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Jak byste zhodnotil uplynulý rok 2021?
Uplynulý rok byl stejně jako rok předcháze-
jící pro nás všechny velmi náročný.
Z důvodu stále trvající koronavirové pan-
demie musela být během roku provedena 
různá opatření v oblasti školství, kultury 
a sportu, která zasáhla život každého z nás. 
Neustále jsme se museli potýkat s novými 
krizovými situacemi a operativně je řešit. 
Rád bych proto touto cestou poděkoval 
všem městským složkám a všem dobrovol-
níkům, kteří se potýkali s řešením různých 
překážek v často nestandardních podmín-
kách, za jejich obětavost, vstřícnost a so-
lidaritu.

Ve čtvrtek 9. prosince 2021 schválili zastu-
pitelé na svém jednání rozpočet pro rok 
2022. Které nejvýznamnější investice jsou 
naplánovány pro letošní rok?
Na posledním prosincovém zasedání no-
voměstského Zastupitelstva, došlo ke 
schválení návrhu rozpočtu města na rok 
2022. Jeho součástí je řada stavebních akcí. 
Například stavební úpravy a opravy ulic 
Pod Výrovem, Kpt. Jaroše, Družební, Školní 
a Stavební. Dále opravy chodníků v ulicích 
Sokolská, Nádražní, U Zázvorky. Investovat 
se také bude do školských zařízení jako je 
Základní umělecká škola, kde dojde k sa-
naci zdi, dále MŠ Krčín, kde bude vybudo-
vána ložnice z prostor bývalé pošty a MŠ 

Rašínova, kde dojde k rekonstrukci spojo-
vacího krčku a výměně rozvodů vody.  Mezi 
další investiční projekty, které se budou 
realizovat z rozpočtu pro rok 2022, patří 
nový přístřešek autobusové zastávky ve 
Vrchovinách, lávka pod zámkem, inundační 
most v Husitské ulici v Krčíně, stabilizace 
skály pod Městským muzeem, rekonstruk-
ce bytových jednotek v domě s pečovatel-
skou službou, zahájení přestavby bytového 
domu Metuj, doplnění prvků na dětském 

hřišti ve Spech, nové stromořadí podél 
příjezdové cesty k letišti nebo revitalizace 
parku u MSSS Oáza. V příštím roce již bu-
deme znát vítězný návrh na novou podobu 
Kina 70, bude dokončena aktualizace regu-
lačního  plánu, tzv. ,,Zlatého trojúhelníku,“ 
s terminálem Rychta a na leden 2022 plá-
nujeme zveřejnění fi nální podoby studie 
řešící území bývalých kasáren. Občané, kte-
ří budou mít zájem nahlédnout do schvá-
leného rozpočtu na rok 2022 jej naleznou 
v kompletním znění na webových strán-
kách našeho města.

Co byste popřál našim občanům v novém 
roce 2022?
Na začátku každého roku si přejeme, aby 
ten nový rok byl lepší než ten rok uplynulý. 
Přeji všem občanům našeho města, aby le-
tošní rok mohli prožít především ve zdra-
ví, se svou rodinou a přáteli a podle svých 
představ. Byl bych rád, kdyby naše životy 
neprovázela už žádná omezení spojená 
s koronavirovou pandemii a mohli bychom 
v klidu žít a pracovat tak, jak tomu bylo 
v minulosti. Přeji všem spoluobčanům, aby 
Nové Město nad Metují bylo i nadále pří-
jemným místem k životu, jak nám prokázal 
celostátní projekt Obce v datech.

Děkuji za rozhovor!
Věra Prokýšková

Petr Hable
starosta
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky lednového čísla Novoměstské-
ho zpravodaje proběhla čtyři zasedání Rady 
města Nové Město nad Metují (dále jen RM) 
a jedno jednání Zastupitelstva města Nové 
Město nad Metují (dále jen ZM).

Rada města č. 77
Zasedání RM proběhlo dne 15. listopadu 2021 
za účasti sedmi radních. Program jednání ob-
sahoval 19 bodů a jednalo se o tzv. koncepční 
RM. Jednání trvalo od 13.00 do 16.55 hodin. 

Různé: 
» Rm souhlasila s pořádáním akce „Ad-
ventní neděle 2021“ na Husově náměstí  
v prostoru před Spolkovým domem ve 
dnech 28.11., 05.12., 12.12. a 19.12.2021,  
s umístěním adventního věnce na kašnu  
a s bezplatným zapůjčením a postavením 
12 ks nízkého pódia na adventní koncerty 
za podmínky, že akce bude splňovat všech-
ny aktuální podmínky vládních nařízení  
v souvislosti s epidemií koronaviru.
» Rm souhlasila s podáním žádosti z do-
tačního programu Královéhradeckého kra-
je 22KPG01 - Podpora kulturních aktivit na 
akci Dny evropského dědictví 2022.
» Rm vzala na vědomí zápis č. 11 z jednání 
Komise kulturní ze dne 03.11.2021.
» Rm souhlasila se zhotovením pamětní 
desky čestnému občanu prof. Janu Milíči 
Lochmanovi u příležitosti jeho 100. výročí 
narození v roce 2022 s tím, že deska bude 
provedena obdobnou formou jako deska 
Jindřichu Imlaufovi.
» Rm vzala na vědomí záznam z jedná-
ní konaného dne 02.11.2021 od 8:00 hodin  
v kanceláři Martiny Berdychové - náměst-
kyně hejtmana KHK v záležitosti budouc-
nosti domů č. p. 1135 a 1137 a přilehlého 
pozemku p. p. č. 961 v k. ú. Nové Město 
nad Metují v ul. Na Hradčanech, které jsou  
v majetku Královéhradeckého kraje.
» Rm vzala na vědomí zápis z jednání se 
zástupci správců sítí ze dne 03.11.2021 
ohledně projednání postupu při řešení 
projektové dokumentace pro akci „Sta-
vební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem  
v Novém Městě nad Metují“. RM nesou-
hlasila s uzavřením dohody o ukončení 
smlouvy o dílo na akci „Zpracování PS pro 
provedení stavby na akci Stavební úpravy 
komunikace ulice Pod Výrovem v Novém 
Městě nad Metují“, která je uzavřena mezi 
městem Nové Město nad Metují a firmou 
PROKONSULT, s. r. o., Zákoutí 2151, 547 01 
Náchod, IČO: 25956400, a ukládá Odboru 
majetku města dále jednat se zpracovate-
lem projektové dokumentace o prodlouže-
ní smlouvy o dílo.
» Rm souhlasila s vyjádřením města  
k projektové dokumentaci na rekonstruk-

ci okružní křižovatky na silnici I/14 ve Vr-
chovinách, kterou pro ŘSD ČR zpracovává 
firma Ing. Ivan Šír, projektování dopravních 
staveb, a. s., Haškova 1714/3, 500 02 Hra-
dec Králové. RM uložila Odboru majetku 
města jednat s projektantem a vlastní-
kem pozemku p. p. č. 61/2 v k. ú Vrchoviny 
o rekonstrukci, včetně přidružených ploch  
u okružní křižovatky na silnici I/14 ve Vr-
chovinách.
» Rm souhlasila, na základě předloženého 
protokolu o otevírání a hodnocení nabídek 
komisí pro otevírání, posouzení a hodno-
cení nabídek, se zadáním veřejné zakázky 
malého rozsahu „PD - rekonstrukce býva-
lého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město 
nad Metují“ firmě MARK VALA, s. r. o., Josef-
ská 516/1, 602 00 Brno, IČO: 07214481, za na-
bídkovou cenu 1.448.370 Kč vč. DPH.
» Rm byla seznámena s návrhem rozpočtu 
města na rok 2022 a postupuje ho k projed-
nání na rozpočtovém semináři zastupitelů 
dne 15.11.2021 ve znění upravených příloh 
tohoto bodu.

Rada města č. 78
Zasedání RM proběhlo dne 22. listopadu 
2021 za účasti šesti radních. Jednalo se  
o tzv. rozpočtovou Radu města, kde byl 
projednáván především rozpočet na rok 
2022 a výhled rozpočtu 2023 - 2024. Jednání 
trvalo od 17.00 do 17.35 hodin. 

» Rm doporučila ZM schválit střednědobý 
výhled rozpočtu města na roky 2023 – 2024.
» Rm souhlasila s návrhem rozpočtu měs-
ta Nové Město nad Metují na rok 2022, ve 
znění přílohy tohoto bodu, a ve smyslu zá-
konných předpisů ukládá OF návrh rozpoč-
tu na rok 2022 takto zveřejnit a předložit ke 
schválení v ZM.

Rada města č. 79
Zasedání RM proběhlo dne 29. listopadu 
2021 za účasti šesti radních. Jednání trvalo 
od 13.00 do 15.32 hodin a na programu bylo 
53 bodů.

Školství, kultura a sport
» Rm byla seznámena s Výročními zprá-
vami o činnosti „MŠ Rašínova“, „MŠ Krčín“, 
„MŠ Vrchoviny“, a „MŠ Na Františku“.
» Rm schválila darovací smlouvu mezi 
Spolkem rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín, se 
sídlem Žižkovo náměstí 1, 549 01 Nové Měs-
to nad Metují, IČO: 01238311 (dále jen „dár-
ce“) a městem Nové Město nad Metují (dále 
jen „obdarovaný“), kterou dárce daruje ob-
darovanému finanční dar ve výši 26.449 Kč, 
který bude využit na zajištění akce „Hřiště 
ZŠ Krčín“.
» Rm souhlasila s úpravou interiéru auto-
busové zastávky směrem na HK v ul. 1. máje 
v Krčíně žáky „ZŠ a MŠ Krčín“ v rámci hodin 

výtvarné výchovy.
» Rm zrušila akci „Dětský silvestr 2021“, 
která se měla konat dne 31.12.2021 na Hu-
sově náměstí, a uložila OŠKS informovat 
veřejnost o této skutečnosti.

správa nemovitostí
» Rm vzala na vědomí Zápis ze 175. zasedá-
ní Bytové komise, konané dne 10.11.2021, ve 
znění přílohy tohoto bodu.

Finance
» Rm schválila Smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu obce Nové Město nad Metují 
na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou mezi městem Nové 
Město nad Metují a Královéhradeckým kra-
jem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hra-
dec Králové, na období ode dne 12.12.2021 
do dne 10.12.2022, ve výši 39.517 Kč.
» Rm schválila s platností ode dne 
01.01.2022 zvýšení poplatku na autobuso-
vém stanovišti Na Rychtě na částku 5 Kč/
spoj a ukládá OMM (OMP) zajistit nové 
smlouvy s dopravci, předložit je RM ke 
schválení a oběma stranami podepsat do 
dne 31.12.2021.
» Rm schválila s platností ode dne 
01.01.2022 zavedení poplatku na autobuso-
vém stanovišti u nádraží ČD a v ul. Nádražní 
ve výši 3 Kč/spoj a ukládá OMM (OMP) za-
jistit smlouvy s dopravci, předložit je RM ke 
schválení a oběma stranami podepsat do 
dne 31.12.2021.

Různé
» Rm souhlasila s konáním akce „Novo-
městský Tuplák - slavnosti piva“, pořáda-
né neziskovou organizací Naděje z kami-
onu, z. s., IČO: 04325567, v termínu 18.08. 
- 21.08.2022 v areálu býv. kasáren v Novém 
Městě nad Metují s tím, že výtěžek z celé 
akce půjde na transparentní účet této ne-
ziskové organizace na pomoc vážně nemoc-
ným dětem. Souhlas RM s využitím areálu 
je zároveň podmíněn realizací těchto opat-
ření: zajistit dostatečný počet mobilních 
WC, zajistit dostatečný počet pořadatelské 
služby, zajistit parkování návštěvníků, hluč-
nou hudební produkci ukončit nejpozději 
ve 22.00 hodin. RM dále doporučila zvážit 
provizorní oplocení části areálu, kde se 
akce bude konat a přípravu jednoduché-
ho letáku s upozorněním na konání této 
akce a jeho doručení do schránek okolních 
objektů. RM upozornila, že v areálu není  
k dispozici přípojka vody a je zde omezená 
možnost připojení elektřiny.
» Rm schválila obřadní dny pro uzavírání 
manželství před Městským úřadem Nové 
Město nad Metují v roce 2022 v obřadní síni 
Základní umělecké školy Bedřicha Smeta-
ny, Husovo náměstí č. p. 1209 a v obřadní 
síni zámku rodiny Bartoň-Dobenín, Husovo 

r a d n i c e  i n f o r m u j e
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náměstí č. p. 1201. RM zároveň stanoví, že 
se svatební obřady budou konat v obřad-
ních dnech v čase od 10.00 do 15.00 hodin 
a neoddává se ve státní svátek a v neděli.

Rada města č. 80
Mimořádné zasedání RM proběhlo dne 
6. prosince 2021 za účasti sedmi radních. 
Jednání trvalo od 16.00 do 17.10 hodin a na 
programu byly 4 body.

» Rm souhlasila v souladu s Protokolem 
z posouzení a hodnocení nabídek z jednání 
komise pro otevírání, posouzení a hodno-
cení nabídek podaných v koncesním řízení 
na provozovatele pro projekt „Kanalizace 
Nové Město nad Metují“ (v městské části 
Vrchoviny), se zadáním této veřejné zakáz-
ky účastníkovi, tj. společnosti Vodovody 
a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 
01 Náchod, IČO: 48172928, za nabídkovou 
cenu za stočné 40,55 Kč/m3 bez DPH. 
» Rm byla seznámena ke dni 06.12.2021 
se stavem pozemku města st. p. č. 307/2 
v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Ma-
saryka, ze kterého byla stávajícím nájem-
cem odstraněna větší část dočasné stavby. 
RM požaduje odstranění základové desky 
pod odstraněnou stavbou a ponechání ob-
vodové zdi (základ, opěrná zeď) a dosypání 
zeminy místo odstraněné základové desky.

ZastUPItELstVO města č. 21
Zasedání ZM proběhlo dne 11. listopadu 
2021 za převážné účasti všech jednadvaceti 
zastupitelů. Jednání se konalo v Kině 70 od 
16.00 do 19.30 hodin a na programu bylo 24 
bodů.

Finance
» Zm vzalo na vědomí poskytnutí dotací 
sportovním klubům na sportovní činnost 
a provoz sportovišť takto: Městský fotbalo-
vý klub Nové Město nad Metují, z. s., 30 tis. 
Kč, Tělocvičná jednota Sokol Nové Město 
nad Metují 30 tis. Kč, Volejbalové centrum 
nad Metují, z. s., 30 tis. Kč.
» Zm schválilo poskytnutí dotací sportov-
ním klubům na sportovní činnost a provoz 
sportovišť takto: Tělocvičná jednota Sokol 
Krčín 80 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město 
nad Metují, z. s., 100 tis. Kč, Lyžařský klub 
Nové Město nad Metují, z. s., 61 tis. Kč, TJ 
Spartak Nové Město nad Metují, z. s., 400 
tis. Kč, Sportovní centrum Nové Město nad 
Metují, z. s., 59 tis. Kč.
» Zm souhlasilo se zařazením položky Do-
tace TJ Spartak - rekonstrukce zimního sta-
dionu - ve výši 10.506,11 tis. Kč do návrhu 
rozpočtu na rok 2022.

Rozvoj
» Zm schválilo zadání Změny č. 4 Územní-
ho plánu Nové Město nad Metují v ul. Pod 
Hradbami.
» Zm schválilo podání žádosti o dotaci na 
akci „Oprava komunikace v ul. Družební, 
I. Etapa“ do vyhlášeného dotačního titulu 
117D8220A Podpora obnovy místních ko-
munikací Ministerstva pro místní rozvoj.
» Zm schválilo podání žádosti o dotaci na 
akci „Sanace vlhkosti sklepních prostorů 
v č. p. 1209“ do vyhlášeného dotačního pro-
gramu Královéhradeckého kraje 22KPGU2 
Obnova památkového fondu - a bude-li re-
alizace v roce 2022, tak i do Programu rege-

nerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón.
» Zm schválilo podání žádosti o dotaci na 
akci „Rekonstrukce veřejných budov v No-
vém Městě nad Metují” do vyhlášeného do-
tačního titulu DT 117d8220E - Rekonstrukce 
veřejných budov - Ministerstva pro místní 
rozvoj.

Různé
» Zm vzalo na vědomí závěry z provedené-
ho kontrolního šetření Kontrolního výboru 
ZM zaměřeného na dotace, granty a veřej-
nou podporu z rozpočtu města v roce 2018, 
a to vč. uvedeného doporučení a vyjádření 
vedoucí OŠKS.
» Zm schválilo znění ofi ciálního prohlášení 
města k obviněním, která byla zveřejněna 
v regionálních novinách ECHO na adresu 
úředníků MěÚ, vedení města a zastupitelů. 
ZM pověřilo ST zajistit zveřejnění ofi ciál-
ního prohlášení města k obviněním, která 
byla zveřejněna v regionálních novinách 
ECHO, na webových stránkách města.

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)

Informace k nově uvolněným pozemkům na Rychtě
V současné době se na Rychtě, na pozemku, který je v majetku 
města, udály nepřehlédnutelné změny. Dočasná stavba, která tu 
stála a ve které byla umístěna cestovní kancelář a další provozov-
ny, byla podle platné nájemní smlouvy z pozemku nájemcem od-
straněna. Jednalo se o nevyhnutelný krok, který následoval po ně-
kolikerém prodloužení původní nájemní smlouvy. Ta byla uzavřena 
v roce 1996 na 10 let a na stejnou dobu byla kolaudována i ona 
dočasná stavba. Následně byl nájem až do roku 2018 prodlužován 
vždy na dva roky a od roku 2018 už pouze po roce. Poslední nájem-
ní smlouva končí k 31. 12. 2021 a k tomuto datu je nájemce povinen 
dočasnou stavbu z pozemku města odstranit. Nyní město čeká, až 
bude pozemek uveden do původního stavu, aby jej mohlo převzít.
Následně pozemek dostane jednoduchou parkovou úpravu. Bude 
oset travou a vybaven lavičkami, které poslouží k odpočinku pro 
cestující, kteří využívají autobusové stanoviště na Rychtě, ale 
i občanům města, kteří na Rychtě nakupují nebo se tu jen chtě-
jí sejít. Holé zdi městských budov budou nově omítnuty, zároveň 
má město příslib, že bude upraven i prostor příslušící k budově 
železářství. Po vyhotovení aktualizace Regulačního plánu Rychta 
má město v plánu k tomuto pozemku připojit i pozemky sousední 

a nabídnout je k prodeji případným zájemcům, kteří budou mít 
záměr vyhovující novému regulačnímu plánu.

Michaela Mináriková
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Nová vysokozdvižná plošina v technických službách

Ocenění mladých fotografů

Po téměř roce se Technické služby města dočkaly nové vyso-
kozdvižné plošiny. Ta nahradí tu stávající, vyrobenou v roce 1990,
a bude sloužit zejména týmu elektrikářů, kteří se starají o veřej-
né osvětlení, městský rozhlas, pomáhají při kácení stromů a před 
Vánoci také zajišťují vánoční výzdobu města. Rameno nové ploši-
ny dosáhne do výšky 18 metrů, což je o 4 metry více než plošina 
původní, její nosnost 280 kg pohodlně zajistí bezpečný pohyb ve 
výškách pro dva pracovníky Technických služeb a vybavení. Záro-
veň nabízí i větší komfort co do prostoru na plošině.
Teleskopická vysokozdvižná plošina zakončená lomeným JIB ra-
menem SAFI SCJ18, na automobilovém podvozku Mercedes Benz 
ATEGO, stála téměř 4,5 mil. Kč, vzhledem ke zpoždění dodání však 
bude celková cena snížena o 240 tis. Kč jako penále.

Michaela Mináriková

Vedení města poděkovalo nadějným fotografům z fotokroužku při 
ZŠ Malecí, kteří pod vedením paní Evy Vincencové získali mnohá 
významná ocenění na národní úrovni. Děti ze ZŠ Malecí byly oce-
něny nejen mezi svými vrstevníky, ale mnohdy také porazily své 
o poznání starší kolegy.
Ondřej Pavlát 3.třída - 2. místo Národní přehlídka amatérské foto-
grafi e Svitavy (kategorie do 16 let) 
Jonáš Charousek 6.třída - 1. místo Národní přehlídka amatérské 
fotografi e Svitavy (kategorie do 16 let)
Aneta Tomášová 5.třída, Bára Kolářová 6.tř., Markéta Mrázková 
7.třída - 1. místo celost. soutěže ČSZ Náš život s rostlinami (kate-
gorie základní školy)
Marek Semerák 7.třída - 1. místo v celost. soutěži Mladí fotografují 
památky (kategorie do 21 let)
Barbora Horáková 6.třída - 3. místo soutěž Zima (Krajský úřad 
Hradec Králové, Rodinné pasy), 3. místo a Čestné uznání Nebes-
ké kouzlení 2020 (knihovna Mokré, astrofotograf Petr Horálek) 
a 1. místo Nekonečný vesmír 2021 (knihovna Mokré, astrofotograf 
Petr Horálek)

Matěj Kufel 9.třída – Zvláštní cena za kompozici soutěž Zima (Kraj-
ský úřad Hrade Králové), Rodinné pasy)
Filip Hnik 8.třída – Čestné uznání Národní přehlídka amatérské fo-
tografi e Svitavy (kategorie do 16 let)

Michaela Mináriková

město pro občany
Zpráva z diskuzního setkání s vedením města
Ve středu 24. listopadu 2021 proběhlo v odpoledních hodinách 
v Kině 70 Nové Město nad Metují diskuzní setkání s vedením města –
Město pro občany. Chod města stojí zejména na velkém množství 
rozhodování a posuzování. Velice často se jedná o problematiku 
z nejrůznějších oborů, které spolu úzce souvisí, ač se to na první 
pohled vůbec nemusí zdát. Nezasvěcenému potom mohou někte-
rá rozhodnutí připadat zcestná nebo nepochopitelná a vzniká tak 
prostor pro vznik dohadů a domněnek, které se postupně přemě-
ňují v „zaručené informace,“ které dále mohu být zdrojem obav pro 
některé obyvatele města. Proto vedení města přistoupilo k uspo-
řádání diskuzního setkání s občany města. Vznikl tak prostor, kde 
mohou jednotlivá rozhodnutí Rady města a Zastupitelstva města 
– jindy zahalená do strohého úředního jazyka, nabývat konkrétní 
podoby a kde je možné diskutovaná témata doplnit o vizuální po-
dobu nebo souvislosti, které vedly k danému rozhodnutí. Každý, 
kdo je na diskusním setkání v sále přítomen má možnost poklá-
dat panu starostovi a místostarostovi otázky týkající se našeho 
města a zároveň je tak může inspirovat svým vlastním pohledem 
na chod města a dění v něm. Diskuzního setkání se i přes složi-
tou epidemiologickou situaci osobně zúčastnilo téměř dvacet lidí 
a dalších čtyřicet využilo možnost sledování diskuze online. Vede-

ní města tu představilo vývoj rozpočtu v roce 2021 i jeho návrh pro 
rok 2022, který v prosinci 2021 schválilo Zastupitelstvo města. Dále 
byly představeny investiční projekty dokončené v letošním roce, 
projekty plánované na rok příští i záměry města, na které se bude 
v tomto roce vypracovávat projektová dokumentace. Největší zá-
jem účastníků diskuze vzbudila plánovaná generální rekonstrukce 
ulice U Zázvorky – jedná se o společný projekt ŘSD a města, v rám-
ci kterého by měla být opravena nejen silnice, ale nové podoby se 
dočkají také chodníky a veřejné prostranství u pomníku sv. Jana 
Nepomuckého. Rekonstrukce sice potrvá v řádech několika měsí-
ců a omezí přístup na Husovo náměstí (pro pěší by měla být vždy 
alespoň jedna strana ulice průchozí), jejím výsledkem ale bude 
nakonec reprezentativní a bezpečný vstup na náměstí a do zámku. 
Vzhledem k tomu, že jde o společný projekt, na kterém se Nové 
Město nad Metují podílí, je město připraveno prosadit do hodnotí-
cích kritérií výběru dodavatele mimo jiné také rychlost provedení 
stavby, aby bylo omezení pro občany a návštěvníky města co nej-
kratší. Pokud jste diskuzní setkání nestihli a zajímají Vás témata, 
která byla během odpoledne řešena, je pro Vás k dispozici pre-
zentace ke stažení. Záznam z diskuzního setkání je dostupný na: 
www.1url.cz/@Mesto_pro_obcany_zaznam.

Michaela Mináriková



leden 2022 5

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

těžba v Klopotovském údolí
Rádi bychom upozornili návštěvníky Klopotovského údolí na probíhající těžební práce – zpracování kůrovcové hmoty, které týkající 
pozemků soukromých majitelů. V oblasti je v současné době nutné dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat zákaz vstupu do prostoru 
prováděné těžby. Těžba probíhá v zadní části údolí, na cestě od mostku vedoucího na bývalou stezku směrem k Blažkovu až po  
Mertovu díru.

Michaela Mináriková

týdenní svoz
(53 svozů)

kombinovaný 
svoz

(44 svozů)

čtrnáctidenní svoz
(26 svozů)

měsíční svoz
(po čtyřech týdnech, 

13 svozů) 

leden každý týden každý týden 1,3,5- 1,5-

únor každý týden každý týden -5,7,9- -5,9-

březen každý týden každý týden -9,11,13 -9,13

duben každý týden každý týden 15,17 17

květen každý týden každý týden 19,21 21

červen každý týden -22,23,25 23,25 25

červenec každý týden 27,29 27,29 29

srpen každý týden 31,33,35- 31,33,35- 33

září každý týden -35,37,39- -35,37,39 37

říjen každý týden každý týden 41,43 41

listopad každý týden každý týden 45,47 45

prosinec každý týden každý týden 49,51 49

Svoz odpadových nádob bude prováděn v následujících týdnech:
(čísla označují pořadové číslo týdne)

svozový kalendář pro směsný komunální odpad na rok 2022

svoz odpadových nádob v roce 2022
Vážení občané,
od 1. ledna 2021 vešel v platnost nový zákon schválený Poslanec-
kou sněmovnou č. 541/2020 Sb., o odpadech. Nová legislativa při-
nesla několik zásadních změn v oblasti obecního systému naklá-
dání s odpady, především v oblasti stanovení poplatků za likvidaci 
komunálních odpadů na území města. 
Na základě výše uvedeného byla městem Nové Město nad Metují 
vydána Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, stanovující povinnost 
občanů přihlásit se do obecního systému odpadového hospodář-
ství.

Pro řádný svoz vaší odpadové nádoby je nutné učinit následující:

1.  Plátce (vlastník nemovitosti*) vyplní přihlašovací formulář (ob-
jedná si četnost svozu své nádoby) a doručí jej neprodleně zpět na 

podatelnu městského úřadu. Přihlašovací formulář je dostupný na 
webových stránkách města: https://1url.cz/@formular_odpady.

2. Na zadní stranu formuláře je nutné uvést všechny osoby, které  
v nemovitosti bydlí

Upozornění!
Těm občanům, kteří neodevzdali přihlašovací formulář k místnímu 
poplatku do konce roku 2021, nebude od 1. ledna 2022 vyvážena 
jejich odpadová nádoba.

* pokud má nemovitost více vlastníků, stačí uvést pouze jednoho

Agáta Šenková
Oddělení životního prostředí
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tak se bohužel stále najdou i tací, kteří jezdí tzv. po paměti a nekou-
kají na dopravní značení, což může být velmi nebezpečné. Proto zde 
znovu apeluji na všechny řidiče, aby se plně věnovali řízení!!!
24.11.2021 v 15.00 hodin MP vyjížděla společně s PČR do ulice Čes-
kých legií, kde měl v jednom z bytů agresivní muž demolovat vyba-
vení. Po příjezdu na místo hlídky uklidnily situaci. Muž nebyl pod 
vlivem alkoholu ani drog a zklidnil se natolik, že mohl být ponechán 
na místě.
25.11.2021 ve 13.08 hodin došlo k poruše semaforů na náměstí Re-
publiky. Strážníci ve spolupráci s policisty ihned převzali řízení pro-
vozu, a to až do odstranění závady. 
01.12.2021 v 11.20 hodin PČR informovala MP, že došlo ke krádeži 
v jednom ze zlatnictví v Novém Městě nad Metují. Okamžitě se roz-
jela velká opatření v celém Královéhradeckém kraji, samozřejmostí 
byla i úzká spolupráce naší Městské policie a PČR. Strážnici i policis-
té na záběrech z kamer umístěných ve zlatnictví pachatele poznali 
a ten byl po několika dnech PČR dopaden. 

sledované období: 10.11.2021 – 10.12.2021
V tomto období MP řešila celkem 191 událostí. Dopravních přestup-
ků bylo řešeno 81, ostatní přestupky byly zaznamenány ve 2 přípa-
dech. 
Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
22.11.2021 ve 14.15 hodin MP přijala oznámení o dopravní nehodě na 
ul. Komenského. Tato nehoda se naštěstí obešla bez zranění, ale za-
blokovala celou vozovku, což vzhledem k odpolední dopravní špičce 
způsobilo dopravní chaos. Než se podařilo nehodu zadokumentovat 
a odstranit vozidla, tak si řidiči ve velkém nalezli alternativní trasu 
ulicí Českých legií, ale právě zde je nově instalován jednosměrný 
provoz, což si většina řidičů neuvědomila a bylo jen velkým štěstím, 
že nedošlo k další dopravní nehodě. Právě na jednosměrný provoz 
v ulici Českých legií se v současné době MP zaměřuje. I když počet 
zjištěných řidičů, kteří v této ulici porušují dopravní předpisy, klesá, 

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

Vernisáž výstavy Zdeňka mudrocha
Ve čtvrtek 18. listopadu 2021 proběhla v našem partnerském měs-
tě Hilden již delší dobu plánovaná vernisáž výstavy „Akty a por-
tréty“ novoměstského fotografa pana Zdeňka Mudrocha, který se 
této události v doprovodu pana starosty Petra Hableho, galeristy 
Petra Suchánka a tlumočnice Marie Böhmeové také osobně zú-
častnil. Výstavy umělců z našeho města a Hildenu mají už svoji 
tradici a jsou neodmyslitelnou součástí naší partnerské spo-
lupráce. Každý rok na jaře má v našem městě výstavu hilden-
ský umělec a na podzim potom vystavuje novoměstský umělec 
v Hildenu. V loňském roce se bohužel z důvodu protiepidemiolo-
gických opatření výstava hildenského umělce v Novém Městě ne-
konala, ale reprezentant našeho města pan Zdeněk Mudroch měl 
to štěstí, že jeho výstava mohla proběhnout. 
Fotografi e byly v Hildenu vystaveny do 18. prosince 2021.

Věra Prokýšková

Centrum prevence mandl z jiného úhlu!

Rok 2021 je za námi a stejně tak i série našich informačních kvízů, 
které jsme pro vás v průběhu celého roku připravovali. Přinášeli 
jsme vám témata, se kterými se při naší práci s klienty potkáváme, 
které nám přinášíte i vy občané a my je s vámi v rámci základního 
sociálního poradenství řešíme. Na závěr nabízíme něco o nás a na-
šem zařízení z trochu jiné perspektivy. Stejně jako u předchozích 
kvízů, každá otázka má jedinou možnou správnou odpověď. Otes-
tujte své znalosti a na konci si můžete ověřit správnou odpověď.
1) Jaká je nejběžnější frekvence setkávání pracovníka Centra pre-
vence mandl s klientem?
a) denně
b) 1x týdně
c) 1x měsíčně
2) Poskytují pracovníci více služeb v terénu nebo v ambulanci?
a) obojí stejně
b) více služeb v terénu
c) více služeb v ambulanci

3) Kolik času zhruba procentuálně věnují pracovníci klientovi 
a kolik administrativě?
a) 60 % klient : 40 % administrativa
b) je to 50 %:50 %
c) 40 % klient : 60 % administrativa
4) Kolik hodin vzdělávání v průměru absolvovala každá z pracov-
nic v roce 2021?
a) 24 hodin (splnily jsme zákonnou povinnost)
b) 41 hodin (hodně jsme se učily) 
c) 12 hodin (učit se nám nechtělo, tentokrát jsme nesplnily)
5)Kolik hodin (nástěnných apod.) v centru musí být přeřízeno na 
letní nebo zimní čas?
a) 3
b) 6
c) 9

správné odpovědi: 1) b, 2) c, 3) a, 4) b, 5) c
Tým Centra prevence Mandl
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07.12.2021 v 11.42 hodin MP přijala oznámení, že nějaký agresivní 
mladík rozbil vchodové dveře u jednoho z bytových domů na ul. 
T. G. Masaryka. Strážníci se zde vydali po stopách krve - a to do-
slova. Jelikož se pachatel pořezal, tak ve sněhu zanechával kapičky 
krve a strážníkům se ho podařilo rychle vystopovat. K činu se doznal 
a uvedl, že jej k tomu vedly osobní spory. Pokud uhradí škodu, bude 
jeho přestupek vyřešen MP blokovou pokutou. V opačném případě 
bude jeho čin postoupen k projednání správnímu orgánu.
08.12.2021 v 01.35 hodin požádala PČR o urgentní spolupráci, neboť 
při běžné kontrole bylo zastaveno vozidlo, jehož osádka byla agre-
sivní. Řidič byl navíc bez řidičského oprávnění a pod vlivem drog. 
MP na místě ihned podporu PČR poskytla, následně převezla jedno-
ho agresivního člena osádky k výslechu na PČR a ještě zde zůstala 
po celou dobu vyšetřování.

Na přiložených fotografi ích můžete vidět zajištění bezpečnosti 
v rámci ohňostroje, který se tentokrát konal netradičně, v rámci 
oslav založení Československa, na náměstí Republiky. Dále zásah 
MP u dopravní nehody, která se udála v tzv. trojúhelníku u obce 
Nahořany. Jak již jsem několikrát zmiňoval, jedná se z pohledu do-
pravy o velmi nebezpečné místo, kde každý rok dochází k několika 
nehodám, které bohužel mnohdy končí i zraněním.

Vážení čtenáři, v novém roce bych Vám chtěl popřát hlavně pev-
né zdraví. Zároveň doufám, že služeb naší Městské policie budete 
potřebovat co nejméně, ale pokud bude zapotřebí, tak se na nás 
nebojte v kteroukoliv denní i noční hodinu obrátit. 

Miloš Kratěna, vrchní strážník     

Dopravní nehoda u Nahořan

Zajištění bezpečnosti při ohňostroji

Listopad 2021

7. listopadu – 20.16 h. - dopravní nehoda osobního automobilu, 
Vrchoviny (směr Náchod).

12. listopadu – 19.21 h. - požár osobního automobilu, Vrchoviny.

14. listopadu – 04.22 h. - transport pacienta do vozu ZZS, 
Nové Město n. Met., Husovo nám.

16. listopadu – 13.56 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., 
ul. Družební.

17. listopadu – 20.34 h. - dopravní nehoda dvou osobních 
automobilů, Dobruška.

20. listopadu – 21.09 h. - záchrana osoby za pomoci automatizova-
ného externího defi brilátoru, Černčice.

26. listopadu – 09.37 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., 
ul. Nádražní.

30. listopadu – 11.31 h. - dopravní nehoda, Nové Město n. Met., 
ul. Na Strážnici.

30. listopadu – 17.13 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met., ul. Na Hradčanech.

h a s i č i  n o v é  m ě s t o  n a d  m e t u j í
Výjezdy jednotky, tel.: 491 471 150 nebo tísňové volání 150 Klub fotografů Nové Město nad Metují

zve na výstavu fotografi í

H e l e n a  U r b a n o v á

PostŘeHY
Galerie Na schodech

Městský úřad Nové Město nad Metují
Otevřeno v pracovní době úřadu.
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Veselé vánoční hody! 
Zpívejme, bratři, koledy: 
o tom, co se vskutku stalo, 

že se lidem narodilo Děťátko...

Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky, klidu,
v novém roce hodně štěstí, zdraví,

osobních a pracovních úspěchů přeje

PF 2022PF 2022

Smíšený sbor Kácov
Nové Město nad Metují

Kacov_PF2022.indd   1 09.12.2021   21:01

 Julie Caplinová / Chata ve Švýcarsku
Romantické vyprávění,

tentokrát z Alp.

Julia Heaberlin / Ve tmě jsme všichni stejní
Psychologický detektivní román.

Julian Fellowes / Belgravia 
Román pro milovníky Panství Downton

Walter Tevis / Dámský gambit 
Román o životě fiktivní postavy - geniální hráčky
šachu.

Tipy ke čtení

To je historická Británie / M. Šašek
Ilustrovaná historie pro mladé čtenáře.

Prameny Vltavy / Petra Klabouchová
Temná detektivka ze Šumavy.

 Jaroslav Rudiš / Winterbergova poslední cesta
Román o cestě napříč Evropou a naší historií.

Andy Weir / Spasitel
Nová sci-fi od autora Marťana.

Julius Lukeš / Exotoulky světem
30 let zážitků ze 100 zemí
Zážitky z cest po různých
kontinentech.

Vladimír Kroc, Eliška Krausová / Letenka
do neznáma, aneb, Rozhovory přes oceán
Fascinující příběh Elišky Krausové-Chaves.

Pavel Hrdlička / Komu to prospívá? 
Historická detektivka. Předchází příběhům
o podrychtáři Václavovi.

Tipy ke čtení
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Radovan Krtička - Město na skále
Výstava fotografií našeho města od autora úspěšné fotopublikace.

Výstava potrvá od 10. 1. do 10. 3. 2022. Ve společenském sále, vstup je volný.
 
 

Dopolední čtenářský klub
Další z řady setkání a povídání si o literatuře, kultuře a umění. Pojďme si společně číst

a povídat si o tom. V pondělí 10. 1. od 9 hodin dopoledne v klubovně.
 
 

Expedice Makalu
Pro milovníky horolezectví. Přednáší Lukáš Jasenský.

V úterý 11. 1. od 18 hodin ve společenském sále.
 
 

Cestopisná přednáška KČT
Ve čtvrtek 13. 1. od 17.30 hodin ve společenském sále.

 
 

RUDOLF II. HABSBURSKÝ - Císařem v čase hvězd a mandragor
Příběh mecenáše múz, alchymistů a rudolfinské Prahy. Přednáší MUDr. Petr Minařík.

Ve čtvrtek 26. 1. od 18 hodin ve společenském sále. Vstupné 50 Kč.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle platných opatření Ministerstva zdravotnictví platí pro návštěvníky VNITŘNÍCH AKCÍ
povinnost mít nasazený respirátor a při vstupu do sálu (neplatí pro výstavy)

se prokázat negativním testem, dokladem o očkování nebo prodělání nemoci.

Podle platných opatření Ministerstva zdravotnictví platí pro návštěvníky VNITŘNÍCH AKCÍ

Leden 2022
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Ples32. novoměstský 

hraje Antares
předtančení | tombola

předprodej a rezervace na www.mestskyklub.cz

Plelel sesellele
www.mestskyklub.cz

www.kino70.cz

út
út

11. 1. 
25. 1.
  

Přání Ježíškovi
Jedině Tereza

15:00
15:00

od
od
od
od
od
od

  6. 1.
  6. 1. 
13. 1.
20. 1.
27. 1.
27. 1. 

Kingsman: První mise
Krotitelé duchů: Odkaz
Vřískot
Srdce na dlani
Zlato
Moje krásná příšerka

Salvádor Dalí: Raná léta
Gorbačov: Ráj
Síla
Spencer

Spider-Man: Bez domova
Zpívej 2
The Matrix Resurrections
Šťastný nový rok 2
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18. 1. 2022
19:00

Zdeněk Izer 
"Na plný coole"

www.mestskyklub.cz

22. 1. 2022
15:00

MaléHry
Sněhová královna

22. 2. 2022
19:00
divadlo

Sexem ke štěstí

11. 5. 2022
19:00
koncert

Bratři Ebenové
 

13. 4. 2022
19:00

Velké lásky 
v malém hotelu
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25 let s NOFI
Vážení hudební přátelé a podporovatelé Novoměstské fi lharmo-
nie, velmi Vám děkujeme za dlouholetou spolupráci a podporu. 
V nadcházející sezóně pro Vás připravujeme koncerty, kde společ-
ně oslavíme a završíme naše úspěšné čtvrt století trvající vedení 
Nofi . 
Na konci školního roku jsme se rozhodli skončit ve vedení orchest-
ru z důvodu nutnosti si ve svém životě ušetřit čas na péči o své 
stárnoucí rodiče, ale v kultuře a školství Nového Města nad Me-
tují budeme rádi pracovat i nadále, v rámci hudebního vzdělávání 
žáků v ZUŠ B. Smetany. S nadějí předáme Nofi  novým vedoucím, 
kteří se budou jistě věnovat orchestru a hudbě se stejným zápa-
lem, jako to děláme celé ty roky my. 
Přejeme Vám co nejšťastnější Vánoce a úspěšný nový rok plný 
zdraví, vzájemné důvěry a lásky!

Irena a Jaroslav Rybáčkovi

Š k o l Y  a  Š k o l s k Á  Z a Ř í Z e n í

s t ř e d n í  p r ů m y s l o v á  š k o l a
sPŠ na prahu nového roku
S rokem 2021 jsme se rozloučili u vánočního stromečku ve vesti-
bulu školy.
Zájemce o studium na naší škole zveme na Den otevřených dve-
ří, a to 28. ledna 2022 od 14 do 18 hodin. Pro žáky ze základních 
škol je připravena reprezentativní ukázka jednotlivých studijních 
a učebních oborů. Garanti těchto oborů spolu se studenty školy 
určitě poskytnou zájemcům obsáhlý a zajímavý výklad o studiu, 
a to včetně praktických ukázek výuky. Jedná se o následující stu-
dijní obory: Informační technologie, Strojírenství, Mechanik se-
řizovač a učební obory: Strojní mechanik, Karosář, Obráběč kovů 
a Kadeřník. V rámci DOD také proběhne malá prezentace fi rem re-
gionu, se kterými škola spolupracuje. 
Více informací získáte na www.skolynome.cz.
A co si přát do nového roku? Tady je malá nápověda od Karla Čap-
ka: „Je potřeba jisté lenosti k plnému ocenění života. Člověk, který 
tuze spěchá, dojde jistě k cíli, ale jen za tu cenu, že se nepodíval na 
tisíceré věci, které cestou minul.“ „To nejkrásnější na světě nejsou 

věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.“ 
Mgr. Eva Cohornová

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové 
Město nad Metují přeje všem spoluobčanům, přátelům a známým 
radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspě-
chů v roce 2022.
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Š k o l Y  a  Š k o l s k Á  Z a Ř í Z e n í

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

Listopad v ZŠ malecí

Hned na začátku listopadu proběhlo školní kolo Pythagoriády, 
čímž škola navázala na předchozí dvě soutěže, o kterých jsme se 
již zmiňovali, a to na Přírodovědného klokana a Logickou olympiá- 
du. Pythagoriáda je tradiční matematická soutěž pro žáky pátých 
až osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků vícele-
tých gymnázií. V letošním školním roce proběhl již 44. ročník této 
soutěže. Každé zadání se skládá z patnácti úloh na prostorovou 
představivost a logické uvažování. Každá úloha je ohodnocena 
jedním bodem. Aby byl řešitel úspěšný, musí mít 10 a více bodů. 
V letošním školním roce z důvodu pandemie probíhají pouze škol-
ní kola. Nejlepší řešitelkou mezi našimi žáky se stala Bára Horáko-
vá ze třídy 6. B.

V prvních třech listopadových týdnech (od 1. 11. do 19. 11.) se naše 
škola zúčastnila po dvou letech pravidelného kurzu bruslení na 
zimním stadionu v Krčíně. V minulém školním roce nám tento kurz 
ani žádné další sportovní akce vzhledem k epidemiologické situaci 
nebyly umožněny, a pravděpodobně právě proto bylo na žácích 
všech ročníků vidět nadšení, radost a očekávání z možnosti spor-
tovního vyžití. Výcvik bruslení na prvním stupni zajišťovali brus-
lařští instruktoři z místního klubu, výuku na druhém stupni měli 
na starosti především učitelé tělesné výchovy. Žáci se učili nové 
prvky bruslení a zdokonalovali se tak, aby kdykoliv zvládli bez-
pečnou jízdu. U většiny žáků došlo po absolvování celého kurzu 
k viditelnému zlepšení techniky.  Z kurzu si však neodnášeli pouze 
po technické stránce vylepšenou jízdu, ale také spoustu krásných 
zážitků z dalších aktivit a her. Děkujeme žákům za pozitivní přístup 
a Městskému úřadu v Novém Městě nad Metují za podporu, neboť 
díky němu můžeme tento kurz absolvovat. 
Program na stmelení kolektivu probíhal v listopadu v 9. A ve dvou 
termínech (3. 11. a 10. 11.) pod vedením školní psycholožky Jiřiny 
Borůvkové. Žáci si zkusili různé aktivity, například se rozdělili do 
dvojic a měli vždy 10 minut na to, aby jeden jako novinář vyzpo-
vídal svého spolužáka, poté si role prohodili. Po rozhovorech ve 
dvojicích si sedla celá skupina do kruhu. V kruhu pak každý novi-
nář představil ostatním svého kamaráda. Po skončení prezentace 
měl dotyčný možnost se k ní vyjádřit, doplnit ji či informace uvést 
na pravou míru. 
Žáci si zahráli také hru, která se jmenuje Plavba přes oceán. Měli 
si představit, že skupiny, které utvořili, jsou lodě plné námořníků 
plavících se přes oceán, v němž žijí nejrůznější živí tvorové, a to 
i žraloci, kteří číhají na svou kořist. Jakmile zaslechnou jakýkoli 
hluk, okamžitě připlavou a pustí se do likvidace lodi. Úkolem žáků 
bylo dopravit celou posádku lodi bezpečně z jednoho břehu na 
druhý, aniž by přišli o jediného námořníka, tedy přemístit se v co 
nejkratším čase pouze za pomoci židlí své skupiny na druhou stra-
nu místnosti, aniž by šlápli nohou na zem, tedy nesměli ze židle 
seskočit ani spadnout. Za celou dobu plavby nesměl nikdo vydat 
jediný hlasitý zvuk, aby je nesežrali žraloci – lektoři. 
Poslední aktivita se také odehrávala v tichu. Všichni zavřeli oči 
a zůstali sedět v kruhu. Poté každému lektor nalepil na čelo ští-
tek s nějakým znamením, které si neměli žáci sundávat. Pak měli 
oči otevřít a utvořit skupinky podle znamení, která měli na čelech. 
Nesměli se domlouvat slovy, nemohli použít zrcadlo. Bylo také za-
kázáno gestem či ukázáním na jiný předmět prozradit barvu nebo 
tvar znamení. Žáci většinou velmi rychle přišli na to, že mohou 
ostatním pomoci najít jejich skupinu a někdo zase pomůže objevit 
skupinu jim samotným. 

V měsíci listopadu také proběhlo Národní testování žáků 9. roční-
ků - SCIO, ve kterém někteří naši žáci dosáhli velmi pěkných vý-
sledků. Percentil v rozmezí 90–100 měli 3 žáci z českého jazyka, 
6 žáků z matematiky a 7 žáků z obecných studijních předpokla-
dů. Tyto výsledky jsou hodnocené jako vysoce nadprůměrné nebo 
špičkové. Věříme, že testování žákům pomůže ke kvalitní přípravě 
na přijímací zkoušky a v danou chvíli jim dává informaci o jejich 
znalostech ve srovnání s jejich vrstevníky. Pro naše deváťáky to 
byla možnost vyzkoušet si větší a náročnější testování. Žáci k vy-
pracování přistupovali zodpovědně a za to si všichni zaslouží po-
chvalu.
V týdnu před adventem byli naši úspěšní mladí fotografové po-
zváni na setkání s vedením města. Náš kroužek za poslední rok 
nejlépe reprezentovali Ondřej Pavlát 3. B, Aneta Tomášová 5. A, 
Jonáš Charousek 6. A, Barbora Horáková 6. B, Bára Kolářová 6. B, 
Marek Semerák 7. A, Markéta Mrázková 7. B, Matěj Kufel 9. A. Žákům 
se dařilo i v konkurenci většinou starších žáků a studentů. Setkání 
s panem starostou a panem místostarostou proběhlo ve velmi 
milé atmosféře a tímto jim děkujeme za pozvání. A našim mladým 
fotografům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy i na-
šeho města. 

A úspěšní jsme byli i v oblasti výtvarné. V loňském roce se všich-
ni žáci druhého stupně naší školy účastnili výtvarné soutěže Boj 
s pandemií, která byla vyhlášena pod záštitou předsedy Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka a ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR Roberta Plagy. Zadána byla dvě témata: 
Naši dnešní hrdinové a Jak to vidím a cítím já. Naši žáci vytvořili 
spoustu zajímavých a originálních děl a nejlepší práce byly zaslány 
do soutěže. Nyní přišly výsledky. Skvělého úspěchu dosáhly Stela 
Syrovátková ze 7. B a Natálie Bartošová z 9. B. Jejich díla postoupila 
do československého kola výtvarné přehlídky této soutěže.
V listopadu se také třídy prvního stupně přestěhovaly zpátky do 
své části školní budovy, protože v průběhu září a října se učily 
v prostředí školní družiny, jelikož se v jejich pavilonu rekonstruo-
vala sociální zařízení. Děti i třídní učitelky byly rády, že jsou opět 
ve svých třídách a že mají nové zázemí. Poděkování patří našemu 
městu, které rekonstrukci umožnilo.

Mgr. Ivana Rydlová
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město na skále oslavilo 520 let od založení
O vzniku publikace k nedávnému novoměstskému jubileu hovoří-
me s autorem textu a spoluautorem koncepce Petrem Minaříkem.

Kudy vedla tvoje cesta, doktora medicíny, k psaní knížky o Novém 
Městě nad Metují?
Zájem o historii u mě vzbudila osobnost císařovny Marie Terezie,  
arcivévodkyně rakouské. Od panovnice vede logická cesta k hab- 
sburské rodině – a odtud můžeme sledovat stopy velkých dějin 
v paměti i našeho města. Vždyť díkůvzdání za ukončení Sedmile-
té války máme na Husově náměstí každý den před očima. Anebo 
další příklad – válka 1866, kdy ranění z nedalekých bitev byli ošet-
řováni řeholními bratry v lazaretu zdejšího kláštera Milosrdných.

Podobná kniha k výročí města byla vydaná před dvaceti lety. Obě 
mají stejné téma. V čem se odlišuje letošní publikace od té před-
chozí?
Kniha Český betlém Stanislava Bohadla s fotografiemi Lubomíra 
Imlaufa z roku 2001, kterou pokládám za mimořádně povedenou, 
na město hledí skrze čtvero živlů. My jsme zvolili řeku jako motiv 
historické paměti města. Knížce tvoří obrazově půdorys pomyslné 
stezky, jimiž čtenáře vedeme prostředím od historie až po dnešek. 
Zadání z novoměstské radnice znělo: představit město současné 
i jeho život v průběhu jednoho celého roku. Ten uplynulý byl ale 
zcela nestandardní. Kniha kvůli tomu neobsahuje bohužel více zá-
běrů z tradičně konaných akcí. Z druhé strany jako by nám vyšší 
moc i přála – po letech třeba nasněžilo. Mohli jsme tak město za-
chytit v zimních náladách, to nebylo předem vůbec jasné. A vstříc 

nám vyšli např. pracovníci technických služeb města s prodlouže- 
ním vánoční výzoby. Zmínit je třeba také ochotu vedení Mateřské  
školy Pod Výrovem, která každoročně připravuje ostatkový prů- 
vod dětských maškar historickým centrem. Naše poděkování patří 
i všem ostatním zúčastněným, správě zámku rodiny Bartoň-Dobe- 
nín, novoměstské farnosti či Aeroklubu Nové Město nad Metují.

Můžeme se v nové knize dozvědět o městě ještě něco nového, ne-
obvyklého či méně známého?
Naše publikace tuhle ambici nesleduje. Ale ve výsledku čtenář 
může být překvapen detailem, souvislostmi – anebo třeba neob-
vyklým úhlem pohledu. A přesně tomuto vnímání vycházejí skvě-
lým způsobem vstříc záběry Radovana Krtičky, autora fotografické 
části knihy. Radek zná tvářnost Nového Města nad Metují ve všech 
ročních obdobích a v každou denní i noční dobu, takže pro tuto 
nádhernou práci má tu nejlepší dispozici. Také rád přiznávám, že 
díky spolupráci a konzultacím v širším týmu (Ing. Martin Prouza, 
Mgr. Jiří Švanda z Městského informačního centra) jsem se o na-
šem městě dozvěděl skutečnosti, které jsem neznal.

Ve své zálibě v psaní plánuješ i další zajímavé téma?
To záleží na tom, zda se mnou budou chtít pokračovat ve spolu- 
práci sehraní kolegové – jak milé dámy z novoměstské knihovny, 
tak např. grafik a kamarád Petr Vlček. Připouštím, že pro výše po-
psanou konstelaci mám jestě pár nápadů, jak dál.

Děkuji za rozhovor. Eva Maurová

Město na skále
Výstava  f oto g r a f i í  R a d o va n a  Krtičky
( n e j e n )  z  č e r s t v ě  v y d a n é  k n i h y

10. ledna až 10. března 2022  v Městské knihovně
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Procházení městem na papíře a v proudu času
O Novém Městě nad Metují vyšla v minulosti už řada různých kniž-
ních publikací, většinou povedených a pozoruhodných. Když jsme 
v čerstvě koronavirovém předjaří roku 2020 jako autorský příprav-
ný tým stanuli před zadáním pro vznik nové knihy u příležitosti 
výročí 520 let od založení města, které uplynulo na sklonku léta 
2021, šlo tedy krom jiného také o výzvu pokusit se otesat znovu  
již několikanásobně otesávané téma.
 Při tříbení úvah, jak zadání zpracovat do finální koncepce, jsme 
si nakonec coby určitý motiv tiché kontinuity zvolili řeku Metuji, 
která město – přesněji řečeno jeho historické jádro svým tokem 
takřka obepíná. Nekonečné plynutí vody v jeho korytě zde trvá  
již dlouho i před samotnými základy města a řeka byla symbolic- 
ky tak svědkyní vždy všeho, co historie s sebou přinesla, a bude 
nadále svědkem i naší současnosti, kterou spoluvytváříme.
 Ke svébytnému půvabu a k magii Nového Města, jemuž základy 
položil Jan Černčický na skalním ostrohu, vybíhajícím v záhyb se-
vřeného meandrujícího údolí, jímž řeka odtud plyne dál k nížině, 
patří rozhodně právě toto zlomové místo. Nově založené město, 
nesoucí původní název Hradiště nad Metují, leží ve skutečném 
horském úpatí, v místech doznívajícího vlnění klesajících podor-
lických kopců a údolí, které se tu sbíhají, v terénu, který z obráce-
ného pohledu od hradecké roviny právě odtud nabírá krajinnou 
dynamiku pro vzestup do Orlických hor. Zkusme si na chvíli před-
stavit tato místa jako někdejší divočinu, sporadicky obydlenou 
dávnými kmenovými obyvateli. Anebo pak v časech zakladatele 

města, na počátku 16. století, a odmysleme si atributy spjaté se 
současnou podobou města – potom samotný krajinný ráz, který 
máme denně na očích a vnímáme jej například i z mnoha měst-
ských vyhlídek, by se možná zas tak moc neproměnil.
 Od hor k městu se například sbíhá několik potočních toků, vrou-
bících hned celou řádku sousedících údolíček, od toho nejjižněji 
položeného s Janovským potokem, přes Klopotovské a Libchyňské 
údolí až po impozantní údolí vedoucí k osadě Peklo, kudy přitéká 
k městu řeka Metuje.
 V obsahovém sledu knihy zaměřené především na město jako 
takové jsme se ale snažili zohlednit i tento řečený krajinný kontext, 
do něhož bylo před 520 lety město tak šťastně zasazeno a jenž se 
významně spolupodílí na malebnosti dojmu, který se k Novému 
Městu nad Metují tak přirozeně váže.
 Textová osa knihy uvádí a představuje základní momenty z his- 
torie města, důležité pro jeho vývoj i pro jeho proměny v čase. Ob-
razově je kniha skládána pokud možno s ohledem na historickou 
chronologii, přirozenou integritu jednotlivých lokalit – a také na 
pomyslných pohybech vytčenými směry, které lze realizovat i for-
mou prosté procházky; aby knížka nebyla jen estetickou sestavou, 
ale i šancí k orientaci a s trochou nadsázky i procházením pro ty, 
kteří pro faktickou možnost pohybu jsou již nějak limitováni.
 Vznikla také řada záběrů, které už nebylo možné do knihy zařa-
dit. Proto se vám otevírá příležitost uvidět je na dvouměsíční vý- 
stavě s možností si je i pořídit. Petr Vlček, grafik

Vystavené fotografie na panelech doplní zarámované a adjustované fotografie, které bude možné ihned zakoupit. Na objednávku pak 
mohou být zhotoveny vybrané fotografie dle vašeho přání (rozměr, provedení). Proto si neváhejte zavolat o schůzku nebo komentovanou 
prohlídku přímo autorovi fotografií na tel. čísle: 777 999 859. Po dobu výstavy je možné v knihovně objednat knihu i s autorskými podpisy.

Nové Město Nad Metují 1501–2021
Fotosoubor dvaceti autorských fotografií z limitované edici dvaceti kusů.
Číslováno s Certifikátem pravosti a registrací díla pod unikátním sériovým číslem.

Vydáno 10. srpna 2021 ve dvě hodiny odpoledne u příležitosti 520. výročí položení základního kamene města.
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Město na skále oslavilo 520 let od založení

Procházení městem na papíře a v proudu času

O vzniku publikace k nedávnému novoměstskému jubileu hovoří-
me s autorem textu a spoluautorem koncepce Petrem Minaříkem.

Kudy vedla tvoje cesta, doktora medicíny, k psaní knížky o Novém 
Městě nad Metují?
Zájem o historii u mě vzbudila osobnost císařovny Marie Terezie, 
arcivévodkyně rakouské. Od panovnice vede logická cesta k hab-
sburské rodině – a odtud můžeme sledovat stopy velkých dějin 
v paměti i našeho města. Vždyť díkůvzdání za ukončení Sedmile-
té války máme na Husově náměstí každý den před očima. Anebo 
další příklad – válka 1866, kdy ranění z nedalekých bitev byli ošet-
řováni řeholními bratry v lazaretu zdejšího kláštera Milosrdných.

Podobná kniha k výročí města byla vydaná před dvaceti lety. Obě 
mají stejné téma. V čem se odlišuje letošní publikace od té před-
chozí?
Kniha Český betlém Stanislava Bohadla s fotografi emi Lubomíra 
Imlaufa z roku 2001, kterou pokládám za mimořádně povedenou, 
na město hledí skrze čtvero živlů. My jsme zvolili řeku jako motiv 
historické paměti města. Knížce tvoří obrazově půdorys pomyslné 
stezky, jimiž čtenáře vedeme prostředím od historie až po dnešek. 
Zadání z novoměstské radnice znělo: představit město současné 
i jeho život v průběhu jednoho celého roku. Ten uplynulý byl ale 
zcela nestandardní. Kniha kvůli tomu neobsahuje bohužel více zá-
běrů z tradičně konaných akcí. Z druhé strany jako by nám vyšší 
moc i přála – po letech třeba nasněžilo. Mohli jsme tak město za-
chytit v zimních náladách, to nebylo předem vůbec jasné. A vstříc 

O Novém Městě nad Metují vyšla v minulosti už řada různých kniž-
ních publikací, většinou povedených a pozoruhodných. Když jsme 
v čerstvě koronavirovém předjaří roku 2020 jako autorský příprav-
ný tým stanuli před zadáním pro vznik nové knihy u příležitosti 
výročí 520 let od založení města, které uplynulo na sklonku léta 
2021, šlo tedy krom jiného také o výzvu pokusit se otesat znovu 
již několikanásobně otesávané téma.
 Při tříbení úvah, jak zadání zpracovat do fi nální koncepce, jsme 
si nakonec coby určitý motiv tiché kontinuity zvolili řeku Metuji, 
která město – přesněji řečeno jeho historické jádro svým tokem 
takřka obepíná. Nekonečné plynutí vody v jeho korytě zde trvá 
již dlouho i před samotnými základy města a řeka byla symbolic-
ky tak svědkyní vždy všeho, co historie s sebou přinesla, a bude 
nadále svědkem i naší současnosti, kterou spoluvytváříme.
 Ke svébytnému půvabu a k magii Nového Města, jemuž základy 
položil Jan Černčický na skalním ostrohu, vybíhajícím v záhyb se-
vřeného meandrujícího údolí, jímž řeka odtud plyne dál k nížině, 
patří rozhodně právě toto zlomové místo. Nově založené město, 
nesoucí původní název Hradiště nad Metují, leží ve skutečném 
horském úpatí, v místech doznívajícího vlnění klesajících podor-
lických kopců a údolí, které se tu sbíhají, v terénu, který z obráce-
ného pohledu od hradecké roviny právě odtud nabírá krajinnou 
dynamiku pro vzestup do Orlických hor. Zkusme si na chvíli před-
stavit tato místa jako někdejší divočinu, sporadicky obydlenou 
dávnými kmenovými obyvateli. Anebo pak v časech zakladatele 

nám vyšli např. pracovníci technických služeb města s prodlouže-
ním vánoční výzoby. Zmínit je třeba také ochotu vedení Mateřské 
školy Pod Výrovem, která každoročně připravuje ostatkový prů-
vod dětských maškar historickým centrem. Naše poděkování patří 
i všem ostatním zúčastněným, správě zámku rodiny Bartoň-Dobe-
nín, novoměstské farnosti či Aeroklubu Nové Město nad Metují.

Můžeme se v nové knize dozvědět o městě ještě něco nového, ne-
obvyklého či méně známého?
Naše publikace tuhle ambici nesleduje. Ale ve výsledku čtenář 
může být překvapen detailem, souvislostmi – anebo třeba neob-
vyklým úhlem pohledu. A přesně tomuto vnímání vycházejí skvě-
lým způsobem vstříc záběry Radovana Krtičky, autora fotografi cké 
části knihy. Radek zná tvářnost Nového Města nad Metují ve všech 
ročních obdobích a v každou denní i noční dobu, takže pro tuto 
nádhernou práci má tu nejlepší dispozici. Také rád přiznávám, že 
díky spolupráci a konzultacím v širším týmu (Ing. Martin Prouza, 
Mgr. Jiří Švanda z Městského informačního centra) jsem se o na-
šem městě dozvěděl skutečnosti, které jsem neznal.

Ve své zálibě v psaní plánuješ i další zajímavé téma?
To záleží na tom, zda se mnou budou chtít pokračovat ve spolu-
práci sehraní kolegové – jak milé dámy z novoměstské knihovny, 
tak např. grafi k a kamarád Petr Vlček. Připouštím, že pro výše po-
psanou konstelaci mám jestě pár nápadů, jak dál.

Děkuji za rozhovor. Eva Maurová

města, na počátku 16. století, a odmysleme si atributy spjaté se 
současnou podobou města – potom samotný krajinný ráz, který 
máme denně na očích a vnímáme jej například i z mnoha měst-
ských vyhlídek, by se možná zas tak moc neproměnil.
 Od hor k městu se například sbíhá několik potočních toků, vrou-
bících hned celou řádku sousedících údolíček, od toho nejjižněji 
položeného s Janovským potokem, přes Klopotovské a Libchyňské 
údolí až po impozantní údolí vedoucí k osadě Peklo, kudy přitéká 
k městu řeka Metuje.
 V obsahovém sledu knihy zaměřené především na město jako 
takové jsme se ale snažili zohlednit i tento řečený krajinný kontext, 
do něhož bylo před 520 lety město tak šťastně zasazeno a jenž se 
významně spolupodílí na malebnosti dojmu, který se k Novému 
Městu nad Metují tak přirozeně váže.
 Textová osa knihy uvádí a představuje základní momenty z his-
torie města, důležité pro jeho vývoj i pro jeho proměny v čase. Ob-
razově je kniha skládána pokud možno s ohledem na historickou 
chronologii, přirozenou integritu jednotlivých lokalit – a také na 
pomyslných pohybech vytčenými směry, které lze realizovat i for-
mou prosté procházky; aby knížka nebyla jen estetickou sestavou, 
ale i šancí k orientaci a s trochou nadsázky i procházením pro ty, 
kteří pro faktickou možnost pohybu jsou již nějak limitováni.
 Vznikla také řada záběrů, které už nebylo možné do knihy zařa-
dit. Proto se vám otevírá příležitost uvidět je na dvouměsíční vý-
stavě s možností si je i pořídit. Petr Vlček, grafi k

Město na skále
Výstava  f oto g r a f i í  R a d o va n a  Krtičky
( n e j e n )  z  č e r s t v ě  v y d a n é  k n i h y

10. ledna až 10. března 2022  v Městské knihovně
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Vystavené fotografi e na panelech doplní zarámované a adjustované fotografi e, které bude možné ihned zakoupit. Na objednávku pak 
mohou být zhotoveny vybrané fotografi e dle vašeho přání (rozměr, provedení). Proto si neváhejte zavolat o schůzku nebo komentovanou 
prohlídku přímo autorovi fotografi í na tel. čísle: 777 999 859. Po dobu výstavy je možné v knihovně objednat knihu i s autorskými podpisy.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 1501–2021
Fotosoubor dvaceti autorských fotografi í z limitované edici dvaceti kusů.
Číslováno s Certifi kátem pravosti a registrací díla pod unikátním sériovým číslem.

Vydáno 10. srpna 2021 ve dvě hodiny odpoledne u příležitosti 520. výročí položení základního kamene města.
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Kroužky u nás ve škole

V základní škole Malecí v rámci školní družiny a školního klubu na-
bízíme dětem 1. a 2. stupně širokou škálu zájmových aktivit. Každý 
týden pro děti pravidelně organizujeme 20 různých kroužků, což 
představuje v průměru 4 zájmové kroužky denně.
Děti si mohly na začátku školního roku libovolně vybrat, jestli 
chtějí sportovat, vařit, hrát na hudební nástroj, zpívat, fotografo-
vat, malovat nebo tvořit. 
Jsme moc rádi, že děti této nabídky využívají a rádi bychom i vám 
jednotlivé kroužky představili. Každý měsíc přineseme krátkou fo-
toreportáž ze dvou nebo tří kroužků. Tento měsíc vám představíme 
kroužky „Práce se dřevem“ a „Sportovní hry pro 6. - 9. třídu“. Pilo-
vání, řezání, stloukání a zatloukání, práce s pilkou a kladívkem, ko-
šíková, vybíjená, volejbal, přehazovaná, fotbal…, to jsou základní 
aktivity těchto kroužků, které vede Mgr. Michal Tuček.

Nataša Miltová

z á k l a d n í  š k o l a  a  m a t e ř s k á  š k o l a  k r č í n

Vánoční atmosféra i dramatické chvilky
Vánoční nálada se nesla celé odpoledne do 
podvečerních hodin v naší základní škole, 
když se zde sešla třída 7. B, aby si připravi-
la své výrobky na vánoční prodejní výstavu 
pořádanou dětským parlamentem. Tvořivá 
atmosféra, nasazení a chuť byly korunovány 

úspěchem a na lavicích se kupily vánoční dekorace. Večer však 
přinesl chvíle napětí. Žáci se vžili do rolí našich odbojářů zapo-
jených do operace Anthropoid a měli za úkol ve skupinách najít 
správnou a bezpečnou cestu ke své spojce. I když prostorem se 
stala potemnělá škola, nástrah bylo víc než dost a dobovou atmo-
sféru dokreslovaly letáky, hudba, kostýmy. Touto hrou se účastníci 
ocitli v prosinci r. 1941, kdy byla tato akce zahájena a od které letos 
uplynulo 80 let. Čeká nás jistě pokračování, protože naše výsadky 
směřují do Prahy splnit svůj cíl – spáchat atentát na říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha. Vánoční tvoření a setkání s historic-
kou událostí dopadly na výbornou a vděčíme za to i maminkám, 
které zajistily, že účastníci rozhodně netrpěli hladem. Děkujeme.

Mgr. Romana Minaříková

V síti – fi lm, který byste neměli přehlédnout
Se školou jsem byla na českém dokumentárním fi lmu V síti. V síti 
je experimentální fi lm o nebezpečnosti online světa. Hlavními hr-
dinkami jsou tři herečky, které se vydávají za dvanáctileté dívky 
a komunikují s predátory. Dokument byl v kinech uveden v roce 
2020. Autorkou scénáře a režisérkou je Barbora Chalupová. Oceňu-
ji uvěřitelnost prostředí jako například pokojíčky. Film byl dobře
propracován do nejmenšího detailů od uvěřitelného pokojíčků 
přes falešný profi l, vzhled, chování až po následnou psychickou 
pomoc. Podle mě účelem fi lmu bylo informovat a taky dokázat ne-
bezpečnost sociálních sítí a jak se prezentovat či neprezentovat 
v oline světě.  Krátké vsuvky do děje s vysvětlením a ponaučením 
byly výchovným momentem fi lmu, který pomohl lidem uvědomit 
si chyby a poukázat na ně, aby se v ději význam fi lmu neztratil. 
Závěrem bych chtěla říci, že tato verze určená pro diváky od 12 let 
by mohla být pro mladší. Domnívám se, že na sociální sítě chodí 
čím dál mladší děti, a proto by měly mít možnost se na to podívat 
a ponaučit se. Určitě fi lm doporučuji svým mladším kamarádům, 
aby se na to podívali. 

Hanušova Kristýna, 8. B
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Milí čtenáři Novoměstského zpravodaje, vítejte u řádků věnova-
ných naší milé škole. 
V novém roce je zvykem plánovat si, přát si, dávat předsevzetí. 
Asi nebudeme jediní, kteří budou s plánováním opatrní. Nicméně 
přání máme a rozhodně můžeme mluvit i o tom, co bychom rádi 
uskutečnili.
Co přináší rok 2022?
Můžeme se opravdu a srdečně těšit na to, co nám tento rok při-
nese. Každý den prožitý ve zdraví stojí za poděkování. Stejně tak 
každá příjemná událost, kterou jistě zažijeme. Základní umělecká 
škola Bedřicha Smetany stále rezonuje tóny, smíchem a uměním, 
a to je pro nás nejdůležitější.
Tento rok nám tedy jistě přinese mnoho, protože výuka ve všech 
oborech stále probíhá na živo. Žáci se svými učiteli pilně pracují
a věříme, že výsledky budou možné k vidění a slyšení na veřejných 

vystoupeních. 
V letošním roce si také budeme dál připomínat 75. výročí od zalo-
žení naší školy. 
Kanál You tube ZUŠ Nové město nad metují
Rádi bychom vás upozornili, že na kanále ZUŠ Nové Město nad 
Metují - na You Tube - jsou stále ke zhlédnutí některé z Vánoč-
ních koncertů, které nemohly být otevřeny veřejnosti. Videa ale 
stále přibývají, takže můžete dát našemu kanálu tzv. like, odebírat 
a zvoneček. Potom budete informováni vždy, když bude ke zhléd-
nutí něco nového.
Nový rok - vstupte s úsměvem!
Doufáme, že jste všichni vstoupili do letošního roku pravou nohou 
a s elánem. My ano! Přejeme všem zdraví a těšíme se na setkání na 
našich koncertech a vystoupeních. 

Lucie Kotěrová

do nového roku trochu té dobročinnosti
Stejně jako loni jsme se roz-
hodli na sklonku roku při-
spět na dobrou věc. Často 
od vás dostáváme tuzéry 
s přáním, abychom si za 
ně koupili kávu nebo záku-
sek. Snad nám odpustíte, 
že jsme místo toho nakou-
pili konzervy, hračky a dal-
ší praktické věci pro psy 
a kočky z Městského útulku 
Broumov.
Věřte nám, že radost v očích 
jejich i provozovatelů to-
hoto útočiště pro čtyřno-
hé mazlíčky, stála za to. Za 
odměnu jsme mohli vzít na 
procházku psí slečnu Lili-
bet. Děkujeme všem, kte-

ří svými „dýšky“ přispěli na nákup dobrot a hraček pro zvířátka 
z útulku. A nebojte, v této tradici budeme pokračovat i nadále.

Text: Andrea Kecová, Jiří Švanda
Foto: archiv IC

i n f o r m a č n í  c e n t r u m
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Běžkařská sezóna v Kladském pomezí byla zahájena

tŘI KRÁLOVÉ PŘIJdOU!

Zimní Kladské pomezí je díky rozmanitému reliéfu zdejší krajiny 
rájem běžkařů. Milovníci bílé stopy v regionu najdou 300 km bě-
žeckých tratí, které jsou za příznivých podmínek pravidelně upra-
vovány. První sníh letošní zimy se objevil již na konci listopadu 
a hned několik dní poté bylo možné vjet do upravené stopy poblíž 
Machova.  
O údržbu tratí se starají spolky, města a obce za fi nanční podpory 
z dotace Královéhradeckého kraje. Ještě před samotným zaháje-

Ve dnech od 1. do 16. ledna 2022 proběhne další ročník Tříkrálové 
sbírky.
Tříkrálová koleda možná letos nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdra-
ví, dlouhá léta a především požehnání do roku 2022 chtějí kolední-
ci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. 
Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro Chari-
tu na prvním místě, a tak se tři králové pilně připravují na koledu 
s rouškami i koledu virtuální.
V Novém městě nad metují bude možnost přispět několika způ-
soby:
• Pozvěte ONLINE koledníky dál na www.trikralovasbirka.cz.
• Vložte svůj příspěvek do pokladniček na vybraných místech 
 ve městě.
• Přispějte při pravidelných bohoslužbách církví působících 
 v Novém Městě nad Metují.
• Zašlete příspěvek na účet č. 66008822/0800, 
 variabilní symbol 777955019.
• Použijte k zaslání příspěvku QR platbu – kód zde na konci článku.
• Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
na číslo: 87 777.
Sledujte aktuální informace ve vysílání městského rozhlasu.
Část výtěžku sbírky bude určena na přímou pomoc potřebným 
v našem regionu (osobám a rodinám, které se ocitly v nouzi 

a chtějí svoji situaci aktivně řešit). Dále budou prostředky použity 
na humanitární pomoc v zahraničí a krytí nákladů v mimořádných 
situacích (odstraňování následků povodní, požárů apod.).
V neděli 9. ledna 2022 od 18 hodin můžete na ČT 1 sledovat Tříkrá-
lový koncert.
Prosíme o vaši štědrost při 22. ročníku Tříkrálové sbírky. Děkujeme!
Roman Vencl
Koordinátor Tříkrálové sbírky
  
Jak přispět:
• Otevřete aplikaci své banky.
• Naskenujte kód QR platby.
• Vyplňte částku, kterou chcete přispět.
• Odešlete platbu.

ním běžkařské sezóny proběhla schůzka koordinátorů z celkem de-
víti oblastí Kladského pomezí a Broumovska, kteří mají úpravu tratí 
a jejich dobrou sjízdnost na starosti. Roli hlavního koordinátora již 
22. sezónu zastává organizace destinačního managementu, Kladské 
pomezí, o. p. s., která zároveň vytvořila a spravuje praktický web ski.
kladskepomezi.cz. Najdete na něm přehled všech běžeckých tratí, 
aktuality a informace o jejich sjízdnosti, ale také interaktivní mapu, 
na které je online zaznamenávána strojová úprava prostřednictvím 
zabudovaných GPS přístrojů na sněžných skútrech. Kromě toho na 
stránkách nechybí ani tipy na další zimní aktivity v regionu. 
V loňské sezoně se ujetá vzdálenost všech strojů, které upravu-
jí lyžařské běžecké tratě, vyšplhala k rekordním 3 000 km.  Díky 
příznivým sněhovým podmínkách byla po několika letech opět 
sjízdná i nejníže položená trať v Kladském pomezí, která prochází 
Babiččiným údolím. Mezi nejznámější a nejoblíbenější patří trasy 
v Jestřebích horách, ale pokud rádi objevujete nová místa, doporu-
čujeme vyzkoušet stopy v okolí Jiráskovy chaty na Dobrošově nebo 
Machova. Zajímavostí je, že všechny trasy v jednotlivých oblastech 
na sebe navazují, takže se na lyžích můžete projet doslova křížem 
krážem naším regionem. Vhodné jsou pro úplné začátečníky i pro 
ostřílené sportovce. 

Markéta Tomanová

Poděkování mateřské škole Pod Výrovem
Dne 3. prosince 2021 navštívily děti z Mateřské školy Pod Výrovem Nájemní dům s pečovatelskou službou. Přinesly obyvatelům 
a zaměstnancům drobné dárky a přáníčka, která všem udělala radost. Děkujeme!
Přejeme všem krásné Vánoce a dětem bohatého Ježíška. 

Tým pečovatelské služby 
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senioři, buďte velmi obezřetní!
Policisté přednášeli o podvodech páchaných na seniorech 
Ve čtvrtek 18.11.2021 odpoledne policejní preventista společně 
s kriminalistou přednášeli pro seniory  v přísálí kina v Novém Měs-
tě nad Metují. Preventivní přednášku spojenou s besedou  nazva-
nou  „Podvody páchané na seniorech“ vedl policejní preventista 
spolu se zkušeným kriminalistou ze Služby kriminální policie a vy-
šetřování Náchod, který se problematice dlouhá léta věnuje.
Senioři jsou jednou z nejzranitelnějších skupin, proto byla před-
náška věnována právě jim. Policisté se je snažili upozornit na mož-
ná úskalí života, například, když je někdo cizí osloví, nebo jim zate-
lefonuje. Především, aby komukoli „slepě“ nedůvěřovali, neboť ne 
všichni mají dobré úmysly. Poukázali, na co si dát pozor v případě 
možných podvodníků, nevěřit předstíraným vnukům, historkám 
o přeplatcích a rozměnění peněz, žádostem o vodu, zanechání 
vzkazu pro souseda a dalším léčkám.
Přednášející policisté upozornili na konkrétní případy, které se 
v minulosti odehrály, aby se tak senioři podobných chyb v budouc-
nu vyvarovali. Zásady, jak se bezpečně chovat, zanechali seniorům 
i v podobě preventivních materiálů, například na velmi praktic-
kých utěrkách na brýle vyrobených policisty Královéhradeckého 
kraje v rámci resortního Programu ministerstva vnitra v oblasti 
prevence kriminality.
Zájem a dotazy přítomných přednášku prodloužily až do podve-
černích hodin. Vzhledem k pozitivním ohlasům policisté slíbili, že 
se v blízké době uskuteční další přednáška.
Obecné zásady (nejen pro seniory) při jednání s cizí osobou lze 
vyjádřit i dle známých rčení:

„Na jazyku med, na srdci jed.“ – Počítat s tím, že ne každý má dobré 
úmysly.
„Mluviti stříbro, mlčeti zlato.“ – Čím méně dotázaná osoba cizí oso-
bě sdělí, tím méně o ní i ví.
„Trpělivost růže přináší.“ – Při oslovení cizí osobou, pokud chci re-
agovat, tak nedělat rychlá rozhodnutí a vše si v poklidu rozmyslet.
„Důvěřuj, ale prověřuj.“ – Nikomu „slepě“ nedůvěřovat, ať má se-
bevýmluvnější historku.
„Můj dům, můj hrad.“ – Nikdo není povinen nikoho cizího vpou-
štět do svého obydlí. Využít kukátko ve dveřích a s cizími lidmi 
komunikovat skrze vestavěný mikrofon u dveří či přes zajištěný 
bezpečnostní řetízek.

por. Mgr. Miroslav Mervart
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Léčba migrén a výměna primáře na náchodské neurologii

Broumovská nemocnice nadále poskytuje plný 
rozsah svých služeb

Neurologické oddělení náchodské nemocnice, které je certifiko-
vaným iktovým centrem a také centrem pro diagnostiku a léčbu 
bolestí hlavy, dosáhlo v uplynulém roce 2021 několika úspěchů. 
V prestižní celoevropské soutěži ESO Angels Awards, která porov-
nává úroveň péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, získala 
náchodská neurologie v červenci druhé ze tří stupňů ocenění – 
platinovou úroveň. Na základě porovnání jednotlivých kritérií se 
náchodská nemocnice zařadila mezi třicítku nejlépe hodnocených 
nemocnic v ČR. Neurologické oddělení se ročně postará o přibližně 
500 pacientů s tímto onemocněním. Jejich počet bohužel každým 
rokem narůstá. Úspěchu dosahuje oddělení také v biologické léčbě 
migrén, která v Náchodě odstartovala přibližně před dvěma lety. Je 

Informace o zrušení lékařské pohotovosti v broumovské nemoc-
nici vyvolaly negativní odezvu veřejnosti, která je namířena proti 
Nemocnici Broumov. Nemocnice však žádnou ze svých poskytova-
ných služeb neruší. Pohotovost byla plně v kompetenci soukro-
mých lékařů, kteří službu zajišťovali za podpory Královéhradecké-
ho kraje a města Broumov a využívali k tomu pronajatých prostor 
v broumovské nemocnici. 
Nemocnice Broumov i nadále zajišťuje plný rozsah poskytovaných 
služeb. Patří mezi ně také 24hodinová služba interního lékaře  
a lékaře se specializovanou způsobilostí k poskytování intenzivní 
péče. Tito lékaři jsou v průběhu celého dne připraveni pomáhat 
pacientům v závažném stavu, zejména v případech, kdy je ohrožen 
lidský život, tak, jako tomu bylo dosud. 

Nemocnice nadále poskytuje péči pacientům na těchto odděle-
ních: 
Intenzivní péče – věnuje se pacientům, kterým selhávají životní 
funkce, tedy srdce, plíce, krevní oběh. 
Následná intenzivní péče – oddělení je určeno k péči o pacienty, 
u nichž došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění, neob-
novila se některá ze životních funkcí a jsou dosud částečně nebo 
úplně závislí na plicní ventilaci. 
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče -  pracoviště poskytu-
jící intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí 
či pacientům se závažným - nejčastěji neurologickým - postižením, 

určena pacientům, kteří projdou přísnými kritérii zdravotních po-
jišťoven. Podmínkou jsou časté záchvaty migrény, které nereagují 
na běžnou léčbu. Při preventivní biologické léčbě jsou pacientům 
jednou měsíčně injekční formou aplikovány monoklonální proti-
látky. Revoluční je tato léčba v tom, že lék působí přímo na konkrét-
ní receptory na mozkové tkáni, které spouští migrénu, a to tak, že 
se záchvat vůbec nerozvine, případně je výrazně slabší. U pacien-
tek, které byly tímto způsobem v uplynulých dvou letech v Nácho-
dě léčeny, zaznamenalo oddělení více než 90% úspěšnost léčby.  
U některých migréna prakticky vymizela, u jiných jsou bolesti hlavy 
slabší a méně časté. Za účinnou léčbu se dle kritérií zdravotních 
pojišťoven považuje taková, která sníží frekvenci záchvatů migrény 
alespoň na polovinu. V opačném případě se musí léčba, která je 
finančně náročná, ukončit. 
S koncem roku 2021 skončil ve vedení oddělení také dlouholetý 
primář MUDr. Miroslav Škoda, který vedl náchodskou neurologii 
téměř 26 let. Pod jeho taktovkou dosáhlo oddělení mnoha úspě-
chů, které ho posunuly na jedno z nejlépe vybavených a hodnoce-
ných pracovišť svého typu. Ačkoliv MUDr. Miroslav Škoda zůstává 
i nadále členem týmu náchodské neurologie, rozhodl se předat 
vedení oddělení svému nástupci. Novým primářem se od 1. ledna 
stal MUDr. Petr Štěpán, který dosud pracoval na pozici vedoucího 
lékaře neurologické JIP. Panu primáři MUDr. Škodovi patří obrovské 
poděkování za rozvoj, který oddělení za posledního čtvrt století 
udělalo, za všechny spokojené pacienty, kteří jeho oddělením pro-
šli a také za jednu velmi důležitou věc - vychoval svého nástupce, 
kterému může oddělení předat. Vážený pane primáři, děkujeme!

Renata Dušková

jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje in-
tenzivní dlouhodobou péči o dýchací cesty. 
Interní oddělení – na 20 lůžkách zajištuje toto oddělení diagnos-
tiku a léčbu širokého spektra vnitřních onemocnění. Součástí je 
také 24hodinová interní ambulance. 
Oddělení následné péče a sociální lůžka – na tomto oddělení ak-
tuálně probíhá rekonstrukce, která bude dokončena nejpozději do 
10. ledna 2022. Po znovuotevření oddělení zde bude celkem 66 lů-
žek pro pacienty po operacích či ukončené léčbě. 
Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky - laboratorní praco-
viště s 24hodinovým provozem provádí základní i specializovaná 
vyšetření biochemická, imunochemická a základní hematologická 
vyšetření. Součástí je také odběrová místnost zajišťující odběry 
žilní a kapilární krve a dalšího materiálu. 
Radiodiagnostika – oddělení provádí základní radiodiagnostická 
vyšetření, zejména skiagrafii a ultrazvuk. Ve všední dny je zde pro-
voz zajištěn od 7 do 22 hodin, o víkendu od 8 do 20 hodin. 
Pohotovostní služba zajišťovaná Oblastní nemocnicí Náchod, a. s. 
je nadále k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu v náchodské ne-
mocnici. Pacienti z Broumovska, kteří potřebují neodkladnou péči 
chirurgického charakteru, od úrazu až po náhlé příhody břišní, zde 
mohou využít veškeré diagnostické vybavení včetně UTZ, CT i mag-
netické rezonance a možnosti okamžitého operačního řešení.  

Lucie Chytilová, mluvčí Oblastní nemocnice Náchod
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Nové město nad metují na historických fotografi ích
(I) Zima čaruje
1 2

3 4

5
Lednovým číslem zahajujeme nový seriál, ve kterém si prostřednictvím fotografi í při-
pomeneme minulost našeho „města na skále“.

Na snímku z prvorepublikového období shlížíme z kostelní věže na Husovo náměstí, 
na kterém přebývá pivovar vedle zámku a schází „vlaštovčí ocásky“ (1). Na dalších 
fotografi ích spatříme: Jurkovičův most z ulice U Špýcharu (2), pohled z východního Za-
domí na klášter (3), zimní pohlednici se Zinnerovým obchodem s koberci a textiliemi 
(4). Poslední zimní snímek zachycuje Bartelmusovu vilu na Rezku, která vznikla podle 
plánů architekta Dušana Jurkoviče (5).

Text: Jiří Švanda
foto: archiv Městského muzea Nové Město nad Metují
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skorec vodní (Cinclus cinlus)

Skorec vodní sice nepatří mezi typické městské ptáky, ale protože 
ho může pozorovat každý, kdo občas zajde do Pekla, je určitě dob-
ré se v naší rubrice „ptáci ve městě” o něm zmínit. Ostatně – podle 
některých pozorování se zdá, že minimálně někde dávají skorci při 
upevňování svých staveb přednost lidským výtvorům – například 
mostům – před místy přirozenými, jako jsou různé kamenů na bře-
zích, nebo dokonce stěny vodopádů.
Skorec je zvláštnost. Jako jediný z našich ptáků dokáže lovit pod 
vodou. Pomocí silných nohou, křídel a zobáku se pod vodou skvě-
le pohybuje, nadzvedává i kameny a hledá pod nimi potravu, což 
jsou především různí bezobratlí živočichové. Pod vodou zůstává 
několik vteřin a potopí se i několikrát za minutu. A to prosím až 
do hloubky skoro půl metru. I když to není extrémně vzácný pták  
(v Česku se jeho populace odhaduje na cca 2 000 párů), není na 
druhé straně úplně obvyklý a každopádně můžeme mít radost  
z toho, že se mu v okolí našeho města daří. Byly totiž doby, kdy 
tomu bylo právě naopak. Při svém způsobu života potřebuje po-
chopitelně čistou vodu a my starší dobře víme, jak ještě před pár 

desetiletími voda v naší řece vypadala. Je skvělé, nejen pro skorce, 
že jsou dnes naše řeky čisté a krásné.  Pokud půjdete Pekelským 
údolím, dívejte se na kameny v říčním toku. Při trošce štěstí uvidíte 
hnědého ptáka s výrazně bílou náprsenkou (mimochodem – často  
v úseku hned za Černým vírem), který po kamenech poněkud roz-
pustile poskakuje. Je to právě skorec a možná se chystá k jednomu 
ze svých úžasných podvodních kousků.  
Kdybyste si ho vyfotili a porovnali s fotkami skorce z téhož místa 
třeba za dva roky, pravděpodobně byste zjistili, že je to ten samý. 
Jsou to totiž věrní ptáci. Svým partnerům i teritoriu. V něm si sta-
ví hnízda připomínající mechovou kouli, umístěná jsou často dost 
blízko nad vodní hladinou, někdy i velmi divokou vodní hladinou. 
Samotný let do hnízda je tak někdy skoro akrobatickým výkonem.  
Hnízdí dvakrát ročně a samice na čistě bílých vejcích, kterých bývá 
4 – 6, sedí 15 – 17 dní. Po vyvedení z hnízda mláďata umí plavat! 
Vždyť říkám – zajímavý pták, jehož poskakování po kamenech  
a jakési „pumpování“, při kterém pohybuje tělem nahoru a dolů, 
mě nikdy nepřestane bavit. K pozorování je skvělé zimní období. 
Jednak se ho skorci nikterak nebojí, mají husté peří a umí lovit  
i pod ledem (koneckonců – co jiného jim také zbývá), takže  
i v zimě na řece jsou. Za druhé – na zasněžených kamenech jsou 
vidět úplně nejlépe.   
Můžeme jim nějak pomoci? No, na krmítko fakt nepřiletí, takže kr-
mit je nemůžeme. Ale pokud máme tu možnost, můžeme zakoupit 
a umístit, například pod most, speciální podložku pro skorce, na 
které si staví hnízd a – jak je napsáno výše – často jí dávají před-
nost před přírodním materiálem.     
Udělejte si na pozorování skorce při vycházce čas. Stojí to za to. 

Václav Nýč / s pomocí kamarádů 
a stránek NP České Švýcarsko, foto: Pavel Bače

Klub seniorů dobrá pohoda / Okénko pro naše seniory – leden 2022
čtvrtek 6. ledna 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině 
Společně přivítáme nový rok 2022, poslechneme si Čtyři 
dohody do nového roku a rozvedeme o nich diskuzi.
Úterý 11. ledna 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině
Zhlédneme film „Přání Ježíškovi“. 
středa 12. ledna 2022 – setkání ve 14.30 h. u Městského úřa-
du na nám. Republiky
Přivítá nás pan starosta Petr Hable. Poví nám o úkolech, 
které je čekají v novém roce. Zhodnotí, co se podařilo bě-
hem minulého roku. Paní referentka Odboru správy úřadu 
Mgr. Hana Ježdíková nás seznámí s historií a současností 
novoměstské radnice. Budete mít možnost si objednat No-
voměstský zpravodaj a převzít si žádosti o TAXI pro seniory.
čtvrtek 20. ledna 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině
Celé odpoledne věnujeme různým hrám, četbě a poslechu hudby. 

Úterý 25. ledna 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině
Bude se promítat film „Jedině Tereza“. 
čtvrtek 27. ledna 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině 
Míváte občas tzv. špatné dny? Nic se vám nedaří, máte špat-
nou náladu, jste protivní a bolí vás hlava? Moje pozvání při-
jala paní Lucie Hloušková, která vám poradí! Zná totiž „Jógu 
smíchu“.

Všichni senioři jsou v Klubu seniorů vítáni!

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

Za Klub seniorů zdraví všechny Věra Mimrová. 

Zubní pohotovost - leden 2022

 sobota 1. ledna
Neděle 2. ledna

MUDr. Jaroslav Ožďan
Boženy Němcové 13

Česká Skalice
Tel.: 491 452 789

sobota 8. ledna 
Neděle 9. ledna 

MUDr. Tomáš Žďárský
Náchodská 240

Dolní Radechová
Tel.: 491 424 322

sobota 15. ledna
Neděle 16. ledna 

MUDr. Jarmila 
Podškubková
Větrník 720

Červený Kostelec
Tel.: 491 462 331

sobota 22. ledna
Neděle 23. ledna 

MDDr. Michal Jánský
Nemastova 1919
Náchod – Branka
Tel.: 702 125 554

sobota 29. ledna
Neděle 30. ledna 

MUDr. Lubomír Beran
Velký Třebešov 118

Tel.: 491 453 272

Zubní pohotovost je zajišťována v sobotu, v neděli a ve svátek od 8.00 do 12.00 hodin.
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s p o r t

KRaJsKÝ POHÁR 9letých a mladších v Jičíně 5. 12. 2021

Pohár čR desetiletého žactva 2021 – Vsetín 4. 12. 2021

tělovýchovná jednota sport pro všechny informuje

Druhá adventní neděle byla pro naše nejmladší novoměstské 
plavce ve věku 9 let a mladší nejen mikulášská, ale i plavecká. 
Osm našich nejmladších plavců, kterým to covidová situace do-
volila, vyrazili na Krajské přebory do Jičína. Tyto Krajské přebory 
9letých a mladších se konají vždy 2x za rok a jsou pro tuto kategorii 
nejvyšší možnou soutěží. Na těchto závodech startují plavci z Krá-
lovéhradeckého a Pardubického kraje.
Přestože v tomto věku nemají naplaváno a vše bylo navíc umoc-
něno covidovou situací, radost a úsměv je neopouštěl. Bojovali  
a snažili se podat co nejlepší a nejrychlejší výkon. 
Náš plavecký oddíl reprezentovali tito plavci: Sebík Holada (2012), 
Tom Prislinger (2014), Viktor Zicha (2014), Janek Vaniš (2013), Vik-
tor Bláha (2014), Anička Bursíková (2012), Karolína Židíková (2014)  
a Adélka Buriánková (2013).
Sebík si vyplaval s velikým náskokem krásné 4 zlaté medaile (příští 
rok se už těší na Pohár České republiky).
Medaile se podařilo vyplavat i Tomíkovi (1x 1. místo, 1x 2. místo)  
a obsadil také 2x 4. místo těsně za medailovou pozicí.
Medaili si vyplaval i Viktorek Zicha (1x 3. místo).
Úspěšná byla i klučicí štafeta, podařilo se jim obsadit krásné  
3. místo.
Dařilo se i ostatním našim plavcům, ale na medaile to tentokrát 
nestačilo. 
Všem moc gratulujeme a držíme palce, aby jim to plavalo i nadále.

Renata Šmejkalová, trenérka

Na Pohár ČR se nominovali dva naši novoměstští plavci – Natálie 
Poláčková a Boris Čečetka. Poháru ČR se nakonec zúčastnila jen 
Natálie, Boris se z důvodu nemoci nemohl zúčastnit.
Pro Naty to byla první republiková zkušenost a zvládla ji na výbor-
nou. Startovala v šesti disciplínách a ve všech bojovala o medaile 
v nejrychlejších rozplavbách. Celý den podávala neuvěřitelné vý-
kony, přestože to byly pro ni dlouhé a náročné závody. Její letitá 
dřina, bojovnost a radost z plavání jí v sobotu vynesly mezi ty nej-
lepší plavkyně ČR ve své kategorii.
Naty se stala mistryní republiky v disciplíně 100 m polohový závod  
s náskokem 6 s. V disciplínách 100 m kraul, 50 m kraul, 100 m znak 
a 100 m prsa se umístila vždy těsně na druhém místě. Poslední její 
disciplínou po náročném dni byla 50 m motýl, kde se jí podaři-
lo umístit na krásném těsném 4. místě. Sobotní medailová sbírka 
je veliký úspěch pro Naty i pro náš oddíl. Natálce moc děkujeme  
a gratulujeme! 

Renata Šmejkalová, trenérka

Cvičitelé TJ SPV se pravidelně zúčastňují seminářů, na nichž získávají mnoho informací a námětů, které využívají ve svých cvičebních ho-
dinách. I v letošním roce se konaly semináře v Olomouci, Praze a celostátní setkání cvičitelů ve Zbraslavicích. Na všech akcích měla naše 
tělovýchovná jednota své zástupce, kteří v listopadu na okresním srazu cvičitelů v novoměstské sokolovně předali nové poznatky svým 
kolegům. Měli jsme možnost cvičit s netradičním náčiním, dozvěděli jsme se, jak kompenzovat sedavou práci u počítače, vyzkoušeli si uni 
curling, zasmáli se při trénování obličejové jógy.
Přestože covidová doba není společenským a sportovním akcím příliš nakloněna, v naší Tělovýchovné jednotě Sport pro všechny stále 
pravidelně cvičí všechny složky (rodiče a děti, předškoláci, mladší žáci a žákyně, starší žáci, žákyně a dorost, dospělí ženy, dospělí muži).
Přijďte si zacvičit a vyzkoušet si některé netradiční sportovní aktivity! Zájemci se mohou podívat na naši webovou stránku, kde najdou 
podrobnosti.

Za TJ Sport pro všechny Nové Město nad Metují Mgr. Jolana Lásková
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BAV SE S NÁMI  
BAV SE HOKEJEM

ročníky | 2013 - 2018

Zimní stadion | Nové Město nad Metují

Sobota 29.1.2022 10-1130 hod

NÁBOR NOVÝCH HOKEJISTŮ

sPaRtaK Nové město nad metují
s p o r t

dorost
Základní skupina proběhla vzhledem k našim cílům úspěšně. Za-
jistili jsme si postup do nadstavbové části, kde bysme se chtěli 
umístit co nejvýše. Zatím podáváme relativně slušné výkony, tak 
doufám, že v tom budeme pokračovat. Pokud budeme k zápasům 
přistupovat s respektem a bojovností, tak si myslím, že můžeme 
skončit vysoko. Musíme dělat to, co nám jde nejlépe - bruslení 
a hrát nepříjemný hokej. 

Aleš Steklík, trenér

(ke dni 15. 12. 2021)

Kraso
Oddíl krasobruslení má v současné chvíli 3 trenérky a 25 členů, 
kteří jsou rozděleni do dvou výkonnostních skupin - začátečníci 
a pokročilí. Po covidové pauze jsme poprvé brusle nazuli v srpnu 
na týdenním soustředění v Trutnově a poté plynule přešli na do-
mácí led. Letošní závodní sezónu jsme odstartovali v listopadu 
na závodech ve Dvoře Králové. Prosincový plánovaný závod Malá 
cena Nového Města byl vzhledem k aktuální epidemiologické si-
tuaci zrušen. Závody pro nás pokračovaly v Trutnově a po Novém 
roce nás čekají závody na domácí půdě. Kromě tréninků a závodů 
máme pravidelně vystoupení na hokejových zápasech našeho do-
rostu a A-týmu. V letošní sezóně se naše starší závodnice podílí 

na přípravě začínajících krasobruslařů a krasobruslařek v rámci 
tréninků a také na školičce bruslení. Snažíme se tak tvořit jednu 
velkou partu, která chodí na led pracovat na svých výkonech a zá-
roveň si užívat společný čas. 

Marie Minaříková, trenérka

Jak se daří naší hokejové mládeži?
Začneme u těch nejmenších náborových dětí. Letos v září, jako 
každý rok, jsme měli náborový den pořádaný ČSLH. Další tako-
vý náborový den chystáme, opět pod hlavičkou ČSLH, na sobotu 
29. 1. 2022. Každá nová mladá hokejová naděje, dostala možnost 
stát se hokejistou a zůstat v našem týmu. A to se nám podařilo. 
Získali jsme 11 nových hráčů ročníků 2015, 2016 a 2017, které po-
stupně doplňují nově příchozí během tréninků a školičky brusle-
ní. Tzv. NÁBOR DO NAŠEHO ODDÍLU PROBÍHÁ CELOROČNĚ! Troufnu 
si říct, že dnes všichni náboroví hráči umí bruslit a hokej je baví. 
Někteří jsou na tom tak dobře, že již odehráli přátelské utkání 
s kategorií 2014, 2015 a chystají se na svůj první VÁNOČNÍ TURNAJ. 
Každý nově příchozí hráč obdrží do začátku od klubu kompletní 
hokejovou výstroj. Proto jsem přesvědčen, že hokej v tak mladém 
věku není vůbec fi nančně nákladný. Náborem to u nás v klubu 
začíná a postupně dle dosaženého věku, hráči přechází do vyš-
ších kategorií (přípravka, mladší žáci, starší žáci), kde už probíhají 
mistrovská utkání. Tyto kategorie jsou obsazeny týmy Královéhra-
deckého kraje. Jak přípravka ročníku 2014, 2013, 2012, tak i mladší 
a starší žáci, si vedou skvěle a odvádí v utkáních velice dobré 
výkony. Všechny kategorie se v zimní sezóně účastní turnajů po 
celé ČR. Ale pozor, zimní sezónou hokej nekončí. Hráči v letní se-
zóně mají pravidelné tréninky, pořádají se hokejové kempy a růz-
né zábavné akce. Celkem naše mládežnické kategorie navštěvuje 
98 hráčů. Závěrem bych rád poděkoval všem trenérům, vedoucím, 
holkám z krasa, které nám pomáhají zdokonalovat techniku brus-
lení. A v neposlední řadě velké dík patří všem rodičům, kteří jsou 
nám velkou oporou. 

Štěpán Lukášek, šéftrenér mládeže
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sobota 1. 1400 - 1600 

neděle 2. 1400 - 1600
 

sobota 8. 1400 - 1600  
 neděle 9. 1400 - 1600

sobota 15. 1400 - 1600 

neděle 16. 1400 - 1600
 

sobota 22. 1400 - 1600  
 neděle 23. 1400 - 1600

sobota 29. 1400 - 1600  
 neděle 30. 1400 - 1600

Veřejné bruslení
Zimní stadion  

Nové Město nad Metují

Le
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n 
20

22
www.tjspartak.cz

čtvrtek 23. 1245 - 1445

pátek 24. 1200 - 1500

 sobota 25. 1400 - 1600

neděle 26. 1400 - 1600

 

středa 29. 1000 - 1200

1400 - 1600

čtvrtek 30. 1500 - 1700

pátek 31. 1200 - 1500

Vánoční bruslení
Zimní stadion  

Nové Město nad Metují

Vá
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ce
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02
1

www.tjspartak.cz
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Vo-Cečko kromě společného trénování miluje i soutěže

Ceny vodného a stočného na rok 2022

Prosinec byl, co se týká Vo-Cečka především turnajový. V tělocvič-
ně na Malecí jsme v prvním prosincovém víkendu zorganizovali už 
druhý žákovský turnaj. Sjelo se nám z širokého okolí osm týmů 
a to od Trutnova až po Broumov. Panovala báječná atmosféra  
a to jak na hřišti, tak i mezi publikem. Vo-cečkový tým zabojoval 
a obsadil krásnou bronzovou příčku a nadále se tedy drží v první 
skupině mezi nejlepšími! Druhý prosincový víkend se naše mladší 
žákyně vydaly na 5. kolo krajské soutěže do Hradce Králové, kde 
tvrdě bojovaly a po vítězství nad dívkami z Klubu Náchod je za-
skočily slečny z SK Slávie HK, kde na ně čekala první prohra. V 
druhém zápase proti SK Slávie HK se naše slečny rvaly jako dračice 
a v prvním setu jednoznačně zvítězily, druhý set se již bohužel tak 
moc nedařilo, a tak vše rozhodl tiebreak ve kterém ač soupeřkám 
nedaly Vo-Cečkové slečny nic zadarmo, nakonec podlehly a proti 
SK Slávii prohrály, skončily tak na 2. místě. Mladší žákyně Vo-Cečka 
si tedy upevnily v základních kolech celkově 2. místo pro následné 
play-off. Předposlední kolo budeme hrát až 29. ledna - čekají nás 
tedy vánoční prázdniny a pak spousta času na dopilování chyb, 
které jsme v zápase předvedly.

Za Vo-Cečko zdraví Hanča

Přinášíme informaci, kterou jsme obdrželi od společnosti VAK, a. s.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., 
na svém zasedání dne 14. prosince 2021 posoudilo všechny závaz-
né podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o úpravě cen 
pro rok 2022 takto:
Vodné – 40,00 Kč/m3 (cena bez DPH), 44,00 Kč/m3 (cena s 10% DPH)
Stočné – 40,70 Kč/m3 (cena bez DPH), 44,77 Kč/m3 (cena s 10% DPH)
Stočné bez ČOV - 13,05 Kč/m3 (cena bez DPH), 14,36 Kč/m3 (cena  
s 10% DPH)
Celkem vodné a stočné – 80,70 Kč/m3 (cena bez dPH), 88,77 Kč/m3 
(cena s 10% dPH)
Od 1. ledna 2022 dochází oproti roku 2021 ke zvýšení ceny vody 
pitné a vody odpadní celkem o 3,95 Kč/m3, tj. o 4,7 % (včetně DPH). 
Ke zvýšení ceny dochází zejména z důvodu nárůstu cen energií, 
materiálu a stavebních prací.
Cena odpadní vody se řídí finanční analýzou, jejíž podmínky vy-
plývají z pravidel stanovených SFŽP z důvodu poskytnuté dotace, 

NEŽ ŠKOLa ZaVOLÁ
Zveme rodiče předškoláků
na prohlídku školy a besedu o školní zralosti
10. 1. 2022 od 16 hodin

Zápis do 1. ročníku se bude konat
21. a 22. 4. 2022 od 14 do 17 hodin

PŘEd ŠKOLOU VE ŠKOLE
Zveme budoucí školáky na setkání v ZŠ Krčín.
Sejdeme se čtyřikrát, vždy v pondělí od 16 do 17 hodin
v termínech: 
17. 2. 2022, 11. 5. 2022, 14. 3. 2022 a 6. 6. 2022  
Čekají na Vás zajímavé a veselé úkoly, čísla, písmena, barvy,…
S sebou si vezmi přezůvky a pití.

Na všechny se těší paní učitelky  

kterou společnost získala na rekonstrukci ČOV Náchod, vybudová-
ní kanalizace ve Zbečníku a v Teplicích nad Metují.
V roce 2022 bude společnost VAK, a. s., pokračovat v realizaci 
významných vodohospodářských projektů, podporovaných pro-
gramy SFŽP a MZe, zaměřených na dlouhodobý dostatek kvalitní 
pitné vody a čištění odpadních vod. Jedná se o rekonstrukci pá-
teřní infrastruktury vodovodního přivaděče Vodárenské soustavy 
Východní Čechy, výstavbu nové splaškové kanalizace v Náchodě  
v místní části Jizbice a doplnění technologického zařízení na čistír-
ně odpadních vod v Náchodě.
Snahou společnosti je utvářet cenovou politiku tak, aby udržovala 
výši ceny vody pitné a vody odpadní pod celorepublikovým prů-
měrem a zároveň byla schopna zajistit pro naše odběratele kva-
litní dodávky pité vody a odvod odpadních vod, a to bez poruch 
a odstávek.

Ing. Dušan Tér, předseda představenstva
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. přijmou do pracovního poměru:

Uklízečku pro středisko vodovodů
Pekelská 120, 549 01 Nové Město nad Metují

Popis práce:
Pravidelný úklid administrativních prostor, chodby, sociálních zařízení, šaten, kuchyňky a denní místnosti, vynášení odpadu, 
mytí oken 2x za rok. Úklid probíhá v odpoledních hodinách (29 hodin měsíčně). Podmínkou je pečlivost a samostatnost. 
Nástup možný ihned. Nabídky s životopisem zasílejte do 2. 1. 2022
Na adresu: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Paní Jitka Škodová, Kladská 1521, 547 01 Náchod
nebo na e-mail: skodova@vakna.cz

2022
V Š E  N E J L E P Š Í  D O

N O V É H O  R O K U

D ě k u j e m e  V á m  z a  p o c h o p e n í .

P ř í j mě t e  p r o t o  n aše  p řá n í  a l e s p oň  t o u t o  c e s t o u .

B Y C H O M  V Á M  N E J R A D Ě J I  P O PŘÁ L I  V  R Á M C I  

D Ě T S K É H O  S I L V E T R U ,  

K T E R Ý  S E  V ŠA K ,  V Z H L E D E M  K  S T Á V A J Í C Í

E P I D E M I O L O G I C K É  S I T U A C I ,  T R V A J Í C Í M

V L Á D N Í M  O P A TŘ E N Í M  A  N E J I S T É  S I T U A C I

K O N A T  N E B U D E .
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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
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Bc. Martina Tomášová
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Grafi cká osnova: Martin Vávra, Petr Vlček
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Přistavování kontejnerů
soukromým osobám,

sdružením, fi rmám

Přeprava suti, odpadu, paliv,
stavebního materiálu apod.

Likvidace odpadu

Zajištění prodeje
palivového dřeva

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

Kontejnery.Vrchoviny@seznam.cz

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS

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

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

japonské stěny

Vrchoviny 122
Nové město nad metují

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

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

POHŘEBNÍ ÚstaV, pobočka Nové město nad metují

JOsEF UNGRÁd
Komenského 50, Nové Město nad Metují

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

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

Rozloučení se zesnulými
V listopadu 2021 z našich řad odešli

Slavomíra Hercíková, Marta Danihelová, Zdeňka Těšíková
Petr Linhart, Marcela Žďárská, Anna Staňková

Zdeněk Papež, Ivan Nitka
Čest jejich památce!

s p o l e Č e n s k Á  r u B r i k a



Začínající fi rma nabízí 

zajímavý 
přivýdělek 

pro maminky na MD, 
aktivní důchodkyně apod. 

Více info na tel.: 604 145 519. 

„HOdINOVÉ mamINKY“
· uklidíme vám dům od půdy až po sklep

· pohlídáme, vyzvedneme vaše dětičky
· nabízíme pomoc logopeda 

v domácím prostředí
· nakoupíme, pomůžeme seniorům

Potřebujete pomoc 
s čímkoli v domácnosti?

Volejte „HODINOVÉ MAMINKY“ 
na tel.: 604 145 519. 

 
 

ROKÁČ Zámecký klub 
 

 

Zámecký klub vám nabízí:  
Posezení s přáteli v klidném a  stylovém sklepení zámku, soukromé a firemní akce  
na míru, svatby, večírky, přednášky, degustace, hudební a filmové aktivity  …  
 
Možnost si zahrát šipky, stolní fotbálek, kulečník, sledování sportovních přenosů…  
 

Program na  Leden 2022 
 
14. 1. 2022 Hospodský kvíz      …. začínáme v 19:00 hodin……. 
        Nejlepší večerní zábava pro přátele.  
Sestav tým 2 – 8 lidí, zarezervuj si místo a pak stačí správně odpovídat a vyhrát ☺ 
 
 

29. 1. 2022 NOVOMĚSTSKÉ DUNĚNÍ  …začátek od 18:00 hodin … 
     Vystoupení místních a okolních kapel od punku, brutal –death, progressive power …  
 
 
          Taneční večery   - DJ Láďa Šafařík , skupina STYL 
  

 
Veškeré akce budou probíhat za dodržování aktuálních nařízení 

------------------------------------------------------------------ 

       
      Otevírací doba                                ROKÁČ Zámecký klub  

   Úterý - Čtvrtek                                          Husovo náměstí 1202 
           16.00 – 22.00                                                  Nové Město nad Metují 

   Pátek - Sobota                             Telefon: 731 466 526 
        16.00 – 00.00                                               WhatsApp: 731 466 526 
   Neděle – pondělí zavřeno                         Fb: ROKÁČ Zámecký klub 
   Otvírací doba   leden – březen 2022                                           



V roce 2021 oslavila Městská galerie Zázvorka 20. výročí zahájení své činnosti
Děkujeme všem, kdo nás navštěvujete. A zveme i ostatní. Těšíme se na vás!  (Ukázky plakátů k výstavám z let 2010–2017)


