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Město Nové Město nad Metují ve spolupráci s Městským klubem, 
Českým svazem bojovníků za svobodu a Skautským oddílem Albatros

pořádá

SLAVNOSTNÍ VEČER
ke dni vzniku samostatného československého státu

v pátek 28. října 2022 od 17.00 hodin
v koncertním sále zámku rodiny Bartoň-Dobenín

Program
• Slavnostní zahájení

• Předání ocenění města Nové Město nad Metují
• Koncert vážné hudby – Eva Morká - viola

Po ukončení večera pietní akt 
u pomníku padlých na náměstí Republiky.

Srdečně zvou pořadatelé.

slavnostní večer 28. října 2022 u příležitosti 
oslav založení československého státu
Státní svátek 28. října je v našem městě každoročně neodmysli-
telně spjat s udělováním ocenění význačným osobnostem našeho 
města. V letošním roce bude předáno jedno Čestné občanství měs-
ta Nové Město nad Metují, a to Jaroslavu Knittlovi – In memoriam, 
dvě Čestná uznání města Nové Město nad Metují, která obdrží Li-
bor Šnajdr a Mgr. Vladimír Růžička – In memoriam. Udělena bu-
dou také tři Poděkování města Nové Město nad Metují za dobro-
volnickou práci a pomoc ukrajinským uprchlíkům v našem městě, 
která převezmou zástupci společnosti AMMANN Czech Republic 
a. s., Mateřského centra Na zámečku, o. p. s. a manželé Kalivodovi.
Slavnostní večer se bude konat v pátek 28. října 2022 od 17 hodin 
na zámku rodiny Bartoň-Dobenín. Součástí večera bude i koncert 
vážné hudby a po skončení večera proběhne pietní akt u pomníku 
padlých hrdinů na náměstí Republiky.

čestné občanství
Jaroslav Knittl - In memoriam
Český středoškolský pedagog a pozdější římskokatolický duchovní. 
V roce 1991 inicioval obnovu Akademických týdnů v Novém Městě 
nad Metují.
Narodil se jako druhý syn rodičů Antonína Knitttla a Anny rozené 
Suchánkové - 27. dubna 1922 ve Vrchovinách č. 69. V letech 1925 
– 1933 navštěvoval obecnou školu ve Vrchovinách, poté vystudo-
val reálné gymnázium v Náchodě, které zakončil maturitou v roce 
1941. Následující roky strávil studiem němčiny a angličtiny na ja-
zykové škole v Praze. V roce 1942 - 1943 učil tamtéž na učňovské 
škole. V letech 1943 - 1945 prošel totálním nasazením, pracoval pro 
fi rmu Deutsche Lufthansa v Babí u Náchoda. V té době prodělal 
paratyfus.
Po válce studoval v letech 1945 – 1949 na Filosofi cké fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze obor čeština - fi losofi e. Obhájil závěrečnou 

práci o Masarykově pojetí ženy. V době studií je redaktorem ča-
sopisu Dopisy, který byl po roce 1948 zrušen (tehdy vyšlo už jen 
první číslo).
Spolu s bratrem vstoupil 12. června 1946 ve Wolkrově vile na Sva-
tém Kopečku do třetího řádu sv. Dominika. Po studiích učil Jaroslav 
Knittl rok na střední škole v Ostravě I (1949 – 1950), pak se vrátil na 
Novoměstsko a učil na střední škole v Novém Hrádku (1950 – 1953), 
v Novém Městě - Krčíně (1953 –56) a v Novém Městě nad Metují 
(1956 – 58). Byl znám jako vynikající pedagog. Ze školských služeb 
byl propuštěn roku 1958. V letech 1958 – 1963 pracoval jako pomoc-
ný dělník v Odbytovém Sdružení papírenského průmyslu v Novém 
Městě nad Metují (OSPAP), 1963 – 68 jako skladník ve Východočes-
kých konzervárnách Fruta v Novém Městě nad Metují.
Roku 1968 nastoupil na teologická studia na Cyrilometodějskou 
Teologickou fakultu v Litoměřicích, pro své předcházející vysoko-
školské vzdělání rovnou do druhého ročníku. Studoval distanční 
formou, jeho formace v semináři byla zkrácená (poslední rok). Fa-
kultu ukončil v roce 1972. Svěcen byl vzkládáním rukou kardinála 
Tomáška v pražské katedrále v červnu téhož roku. V královéhra-
decké diecézi nedostal souhlas a místo v Ludgéřovicích u Ostravy 
odmítl kvůli nemocné matce, a snad i ze vzdoru vůči panujícímu 
režimu.
Od listopadu 1972 do dubna 1982 byl zaměstnán jako dělník ve 
Stavostroji v Novém Městě nad Metují.
Částečný souhlas dostal v roce 1978 pro péči o sestry dominikánky 
(kongregace blahoslavené Zdislavy) v Broumově. Pro rok 1983 mu 
byl tento souhlas odebrán a dostal jej opět v prosinci téhož roku. 
Působil od té doby jako výpomocný duchovní v děkanství Nové 
Město nad Metují při kostele v Krčíně, občas sloužil i v bývalém 
klášteře Milosrdných bratří nebo v děkanském kostele Nejsvětější 
Trojice na Husově náměstí. V prosinci 1988 mu byl státní souhlas 
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opět odebrán. Od prosince 1989 opět kázal.
Od počátku svého kněžského působení se (tajně) věnoval indivi-
duálnímu duchovnímu vedení ve svém domku ve Vrchovinách, in-
tenzivně se věnoval zejména duchovnímu vedení mládeže. V roce 
1989 měl projev v Náchodě, České Skalici, Novém Městě nad Metu-
jí a v hradeckém rozhlase. V roce 1991 obnovil Akademické týdny 
v Novém Městě nad Metují. V témže roce (školní rok 1990/91) učil 
na gymnáziu v Náchodě češtinu a fi losofi i. Zemřel 3. června 1994.

čestné uznání
Libor Šnajdr 
V mládí atlet – běžec na střední a dlouhé trati. V roce 1971 v tehdejším 
TJ Spartak Nové Město nad Metují obnovil oddíl atletiky. Je trenérem 
II. třídy, rozhodčím I. třídy a sportovní manažer. Od roku 1976 člen 
Výboru Východočeského (Královéhradeckého) atletického svazu. 
V 80. letech vedoucí trenér Tréninkového střediska mládeže Čes-
koslovenského atletického svazu. Roku 1982 obdržel čestné uznání 
Klubu Fair Play Československého olympijského výboru. Od roku 
2010 předsedou Královéhradeckého atletického svazu a člen vý-
boru Českého atletického svazu. V roce 2017 byl zvolen předsedou 
krajského výboru České unie sportu.
Na MS IAAF v Římě (1987) poprvé zhlédl vložený závod paraplegiků 
na formulkách a po návratu domů zapátral po československých 
vozíčkářích, kteří by podobně obohatili program domácích závodů 
nepostižených. Od roku 1988 se tak v Novém Městě konaly vložené 
závody paraplegiků v rámci Velké ceny Nového Města nad Metují 
(jízdařů i vrhačů) a zároveň se začala psát historie mistrovství Čes-
koslovenska a později ČR v atletice tělesně postižených. V Novém 
Městě od roku 1988 do 2002 roku nepřetržitě. Dodnes se zde pořá-
dá ČP v atletice TP. V roce 1995 SK pořádal ME v pětiboji vozíčkářů. 
V roce 1997 přibyla v programu SK Nové Město nad Metují meziná-
rodní lukostřelba handicapovaných.  Od roku 2001 dodnes dokon-
ce na evropské a světové úrovni (MS 2001 a 2009, ME 2006, 13 x SP, 
2 x EP).  Série v roce 2016 vyvrcholila paralympijskou kvalifi kací, 
zároveň i jako největší lukostřelecký turnaj v historii světového pa-
ralympismu. Každoročně se v Novém Městě n. Met. konají lukostře-
lecké SP/ EP, MČR a ČP.     
SK Nové Město nad Metují pod vedením L. Šnajdra stál u zrodu mo-
derní paralympijské atletiky a lukostřelby založených na symbio-
ze handicapovaných a nepostižených. Vedle obou dominantních 
sportů našli v SK Nové Město nad Metují podporu i handicapova-
ní stolní tenisté, tenisté, basketbalisté, handbikeři, curleři, nebo 
nově ragbisté na vozíku.
Po rozpadu TJ Spartak v roce 1991 L. Šnajdr našel odvahu odejít ze 
zaměstnání ve Stavostroji a založil Sportovní klub Nové Město nad 
Metují, který od té doby řídí. SK vlastní, provozuje a zvelebuje roz-
sáhlý multisportovní bezbariérový areál, který umožňuje pořádat 
mezinárodní soutěže jak nepostižených, tak i handicapovaných. 
SK sdružuje bezmála 1.000 členů, z toho 170 handicapovaných. 
L. Šnajdrovi a jeho týmu se v Novém Městě n. Met. v průběhu 
30 let podařilo vybudovat jedno z největších, nejlépe vybavených 
a nejaktivnějších paralympijských center v ČR. 22. prosince 1992 
se ve Sportovním klubu Nové Město nad Metují konala ustavující 
schůze Českého paralympijského výboru a L. Šnajdr se stal jedním 
z jeho zakladatelů.
V letech 1991 – 2001 byl předsedou Českého svazu tělesně posti-
žených sportovců. V letech 2005 – 2010 předsedou nástupnické 
České asociace tělesně handicapovaných sportovců. Celkem 15 let 
členem VG ČPV. L. Šnajdr vedl buď jako vedoucí, nebo jako člen ve-
dení, československé a české výpravy na čtvery paralympijské hry: 
v Barceloně (1992), Atlantě (1996), Sydney (2000) a v Pekingu (2008). 
Výprava v Sydney byla co do zisku medailí (43) i pořadí národů 
(11.) nejúspěšnější československou a českou výpravou vůbec. Na 

slavnostním galavečeru Českého paralympijského výboru v úterý 
27. února 2018 byl Libor Šnajdr uveden do paralympijské Síně slávy.
mgr. Vladimír Růžička 
Mgr. Vladimír Růžička byl člověkem mnoha profesí a aktivit. Do No-
vého Města nad Metují přišel v 80. letech z Ostravska. Patřil k inici-
átorům a hybatelům občanských protestů v listopadu 1989. Všem 
je znám jako ředitel knihovny v Novém Městě nad Metují.
Vladimír Růžička vystudoval Filozofi ckou fakultu Masarykovy uni-
verzity v Brně. Jeho velkou zálibou byla také regionální historie, 
včelařil, angažoval se v komunální politice, diskutoval, bádal 
a publikoval. Osudy židovských občanů Nového Města za okupace 
zmapoval v knížce „Nejen jména na pomnících“. Vladimír Růžička 
výzkumu obětoval velkou spoustu času, opravdu se mu podařilo 
všechna jména na pomníku „oživit“. Výsledky jsou precizní, drtivá 
většina pamětníků dnes již nežije, a tak by se toto smutné období 
nedalo již zmapovat. Za vrchol jeho práce lze považovat vyhledá-
ní stále žijících potomků novoměstských židovských spoluobčanů, 
kdy spousta z nich díky tomu přijela do našeho města na návště-
vu a poznala rodiště svých předků. Vladimír Růžička je prováděl, 
dával jim informace a dokonce jim dával předměty z pozůstalosti 
židovských rodin, které se k němu dostaly. Splatil tím jakýsi dluh, 
který město mělo vůči novoměstským Židům. 
Samostatnou etapou v jeho životě byl nástup na místo ředitele 
Městské knihovny v roce 2012. Knihovna se v nové budově pod 
jeho vedením nadechla k velkému rozkvětu, právě zde se zúročily 
jeho znalosti, zkušenosti a nasazení. Z podnikání si přinesl nápa-
ditost, tah na branku a především u pracovníka v sektoru veřejné 
správy neslýchanou iniciativu. Knihovna pod jeho vedením přines-
la program výstav, koncertů a literárních posezení, knižní bazary 
a čtenářskou venkovní terasu. Novinkou byly také letní progra-
my na zahradě. Návštěvníci knihovny registrovali nové nápady 
a zlepšení takřka měsíc od měsíce. Záhy se mu dostalo i veřej-
ného uznání, když se knihovna v letech 2012 až 2015 pravidelně 
umísťovala na nejvyšších příčkách soutěže Ministerstva kultu-
ry o nejlepší městskou knihovnu roku. Tato jeho mise skončila 
v r. 2016, kdy kvůli vážné nemoci z vedení knihovny odstoupil.

Poděkování města
• AMMANN Czech Republic a. s.
• Mateřské centrum Na zámečku, o. p. s.
• Manželé Kalivodovi

(EK)

Foto: Michal Fanta
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky říjnového čísla Novoměstské-
ho zpravodaje proběhla dvě zasedání Rady 
města Nové Město nad Metují (dále jen RM). 

Rada města č. 98
Zasedání RM proběhlo dne 22. 8. 2022 za 
účasti šesti radních. Jednalo se o tzv. kon-
cepční RM, kde není k projednání velké 
množství bodů, ale řeší se dlouhodobější 
problematika předem vybraných témat.
Program jednání obsahoval 24 bodů. Jed-
nání trvalo od 13.00 do 16.55 hodin. 

Různé:
» Rm nesouhlasila se záměrem Tennis Clu-
bu Nové Město nad Metují na vybudování 
bezúdržbového povrchu kurtu u sokolovny, 
a to z důvodu jiných priorit v oblasti spor-
tovišť a souvisejících energetických nároč-
ností.
» Rm projednala a bere na vědomí Zápis 
z 10. jednání Komise názvoslovné ze dne 
27.07.2022. 
» Rm schválila předloženou Studii parku 
Jiráskovy sady, zpracovanou Ing. Gabrielou 
Mlatečkovou Čížkovou, Prostřední Lánov 
342, 543 41 Lánov.
» Rm schválila společné prohlášení o tr-
vání partnerství na základě Dohody o part-
nerství a vzájemné spolupráci z roku 2012 
mezi městem Nové Město nad Metují (ČR) 
a městem Duszniki-Zdrój (PL). Toto pro-
hlášení bude slavnostně podepsáno dne 
10.09.2022 v rámci oslav Dnů evropského 
dědictví.
» Rm schválila zahraniční cestu do part-
nerského města Hilden, tj. výjezd delegace 
za město Nové Město nad Metují ve složení: 
pí. Bc. Katrin Patriková a pí Jarmila Valtero-
vá, za účelem účasti na vernisáži výstavy ve 
dnech 18. 10. - 21. 10. 2022 a s tím spojenou 
úhradu cestovních výloh vč. pojištění.

HLEdÁNÍ ÚsPOR a aLtERNatIVNÍCH ZdROJŮ 
ENERGIÍ PRO městO:

» Rm vzala na vědomí informace o dalším 
postupu a zajištění zpracování analýzy pro 
případnou realizaci FVE na objektech měs-
ta.
» Rm vzala na vědomí aktuální informace 
jednatele PNT, s. r. o., k možnostem alter-
nativních řešení vytápění, které zajišťuje 
PNT, s. r. o., a ukládá jednateli PNT, s. r. o., 
předložit na příští RM konečnou verzi dal-
šího postupu.

INVENtURa INVEstIC města sCHVÁLENÝCH 
PRO ROK 2022 s OHLEdEm Na PŘEdPOKLÁ-
daNÉ tERmÍNY REaLIZaCÍ:

» Rm vzala na vědomí aktualizovaný pře-
hled investic města schválených pro rok 
2022 s ohledem na předpokládané termíny 
jejich realizací.

ZměNa sILNIčNÍ sÍtě V NOVÉm městě Nad 
mEtUJÍ:

» Rm byla seznámena s poslední varian-
tou případného nového uspořádání silnič-
ní sítě v Novém Městě nad Metují za úče-
lem budoucího přeznačení stávající silnice  
I. třídy I/14 vedoucí přes Městskou památ-
kovou rezervaci v Novém Městě nad Metují.

Rada města č. 99
Zasedání RM proběhlo dne 5. 9. 2022 za 
převážné účasti všech sedmi radních. Pro-
gram jednání obsahoval 41 bodů. Jednání 
trvalo od 13.00 do 17.18 hodin.

Školství, kultura a sport:
» Rm schválila čerpání fondu investic ve 
výši 60 tis. Kč Základní škole a Mateřské 
škole Krčín na nákup keramické pece do 
ateliéru výtvarné výchovy.

majetkoprávní úkony:
» Rm souhlasila s pokácením stromů ros-
toucích mimo les v majetku města Nové 
Město nad Metují:

• 1x habr, p. č. 727/49 v k. ú. Krčín 
 u č. p. 248, ul. Na Strážnici,
• ořech, p. č. 244/1 v k. ú. Krčín 
 ul. Dobrušská,
• 1x jabloň, p. č. 645/65 v k. ú. Krčín 
 ul. Okružní,
• 1x hrušeň, p. č. 469/2 v k. ú. Krčín 
 ul. Na Kopci,
• 1x hrušeň, p. č. 469/7 v k. ú. Krčín 
 ul. Na Kopci,
• 1x třešeň, p. č. 1073 v k. ú. Krčín 
 ul. Zemědělská,
• 1x višeň, p. č. 2225 v k. ú. 
 Nové Město nad Metují ul. Dukelská,
• 1x bříza, p. č. 2215 v k. ú. Nové Město nad 
  Metují ul. Československé armády,
• 1x borovice, p. č. 561/1 v k. ú. Nové Město
  nad Metují ul. Školní,
• 1x borovice, p. č. 617/3 v k. ú. Nové Město
  nad Metují ul. Družstevní,
• 1x Turecká líska, p. č. 633/2 v k. ú. Nové
  Město nad Metují ul. Nad Stadionem,
• 2x třešeň, p. č. 725 v k. ú. Vrchoviny
 cesta na Bačku,
• 1x třešeň, p. č. 875/1 v k. ú. Vrchoviny
 u rybníčka (u [osobní údaj odstraněn]),
• 1x lípa, p. č. 759/5 v k. ú. Krčín 
 ul. Černčická,
• 1x jasan dvou-kmen, p. č. 971 v k. ú. 
 Vrchoviny, cesta na Přibyslav.

» Rm uložila TS provést, v případě kácení 
ve stromořadí a významných solitérních 
stromů, náhradní výsadbu.

správa nemovitostí:
» Rm vzala na vědomí podanou výpověď 
smlouvy o nájmu nebytových prostor v ob-
jektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka, o celkové 
výměře 94,2 m2, mezi městem Nové Město 
nad Metují, IČO: 00272876 a Tomášem Hoj-
ným, Jirouškova 391, 517 24 Borohrádek, 
IČO: 06554521. Nájem výše uvedeného ne-
bytového prostoru skončí ke dni 31.10.2022. 
RM souhlasí se zveřejněním záměru pro-
nájmu prostor pro podnikání v objektu  
č. p. 201, ul. T. G. Masaryka, o celkové výměře  
94,2 m2, za následujících podmínek: mini-
mální nabídková cena 1.000 Kč/m2/rok, 
nájem na dobu neurčitou, tříměsíční výpo-
vědní lhůta.

Rozvoj:
» RM schválila podání žádosti o dotaci na 
projekt „Rekonstrukce č. p. 14 na odborné 
učebny a zázemí pro školní družinu ZŠ Ko-
menského” do plánované výzvy č. 23 IROP 
- Základní školy - SC 4.1 (MRR).
» Rm schválila podání žádosti o dotaci na 
projekt Modernizace odborných učeben ZŠ 
Malecí do plánované výzvy č. 23 IROP - Zá-
kladní školy - SC 4.1 (MRR).
» Rm souhlasila se zahájením procesu 
oslovení potenciálních zpracovatelů eko-
nomické analýzy lokality Kasárna, pro kte-
rou je schválena urbanisticko-architekto-
nická studie.

Různé: 
» Rm schválila výjimku ze Zásad pro zadá-
vání zakázek malého rozsahu, a to na poří-
zení alternativních hořáků pro kotelny PNT, 
s. r. o., a s tím související technologii, v roz-
sahu schváleném valnou hromadou PNT,  
s. r. o. Výjimka je udělena v souladu s bo-
dem V. Výjimky – naléhavá potřeba, a to 
za účelem zajištění vytápění v případě od-
stávky dodávek zemního plynu v následují-
cí topné sezóně.

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)

r a d n i c e  i n f o r m u j e
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Rekonstrukce ul. Kpt. Jaroše byla dokončena

stavební úpravy chodníků v Nádražní ulici

Ulice družební se dočká opravy!

Od 30. května tu probíhaly práce na odstranění stávajícího ne-
vyhovujícího povrchu. Následně bylo přeloženo kabelové vedení 
a upraveno a doplněno veřejné osvětlení. Celá komunikace byla 
dle možností rozšířena dle aktuálních norem na 7 metrů. V prosto-
ru průmyslových staveb bylo vytvořeno nové, bezpečné parkoviště 
pro podélné stání, které nahradilo dosavadní stání automobilů 
u plotu areálu fi rmy Detecha. To bránilo dostatečnému rozhledu 
při výjezdu z ulice Krátká.
Stávající chodníky byly vydlážděny zámkovou dlažbou a rozšířeny 
na šířku 1,5 m, zároveň vznikl také chodník nový vedoucí od fi rmy 
Alurol do ulice Stavební. Ten, společně s novým veřejným osvět-
lením, zajistí bezpečný pohyb chodců v průmyslové části ulice. Na 
závěr byl v celé délce komunikace položen nový asfaltový povrch.
Celkové náklady na rekonstrukci ulice dosáhly 6 859 951,22 Kč, 
z toho město získalo dotaci z programu Podpora obcí s 3 001 – 
10 000 obyvateli Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 
3 323 675 Kč.

Michaela Mináriková

V 38. týdnu byla zahájena dlouho očekávaná oprava chodníků 
v celé délce Nádražní ulice, což je od Rychty až po vlakové nádraží. 
Práce budou probíhat v několika etapách tak, aby byla vždy zajiš-
těna průchodnost celé ulice pro pěší alespoň po jedné její straně. 
Chodníky budou tvořeny zámkovou dlažbou s ozdobnými pásy ze 
žulové mozaiky a po úpravách budou splňovat podmínky bezbarié-
rového užívání.

V úseku od Rychty ke křižovatce u bývalého klubu (pod stacioná-
řem NONA)) bude navíc zcela obnovena javorová alej. Mnohé ze 
zde rostoucích stromů jsou totiž ve špatném stavu a musely by být 
i tak v blízké době pokáceny. Aby byla zachována jednotnost aleje 
a podpořen upravený vzhled ulice, byla zvolena možnost úplné 
obnovy a nahrazení všech stávajících javorů v ulici vhodnějšími 
okrasnými sloupovitými sakurami (Prunus serrulata Amanogawa).
Celkové náklady na rekonstrukci – včetně nové výsadby, poklád-
ky optických kabelů a přeložení vedení veřejného osvětlení - činí 
12 669 106 Kč. Městu se na opravu chodníků podařilo získat dotaci 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 % uznatel-
ných nákladů, tedy 6 299 529 Kč. Předpokládaný konec realizace 
celého projektu je plánován nejpozději na září příštího roku.

Michaela Mináriková

V týdnu od 19. září 2022, začaly práce na opravách místní komunikace v ulici Družební. Opravy se dočká úsek v délce 380 m od křižovatky 
u Stopu až ke křižovatce s ulicí U Lípy. V opravované části ulice budou vyměněny silniční obruby, upraveny kanalizační vpusti a následně 
dojde k odfrézování stávajícího povrchu a pokládky nových asfaltobetonových vrstev. 
Práce budou postupovat podélně, vždy na jedné polovině vozovky, aby zůstal po celou dobu oprav zachován průjezd ulicí. V před-
pokládaném termínu pokládky nového povrchu komunikace – od 2. do 5. listopadu 2022 dojde ke zjednosměrnění ulice ve směru od 
ul. T. G. Masaryka na Krajské předměstí, aby bylo zamezeno jakémukoliv provozu na čerstvě položeném asfaltovém pásu. V této době 
budou obdobným způsobem omezeny také navazující ulice.  Předpokládaný konec oprav je plánován na 10. listopadu 2022.

Michaela Mináriková
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Opravená lávka v Oboře

stavba roku Královéhradeckého kraje 2022

Vernisáž výstavy Pohledy a vize XVI

Poškozená lávka přes Janovský potok v Oboře se dočkala opravy
Během pondělí a úterý 29. – 30. srpna 2022 opravily Technické 
služby lávku v Oboře - na trase z Popluží do Spů - vedoucí přes 
Janovský potok. Ta byla ve špatném stavu a kvůli chybějícím prk-
nům museli pěší i cyklisté využívat brod přes potok. Na stávajících 
nosných traverzách tak byla vyměněna celá pochozí plocha lávky. 
Na lávku byla použita hrubě opracovaná dubová prkna, která by 
měla zajistit její dlouhou životnost a bezpečnější pohyb v případě 
deštivého počasí. Zároveň byl na místě pomocí štěrku vyrovnán 
terén a okolí lávky bylo pro lepší přehlednost vysekáno.

Michaela Mináriková

O titul se uchází také novoměstská rezidence v Nerudově ulici
Každoročně v našem kraji vznikají stavby, které si zasluhují po-
zornost veřejnosti. Proto Královéhradecký kraj společně s Minis-
terstvem průmyslu a obchodu, Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem staveb-
ních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikate-
lů ve stavebnictví RSS Hradec Králové, v letošním roce vypsal již 
19. ročník soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje. Do něho 
se v letošním roce přihlásilo příznačně 19 staveb veřejné infra-

V pátek 9. září 2022 proběhla v Pijalni Wód Mineralnych v našem 
partnerském městě Duszniki-Zdrój vernisáž výstavy fotografi í čle-
nů Klubu fotografů Nové Město nad Metují spolku Poznávání Nové 
Město nad Metují. Výstava s názvem Pohledy a vize XIV je dokla-
dem dlouhodobé a pravidelné spolupráce novoměstského klubu 
fotografů s naším partnerským městem.

Vernisáže se zúčastnili členové klubu fotografů, vedení města 
Duszniki-Zdrój a za vedení města Nové Město nad Metují vernisáž 
navštívil také místostarosta Libor Hovorka.

Michaela Mináriková

struktury i soukromých investorů. Soutěž konaná pod záštitou 
hejtmana Královéhradeckého kraje, Mgr. Martina Červíčka, brig. 
gen. v. v., si klade za cíl seznámit širokou odbornou i laickou veřej-
nost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projekto-
váním v Královéhradeckém kraji.
Jednou z přihlášených staveb pro letošní rok je také bytový kom-
plex mezi ulicemi T. G. Masaryka a Nerudovou ulicí v Novém Měs-
tě nad Metují. Celkem 4 městské domy byly navrženy tak, aby co 
nejlépe využily potenciál výškového rozdílu terénu mezi oběma 
ulicemi. V prostoru mezi jednotlivými domy potom vzniklo malé 
náměstíčko. První podlaží bytových domů je přístupné přímo z uli-
ce a je využíváno pro občanskou vybavenost. Ve vyšších patrech je 
vybudováno celkem 24 bytů. Domy jsou sjednoceny bílou fasádou, 
přičemž dominantní prvek komplexu tvoří arkýř nad chodníkem 
T. G. Masaryka, jehož plocha byla inspirována grafi kou Pieta Mond-
riana. V loňském roce nejvíce zaujala porotce přestavba bývalého 
kina v Rychnově nad Kněžnou na moderní knihovnu, čestné uzná-
ní potom získala např. rekonstrukce kaple sv. Josefa ve Slavětíně 
na Trutnovsku, sportovní park U Svatých v Holohlavech nebo také 
proměna tubusu větrné elektrárny na Novém Hrádku v rozhlednu 
s infocentrem. Bude v letošním roce mezi vyhlášenými stavbami 
i stavba z Nového Města nad Metují?
Více informací o soutěži a přihlášených stavbách naleznete na 
webových stránkách Královéhradeckého kraje.

Michaela Mináriková
Foto: www.kr-kralovehradecky.cz
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dny evropského dědictví v Novém městě nad metují 
přilákaly tisíce lidí nejen z okolí, ale také z Polska

V sobotu 11. září 2022 s úderem deváté hodiny, vyrazil od zimního 
stadionu novoměstskými ulicemi slavnostní průvod v čele s Ja-
nem Černčickým z Kácova, který všem obyvatelům i návštěvníkům 
Nového Města nad Metují ohlašoval, že právě začínají Dny evrop-
ského dědictví. V průvodu nechyběla družina zakladatele města, 
v letošním roce reprezentovaná žáky ZŠ Krčín, ale také vedení 
města společně s delegací z partnerského města Duszniki-Zdrój 
a samozřejmě novoměstské spolky – spolek Podskaláků či novo-
městští skauti.
Na Husově náměstí potom Jan Černčický z Kácova pro tento den 
převzal od starosty Petra Hableho klíč k městu a vyzval všechny 
přítomné k oslavám a veselí. Program zahájilo vystoupení Smíše-
ného pěveckého sboru Kácov Nové Město nad Metují, po němž ná-
sledoval slavnostní akt podpisu listiny stvrzující pokračování part-
nerství mezi Novým Městem nad Metují a městem Duszniki-Zdrój 
i po 25 letech. Slunečné počasí s příjemnými teplotami vylákalo na 
odpolední program na náměstí velké množství návstěvníků a ti si 
mohli užít koncert kapely Voxel & Spol., vystoupení Stepíku, mažo-
retek z DDM Stonožka nebo Novoměstské fi lharmonie. Večernímu 

koncertu The Beatles Revival s Karlem Kahovcem sice už počasí to-
lik nepřálo, ale posluchači si jej i přes vydatný déšť mohli vychut-
nat díky podloubí, ve kterém se před průtrží mračen mohli poho-
dlně schovat. Po celý den bylo na Husově náměstí také připraveno 
množství aktivit pro děti, historický kolotoč a různé občerstvení.
Tradičně se s Dny Evropského dědictví v Novém Městě nad Me-
tují pojí také otevřené památky, na které vozí návštěvníky v ten-
to den autobusy zdarma. Ani letošní rok nebyl výjimkou, a tak si 
návštěvníci mohli prohlédnout náměstí jako na dlani ze zámecké 
věže Máselnice, Městské muzeum, Městskou galerii Zázvorka, gale-
rii na schodech v budově Městského úřadu. Zcela ojedinělá a mezi 
návštěvníky velmi oblíbená byla možnost nahlédnout na služebnu 
Městské policie a otevřen byl i klášter Milosrdných bratří. Autobu-
sem bylo možné dojet do Malých lázní Běloves, kde bylo možné 
prohlédnout si repliku původních lázní, ochutnat minerální vodu 
a navštívit výstavu novoměstského fotografa Tomáše Menece. Au-
tobusy však pokračovaly dále, až do polského lázeňského města 
Duszniki-Zdrój. Tady byl otevřen zámeček Fryderyka Chopina, kde 
se ve 14.00 hod. konal koncert Polyfonního sdružení z Nového 
Města nad Metují, dále si návštěvníci mohli prohlédnout lázeňský 
park, pavilon s minerálním pramenem, barevnou lázeňskou fontá-
nu a Muzeum papírnictví.
Celkem dopravu cestujících po otevřených památkách zajistily 
4 autobusy, z nichž každý absolvoval návštěvu Polska 5x. Během 
těchto 20 jízd na trase Nové Město nad Metují – Náchod – Duszni-
ki-Zdrój a zpět ujely 1 344 km. Za celý den potom autobusy přepra-
vily cca 2.800 cestujících, což je srovnatelný počet s rokem 2013, 
kdy autobusy do Duszniki-Zdrój jezdily přes Olešnici v Orlických 
horách. Tehdy však bylo nasazeno o jeden autobus více. V letošním 
roce proto nebylo výjimkou, že se v některých úsecích trasy tísnilo 
v autobuse i 80 lidí. Autobusy využívali často také polští lázenští 
hosté, kteří tento den využili k prohlídce našeho města s přidanou 
hodnotou kulturního programu.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě Dnů evropského dě-
dictví 2022 podíleli, včetně žáků a zaměstnanců ZŠ Krčín.

Michaela Mináriková

Ocenění mladých fotografů
Ve středu 14. září 2022 odpoledne se u pana starosty sešli mladí fo-
tografové z fotokroužku při ZŠ Malecí, kteří pod vedením paní Evy 
Vincencové získali za uplynulý rok mnoho významných cen. Někteří 
z nich dokonce svými fotografi ckými dovednostmi předčili starší 
nebo dokonce dospělé kolegy a sklidili úspěch i na mezinárodní 
úrovni. Pan starosta Petr Hable s panem místostarostou Liborem 
Hovorkou fotografům za vzornou reprezentaci školy a města podě-
kovali a předali jim drobné dárky.
Oceněni byli:
» Terezie Machů (7. tř.) - 1. místo v Celostátní soutěži ČZS na téma 
Ovoce našich zahrádek
» Ondřej Pavlát (4. tř.) - 5. místo v Celostátní soutěži ČZS na téma 
Ovoce našich zahrádek (v kategorii ZŠ)
» Aneta Tomášová (6. tř.) - 2. místo, Schola Humanitas Litvínov, 
soutěž na téma Vzácná voda (v kategorii 1. stupeň ZŠ)
» Markéta Pavlátová (nyní na gymnáziu) - 3. místo, Schola Humani-
tas Litvínov soutěž na téma Vzácná voda (v kategorii 1. stupeň ZŠ)
» Petr Tomáš (nyní na gymnáziu) - 1. místo, Schola Humanitas Litvínov, 
soutěž na téma Vzácná voda (v kategorii 2. stupeň ZŠ a střední školy)
» Marek Semerák (8. tř.) – 3. místo, Schola Humanitas Litvínov, sou-
těž na téma Vzácná voda (v kategorii 2. stupeň ZŠ a střední školy)

» Adéla Geržová (3. tř.) - 3. místo na Národní přehlídce amatérské 
fotografi e ve Svitavách (v kategorii do 16 let)
» Tereza Hospodářová (4. tř.) - Čestné uznání na Mezinárodní 
výtvarné výstavě Lidice
» Michaela Bauchová (7. tř.) - Čestné uznání na Mezinárodní 
výtvarné výstavě Lidice
Všem fotografům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů nejen 
v oblasti fotografi e.

Michaela Mináriková
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Na František opět dohlíží František Xaverský

Kanceláře v mandlu tady a teď!

Dnes známe „František” jako sídliště rodinných domů, které se 
táhne od sokolovny až směrem k Přibyslavi. Dříve se však jednalo 
o tzv. svatofrantišské polnosti a louky, které měly rozlohu cca 10 ha. 
Z kmene stromu u dnešního vodojemu v Luční ulici nad nimi tehdy 
dohlížel obraz sv. Františka Xaverského.
Již je to asi 20 let, co se do těchto míst obraz s výjevem „apoš-
tola Dálného východu“ z iniciativy Ing. Karla Nývlta vrátil. Nejpr-
ve ho však bylo třeba znovu namalovat, a o to se postaral jeho 
syn, Karel Nývlt ml. Malba tehdy dostala nový – kulatý - formát 
a byla připevněna na jeden z dubů v místech, kde měl být pů-
vodně umístěna. Před nedávnem dub bohužel uschl a dlouhodobý 
vliv počasí se podepsal také na stavu obrazu. Proto byl minulý rok 
odstraněn, aby se v dílně pana Karla Nývlta ml. se dočkal obnovy. 
Následně dostal nový nátěr i kovový rám stříškou a upraveno bylo 
také jeho upevnění ke stromu. Vzhledem k tomu že byl pro umís-
tění obrazu vybrán buk s větším průměrem než původní dub, byla 
k upevnění přidána i pružina, která umožní stromu dále růst a sílit. 
Věříme, že návrat Františka Xaverského na František ocení nejen 
místní, kterým jistě za celý rok již scházel, ale také ostatní obyva-
telé města a návštěvníci, kteří se tudy s oblibou vydávají vycház-
kou na Přibyslav. Děkujeme Ing. Karlu Nývltovi i panu Karlu Nývlto-
vi ml., kteří se zasadili o obnovení a zachování téměř zapomenuté 
památky, která dala název celé části města. Poděkování také patří 
Statkům Bartoň, které umožnily umístění malby na jeden z jejich 
stromů.

Michaela Mináriková

Další školní rok se rozběhl, letní radovánky a oslavy jsou za námi. 
V Centru prevence Mandl ale věnujeme pozornost 20. výročí zalo-
žení našeho zařízení v průběhu celého roku 2022. Při vzpomínání 
na začátky fungování Mandlu vám přinášíme fotografi e z minulosti 
a pro srovnání zároveň také ty současné. Tento měsíc vám popíše-
me vývoj podoby našich kanceláří. V době, kdy zařízení fungovalo 
jako volnočasový klub pro děti a mládež, sloužila jedna z těchto 
místností klientům výhradně ke hraní her na „playstationu“. Fotku 
z těchto počátků bohužel nemáme, zato vzpomínky nám (alespoň 
některým původním pracovníkům) zůstaly bohaté. V současnosti 
se jedná o kancelář vedoucí. Tato místnost nyní poskytuje záze-
mí naší vedoucí a zároveň je prostorem pro odborné individuální 

konzultace s klienty či pracovníky, kolegy. Druhá kancelář (kan-
celář týmu pracovníků) se za posledních mnoho let výrazně ne-
změnila. Částečně se ale změnil účel využití. Kromě běžných ad-
ministrativních úkonů zde pracovníci mohou v nutných případech 
poskytnout poradenství klientům, kteří potřebují využít počítač či 
tiskárnu. 

Tým Centra prevence Mandl
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m ě s t s K á  p o l i C i e  n o v é  m ě s t o  n a d  m e t u j í
voznit jeden jízdní pruh. Úplné uvolnění cesty nastalo až po dvou 
hodinách. Situaci na místě můžete vidět na přiložené fotografi i.
02.09.2022 ve 12:39 hodin došlo k dopravní nehodě cyklisty 
a osobního vozidla na ulici 28. října. Cyklista byl vážně zraněn, 
a proto bylo rozhodnuto o vyslání záchranářského vrtulníku, kte-
rý měl přistát na kruhové křižovatce u hasičárny. Hlídka PČR i MP 
spěchala tuto křižovatku uzavřít, což se na poslední chvíli podařilo 
a vrtulník mohl přistát. Bohužel následně jeden z řidičů se ne-
pochopitelně dožadoval průjezdu okolo vrtulníku, a to tak vehe-
mentně, až na něho musel náš strážník velmi důrazně zvednout 
hlas. Právě za tento důraz na strážníka nedorazila stížnost, ale vy-
sloužil si pochvalu zasahujícího lékaře, který ji následně i media-
lizoval. Doufám, že si tento neukázněný řidič medializace případu 
všiml a alespoň se zastyděl. Prosím všechny řidiče, aby u mimo-
řádných situací dbali pokynů zasahujících složek a byli ohleduplní. 
Zde to naštěstí dopadlo dobře a vrtulník v pořádku i se zraněným 
z místa po cca. 30 minutách odlétl. 
08.09.2022 v 15:00 hodin byl MP oznámen spadlý strom na silnici 
v ul. Na Táboře. MP jej na místě rozřezala a silnici uklidila.

Příští měsíc již tomu budou dva roky, co se v Novém Městě nad 
Metují a blízkém okolí objevily pevné automatické radarové sta-
noviště, která umožňují získání důkazního materiálu o přestupku. 
Dosavadní praxe a ohlasy občanů dokazují, že se radary osvědčily 
a v místech kde jsou opravdu došlo ke zklidnění dopravy. I proto 
další obec v blízkosti Nového Města nad Metují investovala do vý-
stavby dalšího radarového stanoviště. V současné době již máme 
plně v provozu devět radarových stanovišť, která najdete na těchto 
místech:
» Nové Město nad Metují, silnice č. I/14 ul. T. G. Masaryka 
 naproti domu čp. 542 
» Nové Město nad Metují, silnice č. II/285 ul. Nahořanská u domu čp. 414 
» Nové Město nad Metují, silnice č. III/285 20 ul. Náchodská 
 naproti domu čp. 206
» Nové Město nad Metují, silnice č. III/285 20 ul. Dobrušská u domu čp. 421
» Nové Město nad Metují, silnice č. III/285 20 místní část Spy ul. 
» Halínská, naproti domu čp. 57
» Nahořany, silnice č. II/285 u domu čp. 63
» Provodov-Šonov, silnice č. III/285 20 u domu čp. 143
» Bohuslavice, silnice č. II/308 u domu čp. 17
» Černčice, silnice č. II/308 u domu čp. 119
Jelikož jsme obdrželi žádost Osadního výboru Vrchoviny o instalaci 
radarů i v lokalitě Vrchovin, probíhá v současné době technický 
proces vhodnosti tohoto úseku, následně bude záležet na místní 
samosprávě a DI PČR, zda bude ve Vrchovinách radarové stanovi-
ště vybudováno.

Miloš Kratěna, vrchní strážník 

sledované období : 10.08.2022 – 10.09.2022
V tomto období MP řešila celkem 161 událostí. Dopravních pře-
stupků bylo řešeno 63, ostatní přestupky jsme zaznamenali ve 
4 případech.
dne 10.09.2022 proběhl na služebně Městské policie den ote-
vřených dveří u příležitosti třicátého výročí od znovuzaložení MP 
v Novém Městě nad Metují, které si v tomto roce připomínáme. 
Velmi mě potěšilo, kolik občanů si tento den na naši stanici našlo 
cestu a se zájmem si ji prohlédlo. První skupinky jsem začal prová-
dět okolo půl jedenácté dopoledne a od té doby, až do podvečer-
ních hodin, následovaly takřka bez přestávky další. Pevně věřím, 
že se návštěvníkům prohlídka líbila a že získali i jiný pohled na 
práci strážníků, než jen ten represivní.   
Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
10.08.2022 v 08:49 hodin bylo MP oznámeno, že v jednom z pokojů 
městské ubytovny se má nacházet muž bez známek života. Stráž-
níci ihned vyjeli na místo, kde v pokoji objevili mrtvého muže, kte-
rého již nemělo smysl oživovat. Strážníci ihned učinili předepsaná 
opatření, aby zabránili ničení stop. Událost oznámili operačnímu 
středisku PČR a na místě kolegům celou událost předali. Následně 
bylo zjištěno, že muž zemřel přirozeným způsobem. 
10.08.2022 v 16:11 hodin byla MP vyrozuměna, že v obci Slavětín 
nad Metují došlo k srdeční zástavě u mladého muže. Hlídka na 
místo dorazila jako první ze záchranných složek a perfektní srdeč-
ní masáží se dotyčného podařilo oživit.
13.08.2022 ve 20:05 hodin vyjela MP na žádost PČR poskytnout asi-
stenci Zdravotnické záchranné službě (dále ZZS), která zasahovala 
při kolapsu muže na ulici Komenského. Asistence byla poskytnuta 
a muž byl převezen k ošetření do Oblastní nemocnice v Náchodě. 
20.08.2022 v 08:59 hodin došlo k poruše nákladního vozidla v ne-
přehledném úseku nad Vrchovinami. MP místo zabezpečila a jed-
nu hodinu řídila dopravu.  
22.08.2022 v 07:04 hodin vypukl obrovský požár v jednom z průmy-
slových areálů v ul. Náchodské. Městská policie do areálu dorazi-
la jako první ze záchranných složek. Samozřejmě nebylo v silách 
našich strážníků jakkoli zmírnit požár, ale hlídka si ihned všim-
la zraněného zaměstnance, který zkolaboval kousek od požáru. 
Strážníci mu okamžitě poskytli první pomoc a přivolali ZZS, která 
jej letecky transportovala do specializované nemocnice v Praze. 
Ihned poté MP ve spolupráci s PČR na čtyři hodiny úplně uzavřela 
celou ulici Náchodskou pro veškerou dopravu. Jen díky perfektní-
mu zásahu všech složek se požár příliš nerozšířil, nikdo nezahynul 
a došlo pouze k jednomu zranění. Fotografi e přiložená k tomuto 
článku je jednou z prvních pořízených po vypuknutí požáru.  
23.08.2022 ve 14:57 hodin byla MP oznámena dopravní nehoda na 
ul. T. G. Masaryka, při níž řidič přerazil lampu pouličního osvětlení. 
Na místě strážníci zajistili řidiče cizí národnosti, který uvedl, že 
usnul. Hlídka MP si na místo prostřednictvím operačního střediska 
HZS vyžádala hasiče a společně s PČR nehodu dořešili.
27.08.2022 v 19:42 hodin vyjela MP na žádost PČR do ulice Pekel-
ská, kde se nacházel podnapilý muž, který šel prostředkem silnice. 
Na místě obě hlídky zjistily bezdomovce z Náchoda, který byl ag-
resivní. Hlídky jej zpacifi kovaly a PČR ho převezla na Protialkoholní 
záchytnou stanici do Hradce Králové.
01.09.2022 v 16:04 hodin MP vyjela na žádost HZS k hořícímu osob-
nímu vozidlu, které hořelo vlivem technické závady nad Vrchovi-
nami na hlavním tahu k Náchodu. Strážníci na místě ve spolupráci 
s PČR museli tuto frekventovanou silnici na třicet minut úplně uza-
vřít a veškerou dopravu směřovat přes Šonov. Poté se podařilo zpro-

městská policie Nové město nad metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156 (dále mP)

Požár v objektu spol. Arriva Požár auta u Vrchovin
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1. 8. – 12.05 h. - dopravní nehoda letecká, Nové Město n. Met. (směr Nahořany).
2. 8. – 10.55 h. - planý poplach (neohlášené pálení), 
Nové Město n. Met., ul. Cihelna.
4. 8. – 19.26 h. - transport pacienta do vozu ZZS, Vrchoviny.
5. 8. – 11.48 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Nad Stadionem.
6. 8. - 18:43 h. - dopravní nehoda os. automobilu a motocyklu, Bohuslavice.
6. 8. – 22.51 h. - otevření dveří v domě, Nové Město n. Met., ul. Pod Vodojemem.
9. 8. – 16.39 h. - únik barvy na komunikaci, Nové Město n. Met., Husovo nám.
10. 8. – 09.40 h. - dopravní nehoda dvou os. automobilů, Vrchoviny.
10. 8. – 16.11 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného externího 
defi brilátoru, Slavětín n. Met.
12. 8. – 14.03 h. - transport pacienta do vozu ZZS, Nové Město n. Met., 
ul. Na Popluží.
13. 8. – 08.54 h. - dopravní nehoda dvou os. automobilů, Náchod, 
ul. Českoskalická.
13. 8. - 10:41 h. - otevření rodinného domu, Nové Město n. Met., ul. Pod Výrovem.
14. 8. – 08.08 h. - dopravní nehoda os. automobilu, Vrchoviny (směr Náchod).
15. 8. – 01.01 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Sadová.
19. 8. – 13.06 h. - dopravní nehoda nákl. automobilu, 
Nové Město n. Met., ul. Černčická.
20. 8. – 19.53 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Peklo).
21. 8. – 10.26 h. - odstranění stromu z komunikace (odstraněn před pří-
jezdem), Nové Město n. Met., ul. Rezecká.
21. 8. – 14.06 h. - dopravní nehoda os. automobilu, Náchod (směr Česká Skalice).
22. 8. – 07.04 h. - požár haly, Nové Město n. Met., ul. Náchodská.     
23. 8. – 14.57 h. - dopravní nehoda os. automobilu, 
Nové Město n. Met., ul. T. G. Masaryka.
25. 8. – 14.29 h. - odstranění stromu z cyklostezky, Peklo (směr Ostrovy).
26. 8. – 17.30 h. - dopravní nehoda dvou os. automobilů, 
Nové Město n. Met., ul. T. G. Masaryka.
29. 8. – 09.17 h. - dopravní nehoda motocyklu, Nové Město n. Met., ul. Družební.
31. 8. – 15.29 h. - transport pacienta do vozu ZZS, Nové Město n. Met., 
ul. Komenského. 

Výjezdy jednotky, tel.: 491 471 150 nebo tísňové volání 150
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 Vysloužilé elektrospotřebiče, železo a autobaterie stačí v 
 pátek odpoledne či sobotu ráno do 8,00 hod. vynést k 
 silnici před váš dům nebo zavolat, rádi Vám pomůžeme. 
 
 

 Odvážena budou pouze kompletní elektrozařízení, např.: 

 pračky, sporáky, vysavače, topidla, ventilátory, vrtačky,  

 pily, počítače, myčky, mikrovlnky, šicí stroje, žehličky, 

 televizory, mixéry, monitory, fritovací hrnce… apod. 

 Nově se také odváží zavíčkované autobaterie. 

 

 

Bližší informace  na tel. 491 471 150.                                                         

ČSO ve spolupráci s A Rocha - Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.  
a ZO ČSOP JARO Jaroměř  

Vás srdečně zve na sobotní dopolední ornitologickou 
procházku okolím přehrady Rozkoš 

Podzimní festival ptáků 
1. října 2022 od 8 do cca 11 hodin 

• Sraz na parkovišti v Šeřči u 
přehrady Rozkoš (50.3862453N, 
16.0879492E) 

•  Pojďme se spolu 
podívat na jednu z 
největších ptačích 
tahových zastávek 

východních Čech. 
•  Na trase proběhne 

odchyt a 

kroužkování ptáků.   

         

• Akce je určena pro rodiny s dětmi 
a všechny přátele přírody. 
 
S sebou doporučujeme vzít 
dalekohled, případně atlas ptáků. 

 

psvetlik@arocha.cz,  

www.arocha.cz      tel: 775 042 228, 603 959 813 

drůbeže, králíků, holubů a okrasného ptactva
a s Klubem chovatelů plymutek ČR 

17. ročník memoriálu L. Špreňara
a v chovu králíků – činčil velkých

11. ročník memoriálu L. Mareše

8. ŘÍJNA 2022
sobota 8 – 17 h

výstavní areál chovatelů
ZO ČSCH Nové Město nad Metují - Krčín

DOPROVODNÝ PROGRAM
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

ZO ČSCH Nové Město nad Metují - Krčín
pořádá

PODORLICKOU 
VÝSTAVU49.

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



KULTURNÍ PŘEHLED [ ŘÍJEN 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.
7. 8.   TOMY OPOČNO (folk-country)
14. 8.   LUKÁŠ & HONZA (hudební duo)
21. 8.   FUKANEC (folk)
28. 8.   STAVOSTROJKA (dechová hudba)

www.mestskyklub.cz

1. 10. – 13 hod. – Městské informační centrum

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Poznávací, 3 km dlouhá procházka pro seniory
spojená s kurzem severské chůze. Vstup zdarma.

www.infocentrum-nmnm.cz

NORDIC WALKING VYCHÁZKA

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

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

www.muzeum-nmnm.cz

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

MUZEJNÍ NOC 
S JANEM ČERNČICKÝM Z KÁCOVA

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

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

www.mestskyklub.cz

13. 4. – 10–17 hod. – Husovo náměstí

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

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

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

předprodej na www.mestskyklub.cz

11. 5. – 1. 6. – různá místa

SMETANOVSKÉ DNY

koncerty // divadla
muzikály // sport

www.infocentrum-nmnm.cz

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

ZÁMECKÉ TRHY /
KASTELÁNSKÉ PROHLÍDKY /
PŘEHLÍDKA AUTO A MOTO VETERÁNŮ

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

www.zameknm.cz

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
4. 10. – 30. 11. Procházka Ateliérem (výstava prací
   amatérských výtvarníků z České Skalice)

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA
6. 8. – 9. 10.  Jiří Sobotka – sochy
14. 10. – 31. 12. Ze sbírek  (obrazy, kresby a graf. listy)

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

ZÁMEK RODINY BARTOŇ-DOBENÍN
15. 5. – 30. 10. Květinová krása perníčků
3. 9. – 30. 10. FOTOGRAFIE 2022

MĚSTSKÝ ÚŘAD – GALERIE NA SCHODECH

1. 9. – 30. 10. Jarmila Valterová – výběr z tvorby

18. 5. – 18 hod. – Městská knihovna

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

www.knihovnanm.cz

4. 6. – 13 hod. – Vrchoviny, hřiště

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

www.vrchoviny.cz

Zážitkové komentované prohlídky

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

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

Standardní vstupné: 20 Kč, Rodinné vstupné: 50 Kč

Město hodinek 
(8. a 22. 8. 2022)

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

31. 10. – 15–18 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Dlabání dýní, tvoření, kvízy a soutěže. Pro děti od 8 let. 
Nutná rezervace na tel. 491 470 247 nebo na dětském oddělení.

www.knihovnanm.cz 

HARRY POTTER V KNIHOVNĚ

1. 10. – 10–16 hod. – Městské muzeum, Městská galerie Zázvorka
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 
(volný vstup pro návštěvníky nad 60 let)

1. 10. – 17 hod. – kostel Nejsvětější Trojice
26. ORLICKO–KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
(koncert na dvoje varhany – Václav Uhlíř a Václav Metoděj Uhlíř)

4. 10. – 8:45 hod. – Městská knihovna
DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ A JEJICH RODIČE

6. 10. – 18 hod. – Městská knihovna
DEZINFORMACE (přednáška Josefa Holého)

8. 10. – 10–11 hod. – Mezilesí, Hospoda Pod Kaštanem
TRADIČNÍ STAROČESKÉ POSVÍCENÍ

19. 10. – 18 hod. – Městská knihovna
DENTÁLNÍ HYGIENA PRO ZAČÁTEČNÍKY
(přednáška Michaely Machové, specialistky na dentální hygienu)

22. 10. – 14 hod. – KINO 70
KAŠPÁREK NA SKALNÍM HRADU  (pohádka)

22. 10. – 15 hod. – Městská knihovna
BÁBOVKA O ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REBELKÁCH
(literárně-společenské setkání, vstup volný)

27. 10. – 9–17 hod. – Městské informační centrum
DEN INFORMAČNÍCH CENTER  
(ochutnávky regionálních výrobků a dárek pro každého)

27. 10. – 18 hod. – Městská knihovna
UKRAJINA – BEZPEČNOST EVROPY PO RUSKÉ AGRESI 
(přednáší senátor Pavel Fischer)

28. 10. – zámek rodiny Bartoň-Dobenín
SLAVNOSTNÍ VEČER KE DNI ČESKÉ STÁTNOSTI

5. 10. – 18 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Přednáška otrlého filmového labužníka Jiřího Švandy.
Filmový dárek pro každého účastníka. Vstup je volný.

www.knihovnam.cz

FILMOVÉ OMYLNÍKY

11. 10. – 19 hod. – KINO 70

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Francouzská divadelní komedie s Václavem Vydrou,
Janem Šťastným a Janou Bouškovou.

www.mestskyklub.cz

RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
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Dopolední setkání

Příjemná hodinka povídání o literatuře, kultuře a společnosti, plná zajímavostí.
S novým programem začínáme v pondělí 3. 10. od 9 hodin v klubovně. Vstup je volný.

 
Dopoledne pro nejmenší a jejich rodiče

Zveme vás na setkání uprostřed knížek. Budeme si povídat a hrát. Určeno pro děti od 1 do čtyř let
s doprovodem. Přijďte v úterý 4. 10. mezi 8.45 a 9.00, kdy pro vás knihovnu extra otevřeme.

Plánovaný konec je v 10.00. Vstup je volný, těšíme se na vás!
 

Procházka Ateliérem
Výstava prací amatérských výtvarníků z České Skalice. Skupinu vede Mgr. Jarka Zárubová.

Výstava proběhne ve společenském sále novoměstské knihovny od 4. 10. do 30. 11.
Bude zahájena vernisáží v úterý 4. 10. od 17 hodin tamtéž. Vstup je volný.

 
Filmové omylníky

Přednáška filmového labužníka Jiřího Švandy.
Ve středu 5. 10. od 18 hodin ve společenském sále knihovny. Vstup je volný.

 
Dezinformace

Technologie a dopady na společnost. Přednáší Josef Holý, spoluautor podcastu Kanárci v síti.
Pořádá Křesťanská akademie Nové Město nad Metují.

Ve čtvrtek 6. 10. od 18 hodin ve společenském sále, vstup je volný.
 

Dentální hygiena pro začátečníky. Proč ji potřebujeme, proč se jí nebát a proč se vyplatí
Osvětová zdravotní přednáška specialistky na dentální hygienu Michaely Machové.

Ve středu 19. 10. od 18 hodin ve společenském sále. Vstup je volný.
 

Bábovka o českých a slovenských rebelkách
Literárně-společenské setkání o ženách, které se nevzdaly.

Zveme vás v sobotu 22. 10. od 15 hodin do společenského sálu, vstup je volný.
 

Ukrajina - Bezpečnost Evropy po ruské agresi
Přednáší senátor Pavel Fischer. Pořádá Křesťanská akademie Nové Město nad Metují.

Ve čtvrtek 27. 10. od 18 hodin ve společenském sále, vstup je volný.
 

Harry Potter v knihovně
Konečně dorazil i do našeho dětského oddělení! Dlabání dýní, tvoření, kvízy a soutěže.

Zveme vás v pondělí 31. 10. od 15 do 18 hodin.
Pro děti od 8 let. Nutno rezervovat předem! Vstupné 80 Kč.

Říjen 2022
TÝDEN KNIHOVEN 2022

 
Od 3. 10. do 8. 10. nabízíme roční členství pro nově přihlášené zdarma

a čtenářskou amnestii (prominutí upomínek - poplatků z prodlení)
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Česká křesťanská akademie
Místní skupina Nové Město nad Metují

a
Městská knihovna Nové Město nad Metují
srdečně zvou na přednášku

Senátor Pavel Fischer

Ukrajina
Bezpečnost Evropy po ruské agresi

 Čtvrtek  27. 10. 2022 Městská knihovna
 v  18  hodin   Nové Město nad Metují

Komenského 30

Program je spolufinancován z prostředků města
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        

Výstava prací amatérských výtvarníků z České Skalice.
Skupinu vede Mgr. Jarka Zárubová.

Výstava proběhne ve společenském sále novoměstské
knihovny od 4. 10. do 30. 11. 2022.

Bude zahájena vernisáží v úterý 4. 10. od 17 hodin tamtéž.
Vstup je volný.

Procházka 

 Ateliérem

Česká křesťanská akademie
Místní skupina Nové Město nad Metují

a
Městská knihovna Nové Město nad Metují
srdečně zvou na přednášku

Dezinformace
Technologie a dopady na společnost

Josef Holý
Spoluautor podcastu Kanárci v síti

 Čtvrtek  6. 10. 2022 Městská knihovna
 v  18  hodin Nové Město nad Metují

Komenského 30

Program je spolufinancován z prostředků města
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        

U V Á D Í

Mařena šlukuje, Ptákodemie, Hroch, 
turecké Hvězdné války a další grandiózní přešlapy

představí otrlý filmový labužník Jiří Švanda

středa 5. 10. 2022 od 18 hod.
ve společenském sále, vstup volný

Filmový dárek pro každého návštěvníka.

FILMOVÉ OMYLNÍKY
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Harry Potter v knihovně

Omezená kapacita ! Přihlášky na : smolova@knihovnanm.cz, tel: 491 470 247 nebo osobně na dětském odd.

Vstupné 80 Kč

Těšit se můžete na dlabání
dýní, tvoření,tématické kvízy

a soutěže.

31.10.2022
15-18 h

 

Pro děti přibližně od 8 let.

w
w

w
.n

of
i.c

z

A. Dvořák: Slovanské tance A. Dvořák: Slovanské tance A. Dvořák: Slovanské tance A. Dvořák: Slovanské tance | B. Smetana: Má vlast
20. 11. 2022 20. 11. 2022 20. 11. 2022 20. 11. 2022 || 18.00  18.00 | Sokolovna, Nové Město nad Metují

dirigent Marek Klimešdirigent Marek Klimešdirigent Marek Klimeš

KONCERT K VÝROČÍKONCERT K VÝROČÍKONCERT K VÝROČÍKONCERT K VÝROČÍKONCERT K VÝROČÍKONCERT K VÝROČÍKONCERT K VÝROČÍ
SAMETOVÉ REVOLUCESAMETOVÉ REVOLUCESAMETOVÉ REVOLUCESAMETOVÉ REVOLUCESAMETOVÉ REVOLUCE

Hlavní partner:

Partneři:

 

Vstupenky k zakoupení na www.mestskyklub.cz
nebo v IC Nové Město nad Metují od 1. 10. 2022

Aktuální výstavy:
.

PERNŠTEJNSKÉ ŽENY A EVROPA
(Městské muzeum)

JIŘÍ SOBOTKA – SPADL Z VIŠNĚ A JINÉ PRÁCE 
(Městská galerie Zázvorka)

VSTUP PRO SENIORY ZDARMA

Vás srdečně zve

v sobotu 1. října 2022
od 9 do 17 hodin

v rámci

MEZINÁRODNÍHO
DNE SENIORŮ

k návštěvě Městského muzea
a Městské galerie Zázvorka
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STRAŠIDELNÝ 

KRČÍNSKÝ PARK 
 

KDY: 23. 10. 2022 od 15:00 do 20:00 

JAK: Ve strašidelných maskách (není povinné) 

KDE: Krčínský park u Sokolovny 
 

CO NA VÁS ČEKÁ:  
- Nazdobený a nasvícený Krčínský park 
- Hudební doprovod 
- Strašidelná stezka Duší a dušiček 
- Fotokoutek – možnost fotografie na památku  

- Dlabání dýní  

- Občerstvení a dobroty zajistí místní 
kavárna  

- Stánek se strašidelnými makronkami,  

perníčky a pralinkami 
- Tematické malování na obličej  
- Soutěž o nejlepší masku  

- Prodejní stánek se strašidelnými drobnostmi 
 

Organizátory akce jsou:  

Spolek Krčín, Sokol Krčín a ZŠ Krčín 
 

       Vstupné: 50 Kč na osobu,  
       Děti do 6 let zdarma, 
       Návštěvníci v maskách zdarma 
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www.kino70.cz
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 3. 10.

 3. 10.

 4. 10.

 4. 10.

 4. 10.

 5. 10.

 6. 10.

 6. 10.

 7. 10.

 7. 10.

 8. 10.

 8. 10.

Top Gun: Maverick

Avatar (obnovená premiéra)

DC Liga supermazlíčků
Buko

Good Old Czechs

Vstupenka do ráje

Avatar (obnovená premiéra)

Srdce na dlani - BIO SENIOR

Spolu

Kde zpívají raci

Jan Žižka
Zaměstnanec měsíce
Světlonoc
Dobrý šéf

Úsměv
Banger

Zaměstnanec měsíce

17:00

19:30

10:00

17:30

20:00

17:30

19:30

15:00

17:30

20:00

20:00

17:30

20:00

17:30

20:00

17:30

20:00
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 9. 10.

 9. 10.

 9. 10.

10. 10.

10. 10.

12. 10.

13. 10.

13. 10.

14. 10.

14. 10.

15. 10.

15. 10.

16. 10.

16. 10.

16. 10.

18. 10.

Princezna rebelka

Trojúhelník smutku

Top Gun: Maverick

Buko

Avatar (obnovená premiéra)

Dobrý šéf

Cirkus Maximum

Válečnice
Zaměstnanec měsíce
Cirkus Maximum

Websterovi ve filmu

Halloween končí
Websterovi ve filmu

Paní Harrisová jede do Paříže
Cirkus Maximum

Myši patří do nebe - BIO SENIOR

10:00

17:00

20:00

17:00

19:30

20:00

17:30

20:00

17:30

20:00

17:30

20:00

10:00

17:30

20:00

15:00

změna programu vyhrazena - aktuální program na www.kino70.cz

DIVADELNÍ PODZIM 2022

www.mestskyklub.cz

9. 11. 2022 
19:00 | Kino70

11. 10. 2022
 19:00 | Kino70

Rukojmí bez rizika
Divadelní komedie s
kriminální příchutí

(Vydra, Šťastný,
Boušková,

Zahradnická)
Agentura Harlekýn

Strýček Harry
Komedie Náchodské

divadelní scény
(ochotnické divadlo)

 

12. 11. 2022 
14:00 | Kino70

22. 10. 2022
 14:00 | Kino70

Kašpárek na skalním hradu
Loutkové představení

Klasická pohádka v
podání jednoho herce o

Kašpárkovi, který
zakletého hradního pána
vysvobodil a k velkému

štěstí tak přišel.
 

Čerti na hradě
Loutkové představení

Klasická pohádka v
podání jednoho herce o

tom, jak Kašpárek s
Honzou vyhnali čerty z

hradu.
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Festivalové ceny 2022
UDĚLUJE ODBORNÁ POROTA
Zlatý Prim - nejlepší filmová komedie - MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
partner ceny Elton hodinářská a.s.

Cena  za režii - JIŘÍ HAVELKA za film MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
partner ceny Jelení lůj Originál firmy Detecha Nové Město nad Metují

Cena za scénář - JIŘÍ HAVELKA za film MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
partner ceny Královéhradecký kraj

Ceny za nejlepší mužský a ženský herecký výkon 
MARTIN HOFMANN za výkon ve filmech STŘÍDAVKA a ZNÁMÍ
NEZNÁMÍ
JANA PLODKOVÁ za ztvárnění dvou rozdílných postav ve filmech
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY a MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
partner ceny Herecká asociace

Cena za nejvýraznější výkon mladého umělce  
JAKUB ŠTÁFEK hlavní tvůrce filmu VYŠEHRAD:FYLM 
partner ceny Ammann a.s.

Cena Vladimíra Suchánka - cena za výtvarný počin
VÁCLAV TLAPÁK za kameru filmů KURZ MANŽELSKÉ TOUHY, PO
ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 a PREZIDENTKA
partner ceny Městský klub v Novém Městě nad Metují

Cena za hudbu - ONDŘEJ KONVIČKA za film PREZIDENTKA
partner ceny Radio Kiss

Cena organizátorů za nezapomenutelné role v českých komediích
DANIELA KOLÁŘOVÁ  

partner ceny Halla a.s.

 

cena diváků NOVOMĚSTSKÝ HRNEC SMÍCHU
partner ceny město Nové Město nad Metují

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 32,72 %

 7 dní | 3145 odpromítaných minut
 18 filmových komedií  - 3516 diváků 

15 doprovodných projekcí - 1029 diváků
6 "živých" besed | 6 on-line besed 
23 osobností českého filmu
7 dnů doprovodných programů před kinem

Festival české filmové komedie 2022

                                      a z toho prosmátých 15 458 vteřin smíchu 

www.festivalkomedie.cz
těšíme se na 45. ročník 10. - 16. září 2023
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ŘÍJEN Na ZÁmKU
Hlavní turistická sezóna letošního roku už sice skončila, ale náš 
zámek přesto můžete navštívit, a to každý říjnový víkend v čase 
od 10 do 16 hodin. Přístupný je hlavní prohlídkový okruh „Zámec-
ké interiéry“ s pokoji zařízenými v uměleckých stylech 1. poloviny 
20. století od architekta Dušana Jurkoviče a Pavla Janáka. Ten je 
možné navštívit i ve všední den po předchozí objednávce pro min. 
10 osob. Po předchozí domluvě pro skupinu min. 10 osob můžete projít 
i druhý interaktivní prohlídkový okruh „Od půdy po sklep“. 
Vystoupat můžete také na věž Máselnici a vychutnat si pohled na 
město a jeho okolí. Zavítat lze také na stálou expozici Velorexů 
umístěnou v části zámeckého přízemí a pokochat se zde exponáty 
a dalšími sbírkovými předměty vztahujícími se k tomuto legendár-
nímu vozítku.
svátek 28. 10. 2022
Poslední říjnový pátek – Den vzniku samostatného československé-
ho státu – můžete strávit příjemně a vydat se k nám na návštěvu. 
Předpokládané začátky prohlídek jsou v 11.00, 13.00 a 15.00 hod.
Nabídka pro školy
Měsíc říjen je ideálním obdobím pro školní výlety základních 
a středních škol. V rámci naší edukační nabídky si lze zvolit jeden 
ze tří programů, které jsou k dispozici. Lze takto absolvovat naše 
oba prohlídkové okruhy nebo je možné zvolit prohlídku s názvem 
„Ornament na zámku“.

Ocenění našeho fotokroužku
V sobotu 3. 9. 2022 proběhla v Červeném Kostelci vernisáž výsta-
vy fotografi í a vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže 51. ročníku 
Ratibořického mapového okruhu (RMO). Této soutěže se již poně-
kolikáté zúčastnil i náš fotokroužek. Na vysvětlenou: RMO je soutěž 
klubů fotografů a jednotlivců, zaměřená na vzájemné poznávání 
fotografi cké tvorby. Autoři jsou zde ve dvou rolích, soutěžícího 
i hodnotitele, s cílem objektivně hodnotit předkládané fotografi e. 
Což je pro nás velmi přínosné a poučné. Učíme se technice, kom-
pozici a také tomu umět si vyslechnout odlišný názor. Z hodnocení 
následně vyplývá pořadí jednotlivých klubů v soutěži a umístění 
fotografi í zúčastněných fotografů (podle počtu získaných bodů). 
Každý fotoklub vytvoří soutěžní soubor dvaceti fotografi í (tzv. 
mapu), kterou během celého roku hodnotí ostatní fotokluby. Náš 
fotokroužek se účastní jako jediný mezi dospělými, a tak jsme měli 
velikou radost z ocenění, které se nám dostalo. Celá naše kolekce 
získala cenu za výtvarnou fotografi i od Centra uměleckých aktivit 
Hradec Králové. Na tomto krásném úspěchu se podíleli: Jindřiška 
Andělová, Jeroným Barva, Ema Hladíková, Filip Hnik, Barbora Ho-
ráková, Jonáš Charousek, Matěj Kufel, Markéta Mrázková, Ondřej 
Pavlát, Markéta Pavlátová, Nicol Plecháčová, Barbora Roštlapilová, 
Tereza Roštlapilová, Marek Semerák, Stela Syrovátková, Jan Tomáš, 

U příležitosti obnovené tradice „Dne stromů“ jsme dne 14. září pozvali do naší mateřské školy paní lektorku Evu Pechovou v rámci projek-
tu „Život stromů“. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, co se týká života stromů a děti  bez dechu poslouchaly výklad, který byl hojně 
doplněn mnoha přírodninami. Některé už děti znaly, neboť často chodíme do Klopotovského údolí, ale něco bylo pro děti úplně nové. 
V neposlední řadě byla pro děti opravdovým zážitkem práce se dřevem. A že byly děti na svůj výrobek opravdu pyšné, se potvrdilo jejich 
přáním, odnést si hotový výrobek rovnou domů a pochlubit se tak svým rodičům. Vše, co pomáhá dětem lépe poznat přírodu, pochopit 
zákonitosti přírody a přírodu chránit, se nám všem zúročí v lepším životním prostředí. 

Děti a učitelky z Mateřské školy Pod Výrovem
V Novém Městě nad Metují

Výstavy
Do konce měsíce máte stále možnost na prohlídkách obdivovat 
rukodělnou práci PhDr. Dany Holmanové, držitelky ocenění „No-
sitelka tradice“, která interiéry vyzdobila svými perníčky, jež jsou 
doplněné o květinové dekorace paní Adriany Karasové.
Do neděle 30. října můžete taktéž shlédnout v Galerii Za Poklad-
nou a v prosklené arkádě zámku výstavu „Fotografi e 2022“. Výstava 
je přístupná v rámci otevírací doby zámku.
Zámek okem fotografa
Koncem září skončila možnost přihlášení do již 9. ročníku naší 
fotografi cké soutěže nazvané Zámek okem fotografa. Za zaslané 
fotografi e všem účastníkům moc děkujeme. Výherci budou vyhlá-
šeni tradičně na našem adventním benefi čním koncertě, který se 
bude konat v pátek 9. prosince 2022.
Více informací naleznete na našem webu www.zameknm.cz. O jed-
notlivých akcích či událostech vás budeme průběžně informovat 
nejenom zde, v Novoměstském zpravodaji, ale i na našich sociál-
ních sítích.
Jménem rodiny Bartoň – Dobenín a Správy zámku s přáním hez-
kého podzimu

Ondřej Daněk a Lucie Oubrechtová

Petr Tomáš, Aneta Tomášová a Klára Wilson. Jindřiška Andělová 
dále získala cenu Gábiny a Antonína Kratochvilových za zajímavé 
zpracování motivu.
Všem moc gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci mezi 
17 fotokluby a přejeme další povedené snímky. 

Eva Vincencová
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Zahájení školního roku na Komendě
» vítání prvních tříd v kině
» turistický kurz 6. tříd
» zahájili jsme plavání
» první rodičovské sdružení – seznámení s vyučujícími 
 na dvoře školy 
» navštívili jsme fi lmový festival
» chystáme Den bez aut, proběhne 22. 9.

První ročníky
Letos máme prvňáků dost, celkem 43, ve dvou třídách. Ještě ne-
dávno jsme slýchali o zemích, jako je třeba Finsko, kde v některých 
fázích vyučování je více asistentů než dětí. K tomu máme sice da-
leko, ale situace se mění i v našem školství a je to tak dobře. Takže 
naše třídní učitelky Iva Králová a Adéla Ješinová mají ve třídě dvě 
asistentky, z nichž vždy jedna je ukrajinská, protože ukrajinských 
dětí máme celkem 12. Po prvním seznámení se školou byli všichni 
prvňáčci uvítáni i v novoměstském kině. 

turistický kurz
Již mnoho let probíhá pár dní po zahájení školního roku turistický 
kurz šestých tříd, tradičně v Deštném. Turistika je doplněna další-
mi sportovními aktivitami a děti si to vždy užijí. Účelem je utužení 

dny evropského dědictví 2022
Po třech letech na naši školu opět přišla řada a my jsme se sta-
li spoluorganizátory Dnů evropského dědictví. Připravit historic-
ký průvod, zajistit průvodce na otevřené památky a pomocníky 
k akcím, které se chystaly na náměstí. Zní to jednoduše, ale aby 
ve stanovený den všechno proběhlo tak, jak má, to není jen tak. 
Najít dostatečný počet dobrovolníků, kteří jsou ochotni obětovat 
svůj volný čas, připravit kostýmy, rozdělit role, připravit texty pro 
průvodce památkami, nacvičit vše tak, aby to klapalo… A nakonec 
ještě doufat, že vše nepokazí déšť. Já věřím, že jsme svěřené úkoly 
zvládli. A je to především o tom, že stále jde najít pro věc nadšené 
lidi, kteří s vámi do toho jdou. Cením si všech našich deváťáků 
a osmáků, kteří se ctí obstáli ve svěřených rolích, a všech učitelů, 
bez jejichž práce bych dnes nemohla říct: Je to za námi a myslím, 
že se nemáme zač stydět.

Mgr. Romana Minaříková 
deváťačka, šlechtična i průvodkyně v jednom
Každé tři roky organizuje naše škola průvod s Janem Černčickým 
a jeho družinou v historických kostýmech na počest Dnů evropské-
ho dědictví. Tento rok průvod vycházel od zimního stadionu v Krčí-
ně a my jsme se ten den ráno z deváťaček přeměnily ve šlechtičny 
a s ostatními se zařadily do družiny zakladatele města. V čele prů-
vodu šli bubeníci a trubači, kteří doprovázeli celý průvod hudbou, 
za nimi poté kráčela pážata. Korouhve v jejich rukou oznamovaly, 
že se blíží zakladatel našeho města. Za nimi jel sám Jan Černčický 

kolektivu, případně seznámení s novými žáky, před „přestupem“ 
na druhý stupeň, který může u některých dětí vyvolávat obavy.

Plavání  
Protože jsem sám na plavání jezdil mnohokrát, měl jsem možnost 
také sledovat, jak dětem plavecký výcvik prospívá. Během těch 
dvou, tří let, se z dětí, které se na začátku mnohdy bojí vlézt do 
bazénu a ani slzičky nejsou vzácné, stávají vodní tvorové, kteří se 
nezaleknou ani můstku u bazénu. Což je bezva. Kromě toho, že si 
pak vodu daleko více užijí, jde samozřejmě i o jejich bezpečnost. 
Dovolená u vody je jednou z nejoblíbenějších. U nás to děláme 
tak, že výcvik začínáme v malém v našem městě, vodou už otrkaní 
borci pak zhruba ve třetí třídě začnou jezdit do Dobrušky. Tak to je 
i letos, třeťáky a čtvrťáky čeká deset kurzů v Dobrušce. Už to za-
čalo.

tajemství staré bambitky II
Určitě je to pořád stejné, do kina se školou povinné děti odjakživa 
těší. I jejich snaha prodloužit pobyt tam a vrátit se co nejdéle, je 
v podstatě milá a nemůžeme se na ně za to zlobit. Nebyli jsme jiní 
a každá změna z přece jen trochu stereotypního školního života 
je příjemná. I pro učitele, přiznejme si. A když je to tak milé, jako 
tento fi lm, pak to rozhodně není ztracený čas a jde pak o víc, než 
o zdvořilou návštěvu akce / festivalu /, která se koná v našem měs-
tě. Líbilo se nám to. Dospělým i dětem. Interiéry, exteriéry, herecké 
výkony... A hlavně - vše dobře dopadlo. V záplavě těch zpráv, které 
se na nás každý den valí, to bylo příjemné pohlazení. Děkujeme. 

Vašek Nýč    

na koni se svou manželkou a družinou, kterou jako ostatní posta-
vy tvořili deváťáci krčínské školy, přestrojeni za dřívější šlechtu. 
Historický průvod procházel přes Rychtu až na náměstí, kde měl 
projev starosta partnerského města Duszniki-Zdrój a starosta No-
vého Města nad Metují, který pak následně zahájil i celý program, 
který byl na tento den speciálně připraven. Po projevu se celá dru-
žina prošla po náměstí, navštívila otevřené památky a nakonec 
i klášter Milosrdných bratří, kde návštěvníky provázeli také žáci 
z Krčína. Pak už jsme svlékly kostýmy, postavy středověkých dam 
se vrátily zpět do minulosti a my jsme se ujaly jako průvodkyně 
návštěvníků kláštera.  

Michaela Pošvová a Kamila Košťálová, 9. A
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Pravidelné okénko IX. / 22
Drazí čtenáři, podzim je tu a s padajícím listím šustí i listy No-
voměstského zpravodaje, kterým právě listujete. Opět vám zpro-
středkuji pár informací, které by vám chtěla sdělit naše krásná 
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany. Ta je stále místem, 
kde nachází plnohodnotné trávení volného času mnoho a mnoho 
žáků. Kapacita školy je v těchto dnech již zcela naplněna - a máme 
i seznam čekatelů na volná místa. Tento fakt je pro školu velkou 
radostí. A pro pedagogy je to opět výzva a motivace pro kvalitně 
odvedenou práci. Důležitá je však stále vaše přízeň, za kterou dě-
kujeme! Prosím teď především rodiče našich žáků, aby věnovali 
zvýšenou pozornost následujícím informacím.
ELEKtRONICKÁ ŽÁKOVsKÁ KNÍŽKa
V minulém školním roce byly zavedeny elektronické žákovské kníž-
ky, které slouží jako komunikační kanál rodičů se školou. Rodiče 
mohou díky elektronické žákovské knížce omlouvat své žáky z ho-
din, mohou poslat zprávu učitelům a samozřejmě mohou kontro-
lovat prospěch žáků. Přístup k elektronické žákovské knížce získali 
rodiče zasláním přístupových pokynů na osobní e-mailové adresy, 
které škole nahlásili. Pokud někdo z rodičů dosud přístupové kódy 
nemá, prosíme, obraťte se na učitele vašich dětí, nebo do kance-
láře školy. Informace vám budou zaslány.
Informace na jednom místě
Milí čtenáři, aktualit ohledně školní docházky do ZUŠ a akcí s tím 
spojených je hodně, proto si dovoluji připomenout webové strán-
ky školy: www.zusnovemesto.cz, na kterých najdete všechny po-

Začátek nového školního roku
Je za námi září nového školního roku, měsíc veskrze nabitý udá-
lostmi. Tradičně jsme 1. září přivítali žáky naší školy, žáci prvního 
ročníku přišli i se svými rodiči, takže průmyslovka po dvou mě-
sících klidu ožila ve všech svých prostorách. A nejen průmyslov-
ka, ale i Odborná škola a Základní škola, s kterými průmyslovka 
tvoří souškolí. Do lavic se tak vrátili ajťáci, strojaři, programátoři, 
obráběči, strojní a jemní mechanici, karosáři a kadeřnice. Poprvé 
v našich lavicích zasedlo i osmdesát prváků. Ty čekal na počátku 
studia na naší škole seznamovací pobyt, a to proto, abychom jim 
usnadnili přechod ze základní školy na školu střední. Mottem ce-
lého programu bylo Bezpečné klima ve třídě. Program byl zamě-
řen na vzájemnou spolupráci, toleranci, ohleduplnost a vytvoření 
přátelské atmosféry ve třídě. Letos jsme opět zavítali do Sněžného 
na chatu Horalka. Žáci třetího ročníku se zúčastnili sportovně turi-
stického kurzu na Pastvinách. Hned od začátku měsíce se rozběh-
la výuka, žáci čtvrtého ročníku maturitních oborů absolvovali od-
bornou praxi ve spolupracujících fi rmách, třeťáky tato praxe čeká 
v říjnu. K naší nemalé radosti fi nišuje rekonstrukce budovy, která 
tak získala nová okna, ke konci se blíží kompletní zateplení a také 
dokončení nové fasády, modernizace probíhá i v interiéru školy.
Pokud vás zajímá, co je na průmyslovce nového, podívejte se na 
naše webové stránky: https://sps.skolynome.cz/ nebo nás mů-
žete navštívit při Dnech otevřených dveří 11. a 12. listopadu 2022 
a 27. ledna 2023. Případně si domluvite návštěvu školy na emailu 
nadezda.binova@skolynome.cz. Aristoteles už ve čtvrtém století 

třebné informace a dokumenty. Zde můžete nahlédnout například 
do výročních zpráv, školního vzdělávacího programu, školního 
řádu a tak dále.
Pravidelné koncerty opět rozezní koncertní sál
Není tomu dlouho, co započala tradice pravidelných, veřejných 
koncertů. Jsou to příležitosti, kdy žáci vystupují před diváky, 
a zároveň nejsou zatěžkáni vědomím, že jde o postupovou sou-
těž, nebo o postupové zkoušky. Koncert, tak zvaně „na ostro“, je 
nejlepší příležitostí, jak se prakticky naučit zvládání veřejného vy-
stupování. Tyto milé koncerty začínají právě v říjnu, a to ve čtvrtek 
20. října od 17 hodin v Koncertním sále ZUŠ. Všichni jste srdečně 
zváni. Skvěle šlapající školní rok nám běží v barvách ročních obdo-
bí. A je to obrovská radost, když může běžet za doprovodu hudby, 
tance, krásných slov a maleb. Ať to takhle běží dál, vám všem!

Lucie Kotěrová

před naším letopočtem pochopil, že rozum bez srdce není k ni-
čemu: „Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není žádné vzdělá-
vání.“

Mgr. Eva Cohornová
Nový studijní obor Kosmetické služby (Kosmetička)
Už delší dobu si uvědomujeme, že v našem regionu chybí atrak-
tivní studijní obor ukončený maturitní zkouškou hlavně pro dívky, 
které nemají zájem o technické a IT obory.
Pro žákyně, ale i žáky současných devátých tříd základních škol 
proto od školního roku 2023/2024 otevíráme studijní obor ukon-
čený maturitní zkouškou Kosmetické služby (Kosmetička). Obor je 
určen mladým sebevědomým lidem, kteří se nebojí komunikovat 
s lidmi a dotýkat se jich, jsou pečliví a trpěliví; zdraví, krása a pů-
vab nejsou pro ně jen prázdná slova. Tento nový zajímavý obor 
Kosmetické služby (Kosmetička) se tak stává součástí nabídky stu-
dia na naší škole. Doplní studijní obory Informační technologie, 
Strojírenství, Mechanik seřizovač – Programátor CNC a učební obo-
ry Kadeřník, Obráběč kovů, Karosář a Strojní mechanik. Podívejte 
se na naše webové stránky: www.sps.skolynome.cz/ nebo nás mů-
žete navštívit při Dnech otevřených dveří 11. a 12. listopadu 2022 
a 27. ledna 2023. Případně si domluvte návštěvu školy na e-mailu 
nadezda.binova@skolynome.cz.

Mgr. Eva Cohornová

s t Ř e d n í  p r Ů m y s l o v á  Š K o l a
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Program Mateřského centra Na zámečku    www.mcnazamecku.cz
DEN ČAS PROGRAM/KURZ SLUŽBA/LEKTOR

pondělí 8:00 - 10:00 Montessori dílny 1,5 - 3 roky Věra Plíhalová
14:30 - 17:30 Helen Doron Angličtina pro děti Andrea Krákorová
16:30 - 17:30 Jóga dětem 5-10 let Lucka Hlošková
17:45 -19:00 Hatha jóga pro rodiče - mírně pokročilí Lucka Hlošková
19:10 -20:15 Jóga pro zdravá záda - začátečníci Lucka Hlošková

úterý 9:00 - 11:00 Výtvarné hrátky pro rodiče s dětmi Šárka Kejzlarová

15:00 - 19:00 Helen Doron Angličtina pro děti Andrea Krákorová              
Lucie Kratěnová

středa 7:45 - 8:45 Jóga pro seniory Lucka Hlošková

9:00 - 11:30 Hýbánky pro rodiče s dětmi 1,5-3roky Lucka Hlošková
14:45 - 17:15 Helen Doron Angličtina pro děti Andrea Krákorová

čtvrtek 9:00 - 11:30 Káva a pokec - volná herna Pavla, Petra, Terka

9:00 - 10:00 Cvičení s miminky Eva Hrádková
10:00 - 11:00 Cvičení s batolaty Eva Hrádková
16:30 - 17:30 Helen Doron Angličtina pro děti Lucie Kratěnová

17:45 - 18:30 Cvičení pro těhotné Anna Krásná                        
Eva Hrádková

18:45 -20:15 Zdravotní cvičení - napřímená páteř Eva Hrádková
pátek 9:00 - 11:00 Helen Doron Angličtina pro děti Andrea Krákorová

14:00 - 15:30 Helen Doron Angličtina pro děti Andrea Krákorová
 

 

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

 
 

 

 

 

Jak vychovat chlapečka  

a jak holčičku?  

sobota 8.října 2022  
14:00 -17:00 

Malý sál Kina 70, Nové Město n. Met. 

Mgr.et. Mgr. Milan Studnička  

  psycholog a psychoterapeut, autor knihy Pohodové rodičovství 

 
 Dozvíte se rozdíly ve výchově chlapců a holčiček.  

 Naučíte se vnímat přirozené rozdílnosti chování u holčiček a chlapečků a jejich 

souvztažnost k přístupu dospělých.  

 Budete rozeznávat základní příčiny konfliktů ve výchově dětí a nacházet jejich 

praktické řešení.  

 Naučíte se předcházet důsledkům nevyřešených problémů a jejich 

destruktivního vlivu na vývoj vztahu s dítětem. 

Vstupné: 300 Kč, rodičovský pár 500 Kč, 
seminář je součástí projektu a dotován z programu MPSV Rodina 

malé občerstvení zajištěno 

přihlášky online na webu do 5.10.2022 
 
 

 

2022
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Nové město nad metují na historických fotografiích
(IX) Živnostníci, část druhá

1

3

V Komenského ulici stávala (na místě dnešního Hotelu Rajská zahrada) tiskárna Theodora Böhma . Ten zde v druhé polovině 19. sto-
letí  vybudoval jeden z nejvyspělejších tiskařských závodů v Rakousku-Uhersku. Vyráběl propagační materiály, kalendáře, obchodní 
papíry, pohlednice a tiskl knihy v pozoruhodné kvalitě (foto 1). Josef Kosek pracoval v kupeckém krámku Františka Smoly jako 
obchodní vedoucí. V roce 1897 dům čp. 1232 odkoupil a modernizoval. Rodina Koskových zde bydlí i podniká dodnes. Jen domovní 
znamení na fasádě se změnilo (foto 2). První novoměstská strojní tkalcovna a úpravna pestrobarevného zboží firmy Glass-Bondy 
měla sídlo v Nádražní ulici. V roce 1888 nechali oba obchodní partneři přebudovat stávající škrobárnu v moderní tkalcovnu se  
40 stavy. Pracovalo zde více než 100 zaměstnanců (foto 3). Kromě tiskařů, kupců a textilních průmyslníků působila ve městě i řada 
dalších podnikatelů. O nich si povíme třeba někdy příště...

Text: Jiří Švanda
Foto: archiv Městského muzea Nové Město nad Metují

2
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Poděkování

Poznejte rozmanitost regionálních výrobků Kladského pomezí

Již 16 let pořádáme letní tábory na Pavlátově louce. V posledních 
letech jsme si všimli, že do areálu začíná město více investovat  
a postupně ho zvelebovat. Jsou modernizovány toalety, v umývár-
nách jsou nové sprchy a pákové vodovodní baterie. Bylo vyměně-
no staré zářivkové osvětlení ve společných prostorách za moderní 
a mnohem úspornější. Nového led osvětlení se dočkaly i chatky, 
které měly donedávna velice zastaralá světla. Celý areál má i nové 
venkovní osvětlení. Modernizací prošlo i zařízení kuchyně.  
Nemalý podíl na všech úpravách má určitě p. Alice Frischová, která 
má celý areál v pronájmu.
Poděkování ale patří zejména Vám -  městskému úřadu - jako ma-
jiteli areálu, že dokážete investovat i do míst, která nejsou běžným 
občanům z Nového Města viditelná.
Rádi bychom vyslovili poděkování i paní Martině Christophové  
z Bartoňovy útulny v Pekle, která se se svými kuchařkami starala  

Kladské pomezí se již od roku 2016 řadí mezi regiony s vlastní 
ochrannou známkou regionálních výrobků - Regionální produkt 
Kladského pomezí. Do této chvíle jich bylo certifikováno více než 
20. Najdete mezi nimi různé pochoutky, šperky, keramiku, byto-
vé doplňky, mýdla a koupelové soli, ale také výrobky, které potěší 
především děti.

V letošním roce se řady stávajících regionálních produktů rozrost-
ly o kolekce ložního prádla značky Darré z Náchoda s autorskými 
vzory a kresbami. Rodinná firma působí na českém trhu již od roku 
2008 a navazuje na textilní tradici našeho regionu. Dalším nově 
certifikovaným výrobkem je Omalovánkový průvodce městy od  

o skvělou stravu po celou dobu našeho dětského tábora.
Letos jsme opět navštívili s dětmi komentované prohlídky vaším 
města, které pořádá městské informační centrum. Zaměstnancům 
proto děkujeme za velice poutavé a zajímavé vyprávění o historii 
města.
Každým rokem si chodíme zalézt se členy horolezeckého oddílu 
HOVRCH do jejich krásného areálu HIS. Zde musíme jmenovat pře-
devším pana Lukáše Hojného, který se nám tu vždy spolu se svými 
kolegy věnuje.

Do Nového Města nad Metují se budeme proto rádi vracet i v příš-
tích letech. 

Majka a Petr Vaškovi
Pardubice

Michaely Luňákové ze Studnice. Originálně zpracované brožury 
vás provedou městy Česká Skalice, Červený Kostelec či Jaroměř,  
a do budoucna autorka plánuje tvorbu dalších. Její snahou je mi-
lou formou děti nejen zabavit, ale také obohatit jejich vědomosti.

Hlavním cílem certifikace je podpora lokálních producentů a pro-
pagace místních výrobků pod jednotnou značkou. Jedná se o oce-
nění za čas a péči, které tvůrci výrobě věnují, za myšlenku, kterou 
svým výrobkům vdechli, a samozřejmě za to, že pocházejí z regio-
nu Kladské pomezí. Pro certifikaci musí výrobci splnit řadu kritérií. 
Komise hodnotí původ surovin tvořících výrobek, podíl ruční prá-
ce, originalitu a výrobu šetrnou k životnímu prostředí. 

Regionální produkty Kladského pomezí jsou k dostání v různých 
dárkových obchodech, na trzích, jarmarcích a dalších akcích, ale 
mnohé z nich můžete zakoupit také v místních informačních cen-
trech. Přehled všech naleznete na našem webu www.kladskepo-
mezi.cz.

Markéta Tomanová 
manažer pro styk s veřejností
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Volby do zastupitelstev obcí konané 23. 9. – 24. 9. 2022

V září letošního roku jsme volili už deváté zastupitelstvo města od 
roku 1990. Vybírat členy místních samospráv z více kandidátů, či 
volebních stran však mohli již voliči v období rakouské monarchie 
a meziválečného Československa. A volby to byly mnohdy vypjaté. 
Počátek novodobé obecní samosprávy se v Království českém da-
tuje do roku 1850. Souvisí s revolucí z roku 1848, jež v Rakousku 
smetla starý feudální řád a nastolila nový. Zrušeny byly vrchnos-
tenské úřady a regulované magistráty. Ve venkovských i městských 
obcích je nahradily volené samosprávy (zastupitelstva).
Do obecních samospráv (zastupitelstev, resp. výborů) se v době 
monarchie volilo na základě veřejného, přímého, nevšeobecného 
a nerovného hlasovacího práva. Uplatňovala se představa, že do 
veřejných záležitostí v obci může mluvit zejména ten, kdo se po-
dílí na jejich financování. Hlas toho, kdo se podílel více, měl větší 
váhu. 
Právo volit do obecního výboru měli občané obce, kteří byli rakous-
kými státními občany a platili z nemovitosti, živnosti nebo z příjmu 
v obci přímou daň. Nejednalo se pouze o fyzické osoby, ale rovněž 
o osoby právnické (různá družstva, akciové společnosti apod.). Ve-
dle nich se voleb mohly zúčastnit tzv. honorace (z latinského ho-
nor – čest, důstojnost), a to bez ohledu na to, zda platily daně. Byli 
to čestní občané, duchovní, dvorští, státní a zemští úředníci, úřed-
níci veřejných fondů, důstojníci a další vojenské osoby, doktoři  
s akademickou hodností z rakouských univerzit, učitelé obecných  
a vyšších škol v obci. Volit mohly svéprávné osoby mužského 
pohlaví starší 24 let. V některých případech zákon připouštěl za-
stoupení plnomocníkem. Tohoto institutu mohly využít např. ženy  
a osoby nezletilé, pokud samozřejmě v obci platily daně. Právo 
být zvolen měli občané mužského pohlaví, kteří měli právo volit, 
dosáhli 24 let a těšili se plnému požívání občanských práv.
Do obecních výborů se volilo ve dvou či třech volebních sborech. 
Ty se vytvářely tak, že voliči byli v seznamech seřazeni za sebou 
podle výše placených daní od největšího plátce po nejmenšího. 
Příslušníci honorací a čestní občané byli zpravidla zařazeni do prv-
ního voličského sboru, méně často do druhého, či třetího. Poté 
se tento seznam rozdělil tak, aby na každou jeho část připadla 

zhruba třetina daní (nebo polovina v případě dvou sborů). Sbory 
byly různě početné, ale každý z nich volil stejné množství členů 
obecního výboru. Ve dvou sborech se volilo do zastupitelstev spí-
še menších obcí. Počet voličů v každém sboru musel činit alespoň 
dvojnásobek tímto sborem volených členů a náhradníků výboru. 
Rozsah volebního práva můžeme ilustrovat na příkladu Krčína  
a Nového Města nad Metují. Městys Krčín obývalo v roce 1900 
podle údajů ze sčítání lidu 1 556 lidí. Volební seznam zpracova-
ný o rok později obsahuje 166 osob, jež mohly rozhodovat o slo-
žení obecního výboru. Z nich se však ve 36 případech nejednalo  
o fyzické osoby s bydlištěm v Krčíně, šlo o čestné občany či vlast-
níky nemovitostí, kteří v městysi nebydleli, ve třech případech to 
byly právnické osoby. Volit tak mohlo pouze 8,4 % fyzických osob 
s bydlištěm v Krčíně (včetně nezletilých). Z mužů se voleb mohlo 
zúčastnit zhruba 15 % a mezi ženami necelá 2 % (za ženy mohl 
hlasovat pouze plnomocník). Důvod poměrně malého počtu osob  
s volebním právem spočívá paradoxně v prudkém rozvoji průmys-
lu v obci. V roce 1892 byly založeny textilní závody Ferdinand Přibyl 
(od roku 1904 Ferdinand Přibyl a synové), jež se na příštích několik 
desetiletí staly největším místním zaměstnavatelem. V mechanic-
ké tkalcovně zde lidé pracovali na 100 (rok 1892), 200 (rok 1900)  
a 250 stavech (1907). Zaměstnanci pracující v textilce a v dalších 
průmyslových podnicích však většinou neměli volební právo. Mno-
zí přišli do obce relativně nedávno (největší přírůstek obyvatel 
Krčín zaznamenal v posledním desetiletí 19. století) a nebyli její-
mi občany, ale pouze tzv. přespolními. Dělníci v obci nemovitos-
ti nevlastnili a pouze někteří platili přímé daně. Rozhodující vliv  
v obecní samosprávě si proto až do zavedení všeobecného a rovné-
ho volebního práva do obecních zastupitelstev v roce 1919 udržo-
vali rolníci, byť již zdaleka netvořili většinu obyvatel Krčína (v roce 
1923 bylo zemědělství hlavním zdrojem obživy pouze pro 35 rolníků 
a chalupníků).  V roce 1901 převažovali voliči s povoláním rolník či 
domkář ve druhém i třetím voličském sboru. Postupná změna pro-
fese zastupitelů je patrná až v meziválečném období. 

Pokračování příště
Jan Čopík

Zvolení zastupitelé dle výsledku

z  h i s t o r i e  n o v é h o  m ě s t a  n a d  m e t u j í  a  j e h o  s a m o s p r á v y  ( v o l b y )

Výsledky voleb
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Zubní pohotovost - říjen 2022
Zubní pohotovost je zajišťována v sobotu, v neděli a ve svátek od 8.00 do 12.00 hodin. Po celý víkend jsou k dispozici dva lékaři.

sobota 1. října 
Neděle 2. října

mUdr. daniel Blažek
17. listopadu 388
Police nad Metují
Tel.: 491 543 844

mddr. Jana Kyselá
Rokolská 123
Nový Hrádek

Tel.: 495 496 030

sobota 8. října
Neděle 9. října

mddr. Pavel Jirásek
Běloveská 123, Náchod

Tel.: 703 600 915

mddr. anna Just
Komenského 72

Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 946

sobota 15. října
Neděle 16. října

mUdr. Renata čábelková
Jiřího z Poděbrad 937

Hronov
Tel.: 491 482 911

mUdr. Lucie strnadová
Z. Němečka 130

Jaroměř – Josefov
Tel.: 491 812 495

sobota 22. října
Neděle 23. října

mddr. Petr Houštěk 
Machov 119

Tel.: 602 333 466

mUdr. Jan Klimek
Českých bratří 407

Náchod
Tel.: 491 427 603

Pátek 28. října
mUdr. Jan Kubec
17. listopadu 388
Police nad Metují
Tel.: 491 543 398

mddr. Lubomír Šeda
Komenského 72

Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 946

sobota 29. října
Neděle 30. října 

mUdr. Jana malíková
Denisovo nábřeží 665

Náchod
Tel.: 491 428 885

mUdr. Blanka Filipová
Komenského 10

Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 721

Cyklistické soustředění v Litoměřicích
Stalo se tradicí, že cvičitelé organizace Sport pro všechny (SPV) tráví jeden prázdninový týden společně v některém z krásných míst naší 
republiky. Předloni jsme navštívili Poděbradsko, loni Blatensko, letos jsme prožili sportovní týden v Litoměřicích. Měli jsme možnost na-
vštívit zajímavá místa regionu - historické Litoměřice, komplex Terezín, zámek Ploskovice, zoo Ústí nad Labem a další. I když se krajina zdá 
rovinatá, výjezdy na některé kopce - Radobýl, Lovoš, Střekov, Varhošť - nám daly zabrat. Po cyklistickém výkonu jsme relaxovali v krásném 
areálu koupaliště v Litoměřicích, v němž jsme byli ubytováni. Sportovní týden proběhl bez komplikací, všichni, malí i velcí, si pobyt užili. 
Nyní se již pilně připravujeme na naše pravidelné aktivity v tělocvičně novoměstské sokolovny. Rozpis cvičení jednotlivých složek najdete 
na našich web. stránkách. Neváhejte, přijďte si zacvičit! Rádi přivítáme děti i dospělé.

Mgr. Jolana Lásková

s p o r t

Klub seniorů dobrá pohoda / Okénko pro naše seniory – říjen 2022

sobota 1. 10. 2022 
Setkání ve 13.00 h. v Infocentru na Husově náměstí pan Švan-
da pro nás připravil jako dárek k Mezinárodnímu dni senio-
rů procházku s trekingovými holemi (hole zapůjčí). Závěrem 
bude sladká odměna v Cukrárně u Kamily.

Úterý 4. 10. 2022
Setkání ve 14.30 h. v kině. Budeme promítat film „Srdce na 
dlani“.

čtvrtek 6. 10. 2022 
Setkání ve 14.30 v kině. Dnešní odpoledne věnujeme volné 
zábavě – různé hry pro rozvoj myšlení, procvičování celého 
těla, pouštění CD. Věřím, že se všichni zapojíte, případně 
něco zajímavého připravíte.

čtvrtek 13. 10. 2022 
Setkání ve 14.30 h. v kině. Pozvání na dnešní setkání přijala 
Paní Lucie Hloušková. Název je zaměřen ke    Světovému dni 
duševního zdraví, který byl 10. 10. 2022. „Duševní zdraví cesta 
ke štěstí“. 

Úterý 18. 10. 2022 
Setkání ve 14.30 h. v kině. Budeme promítat film „Myši patří 
do nebe“.

čtvrtek 20.10.2022 
Setkání ve 14.00 h. u novoměstského kláštera. Pan Souček 
nás seznámí s plány, které se připravují pro tento objekt, aby 
zase mohl sloužit novoměstským občanům.

čtvrtek 27. 10. 2022
Setkání ve 14.30 h. v kině
 
Všichni se můžete těšit na hudební zážitek, který pro nás při-
pravila paní Pavla Potůčková s dcerou.

ZměNa PROGRamU VYHRaZENa, sLEdUJtE VÝVěsKY a NOVO-
městsKÝ ZPRaVOdaJ  

ZA KLUB SENIORŮ ZDRAVÍ VĚRA MIMROVÁ         
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Národní házená 
v Krčíně v říjnu 2022

FLORBAL

  w.fbsn o.czwww.fbsnovemesto.cz

 nás baví

NÁBOR od 6 let

FLORBAL
tréninky

2011 a mladší
Po 15:30 - 17:00 ZŠ Malecí
Čt  15:15  - 17:00 ZŠ Malecí

2008 - 2010
Po 17:00 - 18:30 ZŠ Malecí
St  17:30 - 19:00 ZŠ Komenského
Čt  17:30 - 19:00 ZŠ Malecí

kontakt
Zdeněk Krákora
603 426 048 | zdenek.krakora13@gmail.com

SOKOL KRČÍN 

NÁRODNÍ HÁZENÁ NÁRODNÍ HÁZENÁ
UVÍTÁ NOVÉ ČLENY 

 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT ČI ROVNOU ZAPOJIT NA NAŠE TRÉNINKY: 

 PŘÍPRAVKA (4 – 7 LET): STŘEDA (L. MAREK: 606 625 909) 

 MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (7 – 12 LET): PONDĚLÍ, ČTVRTEK (C. ŠTĚPÁNEK: 606 541 198) 

 MLADŠÍ ŽÁCI (7 – 12 LET): ÚTERÝ, ČTVRTEK (P. KOTLÁŘ: 724 107 846) 

Kde: 

 SOKOLOVNA V KRČÍNĚ (NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ) 
 

PŘÍSPĚVEK ZA ČLENSTVÍ: 500 Kč/šk. rok (potvrzení k příp. proplacení zdravotní 
pojišťovnou) 
 

 

 

 

 

 

Rozpis domácích prvoligových zápasů krčínských národních 
házenkářů a házenkářek:

1. 10. 2020
Sokol Krčín – TJ Nýřany  15:00 h.  muži

2. 10. 2022
Sokol Krčín – Sokol Nezvěstice 10:30 h.  muži

15. 10. 2022
Sokol Krčín – TJ Přeštice  16:00 h.  muži

16. 10. 2022
Sokol Krčín – TJ Stará Ves  09:30 h.  ženy
Sokol Krčín – TJ Příchovice  11:00 h.  muži

22. 10. 2022
Sokol Krčín – Sokol Podlázky 15:00 h.  muži

23. 10. 2022
Sokol Krčín – SK Studénka  11:00 h.  muži
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s p o r t

ZPRÁVY Z NOVOměstsKÉHO FOtBaLU

V srpnu začala pro novoměstské fotbalisty nová sezona. Soutěžní 
ročník 2022/2023 krajských mistrovských utkání rozehrála všechna 
naše družstva včetně předpřípravky, která startuje v okresní sou-
těži v rámci OFS Náchod.

dRUŽstVa mFK v soutěžích:
AM GNOL 1. A třída     -  muži
KLENOT KS U19      - starší dorost
DAHALS KP U15        - starší žáci
MEKKAGROUP KP U13 - mladší žáci
DRANA KP U11  - starší přípravka
EKO DELTA KP U9   - mladší přípravka
OFS Náchod KS       - předpřípravka
Od 6. září jsme spustili projekt  „Fotbalová školička“. Na zahajova-
cím tréninku se sešlo na 15 kluků a dívek a bylo patrné, s jakým 
zápalem se zapojili do různých her a cvičení. Své ratolesti přivedl  
i bývalý mládežnický reprezentant Honza Hable.
Máme velkou radost, že se nám hlásí stále další kluci a holky, kte-
ří chtějí sportovat a hrát fotbal. Patrné je to hlavně v kategoriích 
mladší a starší přípravky. Když k tomu přidáme výborné výsledky 
těchto kategorií, tak nám to jen potvrzuje to, že v tréninkové práci 
jdeme správným směrem.
Jako ocenění práce našich trenérů byl udělen klubu MFK Nové 
Město n.Met., z. s., statut „Krajské středisko mládeže“, což obdržely 
pouze 4 kluby v rámci působnosti KFS Hradec Králové.

Muži rozehráli svou soutěž se střídavými úspěchy a po 6 odehra-
ných kolech jsou na 6. místě průběžné tabulky a neztrácejí tak 
kontakt se špičkou soutěže.

tabulka po 6 kole

Pořadí týmů     Záp.  V  P VP PP Skóre Body

1. TJ Železnice            6    4 1   0 1 16:9 13
2. SK Česká Skalice           6     1   1 1   18:9  12
3. SK Roudnice                 6  3   1  1 1  17:8  12
4. SK Lázně Bělohrad    6   3   2   1      0        15:9  11
5. FC Nový Hradec Králové  6   3  2  0    1       19:15   10
6. MFK Nové Město n. Met.  6   3  3   0      0       21:14 9
7. TJ Sokol Třebeš B         6    2   2   0      2        14:10  8
8. TJ Slovan Broumov      5     2   2   1  0         10:10  8
9. SK Miletín    5       2   2   1  0       7:10  8
10. SK Sobotka           6   2   3   1      0          10:14  8
11. SK Bystřian Kunčice     6     2   3   1     0         13:23   8
12. TJ Lok. Hradec Králové    6     2   3   0  1 8:13   7
13. FK Náchod B            5  1   2   0  0 6:14  7
14. MFK Trutnov B       5     1   2   1      1 8:13 6
15. SK Třebechovice p. O.  6 1   3   1      1 4:10 6
16. TJ Sokol Stěžery       6   1   3   0      2 8:13  5

Jaroslav Macháček
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Věříme, že to společně zvládneme a nové prostředí 
bude zážitkem a odměnou pro všechny!

K následujícímu rozhovoru jsme si pozvali netradičně i tento mě-
síc opět předsedu TJ Spartak NMnM Ing. Vladimíra Vika a požádali 
ho o upřesnění a aktuality, týkající se následující sezóny a tolik 
diskutované a hlavně nezbytně nutné rekonstrukce zimního sta-
dionu v Novém Městě nad Metují.

1. sezóna 2022/2023 pomalu klepe na dveře, tak nemůžeme začít 
jinak. Jaké jsou cíle a očekávání od nadcházejícího ročníku? 
Otevřeně musím říct, že je to kombinace pocitů spojených s oče-
káváním, zápalu, radosti a těšení se, zároveň ale i plných obav, 
stresu a nervozity spojené s chodem klubu. Kromě běžného chodu  
a s tím spojených „starostí“ by nás totiž měla čekat dlouho pláno-
vaná rekonstrukce zimního stadionu (ZS), což bude možná zkouška 
ze všeho největší. Zejména pak v kombinaci se zajištěním chodu  
a fungování všech kategorií.

2. Když už jste zmínil plánovanou rekonstrukci zimního stadionu,  
v jaké fázi se vůbec aktuálně celý projekt nachází? 
V úvodu se musím přiznat, že ještě před několika měsíci bych si 
nechtěl a možná ani nedokázal představit, že kvůli rekonstrukci ZS 
budeme muset „omezit“ hokejovou část sezóny a budeme nuce-
ni jednotlivé kategorie obsadit po okolních stadionech. Aktuální 
situace na stavebním trhu a částečně i v energetice nás však na-
konec donutila i přes prvotní představy jít touto cestou a být za ni  
i vděčni. Jen pro představu všech čtenářů uvedu krátkou informa-
ci, proč i pro nás samotné je těžké něco koncepčně plánovat. Sa-
motná žádost na rekonstrukci byla u Národní sportovní agentury 
(NSA) podána v lednu 2021, dnes máme září roku 2022 a my stále 
nemáme v ruce oficiální a závěrečné stanovisko.  

3. Kdy by měl být tedy celý projekt případně zahájen a jaký je 
předpokládaný harmonogram prací?
K dnešnímu dni je situace taková, že máme vysoutěženého ge-
nerálního dodavatele stavby, předschválené spolufinancování ze 
strany radnice Nového Města n. Met., obdrželi jsme ze strany NSA 
oficiální stanovisko, že náš projekt byl z jejich strany vybrán k finan-
cování a nyní již cca 3 týdny čekáme, po podání finálních podkladů 
a dokumentů, na závěrečné a finální vyrozumění. Ve stručnosti by 
se tedy dalo říci, že možnost zahájení prací je velmi blízko, nicmé-
ně dokud nebudeme mít v ruce oficiální vyrozumění a stanovisko  
o přidělení dotace ze strany NSA, tak zároveň i velmi daleko. Pokud 
ale vše půjde tak, jak by mohlo, tak chci věřit, že cca na přelomu 
září a října by se mohlo začít s fyzickou realizací a od 1. 1. 2023 bych 
nás rád viděl zpět v Novém Městě. S tímto datem by se pak také 
měla rozběhnout tradiční Školička bruslení a také bruslení škol  
a školek z Nového Města nad Metují a bližšího i vzdálenějšího okolí.

4.Znamená to tedy, že jednotlivé kategorie budou po čas realizace 
v „azylu“ na okolních zimních stadionech? 
Ano, je to tak. Rodiče a hráče jsme se na tento možný scénář sna-
žili dlouhodoběji připravovat a dopředu komunikovat, že tento 
scénář může nastat. Čím více plynul čas, začalo vše dostávat reál-
nější a reálnější obrysy. V současné chvíli je to tak, že „A“ tým by 
měl řešenou část sezóny odehrát ve Dvoře Králové, junioři patrně  
v Opočně, dorost v Třebechovicích, starší a mladší žáci + 4. a 3. 
třída v Rychnově, 2. a 1. třída pak v Hronově, kde by měl působit  
i oddíl krasobruslení. O všem tedy ještě budeme jednat i se zá-
stupci města, ale pokud vše zdárně dopadne, měli bychom po 
dobu rekonstrukce fungovat dle výše uvedeného modelu. 

5. Jak na celou situaci reagují rodiče a děti? 
Přiznám se, že informace a zpětnou vazbu mám zejména skrze 
trenéry a vedoucí, nicméně ze zpráv, které jsem dostal, věřím, že 
drtivá většina z nich celou situaci chápe a táhneme za jeden pro-
vaz. Každému je asi jasné, že se se současným stavem našeho ZS 
musí něco stát, pokud má být jeho provoz zachován pro další roč-
níky a možná i příští generace. Otevřeně si totiž musíme přiznat, 
že kvalita stávající ledové plochy a mantinelů v NMnM je nejhorší  
v regionu, a to rozhodně není vizitka, kterou se chceme prezen-
tovat. Jsem si vědom toho, že největší oběť musí ve finále přinést 
samotné děti a jejich rodiče, nicméně věřím, že nové prostředí  
a vyšší kvalitativní standard bude ve finále pro všechny takovým 
lákadlem, že 4měsíční výstup z komfortní zóny bude něco, co 
všichni zvládneme, když už jsme zvládli dva covidové roky. 

6. Co se týče „a“ týmu, tak ten bude mít tedy své zázemí po dobu 
plánované rekonstrukce ve dvoře Králové. Co od toho osobně oče-
káváte? 
Je škoda, že po loňské sezóně, kdy se po letech znovu začali vracet 
diváci v NMnM do hlediště a měli jsme ve finále nejvyšší návště-
vy v rámci Královéhradeckého kraje, tak že na tuto sezónu nebu-
deme moci navázat. Obzvlášť v situaci, kdy se do novoměstských 
barev vrací celá řada našich odchovanců. Na druhou stranu nutno 
ale i přiznat, že po konci „A“ týmu ve Dvoře Králové se nám nako-
nec otevřela i lehce komfortnější cesta, než jsme sami očekávali. 
Tím mám na mysli nejen časové kapacity, ale zároveň i kvalitní 
prostředí a zázemí a snad i po hokeji chtiví a hladoví fanoušci. 
Mnoho našich hráčů navíc buď ze Dvora Králové přímo pochází  
a nebo jsou s místním klubem alespoň z části spjati, tak snad i pro 
místní fanoušky nebudeme úplně cizí a vezmou nás alespoň po 
čas našeho působení ve Dvoře za vlastní. Vždyť, budu-li konkrét-
ní, tak jména jako Topol, Čáp, Vitebský, Mert, Franc, Klust, Veselý, 
Lelka, Hynek, Dvořák… to všechno jsou borci, kteří mají z minulosti 
s dvorským hokejem větší či menší spojitost, a kteří budou opět 
brázdit dvorský led. 
A pokud bude zájem, což pevně věřím že ano, tak i pro naše fa-
noušky bychom chtěli připravit určitý bonus. Ve spolupráci s fan-
klubem bychom chtěli zkusit vypravovat na „domácí“ zápasy ve 
Dvoře fanouškovský autobus. Detaily sice ještě ladíme, ale snad 
to bude ve finále zážitek pro všechny a snad to i všichni společně 
vše zvládneme!

Děkuji za rozhovor.
Petr Lukášek

Rozpis KLm říjen 2022
Domácí zápasy budou sehrány na ZS ve Dvoře Králové nad Labem.

1. kolo - 2.10. 2022 neděle - 17.00 - TJ Spartak NMnM x SK Třebechovice p.O. 
2. kolo - 5.10. 2022 středa - 18.00 - HC Trutnov x TJ Spartak NMnM 
3. kolo - 9.10. 2022 neděle - 17.00 - TJ Spartak NMnM x HC Opočno 
4. kolo - 12.10. 2022 středa - 18.00 - HC Náchod x TJ Spartak NMnM
5. kolo - 16.10. 2022 neděle - 17.00 - TJ Spartak NMnM x Stadion Nový Bydžov
6. kolo - 19.10. 2022 středa - 18.00 - HC Jaroměř x TJ Spartak NMnM 
7. kolo - 23.10. 2022 neděle - 17.00 - TJ Spartak NMnM x BK Nová Paka 
8. kolo - 26.10. 2022 středa - 18.00 - TJ Spartak NMnM x HC Jaroměř 
9. kolo - 30.10. 2022 neděle -17.00 - SK Třebechovice p.O. x TJ Spartak NMnM

s p o r t
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Oslavencům hodně štěstí, 
pevné zdraví a vše nejlepší přeje redakce.

V srpnu 2022 oslavili svá životní jubilea
70 let

Helena Smolová
Jaroslav Rais

Věra Hofmanová

75 let
Marie Suchánková
Bohumila Čiháková
Blanka Macánová

Marie Široká
Jindřich Laburda

75 let 
Eva Kollertová
Věra Nováková

85 let
Brunhilda Řehořová

90 let
Marie Kůstová

Bartolomej Maga

92 let
Zdeněk Imlauf

Rozloučení se zesnulými
V srpnu 2022 z našich řad odešli

Karel Bureš, Jiří Suchánek, Antonín Vancl 
Olga Vanclová, Miloš Vondra, Alena Židová 

Čest jejich památce!

Klub českých turistů
Program říjen 2022
8. 10. 2022 (9.10.)
Zazimování základny na Rezku
Brigáda - příprava základny na zimu - sraz v 9 hodin na zá-
kladně. Vedoucí: Soňa Novotná.

15. 10. 2022
mladé Buky - sklenářovice – Rýchorská bouda – Ozón – Žacléř
Vycházka podzimními východními Krkonošemi - cca 15 km.
Vedoucí: V. Matušková, M. Skládalová.

28. 10. 2022
Kozí hřbety
Tradiční vycházka okolo Kozího hřbetu.
Vedoucí: Jaromír Bajer.

s novou mapou už nezabloudíte
Ani během prázdnin jsme nelenili a připravili nový propagační 
materiál, který vám nabídne dostatek inspirace k poznání města 
a jeho okolí. Výsledkem našeho snažení je oboustranná mapa, kte-
rá zachycuje Nové Město nad Metují i region Novoměstsko. Plánek 
je určen všem, bez ohledu na to, zda volíte raději chůzi, kolo nebo 
auto pro přesun z místa na místo. Najdete na něm vyznačené (cy-
klo)turistické trasy, hlavní i vedlejší silnice a ilustracemi Tomáše 
Chluda znázorněné největší atraktivity jednotlivých obcí. V legen-
dě se poté dozvíte, kde můžete spatřit kamerunskou kozu, kata-
pult nebo zlatou Pannu Marii.

Mapa je k dostání ZDARMA v informačním centru nebo v sekci Prů-
vodce městem na webu www.infocentrum-nmnm.cz.

Text: Andrea Kecová a Jiří Švanda
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PLACENÁ INZERCE

Koupím jakékoliv
 mince a bankovky,

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

i neplatných peněz směnárnou.
Jsem členem České numismatické

společnosti. Seriozní jednání.
Petr Bárta, Husovo náměstí 1229

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

telefon 491 470 530 nebo 602 107 815

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

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

Odpovědný redaktor: Eva Kupková (EK)
Redakční rada: 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.

Novoměstský zpravodaj si můžete předplatit
v pokladně Městského úřadu.

Přistavování kontejnerů
soukromým osobám,

sdružením, fi rmám

Přeprava suti, odpadu, paliv,
stavebního materiálu apod.

Likvidace odpadu

Zajištění prodeje
palivového dřeva

Vrchoviny 142, Nové Město n. Met.
telefon 733 793 117
www.kontejnerydoprava.cz

Kontejnery.Vrchoviny@seznam.cz

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS

Žaluzie vnitřní, venkovní, vertikální,
látkové roletky, venkovní rolety,

lamelové dveře, sítě proti hmyzu,
těsnění oken, dveří, markýzy, plisé,

japonské stěny

Vrchoviny 122
Nové město nad metují

tel.: 733 309 616
e-mail: mervart.ladislav@quick.cz

Óóó, 50 odstínů šedi!
Budete nadšeni, výběr venkovních dlažeb je opravdu široký. 
Je pak na vás, jestli dáte přednost velkoformátové 
barevné dlažbě nebo zůstanete u klasické šedé.

800 404 010



Restaurace u Paďourů na Husově náměstí 

pořádá dne 7. - 9. 10. 2022 

POSVÍCENECKÉ
POCHOUTKY

Kachýnka, řízky, svíčková, koláčky, atd.

F. L. VĚK PO PŮLSTOLETÍ
výstava fotografií Miroslava Holči
z natáčení populárního TV seriálu

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

O t e v ř e n o  ú t e r ý – s o b o t a
o d  1 0  d o  1 2  a  o d  1 2 : 3 0  d o  1 6  h o d i n .

__________________________________________
w w w. m u z e u m - n m n m . c z

1 .  1 0 .  –  3 0 .  1 2 .  2 0 2 2 Sháním negativy nebo fotografi e
jakéhokoliv formátu z natáčení 

seriálu F. L. Věk 
případně koupím. 
Tel.: 723 536 992.

Sháním negativy nebo fotografie



V sobotu 6. srpna 2022 proběhla vernisáž k výstavě  
Spadl z višně a jiné práce brněnského sochaře Jiřího Sobotky. 
Zahájení proběhlo za příznivého počasí v zámecké aleji  
u Městské galerie Zázvorka. Úvodní slovo Petra Suchánka 
hudebně doprovodili Pavel Čermák a Marek Macek.  
Za přítomnosti autora i mnoha návštěvníků byla výstava 
otevřena pro širokou veřejnost. 
 
Výstava bude ke zhlédnutí do 8. října 2022.  
Otevírací doba galerie je od úterý do soboty  
10 – 12 a 12:30 – 16 hodin.

JIŘÍ  
SOBOTKA
Spadl z višně 
a jiné práce

Městská galerie Zázvorka 
U Zázvorky 1210 
Nové Město nad Metují

fotografie: Jindřich Buchal


