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Razeea Lindner
ZMĚNA

MICHAEL EBERT

BOD ZLOMU

Razeea Lindner narozena 
v Port Louis na Mauriciu. 
1988–90 navštěvovala Epsom 
School of Art and Design ve 
Velké Británii s diplomem BTec 
National General Art and Design. 
1990–91 L´Institut Supérieur 
des Arts Appliqués v Paříži.
Od roku 1993 je činná jako 
umělkyně ve svobodném povolání 
v Hildenu. Vystavuje samostatně 
a účastní se skupinových výstav po 
celé Evropě. Obdržela množství 
ocenění. Její práce se nacházejí ve 
veřejných i soukromých sbírkách.

Michael Ebert od roku 1978 pracuje jako žurnalista pro noviny, časopisy 
a pro firmy. V letech 1990–96 zodpovídal za fotografie v centrální oblas-
ti komunikace společnosti Deutsche Telekom AG. Během posledních let 
byl kurátorem řady fotografických výstav. V roce 1994 byl Michael Ebert 
jmenován do Německé fotografické společnosti (DGPh) a od roku 2004 
je členem jejího představenstva. Žije v Hildenu a pracuje především jako 
autor a vysokoškolský učitel.

Fotografie Michaela Eberta vznikly bezprostředně po politických změ-změzmě

nách v zimě roku 1989 na objednávku velkého vydavatelství denního tis-

ku Rheinische Post. Jeho úkolem bylo portrétovat město, které nedávno 

uzavřelo partnerství s městem Hilden. V Novém Městě na Metují navštívil 

Ebert několik továren, vedení města na radnici a překrásná historická 

místa z období baroka. Okem žurnalisty, v drsné černé a bílé, zachycoval 

svět, který se právě měnil. Nejdůležitější pro něho však byly fotografie lidí, 

kteří nyní mohli ve sjednocené Evropě udržovat živé kontakty s jeho do-

movským městem. Kontakty, které i po více než třiceti letech, stále trvají. 

A to je pádný důvod, proč vytáhnout znovu staré negativy a zavzpo-

mínat si. Ještě dnes Ebert básní o pohostinnosti novoměstských lidí, 

ale také o dobrém jídle a fantastickém českém pivu.

Téměř všechna prezentovaná díla konceptuální umělkyně Razeey Lindner 
vznikla v roce 2022, exkluzivně pro výstavu v Novém Městě nad Metují. 
Abstraktní formou spojuje a řadí aktuální dění ve světě. Jsou výrazem lidského 
oněmění nad společenskými převraty, které otřásají demokraciemi. Zlomovým 
bodem pro Lindner byl útok na Kapitol ve Washingtonu dne 6. ledna 2021. 
Také pandemie v ní vyvolala pocit stísněnosti. Ve všech svých dílech se zamýšlí 
nad kulturou, která se neustále mění a kterou je potřeba uchovávat a předávat dál.otřeba uchovávat a předávat dál

Městská galerie Zázvorka, U Zázvorky 1210, Nové Město nad Metují, 16. června–31. července 2022
Otevřeno: úterý až neděle 9–12 a 12.30–17 hodin, pondělí zavřeno, www.muzeum-nmnm.cz

Změna, kombinovaná technika, plátno, 100×100 cm, 2022
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Před nedávnem proběhla v našem městě 
vernisáž výstavy hildenských umělců. Jak  
v současné době probíhá partnerská spo-
lupráce s městem Hilden?
Během června navštívilo naše město hned 
několik zástupců z partnerského města 
Hilden. Z kraje června přijela delegace hil-
denských hasičů v čele se současným i bý-
valým starostou hasičů u příležitosti oslav 
150. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů v našem městě. V polovině června 
jsme v našem městě přivítali oficiální de-
legaci z Hildenu, zastoupenou starostou  
a místostarostou města a několika zástupci 
Partnerského výboru. Tato delegace se také 
zúčastnila vernisáže hildenských uměl-
ců – Razeey Lindner a fotografa Michaela 
Eberta. Závěr června patřil delegaci hil-
denského Dětského parlamentu. Děti ze ZŠ 
Komenského měly možnost strávit jeden 
den se svými vrstevníky z Hildenu a ověřit 
si svoje znalosti němčiny a angličtiny. Na 
těchto příkladech je zřejmé, že spolupráce 
s naším partnerským městem Hilden, která 
trvá již více jak 30 let, není jen pouhou do-
hodou na papíře, stvrzenou podpisy před-
stavitelů města, ale jedná se o aktivní spo-
lupráci dvou národů v různých oblastech.

S příchodem léta přichází i čas dovolených. 
Co nabízí město svým občanům i návštěv-

níkům v oblasti kultury a cestovního ru-
chu?
Během prázdnin si návštěvníci, ale samo-
zřejmě také občané našeho města mohou 
zpříjemnit odpoledne poslechem neděl-
ních koncertů různých hudebních žánrů. 
Koncerty se konají každou neděli od 16 ho-
din na Husově náměstí. Pro milovníky his-
torie si informační centrum připravilo pra-
videlné komentované prohlídky o historii  

a výrobě hodinek v našem městě. Tyto pro-
hlídky začínají každé pondělí od 14 hodin. 
V případě nepříznivého počasí si návštěv-
níci mohou prohlédnout aktuální výstavy 
v Městském muzeu, v Městské galerii Zá-
zvorka nebo v prostorách novoměstské-
ho zámku. Za zmínku jistě stojí i samotná 
prohlídka novoměstského zámku, při které 
si prohlédnete zámek od sklepa po půdu 
a při této příležitosti se dozvíte i řadu in-
formací o jeho historii. Nedílnou součástí 
zámku je také zámecká zahrada, která urči-
tě stojí za zhlédnutí.

Právě začaly dětem letní prázdniny. Co bys-
te jim popřál? Můžete nám také prozradit, 
jak budete trávit léto Vy?
Rád bych popřál všem dětem a zároveň  
i učitelům příjemné prožití letních prázd-
nin. Přeji jim, aby načerpali dostatek ener-
gie a sil pro následující školní rok, který 
snad nebude poznamenán řadou protiko-
ranovirových omezení, tak jako tomu bylo 
za poslední roky. Těm, co se vydají na za-
hraniční dovolenou přeji, aby pobyt i návrat 
domů proběhl bez jakýchkoliv problémů.
Já budu trávit letní dny s rodinou přede-
vším doma v Novém Městě nad Metují  
a jeho okolí.

Děkuji za rozhovor!
Věra Prokýšková

i n f o r m a č n í  c e n t r u m

Petr Hable
starosta
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky červencového čísla Novoměst-
ského zpravodaje proběhlo jedno zasedání 
Rady města Nové Město nad Metují (dále 
jen RM).

RADA MĚSTA Č. 93
Zasedání RM proběhlo dne 30. 5. 2022 za 
účasti šesti radních. Program jednání ob-
sahoval 26 bodů. Jednání trvalo od 13.00 
do 17.48 hodin. Jednalo se o tzv. koncepční 
RM, kde není k projednání velké množství 
bodů, ale řeší se dlouhodobější problema-
tika předem vybraných témat.

Různé:
» RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje č. 22RRDU2-0009, jejímž předmětem 
je poskytnutí účelové investiční dotace 
z dotačního fondu poskytovatele na fi nan-
cování výdajů vynaložených na realizaci 
projektu s názvem „Cykloregion V. Moravce 
- novostavba stezky pro pěší a cyklisty le-
sem Obora – DSP,“ mezi městem Nové Měs-
to nad Metují a Královéhradeckým krajem, 
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové.
» RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje č. 22RRDU2-0008 na realizaci projektu 

s názvem „Cyklotrasa a cyklostezka Vrcho-
viny - Šonov u Nového Města nad Metují - 
zpracování PD“, mezi městem Nové Město 
nad Metují a Královéhradeckým krajem, Pi-
vovarské náměstí 1245, Hradec Králové.
» RM schválila přípravné práce na realiza-
ci nového kontejnerového stání v ul. Dru-
žební dle PD OPTIMA, spol. s r. o., Žižkova 
738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, pod názvem 
Kontejnerové stanoviště na p. p. č. 668/1 
v ul. Družební (uprostřed parkoviště NAD 
STOPEM na zpevněné ploše).
» RM souhlasila na základě předloženého 
protokolu o otevírání a hodnocení nabídek 
komisí pro otevírání, posouzení a hodno-
cení nabídek, se zadáním veřejné zakázky 
malého rozsahu „Inundační most v Krčíně, 
Nové Město nad Metují“ fi rmě STAVIX, s. r. o.,
 Türkova 828/20, 149 00 Praha - Chodov, za 
nabídkovou cenu 4.556.541,70 Kč vč. DPH.
» RM schválila Smlouvu o dílo na zpraco-
vání PD „Oprava ul. Družební - II. etapa,“ 
za celkovou částku 48.400 Kč vč. DPH, mezi 
městem Nové Město nad Metují a fi rmou 
OPTIMA spol. s r. o.
» RM projednala a bere na vědomí Zápis 
z 9. jednání Komise názvoslovné ze dne 
04.05.2022. 
» RM vzala na vědomí Zápis č. 7 z jednání 
Partnerského výboru ze dne 11.05.2022.
» RM souhlasila s konáním tradiční akce 
„Muzejní staročeské trhy“, která se usku-

teční v sobotu 16.07.2022 na části Husova 
náměstí a na Hildenském atriu.

Další postup v realizaci výstavby v areálu 
býv. kasáren dle přijaté U-A studie 

» RM projednala další možné postupy 
v realizaci výstavby v areálu bývalých kasá-
ren v Novém Městě nad Metují. 
» RM uložila Odboru majetku města a mís-
tostarostovi předložit do RM 94 uprave-
nou Urbanisticko - architektonickou studii 
areálu bývalých kasáren Nové Město nad 
Metují k dalšímu projednání a ke schválení 
ZM, s přidaným návrhem na pořízení návr-
hu na změnu Územního plánu Nového Měs-
ta nad Metují v řešené lokalitě.
» RM byla seznámena s procesem připra-
vované stavby Domova pro osoby se zdra-
votním postižením (DOZP), ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje.

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)

Ocenění nejlepších žáků novoměstských základních škol 
za školní rok 2021/2022

citu pro hudbu dokázala okouzlit porotu soutěží základních umě-
leckých škol jak v okresním, tak i krajském kole, a proto jí právem 
náleží titul nejlepší žačky školy. 
Nezbývá než všem oceněným i jejich spolužákům popřát, aby 
na své studijní úspěchy bez potíží navázali, aby zůstali stále tak 
vstřícní a přátelští jako doposud a blížící se prázdniny aby si užili 
se vším, co k nim patří.

Michaela Mináriková

Aktuální školní rok se pomalu chýlil ke konci a u této příležitosti 
byla v úterý 14. června 2022, v odpoledních hodinách, v obřadním 
sále Základní umělecké školy B. Smetany v Novém Městě nad Me-
tují předána ocenění nejlepším žákům novoměstských základních 
škol i základní umělecké školy. Hned na úvod tohoto výjimečného 
setkání vystoupil Matěj Papež a Brahmsovým valčíkem A dur na-
vodil slavnostní atmosféru. Žáky, jejich rodiče i pedagogy přivítal 
také místostarosta města – pan Libor Hovorka, který nezapomněl 
zmínit, na kolik je pro naši budoucnost vzdělání dětí důležité 
a vyjádřil hrdost, že může ocenit studijní výsledky nejlepších z nich.
Po jeho proslovu již přišlo ocenění jednotlivých žáků, nejprve těch 
ze Základní školy Komenského. Jako nejlepší žák prvního stupně si 
pro uznání přišel Richard Plašil z 5. B a za druhý stupeň byla oce-
něna Tereza Uherová z 9. A. Ema Uhlířová z 5. A a Michaela Pošvová 
z 8. A byly vybrány jako nejlepší žačky Mateřské školy a Základní 
školy Krčín. Pro ocenění nejlepších žáků Základní školy Malecí si 
potom došla za první stupeň Markéta Pavlátová z 5. A a za druhý 
stupeň Matěj Lácha z 9. A. Všichni tito žáci byli oceněni za vynika-
jící prospěch a reprezentaci školy, ale nás také moc těší, že kromě 
výborného hodnocení studijních výsledků jejich učitelé nezapo-
mněli vyzvednout také jejich přátelskost, férovost, aktivitu nebo 
ochotu pomáhat druhým. 
Na závěr byla oceněna také žačka Základní umělecké školy Bedři-
cha Smetany. Flétnistka Katka Lukášková díky svému vytříbenému 
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Divadelní festival v Novém Městě nad Metují – DiFestival
pro Moravu – pomáhal rodině zasažené tornádem

nastěhovat do nevelkého starého domku po babičce rodinné pří-
telkyně. V provizorním bydlení se tak pouštějí do stavby nového 
domu.
Plány na úplně první ročník divadelního festivalu v Novém Městě 
nad Metují se mohly naplno rozběhnout – už byl zveřejněn termín 
i program. Bohužel však přišla další covidová vlna a DiFestival byl 
odsunut na příznivější dobu. A ta přišla letos v květnu. V sobotu 
28. května 2022 jsme se v Kině 70 dočkali prvního divadelního fes-
tivalu v Novém Městě nad Metují. Zúčastnilo se ho pět divadelních 
spolků, které sdružuje Volné sdružení východočeských divadelní-
ků. Vedle novoměstské NoDivSe vystoupily také OCHOS Smiřice, 
HRRR divadelní spolek z Pardubic, Loutkové divadlo MAMINY z Ja-
roměře a ve středu před festivalem i Náchodská divadelní scéna. 
Celý program festivalu doplnila také novoměstská folková kapela 
Fukanec, která vystoupila na terase Kina 70.
„Přesto že se v našem městě jednalo o úplně první ročník divadel-
ního festivalu, který u nás nemá zatím žádnou tradici, potěšil nás 
zájem diváků, kteří už jen tím, že přišli, podpořili rodinu Tichých“ 
řekla zakladatelka a principálka NoDivSe Lucie Kotěrová. „Pokud 
se ale pustíme do dalších ročníků DiFestivalu, bude pro nás oslo-
vení a motivace diváků prioritou číslo jedna. Na tak krásné akci by 
mělo být plno!“ dodala. Všechny divadelní spolky na festivalu totiž 
vystoupily bez nároku na honorář a celý výtěžek z dobrovolného 
vstupného ve výši 30 322 Kč putoval vybrané rodině. K částce navíc 
přispěl 10 000 Kč přímo i spolek novoměstských ochotníků a ne-
jen novoměstští podnikatelé ji ještě navýšili o dalších 23 000 Kč. 
Dohromady byl na konci festivalu rodině Tichých, kteří se festivalu 
také zúčastnili, předán šek na krásných 63 322 Kč.
Děkujeme novoměstským ochotníkům za jejich odvahu a trpěli-
vost se do tohoto projektu pustit a jsme moc rádi, že v Novém 
Městě nad Metují není pomoc potřebným cizím pojmem. Těšíme 
se na další ročníky DiFestivalu!

Michaela Mináriková

Bude tomu prakticky rok, kdy se sedmi obcemi na Moravě pro-
hnalo silné tornádo, které zpustošilo asi 26 kilometrů dlouhý 
a půl kilometru široký pás. Poničilo více než 1 500 domů a staveb, 
z nichž muselo být zbouráno asi 200. Škoda na majetku byla ná-
sledně vyčíslena na 15 miliard korun a cenu nejvyšší potom zapla-
tilo i šest lidí. Bezprostředně po neštěstí se zvedla velká vlna so-
lidarity napříč celou zemí, lidé jezdili na Moravu pomáhat, vybírali 
mezi sebou fi nanční dary na pomoc a mnozí se rozhodli pomáhat 
konkrétním rodinám. K podobnému kroku se rozhodl i novoměst-
ský ochotnický spolek NoDivSe (Novoměstská Divadelní Sebran-
ka) – kontaktovali starostu Moravské Nové Vsi, nejhůře postižené 
obce, zda by jim pomohl vytipovat rodinu, které by novoměstští 
divadelníci mohli pomoci. Zrodila se myšlenka na charitativní di-
vadelní festival.
Volba padla na rodinu Tichých, kteří mají 5 synů ve věku 12–19 
let. Tornádo jim poničilo zrekonstruovaný dům v době, kdy byli 
s nejstarším synem na večerní mši. Tehdy byli mladší chlapci doma 
a největší nápor hrozivé bouřky prožili bez rodičů – jejich dům při-
šel o střechu, komín i okna. Celá rodina naštěstí řádění živlu pře-
stála ve zdraví, dům však nakonec museli zbourat. Přes prázdniny 
našli zázemí ve dvou malých pokojích u rodičů a později se mohli 

Branně bezpečnostní den pro děti 
na novoměstském letišti
Po dvou letech svážely v pátek 3. června 2022 autobusy od ran-
ních hodin děti z mateřských a základních škol v Novém Městě nad 
Metují a okolí na novoměstské letiště. Čekala tu na ně stanoviš-
tě bezpečnostních složek a integrovaného záchranného systému 
s ukázkami techniky a vybavení. A tak se děti mohly povozit v po-
licejním automobilu se zapnutým majákem, zjistily, co vše hasi-
či potřebují k zásahu u požáru, nebo si prohlédly sanitku zevnitř. 
Třešničkou na dortu pro všechny přítomné byl potom průlet gripe-
nů a přistání vrtulníku Sokol. Nechyběla však ani tradiční nadílka 
bonbonů z letadla nebo seskok parašutistů.
Nejen že si děti techniku na vlastní kůži osahaly, ale mohly si také 
vyzkoušet svou šikovnost v mnohých soutěžích a disciplínách. Za 
předvedené výkony si samozřejmě odnesly také odměny.

Michaela Mináriková
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Denní stacionář NONA, o. p. s., slaví 30 let existence
Už 30 let existence, a hlavně pomoci mentálně handicapovaným, 
oslavil Denní stacionář – NONA 92, o.p.s., 9. června 2022.
Pro tento den si tak klienti NONY připravili mnohá vystoupení. 
Na programu nechyběl ani kouzelník a mezi gratulanty byl i pan 
starosta Petr Hable, pan místostarosta Libor Hovorka a vedoucí 
Odboru sociálních věcí paní Denisa Plšková, kteří s sebou přinesli 
veliký dort. 
Jsme velmi hrdí, že NONA funguje právě v Novém Městě nad Me-
tují. Se svým nelehkým posláním dosáhla velice dobré pověsti ši-
roko daleko, a to nejen díky obětavé práci paní ředitelky Markéty 
Hanušové, ale také všech zaměstnanců – jak stacionáře, tak školy. 
Děkujeme a do dalších let přejeme hodně sil, optimismu a spoko-
jených klientů.

Michaela Mináriková

Mandl a jeho další zákoutí

Léto je v plném proudu, děti mají prázdniny. My v Centru prevence 
Mandl jsme tu pro vás v rámci naší běžné otevírací doby každý 
všední den od 8.00 do 16.30 hod. Přestože jsme 20. výročí fungová-
ní Mandlu už ofi ciálně oslavili, tak trochu v tom budeme pokračo-
vat a společně s vámi budeme dál vzpomínat na to, jak se naše za-
řízení v průběhu let měnilo. Pro srovnání jsme připravili fotografi e 
kuchyňky. Této místnosti se sice rekonstrukce v podstatě nedotkla, 
její účel se ale změnil. V době, kdy zařízení fungovalo jako volno-
časový klub pro děti a mládež, kuchyňka sloužila klientům převáž-
ně pro přípravu občerstvení na přespávacích akcích, které jsme 
pro dorostence čas od času pořádali. Děti si mohly samy uvařit 
a následně po sobě také uklidit. Společná práce je bavila a záro-
veň si vyzkoušely, že „bez práce nejsou koláče“.  V současnosti naši 
dospělí klienti využívají kuchyňku při nácvicích, které jsou jednou 
ze služeb, které v centru poskytujeme. S klienty prakticky nacviču-
jeme a trénujeme, co je pro ně při fungování v kuchyni, přípravě 
pokrmů a práci se spotřebiči obtížné nebo těžko zvladatelné. Když 
je zájem, rozšiřujeme taky obzory v možnostech využití levných 

potravin, které někdy klienti obdrží formou potravinové pomoci 
a neznají způsob zpracování či přípravy takových surovin. Obvyk-
le tyto nácviky probíhají u klienta doma (v jeho domácnosti). Po-
kud to situace neumožňuje, využijeme kuchyňku přímo v našem 
zařízení.  

Tým Centra prevence Mandl

Květen 2022

7. 5. – 13.45 h. - likvidace nebezpečného hmyzu, 
Nové Město n. Met., Husovo nám.
9. 5. – 19.55 h. - odstranění stromů z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Peklo).
11. 5. – 09.02 h. - dopravní nehoda, Bohuslavice.
12. 5. - 08.51 h. - dopravní nehoda, Náchod, ul. Pražská.
13. 5. – 16.42 h. - dopravní nehoda, Náchod, ul. Za Přádelnou.  
14. 5. – 18.35 h. - dopravní nehoda os. automobilu a motocyklu, 
Nové Město n. Met., ul. Náchodská.  
15. 5. – 02.15 - požár na chodbě panelového domu, Náchod, 
ul. Pražská.  
17. 5. – 14.45 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného 
externího defi brilátoru, Nové Město n. Met., ul. Havlíčkova.
19. 5. – 03.35 h. - dopravní nehoda, Nové Město n. Met., 
ul. Černčická.

19. 5. – 06.00 h. - pomoc nemohoucí osobě, Nové Město n. Met., 
ul. Družstevní.
20. 5. – 22.56 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met., ul. K Vodárně.  
20. 5. – 23.10 h. - odstranění větví z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Šonov-Provodov).
21. 5. – 00.22 h. - odstranění stromů z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Peklo).
21. 5. – 01.12 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met., ul. T. G. Masaryka.
21. 5. – 09.30 h. - pád stromu na el. vedení, Nové Město n. Met., 
ul. Dobrušská.
24. 5. – 05.25 h. - dopravní nehoda dvou nákl. automobilů, 
Vrchoviny (směr Náchod).
30. 5. – 18.48 h. - transport pacienta do vozu ZZS, 
Nové Město n. Met., ul. Malecí.
31. 5. – 15.46 h. - dopravní nehoda, Dolany.

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

H a S i č i  n o V É  m Ě S t o  n a D  m e t u J í
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dou. Na místo vyjela krom místních strážníků a policistů i prvosle-
dová posilová hlídka PČR z Náchoda. Na místě došlo po příjezdu 
hlídek ke zklidnění situace. Celá událost se obešla bez zranění 
a nyní je v šetření PČR.
03.06.2022 v 08:25 hodin vyjížděla MP na žádost PČR do jednoho 
z hotelů v Novém Městě nad Metují. Zde se v pokoji zamkl nezvaný 
host a přestal komunikovat. Muž byl následně strážníky a policisty 
zajištěn a převezen k dalším opatřením na policejní stanici. Udá-
lost je dále v šetření PČR.
07.06.2022 v 08:54 hodin došlo k poruše semaforů na náměstí Re-
publiky. Strážníci ihned převzali řízení provozu a zajistili odborný 
servis.
09.06.2022 ve 14:10 hodin byla MP nahlášena krádež zboží v jed-
nom z obchodů na ul. T. G. Masaryka. MP ihned zahájila pátrání 
a již ve 14:15 hodin se zlodějku podařilo chytit i s kradeným zbožím 
v ulici Malecí. Následně byla převezena na policejní stanici, kde jí 
strážníci udělili sankci.
09.06.2022 ve 21:13 hodin MP přijala oznámení o mladících po-
píjejících u hřbitova v ulici Sokolské. Jeden z mladíků nechtěl se 
strážníky spolupracovat, začal stupňovat svoji agresivitu a jelikož 
nadýchal neuvěřitelných 3,64 promile alkoholu, v dechu byl převe-
zen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

Miloš Kratěna, vrchní strážník 

    

Sledované období: 10.05.2022 – 10.06.2022
V tomto období MP řešila celkem 167 událostí. Dopravních pře-
stupků bylo řešeno 37, ostatní přestupky jsme zaznamenali ve 
4 případech. 
Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
11.05.2022 v 08:04 hodin vyjížděla MP na žádost PČR do obce Šo-
nov, kde bylo nutné rychle poskytnout asistenci Záchranné zdra-
votní službě, která zasahovala u psychicky nemocného muže. 
Strážníci jej následně museli zpacifi kovat za použití donucovacích 
prostředků. Poté byl naložen do sanitního vozidla a převezen na 
vyšetření do specializovaného zdravotnického zařízení v Novém 
Městě nad Metují. Zde bylo rozhodnuto o převozu do zdravotnické-
ho zařízení v Hradci Králové, MP byla zároveň požádána o asistenci 
při přepravě. Žádosti jsme vyhověli a asistenci poskytli. Bohužel 
tímto tento náročný zásah neskončil, neboť sanitní vozidlo mělo 
v Bohuslavicích dopravní nehodu, ta se naštěstí obešla bez zraně-
ní, ale pacienta bylo nutné přeložit do náhradní sanitky, která byla 
do místa z Hradce Králové urgentně vyslána. MP na místě krom hlí-
dání pacienta i řídila dopravu a následně jej přeložila do náhrad-
ního vozidla, které jej již v pořádku dopravilo do Hradce Králové.
18.05.2022 v 17:57 hodin byl MP oznámen agresivní muž, který 
u domu svých rodičů ve Vrchovinách rozbil vstupní dveře a vyhro-
žoval násilím. Po příjezdu MP se na místě již nenacházel. MP udá-
lost zadokumentovala a jeho jednání bylo oznámeno správnímu 
orgánu.
19.05.2022 v 03:37 hodin došlo k nárazu zahraničního kamiónu 
do železničního mostu na Osmě. Most tentokrát poškozen nebyl, 
zato byl kompletně skalpován návěs kamionu. Událost si vyžádala 
kompletní uzavírku této vytížené komunikace, a to až do 07:30 ho-
din. Následně se podařilo zprůjezdnit jeden jízdní pruh. Policisté 
se v místě střídali se strážníky, a to až do 10:30 hodin, kdy došlo 
k úplnému zprůjezdnění úseku. Situaci těsně před odtažením ná-
kladního vozidla můžete vidět na přiložené fotografi i. Všimněte si, 
že návěsu kompletně chybí střecha. 
V noci 20.05.2022 bylo Nové Město nad Metují a jeho nejbližší okolí 
kompletně zasaženo krátkou, ale intenzivní vichřicí s deštěm. Opět 
popadalo mnoho stromů, situace byla tradičně nejhorší na silnici 
do Pekla. Tu jsme si nechali v rámci odklízení nakonec, protože 
jsme tušili, co nás zde bude čekat. Do Pekla nejprve vyjelo na prů-
zkum vozidlo Městské policie. Cesta skutečně připomínala cestu 
do Pekla – a to doslova. Naše vozidlo se dostalo zhruba do polo-
viny cesty, dále již bylo nutné se pracně prořezávat. Na silnici bylo 
napadané kamení, mnoho větví, několik vzrostlých stromů a bo-
hužel zde byla i zraněná zvěř. Na místo jsme samozřejmě požádali 
o zásah hasiče, kteří svoji skvělou prací cestu do Pekla před třetí 
hodinou ranní zcela zprůjezdnili. Na fotografi i můžete vidět ma-
jáčkovou záři, která byla pořízena při tomto zásahu u osady Peklo.
21.05.2022 ve 22:30 hodin byl MP oznámen starší muž, který leze 
po čtyřech v ulici Českých bratří. Strážníci jej na místě nalezli již 
spícího, hlavou dolů z kopce a se svlečenými kalhoty i spodky. Muž 
byl probuzen a drobně ošetřen, neboť byl lehce odřený v obliče-
ji. Jelikož dalších zranění na něm strážníci nenašli, zároveň si na 
žádnou bolest nestěžoval a navíc začal se strážníky slušně komu-
nikovat, dále byl orientován v místě a čase, nebyl odvezen na Pro-
tialkoholní záchytnou stanici, ale do místa bydliště.
23.05.2022 v 19:10 hodin byl MP nahlášen mladík, který v ul. 
T. G. Masaryka obtěžoval ostatní občany. Mladík byl za použití do-
nucovacích prostředků zpacifi kován a převezen na Protialkoholní 
záchytnou stanici v Hradci Králové. 
30.05.2022 ve 13:02 hodin MP vyjela na žádost PČR do jednoho 
z domů v ul. T. G. Masaryka, kde se za přítomnosti dítěte odehráva-
la partnerská hádka, kdy navíc jedna osoba vyhrožovala sebevraž-

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

Majáčky v Pekle

Dopravní nehoda Osma
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Město Hilden se raduje z ocenění mateřských školek

Prázdniny na zámku rodiny Bartoň-Dobenín

Za poslední týdny získaly hned tři městské mateřské školky různá 
ocenění. „Malí rošťáci“ obsadili páté místo na dětské univerzitě 
Evonik. Mateřská školka „Srnečci“ se stala od minulého měsíce 
ofi ciálním místem pro výuku „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ 
a rodinné centrum „Archa“ se nechalo znovu certifi kovat jako 
„Dům malých badatelů“. Zařízením, které se již řadu let zaměřuje 
na životní prostředí, ochranu klimatu, trvale udržitelné zdroje, je 
mateřská školka „Srnečci“ ve východní části Hildenu. Jeho vedou-
cí Birgit Köhnen se aktuálně vzdělává jako speciální pedagožka 
a raduje se z ocenění „Trvale udržitelná školka – s dětmi aktivně 
pro celý svět“ od vědeckého zařízení v Bonnu. „Srnečci jsou nyní 
ofi ciálním místem pro učení „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“. 
Toto označení zviditelňuje naši práci v této oblasti a posiluje nás 
s tím spojené uznání“.
Pro získání ocenění se pedagogičtí pracovníci podíleli po celý 
rok na dalším vzdělávání a rozvíjeli konkrétní cíle, které s dětmi 
mohou využít. Pod názvem „Přírodu zažít, vážit si jí a ochraňovat“ 

Léto je konečně tu! A s ním i vytoužený čas výletů a nových cesto-
vatelských zážitků. Tak proč se za nimi nevydat právě k nám? Náš 
zámek je pro vás v červenci a v srpnu otevřen denně od 9.00 do 
17.00 hod. V tuto dobu máte možnost navštívit oba prohlídkové 
okruhy „Zámecké interiéry“ a „Od půdy po sklep“ – jehož provoz 
i letos podpořilo město Nové Město nad Metují. Můžete také vy-
stoupat na věž Máselnici a užít si krásný výhled do okolí nebo si 
zajít odpočinout a načerpat nové síly do zámecké zahrady. V rámci 
návštěvy interiérů si také prohlédnete půvabné perníkové výtvory 
z dílny PhDr. Dany Holmanové, doplněné o květinové dekorace paní 
Adriany Karasové. Zkrátit čas při čekání na prohlídku či mít pří-
jemnou „bonusovou“ vzpomínku z výletu vám pomohou „zámec-
ké kratochvíle“ – tedy možnost hry na piano, četba knihy, hrabání 
štěrku na nádvoří nebo pořízení památečního snímku v jednom 
z našich dvou fotopointů. 
Výstavní léto
Po oba prázdninové měsíce zveme na výstavu s názvem „Staré 
časy kojenců a batolátek“, která představí exponáty z obsáhlé 
soukromé sbírky paní Jany Krásové, refl ektující období od polovi-
ny 19. století až po současnost. Expozice je k vidění v Galerii Pod 
Žebrovkou v rámci otevírací doby zámku. Výstava je za samostatné 
vstupné. Finančně je podpořena městem Nové Město nad Metují.
Od 2. do 31. července máte možnost navštívit výstavu fotografi í 
členů Klubu fotografů Nové Město nad Metují – spolku Pozná-
vání v Galerii Za Pokladnou s názvem „Pohledy a vize“. Tradičně 
se uskuteční i prodejní výstava kaktusů, sukulentů, achimenesů, 
masožravých a dalších rostlin v arkádě zámku 8. - 10. července 

zažili například dny v lese, pozorovali lupou brouky, stavěli a vě-
šeli budky. „Chodíme pravidelně do lesa, sázíme stromky, sbíráme 
odpad a tvoříme z odpadových materiálů,“ informuje o každoden-
ním životě ve školce pedagožka Bettina Hansen. „Všem velmi zá-
leží na tom zprostředkovat dětem lásku k přírodě – v naději, že 
z nich vyrostou dospělí, kteří budou respektovat ochranu život-
ního prostředí a jeho zdroje.“ Že „Srnečci“ žijí v tomto duchu, teď 
mají černé na bílém. Vědecký přístup k přírodě si vybrali „Malí roš-
ťáci“. V rámci Dětské univerzity Evonik zkoumalo 22 dětí například 
jak se stane ze slané vody voda pitná, nebo jak funguje pítko pro 
ptáky. Denní pokusy na téma Voda přicházely každé ráno s novi-
nami Rheinische Post. Vedoucí školky Thorsten Cub je nadšený: 
„Perfektní formát pro podporu kreativity a vědeckého ducha, který 
můžeme jako malé zařízení využít v každodenním životě”.
Na závěr čtyř měsíců tvořily děti z mateřských školek podvodní 
svět z kartonu. „Pro nás bylo důležité, že si své znalosti samy zdo-
kumentují, a ne my dospělí,“ informuje vychovatelka Jana Dec-
kmann. To také přesvědčilo porotu. Mezi více jak 100 přihlášenými 
dostali „Malí rošťáci“ za páté místo 450 EURO. Za tyto peníze bu-
dou zakoupeny stavební kameny pro venkovní prostor.
V Arše existuje malá výzkumná místnost a čtyři bedny s materiály 
pro experimentování. „Děti a spolupracovníky certifi kování baví,“ 
shrnuje Petra Fischer. „Nabízí skvělé možnosti dále rozvíjet rodin-
né centrum“. Aby městské mateřské školky mohly i v budoucnu 
jít touto cestou, o to se chce zasadit starosta Claus Pommer: „Pro 
město Hilden, jako zřizovatele, je důležité vytvořit pro tuto anga-
žovanost vhodné struktury a co nejlépe podporovat tato zařízení 
při jejich práci.“

Překlad: Věra Prokýšková

2022. Prostor arkády u nádvoří nabídne v červenci a srpnu také 
přehlídku soch, obrazů a fotografi í paní Blanky Horákové. Po ob-
dobí prázdnin využijeme také bohatě zdobenou Švédskou síň pro 
prodejní výstavu obrazů „DUALITY“ autora Vítka Roudnického z let 
2015 až 2021. Hlavní část patří dílům, která zobrazují dualitu lidí, 
vztahů, života… Svět dvojakosti v akrylu. A měsíc srpen nabídne 
v Galerii Za Pokladnou výstavu fotografi í „Sezon 2022“, které jsou 
z dílny členů polského Klubu fotografů z Klodzka. Výstavy jsou pří-
stupné v rámci otevírací doby zámku.
Speciální prohlídky 
V sobotu 23. července 2022 máte opět možnost zažít netradiční 
a interaktivní prohlídku „Architektem s Jurkovičem“. Ocitnete se 
nejen v místech areálu zámku, o kterých jste možná ani netušili, že 
existují, ale současně se setkáte s oživlou postavou arch. Dušana 
Jurkoviče – autora úprav zámku z počátku 20. století pro rodinu 
Bartoňů z Dobenína. Prohlídka je vhodná také pro rodiny s dětmi 
a začíná v 11.00, 13.00 a 15.00 hod. Zato sobota 20. srpna 2022 bude 
obestřena tajemstvím. V rámci „Zámecké noci“ je i letos možnost 
prohlédnout si zámek ve večerních hodinách, a navíc se možná 
i trošku bát... Atmosféru večera vhodně doplní i hudební vystoupe-
ní. Prohlídky se uskuteční v časech 19.30, 20.30, 21.30 a 22.30 hod.
Více informací o dění na zámku naleznete na našem webu www.
zameknm.cz . O jednotlivých akcích či událostech vás opět bude-
me průběžně informovat zde ve zpravodaji a na našich sociálních 
sítích. Za rodinu Bartoň-Dobenín a Správu zámku vám přejeme 
pohodové prázdniny.

Ondřej Daněk a Michaela Kratochvílová

o k É N k o  D o  p a r t N E r s k Ý C H  M Ě s t

k u L t u r N Í  a k C E
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KULTURNÍ PŘEHLED [ ČERVENEC 2022 ]
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.
3. 7.   CROSSROAD (blues-rock)
10. 7.   JIŘÍ ČERNOHORSKÝ S KAPELOU (folk-rock)
17. 7.   FLASTR (bluegrass)
24. 7.   GEMINI (hity Dalibora Jandy)
31. 7.   ANTARES BIG BEAT (slavné rockové hity)

www.mestskyklub.cz

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Ukázky řemesel, občerstvení, dílničky pro děti.
www.muzeum-nmnm.cz

16. 7. – 9–17 hod. – venkovní prostory muzea

MUZEJNÍ STAROČESKÉ TRHY

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

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

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
1. 6. – 8. 7.  Ukrajina – možná ji tak neznáte,
   možná ji tak už neuvidíte (fotopanely)
18. 7. – 30. 9. Jarmila Valterová (výtvarné práce)

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA
16. 6. – 31. 7. Razeea Lindner / obrazy
    Michael Ebert / fotografie

3. 3. 2021 – 19 hod. – KINO 70

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

BRATŘI EBENOVÉ

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

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

koncerty // divadla
muzikály // sport

www.infocentrum-nmnm.cz

22. 2. – 19 hod. – KINO 70

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

www.mestskyklub.cz

26. 2. – 18 hod. – Městská knihovna

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

www.knihovnanm.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM
1. 7. – 30. 9.  Pernštejnské ženy a Evropa

ZÁMEK RODINY BARTOŇ-DOBENÍN
15. 5. – 30. 10. Květinová krása perníčků
1. 7. – 28. 8.  Zlaté časy kojenců a batolátek
červenec–srpen Blanka Horáková (sochy a obrazy)
červenec–srpen „DUALITY“ Vítek Roudnický (obrazy)
2.–31. 7.  Pohledy a vize (fotografie)
8.–10. 7.  Výstavy kaktusů a sukulentů

MĚSTSKÝ ÚŘAD – GALERIE NA SCHODECH

1. 7. – 30. 8.  Ludvida – Doteky světla

18. 5. – 18 hod. – Městská knihovna

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

www.knihovnanm.cz

16. 7. – 13:30 hod. – Husovo náměstí, Popluží

BITVA NA PIAVĚ 1918

Pietní akt, představení armád, hudební vystoupení, módní 
přehlídka. V 16 hodin rekonstrukce bitvy na louce na Popluží.

www.csol.cz

SKLEPENÍ SPOLKOVÉHO DOMU
9. 6. – 31. 7.  Moje rodina  (výstava prací žáků ZUŠ)

4. 6. – 13 hod. – Vrchoviny, hřiště

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

www.vrchoviny.cz

23. 7. – zámek rodiny Bartoň-Dobenín

ARCHITEKTEM S JURKOVIČEM

Interaktivní prohlídky zámecké zahrady.
www.zameknm.cz

25.–29. 7. – Městská knihovna

LETNÍ ANTIKVARIÁT

Od pondělí do čtvrtka 8–17:30 hodin, v pátek 8–15 hodin.
www.knihovnanm.cz

27. a 29. 7. – 20 hod. – kostel Nejsvětější Trojice

AKADEMICKÉ TÝDNY – KONCERTY

27. 7.  SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS:
  SEDM DNÍ NA KARLOVĚ UNIVERZITĚ
  (koncert středověké hudby)
29. 7.  JIŘÍ STIVÍN: 
  BAROKO S VÁCLAVEM UHLÍŘEM

Předprodej vstupenek na oba koncerty v IC a na webu AT.
www.akademicketydny.cz

Zážitkové komentované prohlídky

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

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

Standardní vstupné: 20 Kč, Rodinné vstupné: 50 Kč

Město na skále (4. a 18. 7. 2022)
Město hodinek 
(11. a 25. 7. 2022)
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Oblíbená letní akce před budovou knihovny
 

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

Prodáváme od pondělí do čtvrtka od 8 do 17.30 hodin,
v pátek od 8 do 15.30 hodin nebo do vyprodání zásob.

 V nabídce jsou vyřazené a nevyužité knihy v ceně od 5,- Kč/kus.
 

Letní antikvariátOtevírací doba knihovny
červenec - srpen

dětské i dospělé
 

Po  
Út 
St  
Čt  
Pá  
So  

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

zavřeno
zavřeno

Výstava výtvarných prací

JARMILY VALTEROVÉ

Kniha v prodeji
 

140 Kč

8 Novoměstský zpravodaj
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Klub seniorů Dobrá pohoda / Okénko pro naše seniory – červenec - srpen 2022

Pátek 1.7.2022 – setkání v 10:15 v MSSS Oáze
Přijali jsme pozvání na koncert Pavly Potůčkové a její dcery. 
Čtvrtek 7.7.2022 – setkání v 7:00 u kina
Odjíždíme dle plánu do Litoměřic a okolí. 
Úterý 12.7.2022 – setkání v 9:30 v kině – změna promítacího času!!
Budeme promítat fi lm „ Ženy a život“
Čtvrtek 14.7.2022 – setkání ve 14:30 v kině
Dostanete všechny informace k pohybu v Sezimově Ústí. Od-
jíždí se 21.7. ve čtvrtek. Návrat do Nového Města je 26.7.
Úterý 26.7.2022 – setkání v 9:30 v kině
Budeme promítat fi lm „ Mára jde do nebe“

Úterý 9.8.2022 – setkání v 9:30 v kině
Budeme promítat fi lm „ Láska hory přenáší“
Úterý 23.8.2022 – setkání v 9:30 v kině 
Budeme promítat fi lm „Stínohra“

PRAVIDELNÉ ČTVRTEČNÍ SCHŮZKY SE V MĚSÍCI ČERVENCI 
A SRPNU NEKONAJÍ. 
Přejeme všem pěkné prázdniny a těšíme se na první setkání 
v měsíci září 1.9.2022 ve 14:30 v našem klubu v kině
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, SLEDUJTE VÝVĚSKY A NOVO-
MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ  

ZA KLUB SENIORŮ ZDRAVÍ VĚRA MIMROVÁ         

pá

pá

so

so

ne

ne

ne
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út

út
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  1. 7.

  1. 7.

  2. 7.

  2. 7.

  3. 7. 

  3. 7. 

  3. 7.

  4. 7.

  4. 7.

  5. 7. 

  5. 7.

  6. 7.

  6. 7.

  7. 7.

  7. 7.

  8. 7.

  8. 7.

  9. 7.

  9. 7.

Andílci za školou

Elvis

Mimoni 2: Padouch přichází
Jurský svět: Nadvláda
Ježek Sonic 2
Mimoni 2: Padouch přichází
Prezidentka

Rakeťák
Top Gun: Maverick

Elvis

Prezidentka

Top Gun: Maverick

Thor: Láska jako hrom

Thor: Láska jako hrom

Řekni to psem
Mimoni 2: Padouch přichází
Thor: Láska jako hrom

Zakletá jeskyně
Thor: Láska jako hrom

17:30

20:00

17:30

20:00

10:00

16:30

20:00

17:30

20:00

17:00

20:00

17:00

20:00

17:00

20:00

17:00

20:00
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 10. 7.

 10. 7. 
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 11. 7. 
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 12. 7.

 12. 7.

 12. 7.

 13. 7. 

 14. 7.

 

 14. 7.

 15. 7.

 15. 7.

 16. 7.

 16. 7.

 17. 7.

 17. 7.

 17. 7.

Mimoni 2: Padouch přichází
Thor: Láska jako hrom

Řekni to psem
Thor: Láska jako hrom

Párty Hárder: Summer Massacre
Ženy a život
Řekni to psem
George Michael Freedom Uncut

Thor: Láska jako hrom

Doctor Strange v mnohovesmíru 

                                                  šílenství

Hádkovi

Hádkovi

Hodně štěstí, pane Veliký
Thor: Láska jako hrom

Černý telefon
Mimoni 2: Padouch přichází
Řekni to psem
Hádkovi

10:00

17:00

20:00

17:00

20:00

10:00

17:30

20:00

20:00

17:00

20:00

17:30

20:00

17:00

20:00

10:00

17:30

20:00

www.kino70.cz
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MUZEJNÍ  STAROČESKÉ TRHY
sobota 16. července 2022 od 9 hodin do 17 hodin

www.muzeum-nmnm.czwww.muzeum-nmnm.cz
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Pozvánka na akci Bitva na Piavě
V sobotu 16. července 2022 si v Novém Městě nad Metují připomeneme boje na řece Piavě, kdy pro Vás Československá obec le-
gionářská a 5. Prapor polních myslivců připravily rekonstrukci významných vojenských operací na sklonku světové války. Akce se 
koná za fi nanční podpory Ministerstva obrany ČR, Nového Města nad Metují a Královéhradeckého kraje.
A jaký Vás čeká program?
13.00 h. - pietní akt u pomníku padlých na náměstí Republiky,
13.30 h. - odchod vojska za doprovodu Rakousko-uherské vojenské kapely na Husovo náměstí,
14.00 h. - hudební vystoupení vojenské kapely proložené dobovou módní přehlídkou,
16.00 h. - rekonstrukce bitvy na Piavě (ul. Na Popluží).
Během celého dne bude k vidění vojenský výcvik, výstava dobové výstroje a výzbroje armád bojujících v první světové válce.
V prostoru bitevní ukázky bude zajištěno občerstvení. Parkování pro diváky je zajištěno v prostoru bývalých kasáren. Vzdálenost 
od náměstí je 1,4 km, od bojiště 1,7 km, což je přibližně 25 min chůze. Vstupné dobrovolné!

Martin Tichý

Hledáme všeobecnou 
či praktickou zdravotní sestru

Hospic Anežky České a Charitní ošetřovatelská služba Čer-
vený Kostelec, střediska Oblastní charity Červený Kostelec, 
hledají všeobecnou či praktickou zdravotní sestru na plný či 
zkrácený úvazek, v případě ošetřovatelské služby i formou 
dohody. Nabízíme smysluplnou práci v přátelském kolektivu 
s dobrým pracovním zázemím neziskové organizace. 

Bližší informace o pracovních pozicích včetně kontaktů na-
leznete na stránkách Oblastní charity Červený Kostelec: 
www.charitack.cz
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Akademické týdny, 23. 7. – 31. 7. 2022
Aktivní dovolená v přírodě – setkání, bohoslužby, přednášky, koncerty, divadlo, fi lm, výstava. 32. ročník obnovených Akademických 
týdnů zahájí v sobotu 23. 7. biskup Václav Malý. Akademické týdny se opět uskuteční v rekreačním areálu chaty Horalka ve Sněžném 
v Orlických horách. 

Akademické týdny vešly do povědomí veřejnosti jako vzdělávací a kulturní akce, která nemá co do množství, pestrosti a kvality přednášek 
ve spojení s doprovodným programem minimálně v České republice obdoby.

Každý den na Akademických týdnech začíná mší v přírodním areálu chaty Horalka. Poté diváky čekají přednášky z fi lozofi e, teologie, 
historie či psychologie i přírodních věd. Chybět nebudou přednášky refl ektující aktuální dění (válka na Ukrajině, Blízký východ, změna 
uspořádání světa, vývoj Západu,…). Připomeneme si některá výročí (Jan Ámos Komenský, Gregor Mendel, atentát na Heydricha). Mezi tři-
cítkou přednášejících najdete taková jména, jako jsou např. historik umění Jan Royt, vojenský historik Eduard Stehlík, novinářka Markéta 
Kutilová, astrofyzik Jiří Grygar, kněz a etik Marek Orko Vácha, zpravodaj Matyáš Zrno, psycholog Jeroným Klimeš, kardiolog Jan Pirk, genetik 
Jaroslav Doležel, muzikolog David Eben, biblista Pavel Hošek, biochemik Jan Konvalinka, ekonom Lukáš Kovanda, záchranářka Kristina 
Höschlová, teatrolog Vladimír Just, fi lozof Tomáš Machula, kněz Ladislav Heryán a psychiatr Cyril Höschl.
V rámci doprovodného kulturního programu letošní Akademické týdny nabídnou koncerty Václava Koubka, Scholy Gregoriany Pragensis, 
Tria Prokop, Hrubý, Marcel či Jiřího Stivína. Na diváky čekají také tři divadelní představení, dokumentární fi lm a výstava fotografi í Jindřicha 
Štreita.

Akademické týdny nabízejí aktivní dovolenou také pro rodiny s dětmi. Pro předškolní děti zajišťují pořadatelé hlídání během přednášek, 
pro děti školního věku pak samostatný program formou táborové hry.
Pro návštěvníky jednotlivých pořadů i ubytované účastníky budou připraveny dostatečné kapacity parkování.

Podrobný program i všechny další informace najdete na webu www.akademicketydny.cz.

Julius Kahanec
ředitel a programový vedoucí Akademických týdnů
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Přestávka
Výdej stravy
Vstup ZDARMA

MUDr. Roman JOCH
Západ a post-Západ

P
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 2
5.

 7
.

Ú
T

 2
6.

 7
.

Válka, solidarita, 
odpuštění, smíření

Božský tanec 
Richarda Rohra II

S
T

 2
7.

 7
. P. Leoš RYŠKA, SDB

P. Dr. Ing. Ladislav HERYÁN, Th.D., SDB

P. JCLic. 
PhDr. Mgr. 

Radim 
CIGÁNEK   a

František ŠESTÁK
Z Čech

až na konec světa

32. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ v termínu 23. 7. – 31. 7. 2022, CHATA HORALKA ve Sněžném v Orlických horách

Mons. Václav MALÝ
Diskuse

v plné svobodě

PhDr. Mgr. Jeroným 
KLIMEŠ, Ph.D.

Lidé s černou duší
aneb dystymie

S
O

 2
3.

 7
.

P. Mgr. Jan LINHART

Zahájení 32. AT, 
mše sv.

s biskupem
Václavem MALÝM

RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.
Osmá múza astronomieZtráty a nálezy

N
E

 2
4.

 7
. Marie ŠANDOVÁ

Sázava – obnova 
poutního místa

(autorská filmová projekce)

doc. PhDr. Jan HÁBL, 
Ph.D.

Péče o charakter 
v míru i válce

Václav KOUBEK 
a přátelé
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Mgr. Jan ŠPILAR
Hranice chození

Markéta KUTILOVÁ
Co nového 
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Sýrii a IS
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prof. Pavel HOŠEK, Th.D.
Chasidská 
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Mgr. Roman 
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Zbožnost 
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Loučení Rybáčkových s Nofi  ve velkém stylu - 
čtvrtstoletí radosti z hudby

V sobotu 4. a neděli 5. června 2022 bylo novoměstské publikum 
svědkem nevšedního kulturního zážitku na Galakoncertech No-
voměstské fi lharmonie, který se nesmazatelně zapsal do kulturní 
kroniky našeho města.

„Vstupenky zmizely v předprodeji rychleji než děti ze školy po po-
sledním zvonění. Několik stovek šťastlivců naplnilo sokolovnu 
s očekáváním, co si pro ně Nofi  připravila za hudební dárečky.“ (Jiří 
Švanda)

Oba dva koncerty se nesly ve velmi emotivním duchu, jelikož se 
s orchestrem loučili manželé Rybáčkovi po 25letém úspěšném pů-
sobení ve vedení tohoto skvělého orchestru.

„Orchestr se rozrostl i o bývalé členy (100 hudebníků na pódiu), 
a tak navzdory akustickému provedení si mohli diváci připadat, 
jako by se ocitli na rockovém koncertu. Kromě zvuku kovadliny se 
sálem nesl bouřlivý potlesk i nadšená zvolání. A když v závěru při-
skotačil ještě Pán tance, neudržel nohy v klidu téměř nikdo z pří-
tomných.“ (Jiří Švanda)
Posluchači přeplněná sokolovna dojatě naslouchala nádherným 
skladbám toho nejlepšího, co Nofi  za éru Rybáčkových hrála. Za-
zněla např. 4. věta z Dvořákovy „Novosvětské“, Schindlerův seznam 
či Pán prstenů. Orchestr se rozrostl o bývalé a vzácné hosty. Ozdo-
bou večera byli vynikající sólisté – Lucia Bildová (soprán), Martin 
Štolba (barytón) a Petr Zdvihal (housle).
Na konci nedělního koncertu se k zástupům gratulantů připo-
jilo vedení města NMnM, Městského klubu a ZUŠ B. Smetany. Za 
bouřlivého potlesku publikum ve stoje poděkovalo manželům Ry-
báčkovým za vzornou a dlouhodobou reprezentaci našeho města 
v kulturní oblasti.

„Dva dny svátku klasické hudby završily krásné čtvrtstoletí, kdy Ire-
na a Jaroslav Rybáčkovi přesvědčovali své mladé svěřence, že ne ve 
dvou, ale v šedesáti se to nejlépe hraje. Přejme jim, ať i v dalších 
hudebních aktivitách pěstují nakažlivý optimismus a radost z hud-
by.“ (Jiří Švanda)

Novoměstská fi lharmonie ale tímto svoji činnost nekončí, nové 
vedení v čele s ředitelkou Nofi  Eliškou Kratěnovou, manažerem 
Janem Haldou a dirigentem Markem Klimešem již plánuje další 
sezónu a slibuje, že je nač se těšit. Pokud nechcete propásnout 
chystané koncerty, sledujte web www.nofi .cz a facebookové strán-
ky Novoměstské fi lharmonie.

Text: Nofi  a Jiří Švanda
Foto: Pavlína Ducháčová a Jan Ježdík
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NODIVSE na konci páté sezóny a s elánem do další
Drazí přátelé a diváci,
je to neuvěřitelné, ale další divadelní sezóna se nám chýlí ke kon-
ci. A když se ohlížíme, můžeme hrdě říct, že pro NOvoměstskou 
DIVadelní SEbranku to byla sezóna nabitá prací, smíchem, a to 
všechno samozřejmě díky divadlu.
V listopadu loňského roku jsme se konečně dočkali dlouho odklá-
dané premiéry naší první autorské inscenace Nahoru – Na horu! 
Tento večer byl bez nadsázky kouzelný. Dlouho jsme se načekali 
– my i diváci. Ale výsledek stojí za to!
V únoru jsme se účastnili postupové divadelní přehlídky činoher-
ního a hudebního divadla v Červeném Kostelci, odkud jsme si od-
vezli čestné uznání za kolektivní autorství v inscenaci Nahoru – Na 
horu! a také doporučení na celostátní přehlídku dětského divadla 
do Svitav – jako inspirativní představení. Celá přehlídka pro nás 
byla velmi obohacující a inspirativní – a těšíme se na další takovou 
příležitost.
V dubnu jste nás mohli vidět na krásné tradiční akci Brány města 
dokořán, kde si v kulisách Husova náměstí – a naší krásné opony – 
mohl každý zkusit nějaký kostým a vyfotit se. Hned den poté jsme 
zažili úžasný vzdělávací workshop, který byl zaměřený na hlasovou 
výchovu a jevištní řeč. Jako lektorka za námi přijela herečka, da-
bérka a pedagožka Eva Spoustová, kterou dobře znáte díky jejímu 
nezaměnitelnému hlasu z mnoha fi lmů a seriálů. Den s touto úžas-
nou dámou nám dal plno nových vědomostí a zkušeností, které se 
nám na jevišti budou rozhodně hodit.
Další snažení směřovalo k našemu prvnímu pokusu o divadelní 
festival v Novém Městě nad Metují. Odložená charitativní akce 
byla věnována obětem loňského tornáda na Moravě, a celý sou-
bor, spolu s Městským klubem v Novém Městě nad Metují, odvedl 

kus pořádné práce při přípravě celého festivalu. Festival začal již 
25. 5. představením našich divadelních kolegů z Náchoda. A v so-
botu 28. 5. vypukla ta dlouho očekávaná, divadelní jízda. Nejen že 
všechna představení byla kvalitní, a diváci na ně přišli. Náš Di-Bar 
ve foyer nabízel plno dobrůtek, které si užívali všichni příchozí. 
Atmosféra během celého dne byla příjemná a veselá. Hostujícím 
souborům se v Novém Městě hrálo hezky. Rodina Tichých převzala 
šek na 63 322 Kč s vděčností a dojetím. Bylo nám ctí, a po této zku-
šenosti věříme, že to nebyl náš poslední festival. A teď už s nadše-
ním plánujeme, co bude dál. Jaký titul uvedeme příště, jaké další 
akce vymyslíme? Dozvíte se v čas! Těšíme se na shledání na příštím 
divadelním představení. Děkujeme za vaši přízeň a podporu.
Velký dík patří každému členovi souboru, protože všichni dohro-
mady tvoří tu jedinečnou Sebranku, která dokáže uskutečnit krás-
né sny, ale i ty nejpitomější nápady, u kterých je legrace.

Lucie Kotěrová

m a t e Ř S K Á  Š K o L a  r a Š í n o V a

Návštěva dětí z mateřské školy 
v přírodovědném koutku ZŠ Komenského

Na středu 18. 5. 2022 se děti z Mateřské školy, Rašínova 600, Nové 
Město nad Metují velmi těšily. Naplánovaná byla návštěva ZŠ Ko-
menského, konkrétně školní zahrady, tedy přesněji řečeno té části, 
která je koncipovaná jako mikrobiotop, kde je možné pozorovat 
vývoj čolka obecného. Prostřednictvím poutavého vyprávění pana 
učitele Václava Nýče měly děti možnost dozvědět se mnoho no-
vého a detailně si prohlédnout zástupce tohoto druhu ocasatých 
obojživelníků, který byl v minulých letech považován za běžný 
druh naší fauny, v současnosti je však počet lokalit jeho výskytu 
značně zredukován.
Dále děti zábavnou formou poznávaly rostliny vyskytující se běž-
ně v naší lokalitě, pozorovaly opylovače při jejich práci, zblízka si 
také prohlédly další zajímavé druhy hmyzu, seznámily se s pojmy 
dokonalá a nedokonalá proměna. A protože nám i počasí přálo, 
na závěr s nadšením přivítaly možnost vyzkoušet si práci stavitelů 
vodních hrází.
Školní zahrada je uzavřený prostor, který není možné z ulice po-
střehnout. Díky iniciativě pana učitele zde však vznikl ideální pro-
stor pro dětské botanické a přírodovědné aktivity.
Děti se zde učí respektu k přírodě a rozvíjí opravdový zájem o její 
poznání i ochranu, a to, zcela jistě, není vůbec málo.

Učitelky z mateřské školy
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Květen v ZŠ Malecí
V Červeném Kostelci se dne 2. 5. 2022 uskutečnilo okresní kolo ve 
volejbale dívek 6. a 7. ročníku. V základní skupině děvčata vybojo-
vala dvě výhry. Tento výsledek jim zajistil příležitost bojovat o fi -
nále. V celém turnaji se představilo sedm týmů a děvčata nakonec 
obsadila krásné 4. místo. 
Dne 3. 5. se v Novém Městě nad Metují na Stadionu generála Kla-
pálka uskutečnilo okresní kolo Poháru rozhlasu. Naši školu v této 
soutěži družstev reprezentovaly dívky z 6. a 7. ročníku. V celkovém 
hodnocení naše družstvo obsadilo 2. místo a děvčata si odnesla 
stříbrné medaile. 
10. května se Šimon Hrnčíř ze 7. A vypravil s Ing. Rolečkem ze SPŠ 
na soutěž JedoBot do Jedovnice. Jedná se o soutěž robotů, Šimon 
soutěžil v disciplíně Lego SUMO a umístil se na 2. místě. Robota 
sestavoval a programoval s Markem Semerákem, se kterým chodí 
do SPŠ na kroužek robotiky.
V pátek 13. 5. 2022 se vybraní žáci 2. - 5. tříd zúčastnili krajského 
kola Štafetového poháru, který se konal u nás v Novém Městě nad 
Metují. Tentokrát byla konkurence velká. Naši žáci se umístili na 
13. místě.
13. 5. 2022 se také uskutečnil výlet dětí z 1. A, 2. A a 2. B navště-
vujících školní družinu do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Čekala 
je spousta dobrodružství a nečekaných situací se zvířaty. Také 
projížďka trucky byla zážitkem. 
V krajském kole soutěže Zlatý list v kategorii starší žáci naši školu 
i okres Náchod 13. 5. reprezentovali žáci sedmých ročníků – Jonáš 
Balcar, Matyáš Krása, Marie Minárová, Markéta Mrázková, Daniel 
Pokorný a Marek Semerák. Ve velké konkurenci se rozhodně ne-
ztratili a získali zasloužené 2. místo. 
V rámci výuky vlastivědy se 4. B dne 17. 5. vypravila na místo, které 
je připomínkou významné osobnosti našich dějin. Žáci navštívili 
Husův kámen pod kopcem Hradiště a v deštivém dopoledni si při-
pomněli osobnost Jana Husa. 
18. května proběhlo v Déčku Náchod okresní kolo soutěže Pozná-
vání přírodnin. Z naší školy se zúčastnili tři žáci. Nejlépe si v silné 
konkurenci vedla Markéta Mrázková ze 7. B, která se umístila na 
krásném 4. – 5. místě. 
Ve čtvrtek 19. 5. 2022 školní družina připravila výlet do Velkého Po-
říčí se zhlédnutím Hasičského polygonu. Nejprve předvedli profe-
sionální hasiči dětem, v čem spočívá jejich práce, také jim ukázali 

hasičskou techniku. Ve druhé části děti pozorovaly nácvik záchra-
ny a spuštění zraněného z výšky. 
V pátek 20. 5. přišli na besedu do 2. B pan Michal Martinek a David 
Adamský. Pan Martinek vyrábí staré jasanové lyže a jezdí na nich.  
Protože na lyžích jezdí ve starém dobovém oblečení, spolupracuje 
s panem Adamským, který se zajímá o kroje a vyrábí z kůže opasky, 
které zdobí – vyšívá - pavími pery. 
V úterý 24. 5. 2022 se děti naší školní družiny zúčastnily atletických 
závodů na Stadionu generála Klapálka v Novém Městě nad Metují. 
Děti si zde poměřily své sportovní výkony se závodníky z ostatních 
družin našeho města a okolí. Naši družinu reprezentovalo 19 dětí 
a celkově získaly 28 diplomů s umístěním.
Dne 27. 5. 2022 se žáci třetích tříd vydali na hrad Kost. Program se 
skládal z těchto částí: prohlídka hradu, lukostřelba, hod sekerou, 
přetahování lanem, ukázka dravců. Na závěr programu děti zhlédly 
středověké divadlo. 
Již podruhé se třída 3. A v rámci projektu Atletika hravě do škol 
a školek zúčastnila cvičení - tentokrát 31. 5. na letním Stadionu 
generála Klapálka. Cvičení vedla lektorka paní Soňa Paarová.
V květnu a červnu prostory 2. stupně provoněla vůně sladkých 
i slaných dobrot. Žáci průběžně rozebírali postup i použité suro-
viny v angličtině s rodilým mluvčím. V závěru hodiny pojmenovali 
anglicky všechny pomůcky a náčiní, které se při práci používaly. 
Toto zpestření výuky završilo letošní celoroční spolupráci anglic-
kého lektora Stuarta Wilsona s žáky naší školy. 

Mgr. Ivana Rydlová 
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Květen a červen na „Komendě”
» dostáváme celou řadu poděkování od maminek
 ukrajinských dětí
» proběhl cyklistický kurz
» i sběr starého papíru už máme pro letošek za sebou
» druhý stupeň navštívil Oázu, páťáci planetárium
» exkurze a závěr učitelského kurzu Učíme se 
 v zahradě na školním pozemku
Poděkování od maminek ukrajinských dětí
Když mi níže zveřejněná poděkování posílala Nataša Kalivodová, 
připsala – však ty to nějak obalíš. Myslela tím nějaké úvodní slovo. 
Jenže co k tomuhle psát? Dovolím si snad jen poznamenat, a před-
pokládám, že nebudu sám, komu se při čtení posledního poděko-
vání zastavilo srdce…
Poděkujte prosím učitelce, která s dětmi vaří. Již po několikáté děti 
připravily chutné a zajímavé pokrmy, dcera je nadšená a je pyšná, 
že se daří. Přinesou pokrmy domu a tak i my, rodiče, je můžeme 
ochutnat a máme radost, že děti se naučí i něco, co budou v životě 
potřebovat.

Maminka Jekaterina

Moc děkujeme za výlet do planetária. Dítě přišlo šťastné. Všechno 
se líbilo

Maminka Alena 
Moc děkuji za exkurzi do planetária. Syn je nadšený. Všem, kteří ji 
připravili, velký dík.

Maminka Katerina
Děti nosí domů moc krásné rukodělné práce a hračky. Děkujeme 
moc, že je tomu učíte! 

Maminka Natalia
Děkujeme Vám, p. Kalivodová, a Vašemu učitelskému sboru za 
laskavost a pohostinnost, za pochopení a soucit. Rádi jsme se 
s Vámi setkali. Budeme na Vás vzpomínat. Přejeme Vám všem jen 
to nejlepší. Přejeme Vám mír a dobro. Ještě jednou děkujeme. Je-
deme za naším tátou, už na nás čeká. Doufám, že všechno bude 
v pořádku. Už třetí den pláčeme s Olyou. V práci jsme dali výpověď  
a i tam nám přáli jen to nejlepší a že budou rádi našemu návratu. 
Ředitel továrny nám děkoval a mrzelo ho, že odcházíme. Všich-
ni, koho jsme potkali, nám přáli jen to dobré. Podivuhodný stát 
i lidé. A ve vaší škole se děti od prvních dnů cítily jako doma. Díky 
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bohu, že jsme se s Vámi na naší cestě setkali. Získali jsme mnoho 
přátel .A jak se ukázalo, jazyková bariéra není problém. A už zase 
brečím! Dobrou noc a ještě jednou za vše moc děkujeme! Přejeme 
si přijet sem na návštěvu, až bude mír, už i s naším tatínkem. Brzy 
na viděnou.

Maminka Larisa
Exkurze do planetária
V pátek 27. 5. jsme byli v planetáriu. Povídali jsme si o hvězdách, 
Slunci a souhvězdích, to se mi líbilo nejvíc. Ve druhé části nám 
pustili fi lm o sondách Voyager I a II. Prolétly Sluneční soustavou 
a poslaly nám mnoho neuvěřitelných informací o planetách a ze-
jména o jejich měsících. Ztratíme s nimi spojení někdy kolem roku 
2025, ale sondy poletí dál. Až umřeme, bude ve vesmíru důkaz, že 
tady žil někdo zvaný člověk. Protože až je někdo najde, bude si 
moci přehrát naše vzkazy. Třeba to najdou nějací mimozemšťané, 
kteří mohou žít na nějaké planetě, je jich ve vesmíru spousta.  

Eliška Červená 5. A

Exkurze do Oázy v Novém Městě nad Metují
Naše třída zavítala v rámci hodiny Svět práce do Městského stře-
diska sociálních služeb Oáza s cílem zjistit možnosti práce a zají-
mavosti z pečovatelské profese. Doufám, že mohu mluvit za všech-
ny, že to bylo zajímavé, příkladné a inspirující jak pro dívky, tak pro 
chlapce. Poznali jsme velmi milou paní ředitelku Janu Balcarovou, 
která nás ochotně provedla celou Oázou a mohli jsme nahlédnout 
do bytů několika klientů. Zjistili jsme, jak funguje Domovinka, pe-

čovatelská služba a odlehčovací služba. Exkurzi jsem si velmi užila 
a mockrát děkuji za tuto možnost naší paní učitelce Soně Novotné, 
ale i paní ředitelce a dalším zaměstnancům Oázy.
Jelikož nás příběhy některých klientů zaujaly, tak jsem si na další 
týdny domluvili návštěvy a v menším kolektivu sedmi žáků jsme 
klienty ve volném čase znovu navštívili. 

Za 8. A Anežka Geťková    

Z Á K L a D n í  u m Ě L e c K Á  Š K o L a  B e D Ř i c H a  S m e t a n Y

Oslavy 75 let od založení Základní umělecké školy Bedřicha Sme-
tany završil velký koncert na Husově náměstí
Je pátek 10. června 2022. Při příjezdu na Husovo náměstí je po pravé 
straně vidět stan, pod kterým se schovává podium. Něco se chys-
tá. Všude okolo pobíhají či postávají děti. Na židle před podiem si 
sedají diváci. Nejspíš rodiče a příbuzní. U stánku s balonky jsou 
k dispozici nějaké brožurky – tam se jistě dozvíte, o co jde.
75 let – Základní umělecká škola Bedřicha Smetany oslavuje toto 
krásné výročí, jak jinak, než velkým veřejným koncertem. 
A už to začíná. Úvod celého koncertu patří několika řečníkům, kteří 
shrnují tradici zdejší školy, ale také přejí škole plno dalších let, 
ve kterých budou děti dál vedeny k umění. Mezi gratulanty je na-
příklad pan starosta Petr Hable nebo bývalý ředitel školy Milo-
slav Vondřejc. První tóny koncertu zaznívají od úplně nejmenších 
žáků školy. Představují se žáci napříč obory a odděleními. K vidě-
ní a slyšení je například pěvecký sbor Malíček, ale také výstupy 
z předmětu Hudební nauka. Přehlídku krásných nástrojů předvádí 
kvarteta, ale i větší hudební tělesa. A od malých k větším a do-
spělejším muzikantům, tanečnicím, výtvarníkům a divadelníkům. 
Nejstarší pěvecký sbor Paleček, smyčcový orchestr Archi con brio, 

Dechový orchestr a v neposlední řadě absolventi školy. Absolventi 
školy mají pro svoje vystoupení samostatný blok, takže se poslu-
chač těší vyzrálými tóny, a mladší žáci školy získávají motivaci pro 
svou další práci. Ve chvíli, kdy se setkávají absolventi se stávající-
mi žáky na podiu a zaznívají jejich společné skladby, nabíhá husí 
kůže. Velký počet mladých, krásných tváří, a jejich nadšení pro to-
též. Pro hudbu. Opět je vidět, jaký velký smysl základní umělecké 
vzdělávání má!
Po čtyřech hodinách koncertu sedí divák v úžasu nad tím, kolik 
dětí navštěvuje zdejší Základní uměleckou školu. Kolik jich veřej-
ně a sebevědomě dokáže vystoupit a hrát před náměstím plným 
lidí. Kolik učitelů se věnuje práci, která evidentně přináší ovoce. 
Kolik rodičů, prarodičů, přátel, ale i kolemjdoucích dokáže ocenit 
to, co se právě děje. Kolik lidí podporuje „ZUŠku“ v Novém Městě 
nad Metují. Jistě školu čeká dalších, a úspěšných, 75 let. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na přípravě velkého koncertu. Děkujeme 
všem, kteří přišli žáky a jejich učitele podpořit. Velice si toho vá-
žíme.

Lucie Kotěrová
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Atletické závody školních družin
Po delší odmlce jsme letos mohli opět uspo-
řádat atletické závody školních družin. Orga-
nizace v letošním roce připadla na nás, škol-
ní družinu Krčín. Závodů se zúčastnily školní 
družiny ze 7 škol: Krčín, Komenského, Malecí, 
Nový Hrádek, Nahořany, Bohuslavice a Čern-

čice. Závodilo se ve čtyřech disciplínách – běh na 60 m, skok do 
dálky, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh, ve kterých si své 
síly poměřilo celkem 110 dětí. Po celou dobu sportovního klání 
nám počasí přálo, a hlavně se nám i dařilo. Celkem naši sportovci 
získali 20 medailí - 7 zlatých, 7 stříbrných a 6 bronzových. Všem 
sportovcům patří velká pochvala za skvělé výsledky a už teď se 
můžeme těšit na příští rok.

Kolektiv ŠD Krčín

4. ročník Krčínského maratonu doběhl do cíle 
„Když nemůžeš, tak přidej víc!“ – motto Emila Zátopka, ale zároveň 
slova písničky, která letošní ročník Krčínského maratonu odstar-
tovala. Po šestileté pauze opět ožil malý a velký běžecký okruh 
a také zahrada ZŠ Krčín. A opět v plné parádě a s obrovskou účastí 
veřejnosti z řad rodičů a příznivců naší školy, kteří přišli podpořit 
svými naběhanými kilometry jednotlivé třídy. Závodilo se o věcné 
ceny v kategoriích jednotlivců, ale i o množství naběhaných ki-
lometrů v průměru na žáka v rámci tříd. Vítězné třídy si právem 
v posledních dnech školního roku užijí cenu v podobě návštěvy 
bowlingu. V celkovém součtu naběhaných kilometrů 5 115,65 km 
jsme dosavadní rekord nepřekonali (tím nadále zůstává součet ki-
lometrů ze 3. ročníku s počtem 6 495 km).  To ale vůbec nesnižuje 
úžasné výkony všech 715 zúčastněných běžců, kteří v téměř třice-
tistupňovém teplu běhali až do poslední minuty závodu. Naopak 
máme nového rekordmana závodu z řad žáků. Robin Štěpnička na-
běhal dohromady neskutečných 49,5 km. 
Rekordní byl také výtěžek z „buchtodarů“ 24.315 Kč! Děkujeme 
všem, kteří nám svými pekařskými výrobky přispěli, a také děkuje-
me Radě rodičů, která prodej zajišťovala. Jsme rádi, že jsme po co-
vidové pauze na naši spolupráci opět navázali. Velké poděkování 
patří i dalším sponzorům z řad rodičů, kteří nám věnovali peněžní 
nebo věcné dary. 
Krčínský maraton ale nebyl jen o běhu. Dopoledne si všechny třídy 
v rámci své kategorie po dobu jedné hodiny naběhaly své první 
kilometry. Žáci 1. stupně pak absolvovali poznávací stezku o Emilu 
Zátopkovi, kterému byl letošní ročník věnován. Žáci 2. stupně zase 
v kvízu zjišťovali informace o historii krčínské školy, která v letoš-

ním roce oslaví 130 let od svého založení.  V odpolední části měli 
účastníci možnost využít bohatý doprovodný program. Na úvod 
vystoupila se svým vystoupením děvčata ze Stepíku. V knihovně 
školy byla připravena výstava kronik fotografi í ZŠ Krčín, zájemci si 
také mohli vyzkoušet kvíz o její historii. Menší děti měly největší 
zájem o aquazorbing a bodyzorbing, kdo chtěl, mohl si zakoupit 
tričko s logem Krčínského maratonu a další suvenýry. V krásném 
letním počasí bylo v bufetu zajištěno dodržování pitného režimu 
i přísun energie. Pohodovou hudební atmosféru zajišťovala hu-
dební skupina Relax z Dobrušky. 
Jsme rádi, že se 4. ročník Krčínského maratonu vydařil a že se opět 
stal příležitostí nejen ke sportu, ale i možností setkání a strávení 
příjemného dne. Na viděnou za dva roky při dalším ročníku! 

Mgr. Jana Voborníková
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SPŠ – Maturity 2022
V květnu, tak jako každý rok, proběhly v naší škole maturitní 
zkoušky. Žáci a žákyně se nám proměnili před očima v elegantně 
oblečené mladé lidi, kteří se ze všech svých sil snažili uspět ve 
zkoušce dospělosti. V letošním školním roce byli naši maturanti 
velmi úspěšní, někteří z nich budou pokračovat v dalším studiu 
na vysoké škole, další už vědí, kam nastoupí do práce, aby si pra-
xi ověřili všechno to, co se během studia na naší škole naučili. 
Maturitu skládali žáci oborů Informační technologie a Mechanik 
seřizovač.
Také pro nás, pro učitele jsou maturitní zkoušky završením ne-
jen školního roku, ale i čtyřletého období, kdy se spolu se svými 
žáky snažíme prodrat od prváku až do čtvrťáku různými poučkami, 
vzorci, autory a jejich díly, čárkami ve větě, odbornými termíny, 
však to znáte… Život učitele se nepočítá na kalendářní roky, ale na 
ty školní. Třídní učitel k tomu přidává také období, kdy byl třídním 
konkrétní třídy, u učebních oborů to jsou tříleté cykly a u maturit-
ních čtyřleté.
Každá maturita je zakončena slavnostním předáváním maturitní-
ho vysvědčení. Letos proběhlo 2. června ve školní restauraci Pyra-
mida. Sešli se tu úspěšní maturanti, jejich učitelé a vedení školy, 
rodiče, přátelé. Ještě poslední společná fotka … 
Stephen Hawking řekl o štěstí v životě: „Za prvé, dívejte se nahoru 
na hvězdy, a ne dolů na nohy. Za druhé, nikdy nepřestaňte praco-
vat. Práce vám dává smysl a život je bez ní prázdný. Za třetí, pokud 
budete mít štěstí a najdete lásku, pamatujte, že tam je, a nikdy ji 
nezahoďte.“
Vážení a milí maturanti, hodně štěstí v dalším životě!

Mgr. Eva Cohornová

SPŠ – Chceme být odborníky nejen v rámci svého oboru nebo 
předmětu
Jako správní učitelé se musíme stále vzdělávat, a to nejen v rámci 
odbornosti, ale i v rámci celého výchovně vzdělávacího procesu.
Naši učitelé se aktivně zapojili do projektu Podpora společného 
vzdělávání v pedagogické praxi APIV B. Celý projekt probíhal tři 
roky. Jednotlivé vzdělávací bloky byly zaměřeny na prohloubení 
kompetencí pedagogů a řídících pracovníků, a to například v ob-
lasti inkluze, v přístupu k žákům se specifi ckými poruchami cho-
vání, v komunikaci s rodiči. Další semináře se týkaly role školního 
poradenského pracoviště. Velmi přínosná byla ta část, která byla 
věnována syndromu vyhoření v pedagogické praxi. Celý projekt byl 
koncipován tak, aby výstupem bylo zvýšení dostupnosti kvalitního 
vzdělání nejen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

ale i naplnění Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(OP VVV) a jeho specifi ckého cíle 3: Podpora společného vzdělá-
vání.
Absolvování celého náročného programu však neznamená, že 
bychom už dále neusilovali o prohlubování svých pedagogických 
znalostí a dovedností. Tentokrát jsme se zaměřili na problemati-
ku spojenou s naším působením v konkrétních třídách, na samot-
nou výuku v konkrétních podmínkách naší školy. Sledovali jsme 
situace, a to hlavně z hlediska psychohygieny, metod a forem prá-
ce s žáky, což je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu, 
které při výuce nastaly a poté je společně hodnotili a diskutovali 
o tom, jak a v čem bychom se mohli změnit, na co si dávat pozor 
a v čem jsme dobří.
Albert Einstein: „Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet 
v žácích radost tvořit a poznávat.“

Mgr. Naděžda Bínová, Mgr. Eva Cohornová

3D tisk na průmyslovce frčí
Naše škola se v tomto školním roce úspěšně zapojila do projektu 
„Průša pro školy“. 
Obsahem projektu je podpořit školy, aby co nejvíce využívaly tech-
niku v rámci vyučování. Firma půjčí škole jednu stavebnici 3D tis-
kárny. Podstatou projektu je vytvořit s pomocí této 3D tiskárny své 
vlastní projekty, pak fi rma daruje tuto 3D tiskárnu škole. Máme 
tedy před sebou zajímavou výzvu.
3D tiskárna už dorazila do školy, tým našich žáků ji s pomocí učite-
le sestaví a uvede do provozu, poté zpracujeme projekt, vytvoříme 
ho a odešleme fi rmě Prusa Research, a. s.
Škola již 3D tiskárny vlastní. Využíváme je k rozvíjení technického 
myšlení, technické a prostorové představivosti a rozvíjení kon-
strukčního a tvořivého uvažování.  Pořádáme také pro základní 
školy program zaměřený na technické vzdělávání a letos se žáci 
seznámili mimo jiné i s modelováním píšťalky a jejím tiskem na 3D 
tiskárnách. Asi 280 žáků z místních základních škol si tak mohlo 
zpestřit cestu domů pískáním na vlastní píšťalku.
Dále bychom rádi s našimi žáky v rámci předmětu CAD/CAM sys-
témy a programování CNC strojů tiskli jejich práce na 3D tiskárně, 
aby fyzicky viděli, co vlastně vymodelovali a na co píší program 
v rámci obrábění na CNC strojích. 
Možnost 3D tisku během vyučování je našimi žáky vnímána velmi 
pozitivně.

Mgr. Eva Cohornová, Ing. Jiří Jirman

SPŠ – Matrix Talent
Soutěž pro talentované studenty kadeřnických škol Atrium Palác 
Pardubice.
Ve středu 4. května odjela paní učitelka odborného výcviku se svý-
mi žáky 3. ročníku oboru kadeřník do Atria Paláce v Pardubicích na 
soutěž mladých talentů.
Naši školu reprezentovala v disciplíně pánský střih žákyně Kate-
řina Abelová. Jako model si vybrala svého spolužáka Dominika Ti-
chého. Katce a Dominikovi odjely fandit i spolužačky.
Po úvodní akreditaci a představení jednotlivých soutěžících zača-
la vlastní soutěž. Katka se po dokonalé přípravě svého pracoviště 
vrhla na soutěžní úpravu Dominikových vlasů. Po dvouhodinové 
vyčerpávající práci předvedla svůj výsledek na osvětleném molu.
Odborná porota hodnotila průběžně techniku práce, čistotu práce 
i pracoviště a samozřejmě konečný výsledek. Jednalo se o mezi-
národní soutěž a Katka se tak umístila mezi patnácti nejlepšími 
kadeřníky nejen z České, ale i Slovenské republiky.

Bc. Kateřina Komorousová, Ing. Lenka Švadlenková
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Nové Město nad Metují na historických fotografiích
(VII) Přijel k nám prezident
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3

5
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V rámci svého turné po severovýchodních Čechách zavítal Tomáš Garrigue Masaryk také do Nového Města nad Metují. Stalo se tak 
12. července 1926. Po zaparkování u sídla okresní politické správy na náměstí Republiky se vydal pěšky na Husovo náměstí. Cesta 
byla lemována slavobránou u věže Zázvorky (foto 1). Na Husově náměstí byl uvítán starostou Antonínem Nyklíčkem, občany a zá-
stupci spolků (foto 2). Prezident povečeřel na zámku, kde rovněž přenocoval v apartmá pro hosty (foto 3). Druhý den se TGM vydal  
v luxusním voze značky Praga na další zastávku svého turné (foto 4), tentokrát do Opočna. Na cestu ho vyprovázel zástup loučících 
se novoměstských občanů. Snímek zachycuje jeho průjezd náměstím Republiky, kde na místě dnešního parku stál Zájezdní Kuřát-
kův hostinec (foto 5). A po krátké chvíli byl prezident Osvoboditel pryč. Jeho podpis v pamětní knize (foto 6) a archivní fotografie 
jsou ovšem důkazem, že u nás skutečně byl.

Text: Jiří Švanda
Foto: archiv Městského muzea Nové Město nad Metují
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Akce knihovny Vrchoviny
Praha netradičně
10. 6. jsme vyjeli vlakem na výlet do Prahy. I když jsme vyráželi 
prvním ranním vlakem, tak to nebylo znát na náladě cestovatelů. 
Nálada výborná, hráli jsme karty, těšili se na knihy. To byl hlavní 
cíl - Svět knihy.
Dorazili jsme přesně na otevření. Každou hodinu jsme se scházeli 
na určeném místě a pak zpět rozchod na besedy, divadla, dílničky 
a nákupy knih. Po obědě jsme navštívili hrob bývalého prezidenta 
Václava Havla, prohlédli si památník sira Wintona, zaposlouchali 
se do poeziomatu a dali si zmrzlinu. A cestou vlakem zpět domů se 
již četli koupené knihy...

Ludmila Horáková

Užijte si letní cestovatelskou soutěž s Toulavým baťohem 
Prázdniny jsou tu a vy přemýšlíte nad tím, jak zabavit své ratolesti? 
Vydejte se na cesty křížem krážem Kladským pomezím s Toulavým 
baťohem a zapojte se do cestovatelské hry o hodnotné ceny! 
Nejprve se vydejte do některého z informačních center našeho re-
gionu a vyzvedněte si ilustrovanou mapu Kladského pomezí, která 
vám poslouží jako přehledný zdroj inspirace, ale také jako herní 
list pro sbírání razítek. Ta získáte na výdejních místech uvedených 
v mapě. Pro prvních 200 účastníků soutěže, kterým se podaří na-
sbírat 5 různých razítek, jsou nachystány odměny v podobě dřevě-
ného ořezávátka na tužky a jo-ja s motivem Toulavého baťohu. Vy-
zvednout si je můžete opět v infocentrech, a pokud navíc vyplníte 
registrační formulář, zapojíte se do slosování o 8 hodnotných cen, 
které proběhne 4. října letošního roku.

A na jaké ceny se můžete těšit? Tou hlavní je víkendový pobyt pro 
celou rodinu v hotelu Rajská zahrada s volným vstupem do ho-
telového wellness. Dále můžete vyhrát čtyřdenní rodinný pobyt 
v kempu Brodský se zapůjčením koloběžek a slavnostní večeří, 
dvoudenní pobyt pro dvě osoby v Hotelu U Beránka, rodinnou 
vstupenku na prohlídku Měděného dolu Bohumír s bývalým haví-
řem, voucher na občerstvení v Dannyho kavárně v Hotelu U Berán-
ka nebo rodinnou vstupenku do Bastionu I a podzemí v pevnosti 
Josefov včetně posezení v kavárně. 
Více informací, tipů na výlety, zajímavostí i zábavy naleznete na 
webu www.toulavybatoh.cz. Teď už zbývá jen sbalit se na cesty  
a vyrazit za dobrodružstvím!

Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností

Setkání albatrosáků
Dne 11.6.2022 se po dlouhých přípravách uskutečnílo setkání albatrosáků. Bývalí členové oddílu se sešli v areálu skautské loděnice a spo-
lečně zavzpomínali na léta strávená v oddíle pod vedením ing. Zdeňka Svobody – Bagheery.  Den plný aktivit, oddílových písniček, setkání 
i po více jak 40 letech splnil očekávání a rozhodně by potěšil i Bagheeru, kterému tím kamarádi vzdali hold. Více podrobností o historii, 
současnosti oddílu, fotografie a o osobnosti Bahgeery přineseme v dalším čísle vydání Novoměstského zpravodaje. 

Organizátoři akce
Foto: Zlatko Hála
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KRAJSKÝ PŘEBOR 9letých a mladších – Jičín 21. května 2022

KRAJSKÝ PŘEBOR Královéhradeckého a Pardubického kraje 
10 a 11letých v Chrudimi 28. května 2022

Jarní sezóna 2022 ve Stepíku 

Krásné prostředí, prima atmosféra a super výsledky našich nej-
mladších plavců. Sobota se vydařila a přinesla nám všem trené-
rům i dětem úsměv na tváři z krásných osobních časů oceněných 
medailemi na stupních vítězů.
Závodů se zúčastnilo 6 novoměstských plavců – Adéla Buriánková 
- 2013 (1x zlato, 1x bronz), Anna Černá - 2013 (1x stříbro, 1x bronz), 
Karolína Židíková - 2014 (2x zlato, 2x stříbro), Dominik Kozák - 2013, 
Viktor Zicha - 2014 (2x stříbro, 1x bronz) a Tom Prislinger - 2014 
(3x zlato, 1x stříbro). Naši plavci byli úspěšní i v obou plaveckých 
štafetách. V kraulové štafetě obsadili krásné 2. místo a v polohové 
štafetě 1. místo. Všem moc gratulujeme a přejeme i nadále hodně 
úspěchů!

Renata Šmejkalová, trenérka

Vydařená sobota plná očekávání, emocí a veliké radosti a spoko-
jenosti. V sobotu 28. května 2022 se konal v Chrudimi Letní Kraj-
ský přebor 10 a 11letých plavců z Královéhradeckého a Pardubic-
kého kraje. Tento přebor byl zároveň nominačním na Letní Pohár 
ČR 2022, který se uskutečnil v sobotu 11. června 2022 v Prostějově  
a Havířově. Tři nadějní novoměstští plavci – Natálie Poláčková 
2011, Boris Čečetka 2011 a Sebastian Holada 2012 si svým sobotním 
výkonem zajistili jasný postup na Letní Pohár ČR 2022. Svými suve-
rénními výkony obsadili z 18 startů 17x stupně vítězů. Natálie si 
vybojovala 1x zlato a 5x stříbro, Boris 2x zlato, 3x stříbro a 1x těsné 
4. místo. Sebastian si v kategorii 10letých vyplaval 6x zlato.
Moc jim děkujeme a gratulujeme!

Renata Šmejkalová, trenérka 

V neděli 12. června 2022 uspořádal Stepík v Náchodě celorepub-
likovou soutěž v aerobiku BAT SAMC 2022. Tím pro náš sportovní 
klub skončila jarní soutěžní sezóna. Byla to sezóna náročná, ale 
úspěšná.
Během jara se soutěžní týmy a jednotlivci zúčastnili 29 soutěží  
v aerobiku po celé ČR. Soutěžili jsme v Praze, Kladně, Poděbradech, 
Lounech, Otrokovicích, Ostravě, Světlé nad Sázavou, Jindřichově 
Hradci a dalších městech. Jednalo se o soutěže pořádané naším 
svazem Fisaf I., II. a III. výkonnostní třída, dlouhodobé postupové 
soutěže Bohemia Aerobic Tour a Žij pohybem.  Naše týmy a jednot-
livci soutěžili v kategoriích Pódiové skladby, Fitness Týmy a Spor-
tovní aerobik. Z těchto soutěží jsme přivezli 4 zlaté, 6 stříbrných,  
5 bronzových a 14 „bramborových“ medailí. Dosažených úspěchů si 
ceníme zejména proto, že v covidové době bylo velmi obtížné dát 
dohromady soutěžní týmy a připravit je na soutěžní sezónu. Vedle 
soutěží se klub pravidelně účastní veřejných vystoupení v Novém 
Městě nad Metují a v České Skalici. V létě se mohou děvčata, nejen 
ze Stepíku, přihlásit na Taneční kemp, který pořádáme 11. – 15. 7. 
2022 v Novém Městě nad Metují. 
První týden v měsíci září již tradičně proběhnou nábory nových 
dětí do Stepíku v Novém Městě nad Metují, v České Skalici a v Dob-
rušce. 
Poděkování patří všem členům Stepíku, trenérům, rodičům a ze-
jména městu Nové Město nad Metují, městu Česká Skalice, Králo-

véhradeckému kraji a firmě Deva Nutrition, kteří celoročně činnost 
Stepíku podporují.

Jana Michelová
Stepík Nové Město nad Metují

infro@fitnesjana.cz, tel. 606 181 148
www.stepik.eu.
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Sportovní klub Nové 
Město nad Metují zve 
na akce
Pořadatelům ve Sportovním klubu v Novém Měs-
tě nad Metují vrcholí nejnáročnější období v roce. 
Během července uskuteční ve svém areálu dvě vý-
znamné mezinárodní sportovní akce: 2.-10. 7. Svě-
tový a Evropský pohár v paralympijské lukostřel-
bě za účasti 230 lukostřelců a členů realizačních 
týmů z 33 zemí celého světa a 23. 7. opět po covi-
dové pauze již 44. ročník Velké ceny Nového Města 
nad Metují v atletice, která nabídne 13 mužských 
a 6 ženských disciplín za účasti českých reprezen-
tantů a vynikajících atletů a atletek ze zahraničí. 
Akce jsou a budou náročné pro pořadatele, ale 
hlavně skvělou podívanou pro diváky a sportovní 
fandy!“

David Šnajdr

s p o r t

www.nabytek-polo.cz

POLO NÁCHOD  s.r.o

Na Písníku 206 - Náchod

tel.: 491 427 748
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2.7. - 10.7.  
Sportovní klub

Nové Město nad Metují
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Fotbalisté MFK Nové Město nad Metují 
hodnotili uplynulou sezónu

Novoměstští fotbalisté zhodnotili uplynulou se-
zónu 2021/2022, která byla výsledkově úspěšná. 
Je nutné zmínit i to, že obě hřiště jak travnatá 
plocha, tak i plocha s umělým povrchem dosta-
ly nové moderní povrchy, což umožňuje fotba-
listům se kvalitněji připravovat na svá utkání. 
Konkrétně zhodnotil uplynulou sezónu předse-
da klubu Ivo Janeček.

Jak hodnotíš činnost klubu v sezoně 2021/2022?
Po dlouhé covidové pauze je tato ukončená sezóna konečně do-
hrána kompletní. Podařilo se nám opět nastavit pravidelné trénin-
kové a zápasové zatížení pro všechny kategorie. Kladně hodnotím, 
že tato pauza neměla za důsledek úbytek hráčů. Všechny naše 
mládežnické kategorie hrály krajské soutěže a většina postoupila 
do jarních fi nálových skupin. Zvláště obě přípravky nám působí ra-
dost, jelikož v silné konkurenci se herně neztratily a jejich konečné 
umístění ve fi nálových skupinách je skvělé.

Jak hodnotíš „A“ mužstvo jako jeho trenér?
Máme jedno z nejmladších mužstev v soutěži. Na rozdíl od minu-
lých let se nám podařilo do kádru zabudovat všechny končící do-
rostence ročníku 2000 a 2001. Z toho vyplývá, že hráči teprve nabí-
rají zkušenosti a je zde předpoklad progresu. Letošní umístění ve 
středu tabulky hodnotím kladně, i když to mohlo být samozřejmě 
lepší. Primárním cílem bylo vyhnout se starostem se záchranou, 
což se povedlo. Je stále na čem pracovat a zlepšovat se. Věřím, 
že letošní umístění bude odrazovým můstkem k vyšším příčkám 
tabulky v příští sezoně.

Tabulka I. A třídy
 Zápasy V P VP PP Skóre Body
1. SK Solnice                   27        25   0   0   2      107:13  77
2. SK Týniště n. Orl.         27        21   3   2   1     102:31  68
3. SK Česká Skalice       27        18  4  3   2     83:30 62
4. SK Roudnice         27  18  7   0   2    80:36   56
5. Bystřian Kunčice     27   11 11 3   2   52:61 41 
6. TJ Slovan Broumov  27    11  12  2     2      49:68  39
7. MFK Nové Město n. M.  27     11  12  1   3     59:59  38
8. SK Sobotka           27   10 11  2   4    55:75   38
9. FC Nový HK          27    10  13  2   3    61:59  37
10. FK Náchod B          27   9   14 2    2   59:71  33
11. MFK Trutnov B         27    6   13 6    2    39:52  32
12. TJ Lázně Bělohrad  27    9  15 1  2    53:53 31
13. TJ Lokomotiva HK   27     7  15  4  1    50:77  30

14. SK Třebechovice p. O. 27    5   17 3 2   37:91  23
15. TJ Sokol Nepolisy   27     0   24 1  2     22:129  4
16. TJ V. Poříčí odstoupila ze soutěže

3. Výhled klubu na sezonu 2022/2023
Hlavním cílem je získání nových členů/hráčů/ klubu. Věnovat se 
všeobecnému sportovnímu a pohybovému rozvoji hráčů napříč 
všemi kategoriemi a budovat v nich kladný vztah k fotbalu. Dosa-
žené výsledky jsou pak jen „třešničkou na dortu“. V příští sezóně 
budeme mít opět až na mladší dorost obsazeny všechny kategorie 
v krajských soutěžích. Ti nejmenší, to je předpřípravka, budou hrát 
svá utkání v rámci okresu Náchod.
Závěrem bych chtěl poděkovat městu Nové Město nad Metují za 
podporu.

Jaroslav Macháček 

s p o r t
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Rozhovor ze zákulisí, které drží hlavní scénu
Sešla se parta lidí, která má společný cíl…

Petr Kubišta - organizační pracovník TJ Spartak NMnM

Petře, jak ses dostal k práci na zimním stadionu a co je hlavní 
náplní Tvé činnosti? 
Ve Spartaku působím již řadu let. Nejprve jsem jako divák 
navštěvoval hokejová utkání mužů, později jako rodič dětí 
věnujících se hokeji a následně jsem přijal svou první funkci 
v klubu - vedoucí mužstva mládežnických kategorií. Jak šel 
čas, začal jsem se čím dál více zajímat o dění v klubu, jak po 
sportovní stránce, tak i po provozní. S odstupem času jsem 
dostal nabídku na funkci organizačního pracovníka na plný 
úvazek. Nyní se mi koníček stal hlavní prací a mám na sta-
rosti veškerou sportovní agendu a provozní záležitosti, jak po 
úřední stránce, tak i praktické. 
Jak funguje spolupráce s ostatními složkami - ledaři, trenéři, 
sportovci a další?
Jsme malý klub a bez tolerance jeden k druhému by nebyla 
existence klubu možná. Jsem rád, že se zde sešla parta lidí, 
která má společný cíl: prosperitu a úspěšnost klubu, výchovu 
mládeže. A tím, že všichni táhneme za jeden provaz, se nám 
to daří. Všem chci poděkovat za výbornou spolupráci. 
Přinese (přinesla by) plánovaná rekonstrukce zimního sta-
dionu nějaké zásadní změny v provozu - technologie, úspora, 
provoz?
Pochopitelně. Rekonstrukce zimního stadionu je nezbytná. 
V současném stavu naší technologie nejsme schopni zahá-
jit chlazení ledové plochy dříve než v průběhu září. Většina 
okolních zimních stadionů zahajuje sezónu na začátku srpna. 
Od plánované rekonstrukce si slibujeme menší energetickou 
náročnost provozu ZS a toužebný komfort ohledně kvality le-
dové plochy, jejíž provoz je rok od roku náročnější. Samotná 
rekonstrukce by se měla týkat nové ledové plochy, moder-
nizace strojovny a technologického kanálu chlazení, sněžné 
jámy, jejíž nové umístění zrychlí úpravu ledové plochy. Dále 
se týká nových mantinelů, střídaček a trestné lavice. Důleži-
tou otázkou je, jak dopadne schválení naší rekonstrukční žá-
dosti podané u Národní sportovní agentury a následně další 
kroky vedoucí k požadované rekonstrukci. Dle posledních in-
formací budeme vyrozuměni na konci června 2022. Osobně to 
vidím pozitivně, ale nikdy neříkej hop… 
Zimní stadion funguje převážně v období září - březen, tím 
však jeho provoz zdaleka nekončí. Konají se zde aktuálně ně-
jaké sportovní či jiné akce?
Snažíme se maximálně využívat volných kapacit zimního sta-
dionu jak v zimním období tak v letním. Po rozmrazení le-
dové plochy, které trvá přibližně do dubna, zahajujeme na 
začátku května v prostorách stadionu suchou přípravu všech 
mládežnických kategorií oddílu ledního hokeje a krasobrus-
lení. Již tradičně využívá prostory Florbalová škola NMnM  
a rekreační hráči florbalu. V květnu letošního roku jsme na 
zimním stadionu spolupořádali Mistrovství ČR starších žáků 
ve florbale, což byla úspěšná a velice navštěvovaná akce. 
Dále v červnu využili prostory mladí volejbalisté v rámci 
Okresního finále minivolejbalu, akce proběhla také úspěšně. 
O letních prázdninách pořádá Spartak v prostorách stadionu 

pro mladé sportovce příměstský tábor. V plánu máme další 
sportovní i kulturní akce. Chceme nabídnout stadion široké 
veřejnosti.
„ Zajímavosti od podledí až k podkroví“
Hala
•	 výška	haly	cca	23,390	m	
•	 rozměry	současné	ledové	plochy		29,8	x	59,8	m
•	 rozměry	rekonstruované	nové	ledové	plochy	28	x	58	m
•	 kapacita	hlediště	-	300	míst	k	sezení,	1	700	míst	k	stání
Led
•	 při	nástřiku	ledové	plochy	se	používá	voda	z	řeky	Metuje
•	 k	finální	tloušťce	ledu	je	potřeba	cca	30-35	nástřiků
•	 výška	ledu	v	sezoně	cca	40	mm	(díky	nerovnosti	současné
 plochy je v některých místech rozdíl až 15 mm)
•	 průměrná	teplota	ledu	při	bruslení	je	cca	-5	až	-6°C
•	 lajnování	probíhá	na	nastříkané	vrstvě	25	mm
Rolba
•	 typ	WM	Mammoth,	vyrobeno	v	Itálii
•	 elektrický	pohon,	rychlost	0-13	km/hod.
•	 zásobník	na	vodu	s	obsahem	min.	1	000	litrů
•	 zásobník	na	sníh	o	objemu	3,7	m3	komprimovaného	sněhu
•	 hoblovací	nůž	o	délce	2	300	mm
•	 hloubka	řezu	při	úpravě	průměrně	0,2	mm

Děkuji za rozhovor!
Kateřina Hejzlarová
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Rozloučení se zesnulými
V květnu 2022 z našich řad odešli

Beczová Daniela, Doležalová Irena, Chlubnová Marta, Jiříkovská Iveta, Kulhavá Marie, Milan Edgard
Nýčová Marie, Vacek Ladislav, Vavrouš Miroslav, Žižka Stanislav

Čest jejich památce!

s p o L E Č E N s k á  r u B r I k a

Oslavencům hodně štěstí, pevné zdraví a vše nejlepší přeje redakce.

V květnu 2022  oslavili svá životní jubilea
70 let

Milada Prostředníková
Josef Štěpán

Soňa Hanušová
Jarmila Kašpárková

75 let
Jana Chrásková

Marie Hejzlarová
Zdeněk Janko

85 let
Stanislav Žižka

95 let
Miroslav Rovenský

Zdeňka Tyčová

Klub českých turistů
16. 7. 2022
Špindlerův Mlýn - úbočím Stohu – 
Pec pod Sněžkou (cca 15 km)
Vedoucí: V. Matušková, M. Skládalová.

24. 7. 2022
Pecka
Vycházka spojená s návštěvou známého hradu cca 15 km.
Vedoucí: Jaromír Bajer.

31. 7. 2022
Orlické hory - k pramenu Kněžné
Cyklobusem na Šerlich – Malá Deštná – Velká Deštná – Luisi-
no údolí – pramen Kněžné – Šediviny Prázova bouda – Nové 
Město nad Metují - cca 55 km.

Vhodné pro elektrokola vzhledem ke kopcovitému terénu 
nebo pro zdatnější cyklisty.
Vedoucí: M. Fajmanová.



28 Novoměstský zpravodaj

PLACENÁ INZERCE

Koupím jakékoliv
 mince a bankovky,

i celé sbírky. Zdarma ocením dle
aktuálních katalogů. Výkup platných

i neplatných peněz směnárnou.
Jsem členem České numismatické

společnosti. Seriozní jednání.
Petr Bárta, Husovo náměstí 1229

(vedle kostela, v cestovní agentuře)
549 01 Nové Město nad Metují

telefon 491 470 530 nebo 602 107 815

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

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

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

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

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

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

Cena 14 Kč, pro předplatitele 12 Kč.
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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

Hlavou zeď neprorazíš!
V naší prodejně stavebnin v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou
jsme pro vás nově otevřeli PŮJČOVNU STAVEBNÍ TECHNIKY!

Sekací a bourací kladiva 800 404 010

Zubní pohotovost - červenec 2022

Sobota 2. července
Neděle 3. července

MUDr. Anna Klikarová
Náměstí ČSA 69, Hronov

Tel.: 491 482 700
MUDr. Tereza Štrasová
Denisovo nábřeží 665

Náchod
Tel.: 491 424 921

Úterý 5. července
Středa 6. července

MDDr. Klára Peterková 
Malychina

Manž. Burdychových 325
Červený Kostelec
Tel.: 739 963 202

MUDr. Erika Uhlířová
Průmyslová 146, Jaroměř

Te.: 491 815 475

Sobota 9. července
Neděle 10. července
MUDr. Hana Jelenová
Denisovo nábřeží 665

Náchod
Tel.: 491 431 104

MUDr. Radka Prouzová
Jugoslávská 33, Náchod

Tel.: 602 234 217

Sobota 16. července
Neděle 17. července
MUDr. Alois Vejmola

Palackého 20, Náchod
Tel.: 491 424 524
MUDr. Martina 

Bucharová
Husovo nám. 36

Česká Skalice
Tel.: 491 452 447

Sobota 23. července
Neděle 24. července

MUDr. Blanka 
Grummichová

Palachova 1742, Náchod
Tel.: 724 013 123

MUDr. Tomáš Žďárský
Náchodská 240

Dolní Radechová
Tel.: 491 424 322

Sobota 30. července
Neděle 31. července
MDDr. Martin Kyselý

Rokolská 123
Nový Hrádek

Tel.: 495 217 195

MUDr. Jaroslav Ožďan
Boženy Němcové 13

Česká Skalice
Tel.: 491 452 789

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.



Vlastimil Kohout
Autolakovna Doly čp.366, 518 01 Dobruška 518 01

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

AUTOLAKOVNA



  3. 7. CROSSROAD
 Americký blues a blues-rock

10. 7. JINDŘICH ČERNOHORSKÝ S KAPELOU
Folk-rocková kapela

17. 7. FLASTR
Acoustic & bluegrass music

24. 7. GEMINI
Hity Dalibora Jandy

31. 7. ANTARES BIG BEAT
Skladby slavných rockových legend

www.mestskyklub.cz

  7. 8. TOMY OPOČNO
Folk-country kapela

14. 8. LUKÁŠ & HONZA
Lukáš Vojtěch a Honza Staněk ml.

21. 8. FUKANEC
Novoměstská folková skupina

28.8. STAVOSTROJKA
Česká dechová hudba

Nové Město nad Metují 
 

Husovo
náměstí

16:00 

11. 8. | 18:00
Kdekrademor

 divadelní představení
turnovského

uskupení NOTDIS


