného požadavku.

Školství, kultura a ZájMová čINNost

Město je zřizovatelem základních a mateř-
ských škol působících v Novém Městě nad 
Metují. K 30. září 2021 navštěvovalo základ-
ní školy celkem 1 004 žáků, v mateřských 
školách bylo umístěno 301 dětí. 
Město je také zřizovatelem Základní umě-
lecké školy B. Smetany a Domu a mládeže 
Stonožka. Dalšími organizacemi působící-
mi v oblasti kultury jsou Městská knihovna, 
Městské muzeum a rovněž Městský klub, 
který zajišťuje pro občany města kulturní 
pořady.
Stálá finanční podpora je městem posky-
tována sportovním klubům, zájmovým or-
ganizacím a kulturním spolkům.  Jedním ze 
základních hledisek při rozhodování o výši 
podpory je samozřejmě veřejná prospěš-
nost a dlouhodobá práce s mládeží.   
Pořádání kulturních, sportovních a spole-
čenských akcí bylo v roce 2021 opět výrazně 
ovlivněno koronavirovou pandemií. Řada 
akcí musela být zrušena nebo přesunuta.  
Z těch, které proběhly, můžeme zmínit Uni-
verzitu třetího věku, Festival české filmové 
komedie, Velkou cenu v olympijsko-athén-
ském šplhu, letní koncerty na Husově ná-
městí a Dny evropského dědictví.

obyvatelstvo

Dle evidence Ministerstva vnitra žilo vloni 
v našem městě 9187 obyvatel, z toho 4 503 
mužů a 4 780 žen. Pokračuje trend snižová-
ní počtu obyvatel. V loňském roce se podle 
našich evidencí narodilo 72 dětí, přistěho-
valo se 152 osob, odstěhovalo se 193 osob 
a zemřelo 135 obyvatel.

socIálNí oblast

Nové Město nad Metují je městem, kde sys-
tém a rozsah sociální péče patří k nejlep-
ším v kraji.    Klientům je v obtížných život-
ních situacích k dispozici sociální výpomoc 
a poradenství, asistované hospodaření, 
ubytovna a od loňského roku také Taxi pro 
seniory, půjčovna kompenzačních pomů-
cek a také poradenství pracovníků Odděle-
ní sociální prevence.
Významnou součástí systému je městem 
provozované Městské středisko sociálních 
služeb OÁZA s Domovem pro seniory, stále 
se rozšiřující pečovatelskou službou, služ-
bou Domovinka a odlehčovací službou. 
Město dále provozuje Centrum prevence 
Mandl, které je službou sociální rehabilita-
ce. Město také úzce spolupracuje s mnoha 
dalšími sociálními a navazujícími službami 
a podílí se na jejich financování.
V roce 2021 se Odboru sociálních věcí po-
dařilo navázat po dlouhých vyjednáváních 
spolupráci s Potravinovou bankou Okresní 
charity Náchod a se Sociálním šatníkem 
v Hradci Králové. Od Potravinové banky  
v Hradci Králové se podařilo získat, a to  
i pro potřeby Úřadu práce v Novém Městě 
nad Metují, respirátory pro sociálně po-
třebné občany. 
V roce 2021 začala službu Taxi pro senio-
ry provozovat Vodní záchranná a dopravní 
služba, s. r. o., Náchod.  Za tuto službu město 
Nové Město nad Metují zaplatilo 114.355 Kč. 
V průměru bylo uskutečněno měsíčně 34 
jízd a do konce roku 2021 bylo vydáno 186 
průkazů. Služba je hojně využívána a velmi 
kladně hodnocena veřejností.

ÚklId a Údržba Města

Pořádek ve městě je jednou z velmi sledo-
vaných oblastí. Snahou vedení města bylo, 
je a bude, zajistit co nejlepší a nejefektiv-
nější činnost Technických služeb. Technic-
ké služby jsou organizační složkou města  
a hospodaří s ročním rozpočtem 23 milionů 
korun. 
V loňském roce TS získaly do svého vozo-
vého parku novou vysokozdvižnou plošinu 
Mercedes Benz Atego za více jak 4 miliony 
korun. V roce 2021 zaměstnávaly 30 stálých 
zaměstnanců, 1 pracovníka delegovaného 
úřadem práce a 10 sezónních brigádníků, 
převážně studentů. Hlavní náplň práce 
tvoří úklid města, údržba městské zeleně, 
chodníků, komunikací a dopravního zna-
čení, opravy a nátěry odpadkových košů  
a laviček, opravy vybavení dětských hřišť, 
pomoc při akcích pořádaných městem, 
údržba veřejného osvětlení a městského 
rozhlasu. 

Pro zajímavost: v loňském roce pracovníci 
Technických služeb vyvezli na skládku cel-
kem 185 tun odpadu (převážně z odpad-
kových košů ve městě) a 60 tun uličních 
smetků. Zahradníci vysázeli například 2500 
ks sazenic tulipánů, 140 keřů a 28 stromů.

beZpečNost ve Městě

Z dlouhodobého sledování víme, že žijeme 
v jednom z nejklidnějších a nejbezpečněj-
ších měst regionu. Úsilí Městské policie  
v Novém Městě nad Metují a její spoluprá-
ce s Policií ČR směřují k tomu, aby to bylo 
pravdou i v budoucích letech. Město v sou-
časné době zaměstnává 9 strážníků, včetně 
velitele, a zajišťuje nepřetržitou hlídkovou 
službu. Tento početní stav je nejmenší 
možný pro zachování nepřetržitého režimu.
V roce 2021 řešila Městská policie celkem 
1 909 událostí. Toto číslo obsahuje počty 
případů, kdy byla MP z nějakého důvodu 
potřeba. Jednak se jedná o zjištěné pře-
stupky a zbytek tvoří zásahy nejrůzněj-
šího charakteru – od banálních případů 
jako je např. doručování písemnosti až po 
zásahy u těžkých dopravních nehod nebo  
u domácího násilí.
Bylo zjištěno 818 přestupků, které byly 
řešeny následovně: 419 udělených příka-
zových pokut v celkové finanční hodnotě 
365 900 Kč, 15 závažnějších přestupků bylo 
oznámeno správnímu orgánu a 384 méně 
závažných bylo řešeno domluvou. Prokáza-
lo se, že zavedením stacionárních radarů 
došlo ke zklidnění dopravy v našem městě
Městská policie Nové Město nad Metují na 
řešení událostí spolupracuje zejména s Po-
licií České republiky, Hasičským záchran-
ným sborem ČR a zdravotnickou záchran-
nou službou. Tato spolupráce je vždy na 
vysoké úrovni, plně profesionální, zaměře-
ná především na záchranu lidských životů  
a zmírnění materiálních škod.  

Vážené zastupitelky a zastupitelé, 
vážení občané Nového Města nad Metují, 

závěrem této Zprávy bychom chtěli podě-
kovat všem občanům města, všem zastu-
pitelům, zaměstnancům města i městem 
zřizovaných organizací, členům spolků  
a neziskových organizací, kteří svojí každo-
denní prací, aktivitou a dobrovolnou čin-
ností přispívají k tomu, že Nové Město nad 
Metují je příjemným místem k životu.

Za vedení města Nové Město nad Metují:
Petr Hable, starosta

Ing. Libor Hovorka, místostarosta

r a d n i c e  i n f o r m u j e
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky březnového čísla Novoměst-
ského zpravodaje proběhla dvě zasedání 
Rady města Nové Město nad Metují (dále 
jen RM).

rada Města č. 83
Zasedání RM proběhlo dne 24. ledna 2022 
za účasti sedmi radních. Program jednání 
obsahoval 33 bodů. Jednání trvalo od 13.00 
do 18.56 hodin. 

Školství, kultura a sport:
» rM souhlasila s uzavřením provozu MŠ 
v době hlavních prázdnin v roce 2022 tak-
to: MŠ Rašínova - 04.07. - 05.08.2022, MŠ 
Na Františku - 11.07. - 12.08.2022, MŠ Pod 
Výrovem - 04.07. - 19.08.2022, MŠ Krčín - 
25.07. - 26.08.2022, MŠ Vrchoviny - 25.07. 
- 26.08.2022, všechny MŠ současně budou 
uzavřeny ode dne 25.07. do dne 05.08.2022. 
V době hlavních prázdnin, kdy MŠ nebude 
uzavřena, bude omezený provoz.
» rM vzala na vědomí informace o konání 
zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ 
v Novém Městě nad Metují pro školní rok 
2022/2023 ve všech mateřských školách  
v úterý 10.05.2022 od 7.00 do 16.00 hodin  
v MŠ Na Františku a v MŠ Rašínova navíc  
i ve středu 11.05.2022 od 7.00 do 16.00 hodin.
» rM souhlasila s tím, aby Základní škola 
Nové Město nad Metují, Komenského 15, 
okres Náchod, podala žádost o grant z do-
tačního programu Královéhradeckého kra-
je „Regionální soutěže a přehlídky pro děti 
a mládež v Královéhradeckém kraji“.
» rM souhlasila s pořádáním akce Brány 
města dokořán a s bezplatným zapůjčením 
krytého pódia, koberce a 5 ks stánků a piv-
ních setů Městskému klubu v Novém Městě 
nad Metují na tuto akci, která se bude ko-
nat v sobotu 23.04.2022 na celé ploše Huso-
va náměstí. 
» rM souhlasila s uskutečněním akce 
Lampionový průvod s ohňostrojem dne 
06.05.2022, s pietním aktem na náměstí 
Republiky ve 20.30 hodin, s průvodem do 
areálu sokolovny a s ohňostrojem ve 21.15 
hodin s tím, že celá akce skončí ve 24.00 
hodin.
» rM byla seznámena s dopisem od Spor-
tovního klubu Nové Město nad Metují, 
z. s., ve kterém děkuje za spolupráci městu 
Nové Město nad Metují při zajištění Svě-
tového poháru a Olympijské kvalifikace  
v lukostřelbě handicapovaných v roce 2021.

správa nemovitostí:
» rM vzala na vědomí obsah Zápisu ze 
177. zasedání Bytové komise konaného dne 
12.01.2022.
» rM souhlasila se zvýšením nájemného  

z nebytových prostor v majetku města  
o zjištěnou míru inflace za rok 2021 ve výši 
3,8 %, a to u těch smluv, kde to smluvní 
podmínky dovolí.

rozvoj:
» rM vzala na vědomí informace OŽP  
o škodě, která byla způsobena neodbor-
ným zásahem fy Nahořanská, a. s., a to na 
městské zeleni podél cesty z Krčína (pokra-
čování ul. Na Kopci) směrem na Nahořany. 
RM uložila starostovi a OMM jednat se zá-
stupci fy Nahořanská, a. s., o tom, jakým 
způsobem dojde k upřesnění rozsahu škod 
na městském majetku a dále pak o jejich 
odstranění.
» rM souhlasila s umístěním propagač-
ního banneru TJ Spartak Nové Město nad 
Metují na plot u „ZŠ Malecí“, který je na  
p. p. č. 561/1, k. ú. Nové Město nad Metu-
jí, na dobu určitou, a to na 3 měsíce od 
vydání souhlasu a za předpokladu splně-
ní následujících podmínek: v případě, že 
dojde k poškození plotu v majetku města 
způsobeného umístěným bannerem, pro-
vede vlastník banneru opravu na vlastní 
náklady. Před umístěním banneru na plot 
si žadatel zajistí všechna potřebná povole-
ní státní správy.
» rM souhlasila s umístěním propagační-
ho banneru TJ Sport pro všechny, z. s., na 
plotu „ZŠ Malecí“, který je na p. p. č. 561/1, 
k. ú. Nové Město nad Metují, na dobu urči-
tou, a to na 3 měsíce od vydání souhlasu  
a za předpokladu splnění následujících 
podmínek: v případě, že dojde k poško-
zení plotu v majetku města způsobeného 
umístěným bannerem, provede vlastník 
banneru opravu na vlastní náklady. Před 
umístěním banneru na plot si žadatel zajis-
tí všechna potřebná povolení státní správy.

Finance:
» rM schválila rozpočet Sociálního fondu 
MěÚ na rok 2022. 
» rM schválila převod hospodářského vý-
sledku společnosti PNT, s. r. o., za rok 2020 
v částce 1.250.244,13 Kč.

různé:
» rM schválila s platností ode dne 
01.02.2022 počet systemizovaných pracov-
ních míst Městského úřadu Nové Město 
nad Metují.
» rM vzala na vědomí Zprávu o stížnostech 
řešených na MěÚ Nové Město nad Metují  
v roce 2021.

rada Města č. 84
Zasedání RM proběhlo dne 10. února 2022 
za účasti šesti radních. Program jednání 
obsahoval 37 bodů. Jednání trvalo od 13.00 
do 16.18 hodin. 

Školství, kultura a sport
» rM souhlasila se zvýšením nejvyšší-
ho povoleného počtu stravovaných škol-
ní jídelny, jejíž činnost vykonává Základní 
škola a Mateřská škola Krčín, z 360 na 400  
s účinností ode dne 01.03.2022 a s podáním 
žádosti o provedení této změny v rejstříku 
škol a školských zařízení.
» rM souhlasila s umístěním sídla Spolku 
rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín na adrese Žiž-
kovo náměstí 1, Nové Město nad Metují.

Majetkoprávní úkony:
» rM uložila OMM zvýšit nájemné o zjiště-
nou míru inflace za roky 2020 a 2021, a to 
u všech smluv o nájmu pozemků, (kde to 
smluvní podmínky dovolí), s účinností ode 
dne 01.01.2022.
» rM souhlasila s pokácením stromů ros-
toucích mimo les v majetku města Nové 
Město nad Metují: 1x javor p. č. 1660/2  
v k. ú. Nové Město nad Metují, 6x bříza  
p. č. 1660/2 v k. ú. Nové Město nad Metu-
jí, 1x lípa p. č. 264/4 v k. ú. Spy - hřbitov, 
7x thuje p. č. 264/4 v k. ú. Spy - hřbitov, 2x 
třešeň p. č. 653/1 v k. ú. Nové Město nad 
Metují - areál býv. kasáren. V případě po-
kácení lípy u hřbitova ve Spech RM ukládá 
TS zajištění vhodné lokálně blízké náhradní 
výsadby.

rozvoj:
» rM souhlasila s vyjádřením OMM k před-
ložené koordinační situaci DUR - „Zasíťo-
vání lokality „Dubinky“- I. etapa, na parc.  
č. 709/1, 2076/3, k. ú. Nové Město nad Metu-
jí, parc. č. 984/3, 854/5, 854/1, 881/2, 797/3, 
881/4, k. ú. Vrchoviny“, ve znění upravené 
přílohy k tomuto bodu, za podmínky větší-
ho procentního zastoupení vzrostlé vege-
tace a její rovnoměrné rozmístění v celém 
prostoru dané lokality.
» rM souhlasila s tím, aby parkovací mís-
ta potřebná pro projekt „Rezidence Pod 
Hradbami“ o 1 bytové jednotce byla řešena 
dle upravené varianty A, tedy o stejné šířce 
2,4 m v celé délce bez zásahu a přesahu do 
komunikace p. p. č. 2044 v k. ú. Nové Město 
nad Metují, tj. pro všechna 3 osobní vozi-
dla.

Finance: 
» rM vzala na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu ke dni 31.12.2021.
» rM schválila odpis nevymahatelných po-
hledávek za ubytování v městské ubytovně 
za období březen 2019, za období červenec 
2018 a za vyúčtování nákladů Městské poli-
cie na dopravu do PZS z r. 2019, tedy pohle-
dávky za 3 dlužníky v celkové výši 5.247 Kč.

různé:
» rM schválila program řádného veřejné-
ho zasedání ZM 23 dne 24.02.2022 od 16.00 
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hodin ve velkém sále Kina 70, Boženy Něm-
cové 720, Nové Město nad Metují.
» rM souhlasila s tradičním vyvěšením 
„Vlajky pro Tibet“ na budově MěÚ Nové 
Město nad Metují dne 10.03.2022.
» rM vzala na vědomí Zprávu o plánova-
ných a provedených kontrolách a auditech 
vč. dalších činností KIA v roce 2021.
» rM vzala na vědomí Zápis č. 9/2021 z jed-
nání Komise rozmisťovací ze dne 30.11.2021 
s návrhem na obsazení 1 místa v Domově 
pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v No-
vém Městě nad Metují a Zápis č. 10/2021 

z jednání Komise rozmisťovací ze dne 
14.12.2021 s návrhem na obsazení 1 místa 
v Domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 
1424 v Novém Městě nad Metují.
» rM schválila provádění nákupů elektřiny 
a plynu společností PNT, s. r. o., na komo-
ditní burze společnosti POWER EXCHANGE 
CENTRAL EUROPE, a. s., se sídlem Rybná 14, 
110 05 Praha 1, IČO: 27865444, pro období 
ode dne 08.02.2022 až do odvolání, a to 
v souladu s § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a uzavření veškerých 

smluv a činění veškerých úkonů potřeb-
ných k jeho realizaci jednatelem společ-
nosti.

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. 

(EK)

kotlíková dotace

jedním z vítězů czech 
press photo 2021 je 
novoměstský fotograf

víte, že od září bude zakázáno topit v kotlích, které nesplňují limi-
ty alespoň 3. třídy?
Odbor Regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Krá-
lovéhradeckého kraje připravuje podklady pro novou výzvu na 
kotlíkové dotace, která bude vyhlášena začátkem roku 2022. Výzva 
bude určena zájemcům o kotlíkovou dotaci, kteří splní podmín-
ky stanovené pro programové období 2021+. Nově plánuje kraj-
ský úřad podpořit žadatele paušální částkou podle typu zdroje 
vytápění, která může pokrýt až 95 % nákladů na průměrný zdroj. 
Zároveň bude způsob fi nancování maximálně vstřícný i vůči nízko-
příjmovým žadatelům.
Podpora bude opět zaměřena na výměnu kotlů na pevná paliva 
s ručním přikládáním, které nesplňují limity 3. nebo vyšší emisní 
třídy. Ty mohou být v rámci dotace nahrazeny tepelnými čerpadly, 
kotly na biomasu s automatickým nebo manuálním přikládáním 
a plynovými kondenzačními kotly. Žádat o dotaci na výměnu nevy-
hovujícího zdroje vytápění je možné pouze do konce srpna 2022.
Od září 2022 platí zákaz provozu kotlů, které nesplňují limity 
alespoň 3. emisní třídy, proto již nebudou ani přijímány žádosti 
o dotaci na jejich výměnu! Podrobný přehled dostupných informa-
cí je k dispozici na webových stránkách města, případně se můžete 
poradit také na infolince Královéhradeckého kraje: +420 722 960 
675 (provozní doba: 8.00 – 16.00 hod.) nebo na e-mailu: kotlikove-
dotace@kr-kralovehradecky.cz 

Oddělení životního prostředí 

Již od podzimních nominací jsme bedlivě sledovali, jak si ve fi nále 
soutěže Czech Press Photo povede novoměstský fotograf Michal 
Fanta, který se probojoval do fi nále prestižní fotografi cké soutě-
že Czech Press Photo. Jeho cyklus Ptačí chřipka, který vznikl díky 
spolupráci s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého 
kraje, zaujal odbornou porotu natolik, že v kategorii Člověk a ži-
votní prostředí nakonec zvítězil. Výsledky byly vyhlašovány on-
line ve čtvrtek 20. ledna 2022. Vítězné a další vybrané fotografi e 
27. ročníku soutěže jsou v současné době vystaveny v prosto-
rách historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí 
v Praze. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádný úspěch no-
voměstského fotografa, jehož snímky tvoří také nedílnou součást 
fotobanky Nového Města nad Metují, jsme moc rádi, že pan Fanta 
přijal pozvání od vedení města a ve středu 9. února 2022 zavítal 
na radnici. Pan starosta s panem místostarostou mu u této pří-
ležitosti pogratulovali k nedávnému úspěchu v soutěži a předali 
poděkování za reprezentaci města.

Michaela Mináriková
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klášter Milosrdných bratří čeká velká proměna
Brzy se začne probouzet jaro a po dlouhém zimním spánku se za-
číná probouzet i novoměstský klášter Milosrdných bratří. Že se za 
zdmi kláštera skutečně začíná něco dít, tak to prozradila i únorová 
reportáž Českého rozhlasu Hradec Králové. 
V květnu loňského roku převzala objekt kláštera od řádu Milosrd-
ných bratří do svých rukou novoměstská farnost a k jeho sprá-
vě byla zřízena společnost NOK, s. r. o. (novoměstský klášter). 
V současné době je zpracovávána architektonická studie a společně 
s památkáři hledá společnost způsob, jak plánované projekty rea-
lizovat, jak je zainvestovat a dlouhodobě provozovat. V klášteře by 
tak mohl vzniknout restaurační pivovar, pekárna Pferda, kulturní 
centrum se zahradou pod záštitou TJ Orel Nové Město nad Metují 
a byty v prvním patře kláštera. Úplná proměna by měla být do-
končena v roce 2031, avšak již v jarních měsících budou veřejnosti 
otevřeny první prostory přístupné z Komenského ulice.

Michaela Mináriková

procházka klopotovským údolím – lesní dobrodružství 
na dosah ruky
obůrka klopotov dostala dřevěná krmítka pro ptactvo
V létě se dočkaly obnovy prvky naučné stezky, od konce listopadu 
nově narazíte při vycházce Klopotovským údolím na pět dřevěných 
krmítek pro létající obyvatele novoměstských lesů. Využití tak 
našla bývalá informační cedule ale i staré krmítko, které muselo 
ustoupit úpravám v rámci vzniku Naučné stezky Obůrka Klopotov. 
K nim přibyla tři zbrusu nová krmítka. Všechna jsou umístěna tak, 
aby do nich návštěvníci mohli pohodlně dávat vhodnou potravu 
pro ptáčky. A jaké dobroty je možné do krmítka připravit? Chybu 
rozhodně neuděláte se slunečnicí a drcenými vlašskými ořechy, 
v menší míře můžete přidat i semena máku, řepky, prosa nebo 
loupaný oves a pšenici. Vrabci si pochutnají na strouhance ze su-
chého bílého pečiva, zatímco kosi neodolají jablíčku či jeřabinám. 
Všechny sýkorky z okolí potom do krmítka určitě přiláká kousek 
hovězího loje. Do krmítka naopak určitě nepatří zbytky jídel z ku-
chyně, chléb a slané pečivo – a pokud v něm objevíte kazící se nebo 
plesnivějící zbytky potravy, raději je z krmítka rovnou odstraňte.
Pamatujte si, že čím pestřejší nabídku potravy ptáčkům v krmít-
kách zajistíme, tím více druhů ptáčků tu bude možné pozorovat. 
Nejčastěji tu asi potkáte sýkorky, brhlíky, kosy či vrabce a když 
budete mít štěstí, přiletí i strakapoud. Stačí jen nabídnout něco 
dobrého do zobáčku a tiše a klidně pozorovat, který z létajících 
obyvatel našich lesů zavítá do krmítka jako první. 

Michaela Mináriková
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ohlédnutí za 20 roky činnosti 

V tomto roce Mandl slaví 20 let své existence. Fotografi emi vám 
chceme připomenout dobu, kdy byl Mandl klubem pro neorgani-
zované děti a mládež a rovněž přiblížit současné fungování centra 
jako preventivní a poradenské služby pro dospělé klienty.
Obě fotografi e ukazují chodbu zařízení. V dobách práce s dětmi 
a mládeží zde byly především informace o různých kulturních ak-
cích (programy kin, koncerty apod.) a kontakty na instituce, které 
mohl klient využít, pokud chtěl. 
V současnosti chodba slouží jako čekárna a zároveň jako místo pro 
letáky a kontakty dalších návazných služeb. Klienty aktivně mo-
tivujeme využívat dalších odborníků, hledat instituce, které po-
máhají se specifi ckými problémy. Svoláváme schůzky, na kterých 

nejsme jen my a náš klient, ale i další, kteří s ním spolupracují. 
V tomto „multitýmu“ hledáme optimální řešení klientovy těžkosti. 
Přešli jsme od skupinové kontaktní práce s dětmi a mládeží k indi-
viduální a intervenční práci s klientem dospělým.

Mgr. Lenka Kulichová, vedoucí centra

r a d n i c e  i n f o r m u j e

výsledky tříkrálové sbírky – 
vybralo se téměř 
čtvrt miliónu korun
V polovině ledna byl sečten obsah všech kasiček, do kterých měli možnost 
občané Nového Města nad Metují a jeho nejbližšího okolí po dobu trvání 
Tříkrálové sbírky (od 1. do 16. ledna 2022) přispívat. I přesto, že současná 
situace prakticky znemožnila návštěvy koledníků přímo v domácnostech 
a většina přispívajících tak musela využít kasiček umístěných na veřejných 
místech, se v letošním roce vybralo úctyhodných 247.616 Kč.

Oproti loňskému roku, kdy covidová situace silně poznamenala sbírku, je to 
téměř o 100.000 Kč více a výtěžek ze sbírky se přibližuje předešlým letům.
Děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli a také všem kteří přispěli!

Bližší informace o Tříkrálové sbírce naleznete na webových stránkách novo-
městské farnosti: www, farnostnm.cz.

Michaela Mináriková
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upozornění pro držitele psů

tísŇová pÉče (Život Hradec Králové, o. p. s.)

Poplatek ze psa na letošní rok je splatný do 31. března 2022. Pouze 
v případě, že činí více než 500 Kč ročně, je splatný ve dvou stejných 
splátkách, první do 31. března 2022, druhá do 30. září 2022. 
poplatek lze uhradit:
» převodem na účet města, č.: 19-927551/0100, VS 040131xxxx 
 (za křížky uvést č. známky psa), 
» v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu. 
Složenky na úhradu poplatku Městský úřad neposílá.
 sazby poplatku ze psa činí za kalendářní rok a jednoho psa:
1) snížená sazba 
části města Spy a Vrchoviny; ulice Ve Vilách, Bradla, Studýnka; 
samoty (Osma čp. 111, 137, Černčická čp. 301, 303, 306, Havlíčkova 
čp. 117) a chatové oblasti 70 Kč, za 2. a dalšího psa 100 Kč 
2) sazba poplatku za psa chovaného v rod. domku na oploceném 
pozemku – 400 Kč, za 2. a dalšího psa 600 Kč
3) základní sazba ve městě – 800 Kč, za 2. a dalšího psa 1 200 Kč

Služba Tísňové péče je terénní sociální služba, která zvyšuje bez-
pečnost života seniorů a osob se zdravotním postižením na úze-
mí Nového Města nad Metují a jeho okolí. Je určena především 
občanům, kteří zůstávají trvale doma, ale i těm, kteří jsou aktivní 
a chodí si sami ven. Tísňová péče je tu proto, aby zajistila všem 
svým uživatelům bezpečí a jistotu v každodenním životě. Pomá-
háme tak žít lidem i ve vysokém věku plnohodnotně a beze stra-
chu. Rodinám našich uživatelů ulehčujeme péči o jejich blízké 
a dodáváme jim pocit jistoty, bezpečí a klidu, když nemohou se 
svým příbuzným být v neustálém kontaktu. Dokážeme zajistit či 
zprostředkovat neodkladnou pomoc všem, kteří se náhle ocitli 
v tísňové situaci nebo jsou ohroženi na životě, a to skrze své vlast-

4) zvýšená sazba v domech s více než 2 byty – mimo byt vlastníka:   
1 000 Kč, za 2. a dalšího psa 1 500 Kč
5) sazba ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo osoba, 
která v roce, kdy ohlašuje vznik své poplatkové povinnosti, dosáh-
ne 65 let, činí ročně (netýká se snížených sazeb dle odst. 1) 
za 1. psa 200 Kč, za 2. a dalšího psa 300 Kč. 

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek 
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních 
měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel 
psa poplatek nově příslušné obci, a to od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Pro držitele psů, kteří budou mít uhrazený poplatek ze psa, jsou 
k dispozici na pokladně Odboru fi nančního sáčky na psí exkrementy.
Podrobnější informace podá Odbor fi nanční, telefon: 491 419 637.

ní zaměstnance – „pohotovostní pracovníky“ – či složky Integrova-
ného záchranného systému (IZS). Jednoduchým stisknutím tlačítka 
(doma či venku) si uživatelé této služby kdykoliv přivolají pomoc. 
Služba Tísňové péče funguje 24 hod denně / 7 dní v týdnu. Pomá-
háme při pádech, při náhlém zhoršení zdravotního stavu, v pří-
padech kdy se uživatel nemůže dovolat pomoci v blízkém okolí, 
v případech, kdy uživateli hrozí ohrožení na životě či majetku a při 
různých krizových situacích živelného charakteru. V případě zájmu 
či pro více informací kontaktujte sociální pracovnici Tísňové péče 
na tel.: 601 529 244 nebo vedoucí Tísňové péče, tel.: 733 735 734. 
Další informace najdete na webu: www.zivothk.cz. 

Bc. Renata Šarounová
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vÝstava „doMov v evropě“
Domov není pouze země, ve které se žije, je to také město, čtvrť 
nebo dokonce ulice. Domov je tam, kde se cítíme dobře a trávíme 
většinu času našeho života, s ním jsme úzce spjati. Ale domov je 
také velmi rozdílný. Jak to například vypadá v Novém Městě, které 
je už 30 let českým partnerským městem Hildenu? Co je jiné? Co 
mají společného? Jak vnímá domov mládež v obou zemích?
Sotva je něco vhodnější než fotografi e, aby se zachytilo to, co činí 
Evropu obyvatelnou a příjemnou.
Výstava „Domov v Evropě“ ukazuje vizualizované pocity mladých 
lidí z obou zemí a dává nahlédnout do jejich života.
Fotografi e vznikly v rámci fotoprojektu pro mládež v Novém Městě 
nad Metují (vedoucí projektu Eva Vincencová) a v Hildenu (vedoucí 
projektu Sandra Abend a Michael Ebert).
Výstava, která byla v loňském roce už k vidění v českém partner-
ském městě Hilden, bude zahájena starostou Clausem Pommerem 
ve čtvrtek 10. března v 18.30 hodin na náměstí Ellen Wiederhol-
dové. Úvodního slova se ujmou Michael Ebert a Sandra Abend. 
O hudební doprovod této akce se postará DJ Alex Awesome.

Překlad: Věra Prokýšková

Foto: Michal Fanta - požár elektroinstalace v bytě, ulice Malecí

leden 2022

3. ledna – 18.51 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Malecí.
7. ledna – 08.24 h. - otevření osobního automobilu, 
Nové Město n. Met., ul. V Aleji.
11. ledna – 09.02 h. - požár elektroinstalace v bytě, 
Nové Město n. Met., ul. Malecí.    
13. ledna – 02.38 h. - transport pacienta, Nové Město n. Met., 
ul. Družstevní.
26. ledna – 14.30 h. - požár sazí v komíně, Slavoňov.
26. ledna – 20.06 h. - dopravní nehoda osobního automobilu, 
Nové Město n. Met., nám. Republiky.
30. ledna – 08.45 h. - dopravní nehoda, Městec.
31. ledna – 16.34 h. - dopravní nehoda, Nové Město n. Met., 
ul. Leštinská.

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

klub seniorů dobrá pohoda / okénko pro naše seniory – březen 2022

čtvrtek 3. března 2022 – setkání ve 14.30 h v kině
Přijde mezi nás pan Richard Švanda. Jeho vyprávění bude 
jistě velice zajímavé, neboť se týká legionářů. Má název 
„Příběhy legionářů z Novoměstska“. 
 
Úterý 8. března 2022 – setkání ve 14.30 h v kině
Bude se promítat fi lm „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“.

středa 9. března 2022 – setkání ve 14.30 h v kině 
Naše pozvání přijal pan ředitel ZUŠ B. Smetany Tomáš 
Hvězda. Seznámí nás s historií a současností tohoto zařízení.    

sobota 19. března 2022 – setkání ve 13.00 h v kině
Děti z Mateřského centra „Na zámečku“ si v rámci „Projek-
tového dne“ připravily program deskových her, které si se 
seniory společně zahrají.   

Úterý 22. března 2022 – setkání ve 14.30 h v kině
Bude se promítat fi lm „Gump – pes, který naučil lidi žít“.

čtvrtek 24. března 2022 – setkání ve 14.30 h v kině 
Paní Renata Moravcová k nám přijede z Dobrušky. Je nevido-
má a provází ji dva vodicí pejskové. Poví nám, jak se jí s nimi 
žije a také, jak se pejsek na takovou službu musí připravit.
                                              
čtvrtek 31. března 2022 – setkání ve 14.30 h v kině
Těšíme se na setkání s panem profesorem Čestmírem Bran-
dejsem a jeho paní. Připravil pro nás přednášku s názvem 
„Vzpomínky na školu a školní léta“.  

Změna programu vyhrazena, sledujte vývěsky a Novoměst-
ský zpravodaj.  

Za klub seniorů zdraví všechny Věra Mimrová
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Na první přiložené fotografi i můžete vidět dopravní nehodu, která 
se udála 30.01.2022 v 08:45 hodin u vesničky Městec. Na místě zasa-
hoval kompletní IZS včetně dvou vozidel odtahové služby. Nehoda 
vypadala hrozivě, ale naštěstí se obešla bez vážných zranění.
Na druhé fotografi i je zaznamenáno řešení přestupku řidiče zahra-
ničního kamiónu, který nerespektoval dopravní značení a vjel do 
zákazu vjezdu. I když se to může zdát jako letitý a nekonečný příběh, 
tak každoročně evidujeme stále méně nákladních vozidel, která se 
nelegálně pokoušejí projet historickým centrem Nového Města nad 
Metují.   

Miloš Kratěna, vrchní strážník     

Dopravní nehoda Městec

Kamion na náměstí Republiky

sledované období: 10.01.2022 – 10.02.2022
V tomto období MP řešila celkem 164 událostí. Dopravních přestup-
ků bylo řešeno 89, ostatní přestupky byly zaznamenány v 5 přípa-
dech. 
výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
12.01.2022 ve 14:53 hodin bylo vyhlášeno pátrání po pohřešované 
ženě, která vyhrožovala sebevraždou. Pátrání mělo tentokrát šťast-
ný konec a hlídka MP, společně s hlídkou PČR, pohřešovanou nalez-
la, sice promrzlou, ale jinak v pořádku, a to v lese u obce Přibyslav.
17.01.2022 v 07:50 hodin se na MP obrátili zaměstnanci jedné pro-
vozovny v Novém Městě nad Metují, že jejich kolega nepřišel do 
práce. Hlídka MP provedla šetření v provizorním příbytku ve Lhotě 
u Nahořan, kde dotyčný bydlel. Strážníci ho zde bohužel nalezli již 
bez známek života. Místo bylo zajištěno a předáno PČR. Následně se 
potvrdilo přirozené úmrtí.
20.01.2022 ve 14:29 hodin zasahovala hlídka MP na žádost PČR 
u dopravní nehody na náměstí Republiky, kde došlo ke sražení 
chodce autem. Chodec byl zraněn na hlavě, strážník mu poskytl prv-
ní pomoc a předal do péče zdravotnické záchranné služby.
20.01.2022 ve 14:33 hodin MP přijala další žádost o spolupráci ze 
strany PČR, neboť v bytě v ulici Českých legií se měl nacházet agre-
sivní mladík. Ten byl následně za použití donucovacích prostředků 
zpacifi kován a předán do péče zdravotnické záchranné služby, která 
jej za asistence MP převezla do specializovaného zdravotnického 
zařízení.
23.01.2022 ve 21:12 hodin byla MP požádána PČR o asistenci při zá-
sahu proti muži, který byl agresivní vůči své rodině. Muž byl na mís-
tě za použití donucovacích prostředků zpacifi kován a hlídkou PČR 
převezen do protialkoholní záchytné stanice.
31.01.2022 ve 14:49 hodin došlo k poruše nákladního vozidla před 
křižovatkou na Žižkově náměstí. Strážníci ihned na místě přistoupili 
k řízení dopravy, a to až do odtažení porouchaného vozidla, ke kte-
rému došlo zhruba po dvou hodinách.
01.02.2022 ve 14:00 hodin nalezli strážníci při pravidelné kontrole 
v jednom z opuštěných objektů v ul. Elektrárenské mrtvého muže, 
ve kterém poznali jednoho z místních bezdomovců. Místo ihned za-
jistili a o nálezu těla vyrozuměli PČR, která celou událost přijala. 
Šetření jeho úmrtí ještě není ukončeno, ale vše nasvědčuje přiro-
zenému úmrtí. 
04.02.2022 ve 20:48 hodin MP přijala oznámení, že v ulici Česko-
slovenské armády se pohybuje agresivní mladík, který ohrožuje 
bezpečnost silničního provozu. Mladík byl agresivní i po příjezdu 
strážníků, proto byl za použití donucovacích prostředků zpacifi ko-
ván a převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.
05.02.2022 ve 13:18 hodin bylo MP oznámeno, že na ul. T. G. Masary-
ka se pohybuje potácející se mladík. Na místě MP zasahovala spo-
lečně s PČR, následně byl mladík odvezen do protialkoholní záchyt-
né stanice. Mladík je zatím letošním rekordmanem, neboť nadýchal 
3,20 promile alkoholu v dechu.
07.02.2022 v 17:55 hodin MP přijala oznámení, že z jednoho obcho-
du v ul. T. G. Masaryka utekli zloděj a zlodějka. MP ihned požádala 
o spolupráci PČR a za přispění zaměstnanců obchodu se tuto po-
vedenou dvojici podařilo zajistit v jiném obchodě, kde se opět po-
koušeli krást. V současné době probíhá vyšetřování jejich konání 
a dle výše škody bude klasifi kováno buď jako trestný čin, nebo jako 
přestupek. 
08.02.2022 ve 21:42 hodin vyjela MP na žádost PČR do Nahořanské 
ulice, kde došlo k partnerské hádce se vzájemným fyzickým napa-
dením. Strážníci na místě zklidnili situaci a jednu osobu převezli na 
přenocování do jiného bytu. 

Městská policie Nové Město nad Metují, náměstí republiky 6,
tel.: 156 (dále Mp)
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Nové Město nad Metují

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

VÝSTAVY

CO NEPROPÁSNOUT?

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

2. ročník oslavy jídla spojeného s uměním na zámku
v Novém Městě nad Metují. Tentokrát mimořádně 
ve spojení s akcí ZUŠ Open na Husově náměstí.

www.foodartfestival.cz

1. 6. – zámek rod. Bartoň-Dobenín

FOOD ART FESTIVAL & ZUŠ OPEN

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.

4. 8.   KOALA (hudba k tanci)
11. 8.   JIMMY BOZEMAN & THE LAZY PIGS (USA)
18. 8.   TOMY OPOČNO (country)
25. 8.   STAVOSTROJKA (dechová hudba)
1. 9.   JAROSLAV HUTKA (folk)

www.mestskyklub.cz

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Týdenní cyklus přednášek, divadel a koncertů.
www.akademicketydny.cz

do 5. 8. – chata Horalka, Sněžné v OH

AKADEMICKÉ TÝDNY

8. 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

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY
Vystoupí Dětský pěvecký sbor Terénní berušky ZŠ Krčín
a smyčcový orchestr Archi con Brio ZUŠ Bedřicha Smetany 
Nové Město nad Metují. V průběhu koncertu proběhne vyhlášení 
fotosoutěže „Zámek okem fotografa”.

www.zameknm.cz

30. 11. – 17 hod. – zámek rodiny Bartoň-Dobenín 

ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT

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

DO TANCE
1. 2. – 20 hod. – krčínská sokolovna
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES SDH KRČÍN

7. 2. – 20 hod. – hasičská zbrojnice České Meziříčí
HASIČSKÝ PLES

14. 2. – 20 hod. – Orelna Šonov
HASIČSKÝ PLES

15. 2. – 20 hod. – novoměstská sokolovna
HASIČSKÝ PLES (hraje skupina X-Band)

15. 2. – 14 hod. – KINO 70
TANEČNÍ ODPOLEDNE (hraje Honza Staněk)

15. 2.  – 20 hod. – krčínská sokolovna
3. KRČÍNSKÝ PLES (rezervace vstupenek na tel. 777 952 122)

21. 2. – 19 hod. – školní restaurant Pyramida
31. NOVOMĚSTSKÝ PLES

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

6. 9. – 9 hod. – Městská knihovna
DOPOLEDNÍ ČTENÁŘSKÝ KLUB
(společné povídání o literatuře, kultuře a umění)

8. 9. – 9:30 hod. – MSSS Oáza
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A OSLAVA 25. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ MSSS OÁZA

9. 9. – 15 hod. – Staschody na Popluží pod zámkem
BĚH DO 100 SCHODŮ

18. 9. – 13–22 hod. – areál bývalých kasáren
NOVOMĚSTSKÝ TUPLÁK – ROZLOUČENÍ S LÉTEM 
(dobré pivo, fajn muzika a spousta zábavy pro děti i dospělé)

18. 9. – Orelna ŠONOV
POCHOD „ŠONOVSKÁ 20“
(dětské, pěší i cyklo trasy, prezence od 8 do 10 hod.)

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
10. 1. – 10. 3. Radovan Krtička – Město na skále   
   (výstava fotografií z úspěšné publikace)
15. 3. – 30. 4. Skupina neprofesionálních
   výtvarníků Nové Město nad Metují

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA
3. 2. – 2. 4.   Bogusław Michnik – fotografie
3. 2. – 2. 4.   Městská galerie Zázvorka
   2010–2021 
    (ohlédnutí za uplynulými
   11 lety činnosti galerie)

3. 3. 2021 – 19 hod. – KINO 70

BRATŘI EBENOVÉ

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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Chcete tento přehled
dostávat do e-mailu?

Kontaktujte nás na
info@muzeum-nmnm.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

7. 3. – 9 hod. – Městská knihovna

DOPOLEDNÍ ČTENÁŘSKÝ KLUB
Další z řady setkání a povídání si o literatuře,
kultuře a umění. Vstup volný.

www.knihovnanm.cz

koncerty // divadla
muzikály // sport

www.infocentrum-nmnm.cz

5. 3. – 9 hod. – Hotel Orlice, Deštné v OH

CENA METUJE
Prezentace od 7:50 do 8:30 hod. 
v závodní kanceláři u dolní stanice vleku.

Pořádá Lyžařský klub NMnM, tel. 777 141 703

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

5. 3. – 16 hod. – sokolovna České Meziříčí

MEZIŘÍČSKÁ KULTURNÍ BŽUNDA VI.

Program:
Divadlo mladých herců České Meziříčí: Pelíšky
Divadelní sešlost v Českém Meziříčí:  Tři mušketýři

www.ceskemezirici.cz

17. 3. – 17:30 hod. – Městská knihovna

TANZÁNIE A ZANZIBAR
Cestopisná přednáška KČT. 
O své zážitky se podělí MUDr. Monika Fajmanová. 

www.knihovnanm.cz

27. 3. – 17:30 hod. – Městská knihovna

ČTENÍ Z KNIHY RÚT

Skupinka z Letohradu nám představí literálně-hudební pásmo 
vzniklé podle jediné knihy Starého Zákona, která je napsaná 
z pohledu ženy. Trochu smutný, ale poetický příběh s dobrým 
koncem. Čtení doprovází elektrický klavír a housle, do děje 
uvede Václav Vacek. 
Pořádá Křesťanská akademie Nové Město nad Metují

www.knihovnanm.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM
1. 3. – 19. 6.  Staré Nové Město nad Metují   
   (výstava fotografií a pohlednic)

10 Novoměstský zpravodaj
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hraje Antares

předtančení | tombola

předprodej a rezervace na www.mestskyklub.czwww.mestskyklub.cz

Vzdělávání seniorů 
v oblasti digitálních 
dovedností

Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme,
jak správně ovládat PC, tablet nebo chytrý telefon

Připojte se

Digitální 
odysea

Nutná rezervace předem na níže uvedených kontaktech: 
tel. +420 602 262 970, e-mailu info@mestskyklub.cz 
nebo osobně u paní Ivety Kafkové

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon

a jak se bezpečně pohybovat na internetu.

Kdy: čtvrtek 17. 3. 2022 od 9:00 do 13:00 hod. a od 14:00 do 18:00 hod.

Kde: Kino 70, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují

Přineste si s sebou své (dostatečně nabité) zařízení. Po domluvě můžeme zapůjčit.
Akce budou probíhat za platných vládních podmínek.

Ve spolupráci s městským klubem Vám nabízíme:

čtyřhodinový seminář pro 12-15 účastníků

www.mestskyklub.cz
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www.kino70.cz
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  8. 3.
  8. 3.
  8. 3.
  9. 3.
 10. 3.
 10. 3.
 11. 3.
 11. 3.
 12. 3.
 12. 3.
 13. 3.    
 13. 3.   
 13. 3.
 15. 3. 
 15. 3. 
 15. 3. 

Prvok, Šampon, Tečka a Karel
Muž se zaječíma ušima
Chyby
The Batman (titulky)
Proměna
Betlémské světlo
Betlémské světlo
The Batman (titulky)
Proměna
Betlémské světlo
Proměna
The Batman (dabing)
Betlémské světlo
Salvádor Dalí: Hledání nesmrtelnosti
Nejhorší člověk na světě
Salvádor Dalí: Hledání nesmrtelnosti

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

út
út
út
st
čt
čt
pá
pá
so
so
ne
ne
ne
po
po

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

Salvador Dalí: Raná léta
Belfast
Salvador Dalí: Raná léta
Zpráva o záchraně mrtvého
V létě ti řeknu, jak se mám
The Batman (titulky)
The Batman (titulky)
Srdce na dlani
Tajemství staré bambitky 2
Batman (titulky)
Tajemství staré bambitky 2
Okupace
Zátopek
Moje slunce Mad
Atlas ptáků

15:00
17:30
20:00
20:00
17:30
20:00
17:00
20:15
17:30
20:00
10:00
17:30
20:00
17:30
20:00
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Radovan Krtička - Město na skále
Výstava fotografií (nejen) našeho města od autora úspěšné fotopublikace.

Doplněno výstavkou starších knih o městě. Výstava potrvá do 10. 3. 
Ve společenském sále, vstup je volný.

 
Dopoledne s krtkem pro nejmenší a jejich rodiče

Zveme vás na setkání uprostřed inspirativních knížek. Budeme si povídat a hrát.
Určeno pro děti od jednoho do čtyř let s doprovodem. 

Přijďte v úterý 1. 3. mezi 8.45 a 9.00, kdy pro vás knihovnu extra otevřeme.
Plánovaný konec je v 10.00. Vstup je volný, těšíme se na vás!

 
Dopolední čtenářský klub

Další z řady setkání a povídání si o literatuře, kultuře a umění. Pojďme si společně číst
a povídat si o tom. V pondělí 7. 3. od 9 hodin dopoledne v klubovně.

 
Výstava prací členů Skupiny neprofesionálních výtvarníků Nové Město nad Metují

Potrvá od 15. 3. do 30. 4. Bude zakončena dernisáží, která proběhne
v pátek 29. 4. od 16.30 hodin. Vše ve společenském sále knihovny, vstup je volný.

 
Tanzánie a Zanzibar

Cestopisná přednáška KČT. O své zážitky se podělí MUDr. Monika Fajmanová.
Ve čtvrtek 17. 3. od 17.30 hodin ve společenském sále.

 
Čtení z knihy Rút

Skupinka z Letohradu nám představí literálně-hudební pásmo vzniklé podle jediné knihy
Starého Zákona, která je napsaná z pohledu ženy. Trochu smutný, ale poetický příběh

s dobrým koncem. Čtení doprovází elektrický klavír a housle, do děje uvede Václav Vacek.
Pořádá Křesťanská akademie Nové Město nad Metují.

V neděli 27. 3. od 17 hodin ve společenském sále knihovny. Vstupné dobrovolné.

Podle platných opatření Ministerstva zdravotnictví platí pro návštěvníky
VNITŘNÍCH AKCÍ povinnost mít nasazený respirátor!

Březen 2022



Tipy ke čtení
Pro děti:

Pro dospělé:

Rozvoz knih
KAŽDÉ

LICHÉ ÚTERÝ
pro

registrované čtenáře

VYBERTE SI KNIHY
www.knihovnanm.cz

OBJEDNEJTE 
biblio@knihovnanm.cz 

tel: 491 470 247

Hurá! Čtení!

 seniorům
a hendikepovaným

 

Výstava prací členů
Skupiny neprofesionálních výtvarníků 

 Nové Město nad Metují

Potrvá od 15. 3. do 30. 4. 2022
Bude zakončena dernisáží,

 která proběhne v pátek   29. 4. od 16.30 hodin.
Občerstvení a hudba zajištěny.

Vše ve společenském sále knihovny, vstup je volný.

14 Novoměstský zpravodaj
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Česká křesťanská akademie
Místní skupina Nové Město nad Metují

a
Městská knihovna Nové Město nad Metují
srdečně zvou na přednášku

JUDr. Daniel Bartoň, LL.M., Ph.D.

Gender 

Istanbulská úmluva

  Čtvrtek  24. 2. 2022       Městská knihovna
   v  18  hodin    Nové Město nad Metují

   Komenského 30

Program je spolufinancován z prostředků města
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        

Dopoledne pro nejmenší
 a jejich rodiče

Zveme vás na setkání uprostřed inspirativních knížek. Budeme si povídat a hrát.
Určeno pro děti od 1 do čtyř let s doprovodem.

Přijďte v úterý,
1. 3. 2022
5. 4. 2022
 3. 5. 2022
 7. 6.2022

 mezi 8.45 a 9.00, kdy pro vás knihovnu extra otevřeme.
Plánovaný konec   je v 10.00.

Vstup je volný, těšíme se na vás!

Česká křesťanská akademie
Místní skupina Nové Město nad Metují

a
Městská knihovna Nové Město nad Metují
srdečně zvou na přednášku

Čtení z knihy Rút
Jarmila Skalická, Iva Marková

hudební doprovod
Jana Kinscherová, Martina Bártová 

uvede
Václav Vacek 

literálně-hudební pásmo

Ne 27. 3. 2022    Městská knihovna
v 17:00 hodin    Nové Město nad Metují

    Komenského 30

Program je spolufinancován z prostředků města
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        

K u L t u r n Í  a K c e

Klub fotografů Nové Město nad Metují 
spolku Poznávání

zve na výstavu fotografi í

josef kujal a rudolf Němeček

co Často cHYBÍ
Galerie Na schodech

Městský úřad Nové Město nad Metují

1. 3. - 30. 4. 2022
Otevřeno v pracovní době úřadu.

březen 2022 15
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leden v ZŠ Malecí
Po Vánocích se žáci i pedagogové vrátili do školy v plné síle, uklidil 
se zbytek vánoční výzdoby a nastalo období dokončování polo-
letní klasifi kace. K tomu jsme se v nesnadné covidové době stále 
testovali, učili prezenčně, později distančně i hybridně, s více či 
méně žáky.
První lednový pátek zavítali do naší školy zástupci SPŠ, OŠ a ZŠ 
Nové Město nad Metují. V obou 9. třídách prezentovali maturitní 
a učňovské obory, které střední průmyslová škola a odborná škola 
nabízí. Deváťáci budou již brzy vyplňovat přihlášky ke středoškol-
skému studiu, a tak v jejich řadách mohou být i budoucí studenti 
této střední školy.
Na konci minulého roku třídu 5. A potěšilo umístění v soutěži 
Dunajský umělec 2021. Když jim od Českého svazu ochránců příro-
dy přišla výzva k účasti, přemýšleli, jak se úkolu zhostit. Nakonec 
se jednoho krásného slunečného dne vydali k řece. Museli vzít za-
vděk Metují, když zde Dunaj neteče, ale vůbec to nevadilo – bylo 
opravdu nádherné počasí, voda se třpytila a nápady přicházely 
samy. Žáci buď sami nebo po skupinkách hledali přírodniny, ze 
kterých na břehu řeky vytvářeli obydlí, stavby a nejrůznější projek-
ty, které následně nafotili. Vymysleli a natočili i jedno „ekologické“ 
video. Už samotný, zábavně a kreativně strávený den byl pro děti 
odměnou, ale když přišly výsledky soutěže (2. místo v kategorii 
Artwork – junior a 2. místo v kategorii Video – junior), bylo to pro 
ně to pravé ocenění. Z žáků se výborně umístila Claudie Ulichová 
(2. místo v 1. kategorii) a další pěkné fotografi e předvedly Eliška 
Ježková, Markéta Pavlátová a Aneta Tomášová.
Od 16. do 21. 1. se i přes všechny nejistoty s epidemiologickými 
nařízeními podařilo uskutečnit lyžařský kurz třídy 7. B v penzionu 
Červená voda v Orlickém Záhoří. Po jarních prázdninách by měla 
na hory vyrazit i druhá sedmá třída. 
V lednu také proběhla Zeměpisná olympiáda. V letošním roce se 
školní kolo uskutečnilo pro žáky osmých a devátých tříd, tématem 
pro tuto věkovou kategorii byla „Evropa”. Tohoto kola se zúčastnilo 
patnáct žáků, nejlepší znalosti prokázali chlapci z 9. A - Matěj Lá-
cha, Lukáš Minár a Martin Vecko, kteří naši školu budou reprezen-
tovat v okresním kole. Od září do února také probíhají elektronická 
kola zeměpisné soutěže Eurorebus, které se za naši školu účastní 
žáci 7. A.
27. 1. proběhlo setkání s lektory Semiramis ve třídě 6. A, téma znělo 
„Vyplouváme“. Žáci mluvili s lektory o přestupu na druhý stupeň, 
o tom, co vidí jako pozitivní, co se jim nelíbí. Probírali také pro-
blémy ve třídě. Na závěr děti psaly dopis, který si mají otevřít 
v deváté třídě. 
A zde je jeden z žákovských ohlasů:
„Ve čtvrtek 27. ledna jsme se sešli ve třídě a dali jsme židle do 
kruhu. Nejprve jsme si zopakovali pravidla z minulého roku, sko-
ro všechno jsme si pamatovali. Potom jsme si napsali jmenovku 
a nalepili jsme si ji na tričko. Celou dobu jsme si povídali o nás 
nebo naší třídě, například jestli dodržujeme naše pravidla. Udě-
lali jsme si také test o třídě na téma „Co by si vybrali spolužáci“. 
Dále jsme hráli hru „Kapitán“, kdy jsme reagovali na různé povely. 
O přestávkách jsme si připravovali anonymní dotazy, které se pře-
četly nakonec.“
Čtvrté třídy zahájily kurzy plavání, protože plavecký výcvik a pohyb 
celkově je i v této době velmi důležitý. To si uvědomují také paní 
vychovatelky ve školní družině, a tak se zde rozběhla soutěž „Ro-
totour” v jízdě na rotopedu, která bude pokračovat i v dalším ob-
dobí. Školní družina také představuje další čtyři zájmové kroužky: 
„Flétny“, „Gymnastiku“, „Počítače“ a „Keramiku“. 
Sopránová zobcová fl étna je vhodným hudebním nástrojem i pro 
ty nejmladší muzikanty. Nenásilně rozvíjí muzikálnost, smysl pro 

rytmus, radost z hudby a vlastního hraní. Kroužek „Flétny“ se tedy 
snaží v dětech pěstovat lásku k hudbě a naplňovat heslo „Co Čech, 
to muzikant“. 
Na „Gymnastice“ děti cvičí na nářadí, prostná a se švihadly. Nejra-
ději mají děti přeskoky přes kozu a bednu.
Počítačový kroužek interaktivní formou seznamuje žáky 3. a 4. tříd 
s neherním využitím počítačů. K dispozici je počítačová učebna 
s množstvím didaktické techniky. Kroužek je zaměřený na získává-
ní znalostí a dovedností při práci s počítačem. Děti se naučí znát 
jednotlivé komponenty počítače, základní počítačovou termino-
logii, naučí se zacházet s programovým vybavením, seznámí se 
s programem MS Word. Dále se naučí bezpečně ovládat internet 
s cílem maximálního využití jeho výhod z hlediska vyhledávání 
různých materiálů.
V kroužku „Keramiky“ záleží na tvůrčí atmosféře, pro nejmenší děti 
se hledají témata založená na hře a zkoušení, co všechno práce 
s hlínou umožňuje – od kresby hlínou přes otisky k plastické mo-
delaci. Větším dětem záleží na výsledku, oblíbeným předmětem 
ztvárnění bývá čajová konvice. Je zde snaha uplatňovat také so-
chařské postupy, dělat drobné plastiky zvířat, fi gur, pohádkových 
postav.
Netradiční dny proběhly v lednu ve třídě 5. B., při kterých děti 
zažily spoustu zábavy. Jeden den žáci do školy přišli ve veselých 
ponožkách, které většina z nich dostala k Vánocům, a zkoušeli si 
navrhovat nové modely. Na jedno odpolední vyučování si mohli 
přinést společenské hry a zahrát si je s ostatními spolužáky. V dal-
ším týdnu se jejich třída proměnila v restauraci a učili se základy 
etikety, popíjeli čaj a četli si z knížek. A konečně tady byl 31. leden 
2022, kdy si pro vysvědčení přišli v barevných kostýmech, dívali se 
na pohádku, tančili, soutěžili a společně si užili celý den i s ochut-
návkou výborného občerstvení. Nyní je čeká poslední půlrok na 
1. stupni ZŠ a těší se, že si ho ještě při podobných akcích užijí.

Mgr. Ivana Rydlová
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toulky městem…
Je název projektu, při kterém jsme od září do Vánoc na společných 
vycházkách fotili naše město (bylo nás 38). Objevovali jsme nová 
zákoutí, dokumentovali advent a též jsme se dozvěděli různé zají-
mavosti z historie. Mohli jsme tak trávit společný čas s kamarády 
a zajímavým koníčkem. Kdo neměl fotografi cké zkušenosti, naučil 
se potřebným základům. Mohli jsme si zapůjčit školní fotoaparáty, 
někteří měli svoje nebo fotili na mobil. Za špatného počasí jsme si 
ve škole prohlíželi a hodnotili pořízené fotky. Také jsme si vyzkou-
šeli úpravy fotografi í na PC v programu Zoner Photo. Vybírali jsme 
nejzdařilejší snímky pro školní výstavu, která bude volně navazo-
vat na stávající výstavu k 520. výročí našeho města. Od února potě-
ší naše výstava seniory v MSSS Oáza a od 1. května do konce červ-
na bude ke zhlédnutí v Galerii Na schodech na Městském úřadu 
v Novém Městě nad Metují. Všichni doufáme, že v září 2022 bude-
me moci pozvat rodiče a veřejnost na slavnostní vernisáž i k nám 
do školy. Děkujeme MěÚ v Novém Městě nad Metují za příspěvek 
na tento projekt.

mladí fotografové ze ZŠ Malecí

Začátek roku na ZŠ komenského 

dva velké úspěchy našich žáků
» Matouš Burda – podle testování nejlepší deváťák - 
 češtinář v kraji
» naši fl orbalisté postoupili do celostátního fi nále
události
» pyžamový den už proběhl
» začala školička
» připravujeme lyžařské výcvikové kurzy a první školu v přírodě
Nejlepší v testování
Každoroční testování žáků devátých tříd nám letos udělalo velikou 
radost. Matouš Burda z 9. A dosáhl v kategorii deváté třídy a kvarty 
(!!) nejlepšího výsledku v Královéhradeckém kraji v českém jazyce. 
Hm, to se opravdu nestává každý rok,  bohužel. Matoušovi srdečně 
blahopřejeme a máme velkou radost.

velkÝ Úspěch žákovskÉho Florbalu Na koMeNdě
I v nelehké covidové době se podařilo žákům prvního stupně na 
Základní škole Komenského (hrajícím pod jednoduchým, ale úder-
ným názvem KOMENDA) porazit všechny soupeře v Královéhradec-
kém kraji a postoupit do národního fi nále. 
V prvním kole turnaje, tedy v okresním kole konaném v Jaroměři, 
vyhráli naši chlapci všech 6 zápasů s celkovým skóre 42:10. Vítězo-
vé okresních kol následně změřili své síly v krajském fi nále, které 
se uskutečnilo ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem. I proti 
silným týmům z Hradce Králové a dalších měst se podařilo klukům 
turnaj po statečném výkonu vyhrát. Nejlepším hráčem turnaje byl 
vyhlášen náš David Ryšavý. Kromě něho se o vítězství postarali 
také Jan Mazáč, Matěj Škoda, Vojtěch Zeidler, Jakub Smola (všichni 
z 5. A) a z 5. B Václav Hvězda a Tadeáš Volín. Podařilo se rovněž 
vstřelit největší množství branek (32) a zároveň jich nejméně inka-
sovat (pouze 10). Gratulujeme všem klukům a děkujeme za krás-
nou reprezentaci naší školy. Obdivuhodné je to, že nikdo z chlapců 
nehraje fl orbal závodně, ale všichni jsou zapojeni buď do Školní 
fl orbalové ligy (ŠFL) a nebo navštěvují fl orbalový kroužek pořáda-
ný naší školou. Těšíme se do národního fi nále, bude to pro kluky 
velká výzva a zkušenost.

Petr Lukeš

Školička před školou
V úterý 8. února proběhla první Školička před školou, tedy setká-
ní budoucích prvňáčků a učitelů. Setkání po dvou letech, protože 
covid zrušil i školičku. Takže doufáme, že letos konečně proběh-
nou všechna čtyři naplánovaná setkání. Počet malých i velkých 
nás příjemně překvapil. Všichni zúčastnění se dozvěděli základ-
ní informace o naší škole a nakonec si i zkusili, jaké je to sedět 
v našich lavicích a být na chvíli prvňáčkem. Těšíme se na příští setká-
ní v ještě větším počtu, a to při druhé Školičce a hlavně potom v září 
v novém školním roce.

lyžařské kurzy a škola v přírodě
S obojím je to stejné jako se Školičkou. Věříme, že se to bez ome-
zení uskuteční. A právě proto, že i lyžařské kurzy měly pauzu, od-
jedou letos do hor nejen sedmáci, ale i osmáci, celkem tři třídy. 
Kurzy se uskuteční od konce února do poloviny března. A čtrnáct 
dní poté odjíždí na školu v přírodě s programem třída 5. A.   Návrat 
normálních časů? 

Václav Nýč  
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spŠ, oŠ a ZŠ Nové Město nad Metují
I když ve škole začíná druhé pololetí tohoto školního roku, my se 
už musíme připravovat na ten příští. Také nás zasáhla vlna zdra-
žování energií, a proto se hledají úspory, které by však nezasáhly 
do kvality výuky, ale právě naopak. Pokračuje rekonstrukce prů-
myslovky, v celém objektu jsou už nová okna, což je změna, kterou 
jsme teď v zimě všichni poznali doslova na vlastní kůži.
Mezi další projekty patří i snaha využít veškeré vhodné prostory 
k výuce, hlavně tam, kde jsou součástí stávajících budov školy zde 
v Novém Městě nad Metují. Škola, jak možná víte, také poskytuje 
odborné vzdělání v nedalekém Opočně. V rámci efektivního využití 
všech možností pro výuku, které  se nabízí v Novém Městě nad Me-
tují, a také po dohodě se zřizovatelem, což je Královéhradecký kraj, 
od nového školního roku žáci prvního ročníku učebních oborů vy-
učovaných v Opočně nastoupí na naši školu už do Nového Města 
nad Metují. Žáci druhého a třetího ročníku budou dál ve studiu 
pokračovat v Opočně. Takže autoopraváři opět oživí dílny v bu-
dově u nádraží, pro pamětníky „ve starém Stavostroji“. Do Školní 
ulice se po mnoha letech vrátí obor prodavač. Život průmyslovky, 
kde převažují technické obory, obohatí květinářky a květináři, ti 
se nastěhují do svých nových učeben tak, aby měli klid na výuku 
a s technickými obory průmyslovky se navzájem nerušili. 

Mgr. Eva Cohornová

průmyslovka na horách.
Eliška Bělková, studentka oboru Strojírenství: „Lyžák jsem si moc 
užila, na svahu jsem se taky něco nového naučila. Byl to krásný 
zážitek.“
Petr Valtera, student oboru Strojírenství: „Lyžařský výcvik jsem si 
náramně užil, lyžování i běžkování. Až na jeden den tu byly výbor-
né podmínky pro lyžování. Všude kolem nás byla hezká krajina. 
Líbily se mně pěkné přednášky učitelů.“
Anička Kopsová, studentka oboru Mechanik seřizovač – Programá-
tor CNC strojů: „Lyžařský výcvik se mi moc líbil, moc jsem si ho uži-
la a naučila jsem se spoustu nových věcí. V Krkonoších jsem stála 
poprvé na běžkách, a už teď vím, že to určitě nebylo naposled.“
Sára Jechová, studentka oboru Kadeřník: „Mně osobně se moc líbil 
přístup učitelů k žákům. Na svahu nás dokázali opravdu něco na-
učit. Jídlo bylo výborné a jen jednou jsem si nepřidala.“
Martin Kostrhun, student oboru Informační technologie: „Lyžařský 
výcvik jsem si užil, chata se mi moc líbila. Lyžování jsem si užíval 
až na to, že jsem si narazil bok a nemohl jsem pak nic moc dělat. 
Celkově za mě to bylo super!“
Lyžařský výcvik studentů druhého ročníku proběhl v týdnu od 
15. do 22. ledna na Náchodské boudě v Peci pod Sněžkou. V den 
odjezdu nebyl u nás v kraji žádný sníh. Ale když jsme se blížili 

MateřskÉ Školy INForMují
Všechny zájemce zveme na Dny otevřených dveří novoměstských 
mateřských škol. Můžete se seznámit s prostory jednotlivých škol, 
se zaměstnanci, zahradou. Vaše děti si mohou pohrát a vy se mů-
žete informovat.
dny otevřených dveří v mateřských školách budou v následujících 
termínech:
Mateřská škola Na Františku 845
středa 13. dubna 2022, 8 – 11 a 14 – 16 hodin
Mateřská škola pod výrovem 106 - středa 13. dubna 2022
(Odloučené pracoviště MŠ Na Františku), 8 – 11 a 14 – 16 hodin
Mateřská škola rašínova 600 - středa 6. dubna 2022 
8 – 11 a 14 – 16 hodin

Mateřská škola krčín – středa 20. dubna 2022 
(ZŠ a MŠ Krčín), 8 – 11 a 14 – 16 hodin
Mateřská škola vrchoviny - středa 20. dubna 2022
(Odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Krčín), 8 – 11 a 14 – 16 hodin

Zápis do Mateřské školy Na Františku 845 a Rašínova 600 bude 
v úterý a středu 10. a 11. května 2022 od 7 do 16 hodin. 
V Mateřské škole Krčín a Vrchoviny bude zápis ve středu 10. května 
2022 od 7 do 16 hodin. Pro odloučené pracoviště MŠ Pod Výrovem 
bude zápis v MŠ Na Františku.

Za ředitelky mateřských škol
Hana Kavková

k Náchodské boudě, všude kolem bylo bílo. V dalších dnech se 
střídalo počasí, a to od chumelení a silného věru až po krásné 
slunečné dny. Postupně nastaly parádní podmínky pro lyžování. 
Střídali jsme sjezdové lyže a snowboardy s běžkami. V průběhu 
sjezdového a snowboardového výcviku jsme postupně projeli 
všechny sjezdové tratě lyžařského areálu, od nejlehčích modrých 
sjezdovek až po nejnáročnější černé. Na běžkách jsme si procviči-
li všechny běžecké styly, které jsme pak zdokonalovali na vyjížď-
kách po upravené Krkonošské magistrále. Na konci týdne se konal 
biatlonový závod, kde účastníci závodu předvedli nejen své běžec-
ké styly, ale také své umění na střelnici.
Lyžařský kurz byl prostě fajn. A i když nám Krakonoš dokázal, jak 
rychle umí na horách počasí změnit, tak se na něj vůbec nezlobí-
me. Vždyť jsme se přesvědčili, že když jsme na tyto změny připra-
veni, tak je super poznávat naše krásné hory za každých klimatic-
kých a povětrnostních podmínek.
Tak zase za rok! Těšíme se!

Mgr. Radek Ehl

Š K o L Y  a  Š K o L s K Á  Z a Ř Í Z e n Í
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Drazí čtenáři, přátelé naší milé ZUŠky.
Březen už nás láká na blížící se jaro, které všichni netrpělivě vyhlí-
žíme. Více sluníčka, svěží vzduch a zpěv ptáků. Ovšem ve společ-
nosti základní umělecké školy nezpívají jenom ptáci. 
Okresní pěvecká soutěž základních uměleckých škol v Novém Měs-
tě nad Metují
V úterý 8. 2. 2022 se v naší škole konalo okresní kolo pěvecké sou-
těže základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu. Ze 
šesti ZUŠek náchodského okresu se sešlo ke společnému klání té-
měř 60 zpěvaček a zpěváků, dále devět komorních těles od duetů 
po kvarteta.  

Prostory školy byly využity do poslední učebny, soutěžní výkony se 
odehrály jak v koncertním sále, tak ve zkušebně pěveckého sboru 
a dechového orchestru. Celá soutěž je rozdělena podle věkových 
kategorií a v těch nejsilněji obsazených bylo i po dvanácti sou-
těžících. V počtu účastníků sehrály samozřejmě roli onemocnění 
a karantény – ale tak už to chodí.. Naštěstí nikdo nezpívá jen kvůli 
soutěžím!
Poroty neměly snadnou práci. Je náročné hodnotit výkony po té-
měř dvouleté odmlce, kdy covidová situace zpěvu opravdu nepřá-
la. O to více si ceníme zájmu dětí, zároveň je to vlastně také veliká 
odměna pěveckým kantorům za jejich snažení a vytrvalost. Okres-
ní pěveckou soutěž sledovaly a hodnotily dvě tříčlenné poroty. Pro 
kategorii 0. – VI. ve složení Mgr. Jana Machková ze ZUŠ Dvůr Krá-
lové nad Labem, Mgr. Jana Knížková, PH.D., ze ZUŠ Chlumec nad 
Cidlinou a Michal Horáček, Dis. ze ZUŠ Trutnov. O pořadí starších 
soutěžících v kategorii VII. – XII., včetně komorních těles, rozhodo-
vali pod vedením předsedkyně poroty  MgA. Hany Medkové, Ph.D., 
z Konzervatoře Pardubice paní Miriam Blažková ze ZUŠ Police nad 
Metují a MgA. Petr Špaček, Ph.D., z Pedagogické fakulty Hradec 
Králové. Vítězové budou reprezentovat náš okres na krajském kole 
22. března, které bude organizovat ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové.
Nálada byla během celého dne slavnostní, samozřejmě trochu 
okořeněná trémou a očekáváním. Pěvecké soutěže nejsou jen 
o soupeření. Je to i místo setkávání pěveckých pedagogů, kde 
vzniká prostor pro debaty a předávání zkušeností. Okresní kolo 
se velmi podařilo. Představilo se plno pěkných hlasů, písně zněly 
až do pozdního odpoledne. Všichni nemohli být vítězi, ale každý si 
odvezl milou památku na tento den. A za to vděčíme nejen orga-
nizátorům, ale také sponzorům. Velké poděkování patří Králové-
hradeckému kraji, místnímu Městskému úřadu, fi rmám DETECHA -
chemické výrobní družstvo Nové Město nad Metují, obchůdku Zla-
tá rybka a v neposlední řadě dětem výtvarného oboru naší školy. 
Pro své kamarády namalovaly řadu pěkných pamětních kamenů s 
motivy soutěže a Nového Města nad Metují. 
Co dodat závěrem? Vítězům hodně zdaru v krajském kole, všem 
radost ze zpívání a brzké setkání při společném muzicírování.  
Ať se podobných dnů koná co nejvíc!

Ilona Věříšová (vedoucí pěveckého oddělení) a Lucie Kotěrová

Š K o L Y  a  Š K o L s K Á  Z a Ř Í Z e n Í

Máme pro vás lahodné bobky
Ze všech regionálních specialit, které nabízíme, patří mezi nejob-
líbenější nejrůznější pochutiny. Nyní jsme naši nabídku rozšířili 
o kančí, jelení, srnčí, veverčí a liščí bobky. Nemusíte se ovšem bát, 
že bychom je sbírali přímo v Obůrce Klopotov.
Námi nabízené bobky jsou totiž ve skutečnosti různé druhy oříšků 
v mléčné a hořké čokoládě. Baleny jsou ve stylové krabičce, takže 
nemusí posloužit jen jako zpestření dne pro vás, ale i jako žertovný 
dárek pro vaše blízké.
Mezi další přírůstky v našem IC patří nové druhy Jeleního loje (mo-
jito, makronka a další), víceúčelové batůžky (klíčenka, peněženka, 
ozdoba panenky) a dřevěné magnetky s novoměstskými motivy.
Pokud vás novinky zaujaly, přijďte se přesvědčit na vlastní oči nebo 
si prohlédněte katalog zboží na webu www.infocentrum-nmnm.cz.

Text: Andrea Kecová, Jiří Švanda
Foto: Tomáš Menec

i n f o r m a č n í  c e n t r u m
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Milí rodiče a prarodiče, Mateřské centrum (dále „MC“) je i v této 
nejisté době otevřeno veřejnosti, rádi vás u nás přivítáme na pra-
videlném programu i na vzdělávacích akcích a akcích pro děti.

kalendář akcí:

středa 1. března 9.30 - 11.00 h. – beseda s maminkou lékárnicí na 
téma Nachlazení – nutné zlo? Beseda je zdarma, pobytné v herně 
40 Kč/rodič+dítě.

sobota 5. března 9.00 -13.00 h. a 14.00 -18.00 h. – Projektový den 
pro dvě skupiny dětí od 5 do 10 let na téma Permanentní zahrádka, 
program je zdarma a realizován ze šablon Neformálního vzdělává-
ní, online přihlášky na webu.

pátek 11. března od 18.00 h. – Jóga smíchu s Luckou Hloškovou, 
přihlášení a více info emailem nebo na tel.: 773 201 893.

sobota 12. března 13.00 - 16.30 h. – Intuitivní hry a co ty naše digi-
děti? Interaktivní seminář s Mgr. Janem Kršňákem, vstupné 350 Kč, 
online přihlášky na webu.

Úterý 15. března 10.00 - 11.30 h. – beseda s ředitelkou MŠ Rašíno-
va Petrou Minárikovou pro rodiče předškolkových dětí, beseda je 
zdarma, pobytné v herně 40 Kč/rodič+dítě.

sobota 19. března 9.30 - 14.00 h. – Projektový den pro děti 6-14 let 

a seniory – Hrajeme a tvoříme deskové hry, malý sál Kina 70, pro-
gram je zdarma a realizován ze šablon Neformálního vzdělávání, 
online přihlášky na webu.

sobota 26. března 9.00-11.00 h. – Badatelský klub pro děti 5-10 let 
v MC – stále přijímáme nové průzkumníky, přihlášky emailem nebo 
na tel: 608377767.

připravujeme: 

letní příměstské tábory pro děti pracujících rodičů: 
I. turnus 7. 7.- 8. 8. pro děti 5–12 let
II. turnus 11. 7. – 15. 7. pro děti 7-12 let
III. turnus 18. 7.- 22. 7. pro děti 5-12 let
IV. turnus 25. 7. – 29. 7. Zámecká školka pro děti 3-6 let
V. turnus 1. 8.- 5. 8. Zámecká školka pro děti 3-6 let
VI. turnus 8. 8. - 12. 8. pro děti 7-12 let
VII. turnus 22. 8. - 26. 8. Sportovní tábor se zaměřením na fl orbal
 pro děti 6-14 let
Online formuláře přihlášek na webu MC.

Více informací a fotografi í na našich webových stránkách www.mc-
nazamecku.cz. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu. 
Dotazy a přihlášky na akce posílejte na naši e-mailovou adresu: 
mcnazamecku@gmail.com nebo telefonujte na na tel.: 774 549 011, 
608 377 767.

Andrea Krákorová
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sté výročí narození novoměstského rodáka 
jana Miliče lochmana

Začátkem letošního dubna budeme u příležitosti nedožitých 
100. narozenin vzpomínat na novoměstského rodáka a meziná-
rodně uznávaného protestantského teologa Jana Miliče Lochmana 
(3. 4. 1922 – 21. 1. 2004).

Jan Milič Lochman se narodil jako nejmladší ze čtyř dětí v evange-
lické rodině v Novém Městě nad Metují, v domě na Komenského 
třídě 104, kde jeho rodiče vlastnili malý obchod s textilem. Otec 
Josef Lochman pocházel z Černilova, maminka Marie, rozená Je-
línková, ze Semonic. V Novém Městě žili od roku 1910. Rodina byla 
silně ukotvena v evangelické církvi a v tradicích české reformace. 
Osobní zbožnost však členům rodiny nikdy nebránila v účasti na 
občanském, kulturním a sportovním životě města. Jako evangelíci 
patřili Lochmanovi svým náboženským vyznáním k menšině, Jan 
Milič ale nikdy nepociťoval jakoukoli nevraživost, že by se jim tře-
ba katolíci vyhýbali. Naopak vzpomínal, jak v Novém Městě v době 
jeho mládí vládl duch tolerance a vřelých sousedských vztahů 
i mezi lidmi různých vyznání.
Když byl později během svého profesního působení oceňován za 
schopnost dialogu a zprostředkování komunikace mezi zástup-
ci Západu, Východu i třetího světa – v ekumeně, i mezi křesťany 

a ateisty – připisoval tuto schopnost ne svému nadání, ale zkuše-
nostem z novoměstského mládí. Celý život vděčně vzpomínal na 
své šťastné dětství a mládí v rodině a v rodném městě. Jan Milič 
v takovéto atmosféře mohl navázat síť přátelských vztahů s lid-
mi nejrůznějších zájmů, které přetrvaly i v dobách války a totality 
a nebyly přerušeny ani v průběhu desetiletí, kdy v emigraci mohl 
na Nové Město jen vzpomínat. Často opakoval, že byl životní dar 
narodit se a vyrůstat v Novém Městě.
Po základní škole v Novém Městě a gymnáziu v Náchodě studoval 
za války teologii v pololegálních církevních kurzech. Po válce pak 
absolvoval fi lozofi i a teologii na pražské univerzitě, v letech 1946 
až 1948 ve Skotsku a ve Švýcarsku.
Po přechodném působení na pozici vikáře Českobratrské církve 
evangelické ve sborech na Kladně a v Rakovníku začal vyučovat 
od roku 1950 na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě 
v Praze a zároveň působit jako spirituál (a od roku 1960 jako ředi-
tel) Husova bohosloveckého semináře v Jirchářích. V roce 1952 se 
oženil s Moravankou Eliškou Jeřábkovou, kterou o dva roky dříve 
poznal na táborech Akademické YMCY. Mladá rodina se v průběhu 
let rozrostla o dceru a dva syny. Život a práce duchovního v době 
tuhého stalinismu nebyly lehké, ale když se během šedesátých 
let začaly politické a společenské poměry uvolňovat, otevřely se 
Janu Miličovi možnosti opět přednášet v zahraničí. Zároveň se an-
gažoval v mezinárodním ekumenickém hnutí a ve Světovém sva-
zu reformovaných církví. Získal si ve světě vynikající  jméno. Což 
v roce 1968 vyústilo v pozvání z Columbia University jet na rok 
přednášet do New Yorku a do nabídky basilejské univerzity na post 
profesora systematické teologie na následující roky. Lochman obě 
nabídky rád přijal. Osudný 21. srpen 1968, který se svými blízkými 
prožil o letních prázdninách v Novém Městě, zapříčinil, že se Jan 
Milič Lochman v Basileji usadil spolu s celou rodinou natrvalo. Na 
basilejské univerzitě působil velmi úspěšně, dvakrát byl i zvolen 
rektorem univerzity. Zároveň přednášel a kázal ve čtyřech světa-
dílech, a od roku 1990 opět i v České republice. Jeho publikace 
pro teology i pro širší veřejnost vyšly nejen v češtině, ale ve všech 
hlavních světových jazycích, a dokonce v korejštině a japonštině. 
Když v roce 2000 v češtině sepsal své paměti, byly obratem přelo-
ženy i do němčiny.
O jeho světovém renomé a vlivu svědčí celá řada akademických 
a civilních uznání: je nositelem čestných doktorátů, které mu udě-
lily university ve Skotsku (Aberdeen a St. Andrews) a Karlova uni-
verzita v Praze (v roce 1992). V roce 1998 mu byl propůjčen Řád 
T. G. Masaryka. Z celého srdce si vážil a obzvlášť ho potěšilo čestné 
občanství, které mu udělilo v roce 1991 Nové Město nad Metují. Do 
svého milovaného rodného města se vracel od roku 1990 každé 
léto až do konce života.
Jan Milič Lochman zemřel v lednu 2004 v Basileji a je pochován na 
hřbitově Husova sboru v Novém Městě. Život a působení Jana Mili-
če Lochmana a jeho silná pouta k Novému Městu nad Metují chce 
připomenout a uctít slavnostní setkání, které se bude konat v Hu-
sově sboru v den jeho 100. narozenin, a to v neděli 3. dubna v 15.00 
hodin. Slavnost pořádá rodina Jana Miliče Lochmana za pomoci 
místních církví, záštitu jí poskytne město Nové Město nad Metují. 

Rodina Jana Miliče Lochmana 

Foto: Ladislav Hartman
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Nové Město nad Metují na historických fotografiích
(III) Do pekla a zase zpět

1

3

5

2

4

6

S přicházejícím jarem začíná sezóna pěší turistiky. Už po staletí je pro všechny milovníky výletů do přírody oblíbeným cílem pří-
rodní rezervace Peklo. Obzvláště na přelomu 19. a 20. století procházelo údolím mnoho rodin s dětmi, aby navštívily Liščí boudu  
(foto 1) nebo tehdejší Novákův mlýn a restauraci (foto 2). Ta vynikala nejen možností občerstvení, ale rovněž zastřešenou tančír-
nou, do které mířily za zábavou mladé páry z celého Novoměstska.
V roce 1912 byl původní mlýn přestavěn na Bartoňovu útulnu (foto 3), která dodnes slouží jako restaurace. Tančírna byla zbořena  
a nahrazena venkovním posezením. Z údolí se zpět do Nového Města vydáme přes Přibyslav. Vyrazíme do kopce a stavíme se ještě 
na „Koníčku” (foto 4), odkud je krásný pohled na Pekelské údolí. Odsud do Nového Města vede cesta po silnici s krásným stromo-
řadím (foto 5), která nás dovede až do čtvrti František, kde v minulosti stával krásný altánek (foto 6).

Text: Jiří Švanda
foto: archiv Městského muzea Nové Město nad Metují
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klub českých turistů Nové Město nad Metují / program březen 2022

12. března 2022
Muzikál láska nebeská

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

17. března 2022
kostarika – perla střední ameriky

BESEDA s promítáním fotografi í p. Věříše.
Městská knihovna od 17.30 hodin.

 
 

 
• Mateřské centrum Na zámečku • Husovo nám. 1202, 549 01 Nové Město nad Metují • 
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Hraju, hraješ, hrajeme … 
deskové hry  

 

✓ Naučíme se hrát s dětmi známé i méně známe deskové hry 

✓ Postřehovky, logické hry, taktické a strategické hry 

✓ Vyzkoušíme si, jak vysvětlovat pravidla her  
 

 

 

den 

Zdeněk Krákora 

 pro skupiny dětí od 7 do 14 let, ZDARMA, 
• od 13 hodin i pro seniory  
(babičky a dědecky, nejen přihlášených dětí) 

realizován ze šablon Neformálního vzdělávání   

sobota 19. března ● Kino 70 
9:30 -13:00  - hrají si děti 
13:00-14:00  - hrajeme si s babičkami a dědečky

svačina  

 
 
 

Projektový 

Zubní pohotovost - březen 2022

sobota 5. března
Neděle 6. března 

Mudr. vladimír semerák 
Denisovo nábřeží 665, Náchod

Tel.: 491 424 921

Mudr. jan Šnajdr
Náchodská 548

Velké Poříčí
Tel.: 491 482 850

sobota 12. března 
Neděle 13. března
Mddr. jana kyselá

Rokolská 123, Nový Hrádek
Tel.: 495 496 030

Mudr. daniel blažek
17. listopadu 388
Police nad Metují
Tel.: 491 543 844

sobota 19. března 
Neděle 20. března

Mddr. pavel jirásek
Běloveská 123, Náchod

Tel.: 703 600 915

Mudr. hana jelenová
Denisovo nábřeží 665

Náchod
Tel.: 491 431 104

sobota 26. března 
Neděle 27. března

Mudr. lucie strnadová
Z. Němečka 130

Jaroměř – Josefov
Tel.: 491 812 495

Mudr. renata čábelková
Jiřího z Poděbrad 937, Hronov

Tel.: 491 482 911

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.

m a t e Ř s K É  c e n t r u m  n a  Z Á m e Č K u
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MFk NovÉ Město N. Metují, z. s. – ohlédnutí za loňským 
rokem a příprava na jarní část sezóny 2021/22

První polovina loňského roku byla z důvodu hygie-
nických opatření pro sportovce všech odvětví velmi 
nepříjemná, což se týkalo i fotbalistů, neboť veškerá 
činnost – jak zápasová, tak i tréninková – byla zruše-
na. Nejvyšší orgán fotbalistů FAČR zrušil na začátku 
roku 2021 veškerá utkání, mimo utkání profesionál-

ních klubů. Ostatní soutěže v ročníku 2020/2021 se tedy ve všech 
kategoriích nedohrály. Z našich družstev to nejvíce „bolelo“ hráče 
ročníku 2012, kteří si těžce, ale zaslouženě, vybojovali účast v re-
publikovém fi nále této kategorie, které se mělo hrát 8.-9. května 
2021 v Benešově. S ohledem na hygienická opatření však byl ten-
to turnaj také zrušen. Se zlepšením epidemiologické situace se 
pomalu v červnu a červenci začal vracet na hřiště sportovní život 
a rovněž novoměstští fotbalisté postupně zahájili tréninkovou čin-
nost. Protože všechny soutěže byly zrušeny a kluby chtěly nějaká 
utkání již hrát, vypsaly Krajský fotbalový svaz a Okresní fotbalový 
svaz různé pohárové turnaje, a to prakticky pro všechny kategorie. 
V kategorii dospělých se hrál AGRO Cup a naše družstvo si vedlo 
v konkurenci klubů FC Rychnov n. Kněžnou, SK Dobruška, SK Sol-
nice a FK Náchod B překvapivě výborně a svou skupinu vyhrálo 
a získalo zaslouženě prémii za první místo. Koncem července 2021 
se pak již plně rozběhla příprava na nadcházející soutěžní ročník 
2021/2022. Mládežnická družstva absolvovala letní soustředění. 
Starší dorost, starší a mladší žáci ve Svatoňovicích a starší pří-
pravka ve Starých Bukách.
v krajských a okresních soutěžích v ročníku 2021/2022 startují no-
voměstští fotbalisté v těchto soutěžích:
Muži – Krajská I. A třída
Starší dorost – Krajská soutěž
Starší žáci – Krajský přebor
Mladší žáci A – Krajský přebor
Mladší žáci B – Okresní přebor
Starší přípravka – Krajský přebor
Mladší přípravka – Krajský pohár
Předpřípravka – Okresní přebor / v jarní části sezóny/

Muži – krajská I. a třída
Družstvo po vynucené přestávce se začalo připravovat na novou 
sezonu v červnu a vítaným zpestřením byla účast již ve zmíněném 
AGRO Cupu. Před samotným začátkem mistrovských soutěží jsme 
se zapojili do Mol Cupu. V předkole jsme vyhráli v Opočně 8:2 a v 
1. kole pak doma remizovali s FC Rychnov n. Kněžnou 2:2, ale na 
penalty jsme prohráli 3:5 a nepostoupili tak do 2. kola.
Podzimní část sezóny nám vyšla nad očekávání dobře. Sehráli 
jsme výborná utkání např. v Broumově a v Třebechovicích, naopak 
se nám nedařilo v utkáních v České Skalici či Náchodě.
tabulka po podzimní části soutěže:
1 SK Solnice 16  15 0 0 1 60:9 46
2 SK Týniště n. Orl.    16  12 2 1 1             74:20         39
3 SK Č. Skalice      16  12 2 1 1          55:19       39
4 SK Kunčice        16  9  4 2 1              44:29      32
5 SK Roudnice      16  10 5 0 1               40:20          31
6 FC Nový HK        16  7 6 1 2                 38:29           25
7 MFK N. Město     16  8 7 0 1                32:32          25
8 TJ Broumov       16  7 7 1 1                 26:38          24
9 TJ Loko HK           16  6 7 2 1                 34:39          23
10 MFK Trutnov B   16  4 7 5 0                 20:27          22
11 TJ L. Bělohrad    16  7 9 0 0                 34:30          21
12 FK Náchod B     16  3 9 2 2                33:39          18
13 SK Sobotka       16  5 8 0 3                 26.47         18

14 SK Třebechovice    16  2 11 2 1      26:52         11
15 TJ V. Poříčí    16  2 13 0 1    26:67           7
16 TJ Nepolisy      16  0 14 0 2    12:80           3

Družstvo začalo přípravu na jarní část sezony již 3. ledna a sehrálo 
zatím 2 přípravná utkání.
MFK – TJ Velichovky    5:0
MFK – FK Černilov       2:0
kádr mužstva tvoří:
Brankáři: Hůlek Martin, Holý Lukáš a hráči: Zákravský Pavel, Jelen 
Vladimír, Zítko Daniel, Srubjan Pavel, Lelek Ivo, Lelek Adam, Ťokan 
Filip, Ťokan Vojtěch, Holčík Lukáš, Flígr Dominik, Berger Erik, Novák 
Josef, Zamastil Jakub, Fidra Jakub, Hůlek Dušan, Lehovec Petr
Trenéři: Janeček Ivo, Zákravský Pavel, vedoucí družstva Uhrovič Pavel
Odchody: Klikar Martin a Valášek Antonín, oba studijní a pracovní 
důvody

starší dorost – krajská soutěž skupina a
Dorostenci odehráli podzimní část soutěže velmi dobře a skončili 
na 3. místě v základní skupině KS. Tím si zajistili postup do fi nálové 
skupiny, kde se utká 10 nejlepších týmů této soutěže. Jarní část se-
zóny zahájili 3. ledna a jako přípravu na mistrovská utkání odehrají 
2 utkání Zimního poháru a 2 přátelská utkání.
Trenéři: Čerenkov Petr, Bartošík Tomáš
starší žáci – krajský přebor skupina a (roč. 2007–2008)
Starší žáci jsou v průběžné tabulce KP po podzimní části prozatím 
na 8. místě. Jarní část sezóny začalo družstvo také 3. ledna a jako 
přípravu na mistrovská utkání odehraje 2 utkání Zimního poháru.
Trenéři: Hronovský Vladimír, Novák Jiří, Škoda Miroslav
Mladší žáci a – krajský přebor skupina b, Mladší žáci b – okresní 
přebor (roč. 2009–2010)
Družstva mladších žáků A i B skončila po podzimní části na 4. mís-
tech základních skupin. Družstvo A odehrálo také několik turna-
jů. Zejména v turnajích Poháru mládeže FAČR získali kluci hodně 
zkušeností. Jako přípravu na jarní část sezóny hrají Zimní ligu na 
umělé trávě v Dobrušce.
Trenéři: Lanta Zdeněk, Hubálek Martin, Nejman Dominik
starší přípravka – krajský přebor skupina a (roč. 2011–2013)
Družstvo s velkým náskokem vyhrálo svoji základní skupinu a za-
jistilo si tak postup do fi nálové jarní části soutěže, kde se střetne 
s nejlepšími družstvy této kategorie v kraji. Kluci odehráli také ně-
kolik vítězných turnajů, z nichž si přivezli zlaté medaile. Dařilo se 
jim i v Poháru mládeže FAČR, kde se přes dvě předkola probojovali 
až do závěrečné kvalifi kace. Jako přípravu na jarní část sezóny hra-
je družstvo Zimní ligu na umělé trávě v Dobrušce a ještě absolvuje 
halové turnaje v Chrudimi, v Lázních Bohdaneč a v Náchodě.
Trenéři: Macháček Lukáš, Macháček Jaroslav
Mladší přípravka – krajský pohár (roč. 2013–2014)
Hráči této kategorie, kteří začínají hrát již své mistrovské zápasy, 
se v konkurenci 9 krajských klubů vůbec neztratili a v tabulce po 
podzimní části jim patří krásné 2. místo. Příprava probíhá v tělo-
cvičně a družstvo odehraje vybrané halové turnaje.
Trenéři: Hubka Tomáš, Tuček Michal
předpřípravka – okresní soutěž (roč. 2015 a mladší)
V této kategorii se noví fotbaloví adepti učí ty nejzákladnější fot-
balové dovednosti. Zpestřením je pro ně účast v okresní soutěži 
a také účast v halových turnajích.
Trenéři: Švarc Miroslav, Sedláček Petr

Jaroslav Macháček
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veNkovNí sportovIŠtě v NaŠeM Městě
V minulém vydání našeho Novoměstského zpravodaje jsme vám přinesli přehled možností pro sportování na území města, a to převážně 
ve vnitřních prostorách. A protože se pomalu blíží jaro, přinášíme vám tentokrát přehled venkovních sportovišť.

park u sokolovNy - jIráskovy sady 
možnost běhu a posilování na venkovních posilovacích prvcích – 
workoutové hřiště

park Za sokolovNou
možnost posilování na venkovních posilovacích prvcích – 
workoutové hřiště

hrací hřIŠtě v ulIcI johNova
možnost využití pro míčové hry

skatepark v ulIcI ŠkolNí
speciálně upravená plocha pro skateboardisty, jezdce BMX, jezdce 
na inline bruslích 

teNIsovÝ kurt – u sokolovNy
možnost využití pro hraní tenisu

Věra Prokýšková

hrací hřIŠtě Za sokolovNou
možnost využití pro míčové hry
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Úspěch či neúspěch?! 
spartak bohužel do semifinále khl mužů nepostupuje.

Po úvodní výhře nad Lanškrounem v rámci osmifinálové série 
skončilo naše „Áčko“ na hokejkách hráčů z Nového Bydžova. Díky 
tomu v nově vytvořené soutěži, kdy spolu měřily síly týmy Krá-
lovéhradeckého a Pardubického kraje, obsadilo nakonec celkové  
5. místo. 

jak sezónu hodnotí vladimír vik a jaké jsou další cíle? Na to jsme 
zeptali v krátkém rozhovoru:
„Nechci, aby to vyznělo alibisticky, ale s účinkováním „A” týmu 
jsem spokojen. Prohra s Bydžovem samozřejmě stále mrzí, ob-
zvlášť, když jsme vedli 1:0 a v sérii hrané na dvě vítězství nám tedy 
chyběl k dalšímu postupu jen krůček, ale z celkového pohledu 
musíme být spokojeni. Vždyť se nám během jednoho roku, nepo-
čítám-li tedy neodehranou Covid sezónu, podařilo dostat tým ze 
dna tabulky do jejího popředí, kdy jsme navíc až do posledního 
kola v rámci Královéhradeckého kraje bojovali o titul. Klukům se 
navíc podařilo následně velmi slušně obstát i v nadstavbě – a kdy-
by nám někdo řekl, že takto dopadneme před sezónou, rozhodně 
bychom byli spokojeni!
Co mi ale udělalo opravdu velkou radost, tak je to, že se nám po-
dařilo postupně vrátit i fanoušky do ochozů, a to včetně fan clubu, 
který se během sezóny nastartoval a oživil. Vždyť to je ve finále 
jeden z těch hlavních důvodů, který nás žene kupředu!”

a jak to vidí předseda klubu v. vik s příští sezónou? 
„Dáme si teď tak jeden až dva týdny od hokeje volno a pomalu se 
vrhneme do příprav. Laťku jsme si letos nastavili sice poměrně 

vysoko, ale rozhodně ji chceme v příštím roce posouvat! Pevně vě-
řím, že jádro týmu by snad mělo pro příští sezónu zůstat pohroma-
dě, a to je podstatné. Vhodně se tým tedy budeme snažit doplnit 
a posunout dál.”

pár slov závěrem... 
„Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům, členům, partnerům 
a fanouškům za podporu, kterou nám v letošním sezóně projevi-
li. Jsme na začátku cesty, která má určitý směr, a pevně věřím, že  
i v příští sezóně ji budeme moci hodnotit takto pozitivně. Spartak 
AHU.”
dorost
„Skupina o postup se pro nás zatím vyvíjí dobře. Kdyby mi někdo 
na začátku nadstavby řekl, že budeme okukovat příčky, které za-
jišťují postup do ligy, nevěřil bych tomu. Proto panuje prozatímní 
spokojenost. Je ale potřeba udržet stanovené tempo, abychom  
v popředí tabulky vydrželi. Věřím, že kluci si to uvědomují a závěr 
sezóny zvládneme.“ Aleš Steklík, trenér

Děkuji za rozhovor.
Jana Reichmann

tabulka ke dni 21.02.2022
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Přední výrobce kvalitních regálových systémů v Říkově u České 
Skalice přijme nové kolegy na pozici:

Operátor strojírenské výroby

www.gondella.com
Našim spolupracovníkům nabízíme:
• stabilní zázemí nadnárodní společnosti 
• příjemné pracovní prostředí s možností pracovního růstu
• pravidelnou valorizaci mezd

+420 491 401 211
• mzda 27.500,- až 37.900,- Kč
• 25 dní dovolené
• nástup možný ihned

jobs@gondella.cz

552 03 Česká Skalice 

Gondella CZ s.r.o.

Říkov 266








PLACENÁ INZERCE

oprava tiskové chyby 
z únorového čísla
Přinášíme opravu tiskové chyby z únorového čísla, kde byla 
chybně na str. 22 umístěna fotka skorce vodního místo fo-
tografi e brhlíka lesního. Správnou fotografi i uvádíme u této 
opravy. Všem čtenářům se omlouváme!

redakce

brhlík lesní

Měst sk é  muzeum Nové  Měs t o  nad  Metu j í  

Staré Nové Město nad Metují
v ý s tava  h i s t o r i cký ch  p oh l edn i c  a  f o t o g ra f i í  z e  s b í rky  J o s e fa  Mart inka

1. března – 19. června 2022

Otevřeno březen – duben: úterý – sobota 10 – 12 a 12.30 – 16
 květen – červen: úterý – neděle 9 – 12,  12.30 – 17

Prohlídku lze předem objednat 491 472 119, 731 627 741

www.muzeum-nmnm.cz
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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
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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
odpovídají jejich autoři.

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

Komplexní pohřební služby a převozy zesnulých
na vysoké profesionální úrovni po celé ČR i ze zahraničí

pohřebNí Ústav, pobočka Nové Město nad Metují

joseF uNGrád
Komenského 50, Nové Město nad Metují

kancelář: 493 520 267, Po–Pá 8.30–15.00 hod. 
Na telefonu: 702 060 711, 778 036 515 Po–Ne 7.00–22.00 hod.,
Převozy zesnulých NONSTOP: tel.: 606 652 140, 722 625 596

e-mail: ps.nove.mesto.nad.metuji@seznam.cz

rozloučení se zesnulými
v lednu 2022 z našich řad odešli

Jana Juranová, Marie Novotná, Tomáš Jirásek
Jiří Retík, Helena Ambrůžková, Milada Biedermanová

Anna Krausová, Libuše Hrdlovičová, Eduard Mareš
Čest jejich památce!

s p o L e Č e n s K Á  r u B r i K a



Velikonoce v muzeu
Muzeum Náchodska vás zve na tvořivou dílnu. Vyzkoušet si můžete různé 

techniky zdobení vajíček, výrobu velikonočních dekorací s lektorkami 
 muzea a pletení pomlázky.

Kde: přednáškový sál muzea v prvním patře  

Staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě

Vstupné: 70 Kč

Požadavky: přineste si s sebou vyfouknutá vajíčka 

2. dubna 2022 od 9.00 do 14.00

Více informací na www.muzeumnachodska.cz a Facebooku Muzeum Náchodska



Městská galerie Zázvorka  
Na Zadomí 1210,  

Nové Město nad Metují

Otevřeno: úterý  –sobota 10.00  – 12.00 a 12.30  – 16.00 hodin / www.muzeum-nmnm.cz

4. února – 2. dubna 2022

2010–2021 
plakáty, katalogy, fotografie

Městské muzeum Nové Město nad Metují

ZÁZVORKA


