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Zimní Nové Město nad Metují
Leden nám dopřál pořádnou sněhovou nadílku. 

Takto ji svým objektivem zachytili členové facebookové skupiny Mystery of Nové Město nad Metují.

Sněhová nadílka v zámecké zahradě (Milan Drašnar)

Město na skále (Radka Vorlíčková) Jurkovičův most v zámecké zahradě (Markéta Tomanová)

Kostel sv. Ducha v Krčíně (Iva Hejzlarová)
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Srdce u řeky Metuje v Krčíně (Iva Hejzlarová)

Zimní Husovo náměstí z nebe (Milan Horník)

Věž kostela Narození Panny Marie (Jarmila Valterová)
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Rozpočet na rok 2021 – schválený ZM č. 16 - pro Oddělení rozvoje města
Jedná se o akce rozpracované, přecházející s dokončením v roce 2021 v návaznosti na vynucenou investici, každoroční položky a schválené 
nové investiční akce.

Název položky Náklady
v tis. Kč

Dotace přiznané
nebo předpokládané 

v tis. Kč

Aktualizace strategického plánu 300

Malá vodní nádrž Spy 900 251

Projekt „Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost 25

Komunikace v ul. Na Bořetíně -  realizace 6 000

Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS 350

Stará ekologická zátěž Elton 550 950

Oprava opěrné zdi u čp. 361 v ul. Nádražní - realizace 500

Realizace parku Březinky 800 340

Chodník v ul. U Zázvorky - PD 270

Revitalizace zahrady u MŠ František, III. etapa 1 000 430

Cykloregion Vl. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora  - DUR + DSP 730

Chodník do Klopotova - PD  250

Rekonstrukce chodníků v ul. Nádražní - PD 275

Chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) - PD 35

Chodník v ul. Na Kopci  mezi čp. 10 a 245 - PD 35

ZŠ Malecí  - odvětrání tělocvičen s rekuperací 20

Stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - realizace 5 800

Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní,  realizace 300

Urbanisticko - architektonická studie areálu kasáren 750

Kulturní centrum Kino 70 - architektonická soutěž, zpracování architektonické studie 1 500

Protipovodňový informační systém města (městský rozhlas, nová ústředna) 4800 3373

Stacionární radar v ul. Náchodská - přívod napájení 200

Stavební úpravy staré školy (krov na hlavním objektu budovy), II. etapa 2 450 400

Plán programu regenerace MPR na rok 2022 - 2026 120

Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká - PD + realizace 125

Přístřešek pro autobusovou zastávku v ul. Rezecká 170

Hotel Metuj - studie využití 100
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Rozpočet na rok 2021 – schválený ZM č. 16 - pro Oddělení rozvoje města

Název položky Náklady
v tis. Kč

Dotace přiznané
nebo předpokládané 

v tis. Kč

Orientační značení 50

Značení ulic 30

Městský mobiliář 200

Technická infrastruktura 300

Dopravní značení 300

Husovo náměstí 30

Čištění skal vč. studny 400

Vánoční výzdoba 100

Program regenerace - příspěvky na obnovu památek 80

Místní památky 200

Technická pomoc 60

Rekonstrukce komunikace a VO v ul. Čelakovského - PD 400

Chodník propojující ul. TGM s parkem Březinky - PD a realizace 400

Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách - PD 300

Vjezd do lokality Dubinky - František - PD 250

Chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) - realizace 200

Chodník v ul. Na Kopci  mezi čp. 10 a 245 - realizace 200

Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská - realizace 3 500

Komunikace v ul. Kpt. Jaroše 6 200 2 800

Program Regenerace - městské opevnění západ - PD 100

Program Regenerace - ZUŠ 1209 - sanační opatření - PD 80

Revitalizace Jiráskových sadů - PD 120

Stavební úpravy - Žižkovo náměstí, ul. Černčická 300

Oprava ul. Družební – PD 60

Demolice objektu čp. 142 v ul. Nerudova - příprava 50

Měřič rychlosti (Vrchoviny) 60

Celkem 42 325 8 544

Uvedené náklady jsou předpokládané.

Ve výčtu akcí Oddělení rozvoje města nejsou v rámci celého Odboru majetku města uvedeny jednotlivé položky za další oddělení, které 
spravuje městské objekty. Jedná se o Oddělení správy nemovitostí. Toto oddělení má schválený plán oprav na rok 2021 ve výši 9,5 mil. Kč. 
Plán oprav je rozdělen na bytový a nebytový fond, dále na ostatní objekty v majetku města s velmi obsáhlým a podrobným seznamem 
položek. Ostatních objektů je více než 30. Mezi tyto objekty patří základní a mateřské školy vč. školních jídelen a souvisejících objektů, 
dále základní umělecká škola, dům dětí a mládeže, MSSS Oáza, dům s pečovatelskou službou, klub Mandl, městské muzeum vč. spolko-
vého domu a galerie Zázvorka, objekt radnice, Kino 70, objekty hasičů, smuteční a obřadní síň, knihovny, kapličky, bývalý hotel Metuj, 
bývalá stará škola a mnoho dalšího.
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Komentář místostarosty Ing. Libora Hovorky 
ke schválenému rozpočtu na rok 2021
Můžete nám přiblížit, jaké jsou investiční priority města pro tento 
rok?
Z pohledu výše finančních prostředků patří mezi nejnákladnější 
letošní akce rekonstrukce ulic Kpt. Jaroše a ul. Na Bořetíně. Zbývá 
dokončit zadláždění západní části ulice Na Zadomí a schodiště na 
jižní části této uličky. Před námi je rovněž rekonstrukce chodníku  
a veřejného osvětlení v ulici Sokolská a nelze zapomenout ani na 
dokončení obnovy střechy na „Staré škole” v Krčíně. Na obnovu kul-
turních památek letos město plánuje vynaložit 2,8 milionů korun. 
Dále bych rád zmínil dvě architektonické soutěže pořádané měs-
tem. Jedna je na novou podobu bývalého kasárenského areálu, 
kde bude v jarních měsících zastupitelstvo potvrzovat vítěze vze-
šlého z hodnocení komise složené ze zástupců odborné veřejnosti 
a volebních uskupení v našem zastupitelstvu. Druhá architekto-
nická soutěž, která proběhne v letošním roce, je na budovu kina, 
které by se mělo změnit z jednoúčelového zařízení na universální 
kulturní stánek, kde kromě projekce filmů bude možné pořádat 
hudební a pěvecké koncerty včetně divadelních představení. S vý-
sledky obou soutěží budou naši občané seznámeni na stránkách 
Novoměstského zpravodaje a v případě kina se počítá i s výstavou 
soutěžních návrhů. 
Kromě letošních investic města chci zmínit i akci Královéhradecké-
ho kraje, která se dotýká našeho města, a tou je rekonstrukce silni-
ce č. 308 v úseku Černčice – Krčín, Žižkovo náměstí. Stavební práce 
by měly být zahájeny v dubnu letošního roku a plánovaný termín 
dokončení je v říjnu 2021. V rámci této rekonstrukce se počítá  
i s částečným obnovením stromořadí podél této silnice. 
V oblasti ochrany majetku města a jeho občanů budeme letos 
digitalizovat protipovodňový informační systém a modernizovat 
městský rozhlas, aby byl zajištěn kvalitní poslech ve všech částech 
našeho města včetně Spů a Vrchovin. 
V oblasti zlepšování životního prostředí a zeleně ve městě bych 
rád zmínil plánované dokončení 1. etapy budování parku Březin-
ky, revitalizaci zahrady mateřské školy na Františku a rekonstrukci 
malé vodní nádrže ve Spech. Kromě toho budeme zadávat zpraco-
vání studie nové podoby Jiráskova parku u sokolovny a realizovat 
doplňkovou výsadbu stromů v parku u Husova sboru.
V případě, že dojde během roku 2021 k navýšení rozpočtu o do-
datečné příjmy z hospodaření města za rok 2020, nebo z důvodu 
zvýšených výnosů ze sdílených daní, tak naší snahou bude tyto 
prostředky použít na investiční akce, na které se v přijatém roz-
počtu nedostalo. 

Jaká bude podpora sportu, školství a kultury?
V roce 2021 město dá na podporu místních sportovních klubů 7 mi-
lionů. Pokud bude Tělovýchovná jednota Spartak úspěšná se svojí 
žádostí o dotaci na rekonstrukci zimního stadionu, tak město čeká 
nemalý mimořádný výdaj. Dle sdělení předsedy TJ Spartak plánují 
v případě získání dotace v letošním roce rekonstruovat ledovou 
plochu a mantinely za 20 milionů, což znamená pro město spo-
luúčast ve výši 6 milionů a v roce 2022 modernizovat strojovnu za 
16 milionů korun s příspěvkem od města ve výši 4,8 milionů korun.
Na základní školy a školky půjde z městského rozpočtu v letoš-
ním roce celkem 13,7 milionů korun a další milion korun na Dům 
dětí a mládeže. V oblasti kultury bude největším příjemcem peněz  
z městského rozpočtu Městská knihovna, která na svůj provoz ob-
drží 5,5 milionu. Za knihovnou následují Městské muzeum s galerií 
Zázvorkou a informačním centrem, jež budou pracovat s rozpo-
čtem 4,1 milionu a na provoz Kina70 a Městského klubu město vydá 
částku 3,6 milionu. Tradičně největším příjemcem financí z měst-

ského rozpočtu je Městské středisko sociálních služeb Oáza, kam 
bude směřovat 10,5 milionu korun. 

Z jakého důvodu dochází ke zvýšení poplatků za svoz komunální-
ho odpadu?
V současné době již není využívána skládka v Dobrušce – Křovi-
cích a směsný komunální odpad je odvážen na skládku v Českých 
Libchavách, která je od nás vzdálená téměř 40 km. Zároveň došlo  
k 30% nárůstu množství svozů u separovaného odpadu a přibližně 
k 10% zvýšení cen u jednotlivých odpadových komodit. 
V důsledku toho Rada města na svém prvním letošním zasedání, 
které se konalo 11. ledna, rozhodla o navýšení cen za svoz komu-
nálního odpadu pro občany a podnikatele na území Nového Města 
nad Metují o 20 %. Nové ceny pro firmy tak budou následující: tý-
denní popelnice 3.200 Kč, kombinovaná popelnice 2.780 Kč, čtr-
náctidenní popelnice 1.760 Kč, týdenní kontejner 19.280 Kč. Nové 
ceny pro občany budou tyto: týdenní popelnice  2.800 Kč, kombi-
novaná popelnice 2.430 Kč, čtrnáctidenní popelnice 1.560 Kč, mě-
síční popelnice 850 Kč, týdenní kontejner 17.730 Kč, čtrnáctidenní 
kontejner 8.880 Kč, jednorázový svoz SKO (pytel) 60 Kč. I přes toto 
navýšení předpokládáme, že město bude letos doplácet na svoz 
komunálního odpadu 2 miliony korun, což znamená oproti roku 
2020 navýšení o 700.000 Kč.

Jaký vliv na hospodaření města mají současná opatření v souvis-
losti s Covidem-19?
Bohužel nejen rok 2020 byl takový, jaký byl, ale i u toho letošní-
ho zatím neumíme s jistotou říci, jaký bude. V souvislosti s vlád-
ními opatřeními, která bylo nutné zavést s ohledem na ochranu  
obyvatel před Covidem-19 a která platí v nejpřísnější podobě  
i v současné době, došlo logicky k poklesu příjmů města a to se  
i promítlo do letošního rozpočtu, který je o dvacet milionů niž-
ší, než ten loňský. Věřím, že díky očkování dojde během letošního 
roku k výraznému zlepšení epidemiologické situace a hospodář-
ský život v naší republice se vrátí do normálu, objem prostředků  
s kterými budeme moci hospodařit se bude stabilizovat a v příš-
tích letech opět poroste. 
Významné investice města
Rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše 6,2 mil
Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně 6,0 mil
Zadláždění západní části ulice Na Zadomí 5,8 mil
Protipovodňový informační systém (městský rozhlas) 4,8 mil
Rekonstrukce chodníku v ul. Sokolská  3,5 mil
2. etapa opravy střechy „Staré školy” v Krčíně 2,4 mil
3. etapa revitalizace zahrady MŠ Na Františku 1,0 mil
Revitalizace vodní nádrže Spy 0,9 mil
Příspěvky příspěvkovým organizacím města
Základní a mateřské školy 13,7 mil
Městské středisko sociálních služeb 10,5 mil
Městská knihovna 5,5 mil
Městské muzeum + galerie Zázvorka + Informační centrum 4,1 mil
Městský klub + Kino 70 3,6 mil
Dům dětí a mládeže 1,0 mil
Ostatní větší položky rozpočtu města
Správa a údržba bytového fondu města 10,8 mil 
Sběr a svoz odpadu 9,1 mil
Podpora sportu 7,0 mil
Obnova kulturních památek 2,8 mil
Architektonická soutěž na přestavbu Kina 70 1,5 mil
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky únorového čísla Novoměst-
ského zpravodaje proběhla dvě zasedání 
Rady města Nové Město nad Metují (dále 
jen RM) a jedno zasedání Zastupitelstva 
města (dále jen ZM).

Rada Města č. 55
Poslední zasedání RM v roce 2020 proběhlo 
dne 14. prosince za účasti všech sedmi rad-
ních. Bohatý program jednání obsahoval 
59 bodů, ke kterým bylo přijato celkem 75 
usnesení. Jednání trvalo od 13:00 do 18:30 
hodin. 

Školství, kultura a sport:
RM schválila:
» rozpočty příspěvkových organizací na 
rok 2021 a střednědobé výhledy jejich roz-
počtů pro roky 2022 - 2023,
» mimořádnou dotaci ve výši 20 tis. Kč 
Sportovnímu centru Nové Město nad Me-
tují, z. s., jako příspěvek města na opravu 
havárie čerpadla,
» Pravidla pro výpočet výše dotace spor-
tovním klubům působícím ve městě Nové 
Město nad Metují,
» Pravidla pro udělování čestného občan-
ství a dalších ocenění města Nové Město 
nad Metují.
RM byla seznámena s Výročními zprávami 
o činnosti základních škol za školní rok 
2019–2020. 
RM vzala na vědomí informaci ředitelky 
Městské knihovny Nové Město nad Metu-
jí o změně výše čtenářských - členských 
poplatků s platností od 01.01.2021: u dětí, 
studentů a seniorů nad 65 let z 60 Kč na 90 
Kč za rok, u dospělých ze 120 Kč na 180 Kč 
za rok.

Majetkoprávní úkony:
RM uložila: 
» OMM zajistit znalecký posudek, z důvo-
du zjištění kupní ceny v místě a čase ob-
vyklé, na budovu ve vlastnictví fy Alkstav,  
s. r. o., v likvidaci, postavenou na pozemku 
ve vlastnictví města p. p. č. 670/1 v k. ú. Kr-
čín, za účelem jejího případného odkoupení 
do vlastnictví města Nové Město nad Metují, 
» OMM zveřejnit záměr města vnesení ne-
movitých věcí do základního kapitálu spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Náchod,  
a. s., týkající se těchto pozemků: pozemku 
p. p. č. 861/3 o výměře 528 m2, pozemku  
p. p. č. 861/2 o výměře 575 m2, pozemku  
p. p. č. 715/3 o výměře 917 m2, pozemku st. p. 
č. 748 o výměře 34 m2, pozemku st. p. č. 728 
o výměře 561 m2, vše v k. ú. Nové Město nad 
Metují, a dále pozemku p. p. č. 222/2 o vý-
měře 1344 m2 v k. ú. Spy. Jedná se o pozem-
ky, které jsou veřejnou technickou infra-

strukturou ve vlastnictví města navazující 
na stávající stavby vodojemů v hodnotě ne-
peněžitého vkladu ve výši ceny obvyklé již 
uvedených oceňovaných pozemků v částce 
552.430 Kč, stanovené znaleckým posudkem 
č. 1335-21/2020 ze dne 07.04.2020.

správa nemovitostí:
RM byla seznámena s diagnostikou rozsa-
hu degradace fasády z uliční části objektu 
ZŠ Komenského čp. 15 a návrhem její opra-
vy a uložila OMM zařadit sanaci uliční části 
fasády objektu ZŠ Komenského k projedná-
ní v Komisi pro výstavbu a rozvoj.

Rozvoj:
RM souhlasila:
» se zadáním veřejné zakázky „Změna  
č. 1 regulačního plánu území mezi ulicemi 
Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masary-
ka Nové Město nad Metují“ fyzické osobě 
Ing. arch. Pavlu Zadrobílkovi, 500 12 Hradec 
Králové, za nabídkovou cenu 496.100 Kč 
včetně DPH, 
» se zadáním veřejné zakázky „Protipovod-
ňový varovný a informační systém města 
Nové Město nad Metují_část digitální pro-
tipovodňový plán“ firmě Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, a. s., Praha 5, Smíchov, za 
nabídkovou cenu 199.650 Kč včetně DPH, 
» se zadáním veřejné zakázky „Protipo-
vodňový varovný a informační systém měs-
ta Nové Město nad Metují“ firmě TELMO,  
a. s., Praha 10 - Hostivař, za nabídkovou 
cenu 4.329.866 Kč včetně DPH, 
» s posunem termínu dokončení investič-
ní akce „Přírodní zahrada MŠ Na Františku“  
z důvodu aktuálního onemocnění COVID-19 
na výrobním oddělení realizační firmy,  
a to s termínem dodání a instalace zbývají-
cích herních prvků a provedením terénních 
úprav do 28.2.2021 a s termínem založení 
trávníku a zbývající výsadby do 15. 5. 2021. 
RM schválila: 
» aktualizovaná Pravidla pro konání akcí 
na veřejných prostranstvích, Pravidla pro 
pořádání kulturních sportovních a jiných 
akcí na Husově náměstí v Novém Městě 
nad Metují a Pravidla pro zřízení vyhraze-
ného parkovacího místa, 
» tyto členy Pracovní skupiny „Stará ško-
la v Krčíně“: Ing. Libor Hovorka, Ing Libor 
Pozděna, Mgr. Markéta Škodová, Ing. Rad-
ka Škaldová, Jarmila Valterová, Zdeňka 
Pfeiferová, Bc. Lada Všetičková, Jiří Hladík,  
Mgr. Jiří Švanda, Petr Tichý, Jakub Pěnička  
a Vojtěch Rydlo, 
» dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci 
„Zpracování PD pro provedení stavby na 
akci Stavební úpravy komunikace ulice Pod 
Výrovem v Novém Městě nad Metují“ uzaví-
raný mezi městem Nové Město nad Metují  
a firmou PROKONSULT, s. r. o., 549 41 Čer-
vený Kostelec, kterým se posouvá termín 

odevzdání díla na 31. 12. 2021 a částečné 
uhrazení provedených prací ve výši 85.305 
Kč vč. DPH, 
» udělení výjimky ze Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu na zpra-
cování Změny č. 3 územního plánu Nové 
Město nad Metují a přímé zadání zakázky 
» „Zpracování Změny č. 3 územního plánu 
Nové Město nad Metují”, Ing. arch. Ivanu 
Kaplanovi, AGORA STUDIO, 150 00 Praha 3, 
za nabídkovou cenu 108.900 Kč vč. DPH.
RM vzala na vědomí předložený manuál 
městského mobiliáře a uložila OMM před-
kládat před realizací návrhy na umístění 
konkrétních kontejnerových stanovišť do 
RM, a to včetně zvolené varianty.
RM schválila vyjádření města Nové Město 
nad Metují ke zpracované PD - I/14 Nové 
Město n/M, ulice U Zázvorky, kterou vypra-
coval Ing. Ivan Šír, projektování dopravních 
staveb, a. s., Haškova 1714/3, 500 02 Hra-
dec Králové pro investora ŘSD HK a uloži-
la OMM přidat do vyjádření ke zpracované 
PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky, 
zdůraznění nutnosti využít maximální mož-
nost použití inteligentního řídícího systé-
mu dopravy a prověřit možnost jeho využití 
již před rekonstrukcí ulice U Zázvorky.
RM uložila vedení města prosazovat na jed-
náních s ŘSD realizaci rekonstrukce ulice  
U Zázvorky v co nejkratším termínu, ideál-
ně v roce 2021.
RM uložila OMM zabývat se při plánované 
žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků 
v ulici U Zázvorky alternativním poskytova-
telem dotačních prostředků, tedy ze zdrojů 
IROP, EU 2021+.
RM vzala na vědomí předložený propočet 
nákladů na realizaci kamenného mostu ve 
Vrchovinách ve variantách 1) rekonstrukce 
mostu pro pěší, řešená novou konstrukcí 
lávky pro pěší a 2) rekonstrukce mostu pro 
pěší ve stávajícím snížení konstrukce mos-
tu s přístupem po rampách.
RM uložila OMM pokračovat v řešení re-
konstrukce kamenného mostu dle varianty  
č. 2) rekonstrukce mostu pro pěší ve stáva-
jícím snížení konstrukce mostu s přístupem 
po rampách. Před zadáním zpracování pro-
jekčních podkladů tuto variantu projednat 
na zasedání OV Vrchoviny a předložit zpra-
cované varianty k projednání v Komisi pro 
výstavbu a rozvoj.

Různé: 
RM schválila:
» na základě doporučení hodnoticí komi-
se jako vítěze veřejné zakázky na zajištění 
služby TAXI PRO SENIORY v Novém Městě 
nad Metují nabídku společnosti Vodní zá-
chranná a dopravní služba, s. r. o., Pražská 
835, Náchod, za celkovou nabídkovou cenu 
140.200 Kč (cena je konečná - nejsou plát-
ci DPH), v součtu částek jízd za 12 měsíců  
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a paušálu za 12 měsíců, 
» na základě doporučení hodnoticí komi-
se jako náhradníka veřejné zakázky na za-
jištění služby TAXI PRO SENIORY v Novém 
Městě nad Metují nabídku společnosti Ha-
siči, s. r. o., 28. října 850, Nové Město nad 
Metují, která se umístila na 2. místě, a to 
za nabídkovou cenu 162.300 Kč vč. DPH,  
v součtu částek jízd za 12 měsíců a paušálu 
za 12 měsíců, 
» Pravidla pro poskytnutí jednorázové fi-
nanční nebo věcné pomoci v nouzi v No-
vém Městě nad Metují,
» uzavření Smlouvy o provozování kotelny 
v č. p. 6 a Smlouvy o provozování kotelny  
v DPS na rok 2021 mezi městem Nové Město 
nad Metují a společností První novoměst-
ská teplárenská, s. r. o., za měsíční částku 
9.220 Kč bez DPH a v č. p. 1145 (DPS) za mě-
síční částku 4.870 bez DPH.
RM souhlasila s prodloužením platnosti 
stávajícího „Plánu sociálních služeb Nové 
Město nad Metují 2018-2020“ do doby 
schválení nového plánu sociálních služeb, 
maximálně do konce roku 2021.

diskuse:
RM uložila OMM jednat se stavebním úřa-
dem o možnosti a podmínkách pro umís-
tění provizorní lávky v místě stávající lávky 
pod zámkem, která je v havarijním stavu.
RM vzala na vědomí aktuální informace 
MST o stavu prací na aktualizaci strategic-
kého plánu města.
RM byla seznámena s postupem projek-
tování cyklostezky OBORA, zvláště pak se 
souvisejícím kácením stromů v trase cyk-
lostezky, náhradní výsadbou a pověřila Ko-
misi životního prostředí přípravou návrhu 
na náhradní výsadbu, a to ve spolupráci  
s TS a OŽP.

Rada Města č. 56
První zasedání RM v roce 2021 proběh-
lo dne 11. ledna za účasti šesti radních  
(3 přítomni na úřadě a tři připojeni on-li-
ne). Program RM obsahoval 29 bodů, ke 
kterým bylo přijato celkem 33 usnesení. 
Jednání trvalo od 13.00 do 16.40 hodin. 

Školství, kultura a sport:
RM nesouhlasila s poskytnutím finančního 
příspěvku společnosti PROINTEPO - Střed-
ní škola, Základní škola a Mateřská škola,  
s. r. o.
RM souhlasila s tím, aby Městské muzeum 
Nové Město nad Metují podalo žádost  
o grant z dotačního programu KHK na rok 
2021 „Podpora činnosti turistických infor-
mačních center“.
RM schválila platové výměry ředitelů škol 
a školských zařízení s platností ode dne 
01.01.2020.

Majetkoprávní úkony:
RM schválila:
» nové znění smlouvy o nájmu části po-
zemku ze dne 15.01.2003, p. p. č. 464/6, 
nově o celkové výměře 1 734 m2, k. ú. Nové 
Město nad Metují, druh pozemku zahrada, 
ve vlastnictví města Nové Město nad Metu-
jí pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, 
za nové roční nájemné ve výši 16.039,50 Kč 
(tj. 9,25 Kč/m2/rok), a to se stávajícím ná-
jemcem OS Větrník, z. s., se sídlem: 28. října 
596, 549 01 Nové Město nad Metují,
» Dodatek a změnu č. 1 ke smlouvě ze dne 
25.11.2011 o výpůjčce p. p. č. 1871 o výměře 
4 812 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve 
vlastnictví města Nové Město nad Metu-
jí pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, 
spočívající ve změně sjednané doby trvání 
výpůjčky, tj. prodloužení do dne 31. 12. 2030. 
RM nesouhlasila se zveřejněním zámě-
ru města Nové Město nad Metují prodat 
pozemky p. p. č. 688/1 o výměře 1112 m²  
a p. p. č. 688/2 o výměře 448 m², oba v k. ú. 
Krčín. Předmětné pozemky jsou dle Územ-
ního plánu města Nové Město nad Metují 
součástí rozsáhlé zastavitelné plochy Z.K6, 
kde ÚP současně podmiňuje využití území 
zpracováním ÚS. Tato ÚS, a to Krčínské ná-
vrší, je zpracovávána a je nyní ve fázi připo-
mínkování dotčených vlastníků pozemků.

Rozvoj:
RM souhlasila:
» s posunem termínu realizace akce „Par-
ku Březinky Nové Město nad Metují I. eta-
pa“ - realizace zpevněných cest z původní-
ho dne 31.12.2020 na dne 28.02.2021, 
» s doplněním dodatkové tabulky „Mimo 
zásobování“ k zákazu vjezdu na účelovou 
komunikaci v ul. Malecí z důvodu umožnění 
vjezdu k zásobovací rampě provozovny Bis-
tra DoKapsy, 
» s úpravou nivelety chodníku na p. p. č. 
2069/20, k. ú. Nové Město nad Metují ve 
znění nové žádosti s tím, že ale nadále ne-
bylo schváleno umístění čistících zón do 
plochy chodníku. 
RM neschválila Smlouvu o právu provést 
stavbu sjezdu na p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové 
Město nad Metují, mezi městem Nové Měs-
to nad Metují a [osobní údaj odstraněn]  
a uložila ST jednat se žadatelkou o sdru-
žený sjezd v ul. Na Výsluní, [osobní údaj 
odstraněn] , o budoucím využití p. p. č. 
705/16, 705/20 a 705/25 v k. ú. Nové Měs-
to nad Metují pro deklarovanou výstavbu 
pouze 2 rodinných domů na vyjmenova-
ných 3 pozemcích a uložila ST k uvedenému 
zajistit písemný závazek žadatelky z tohoto 
jednání.

Finance: 
RM schválila poskytnutí finančního daru 
v částce 10.000 Kč společnosti BABYBOX 

- Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají od-
loženým dětem, z. s., na nový babybox  
u budovy Oblastní nemocnice Náchod, a. s., 
v Náchodě.

Různé: 
RM rozhodla o navýšení cen za svozy komu-
nálního odpadu pro občany a podnikatele 
na „území Nového Města nad Metují“ o 20 % 
z cen platných pro rok 2020. 

ZastuPIteLstVO Města č. 16  
Poslední zasedání ZM v roce 2020 proběhlo 
v Kině 70 dne 10. prosince, a to za účasti 
20 zvolených   zastupitelů. Tzv. „rozpočto-
vé“ zasedání mělo na programu celkem 20 
bodů a k nim bylo přijato 27 usnesení. Za-
sedání trvalo od 16.00 do 19.45 hodin. 

Finance:
ZM vzalo na vědomí zařazení a úhradu 
těchto členských příspěvků a darů do roz-
počtu města na rok 2021: Euroregion Gla-
censis, Rychnov nad Kněžnou 57 tis. Kč, 
Nová Města v Evropě 8 tis. Kč, Sdružení his-
torických sídel 12 tis. Kč, Městský klub Nové 
Město nad Metují 3 597 tis. Kč, Sportovní 
klub Nové Město nad Metují 50 tis. Kč (dar), 
Svaz měst a obcí ČR 35 tis. Kč, DSO Region 
Novoměstsko 93,98 tis. Kč a MAS Pohoda 
Venkova, Val 35 tis. Kč.
ZM schválilo do rozpočtu města na rok 
2021 souhrnné částky na zvláštní dary  
a dotace na vyjmenované účely: Euroregion 
Glacensis, Rychnov nad Kněžnou - provoz 
cyklobusů 30 tis. Kč, Městský klub v Novém 
Městě nad Metují - festival komedie 950 tis. 
Kč, Centrum Najáda, s. r. o., Nové Město nad 
Metují 903 tis. Kč, sportovní oddíly - pří-
spěvky na provoz, opravy, údržbu a ocenění 
sportovců a kolektivů a využití sportovišť 
ve výši 5 986 tis. Kč, NONA 92, o. p. s., Nové 
Město nad Metují - provoz stacionáře 428 
tis. Kč, program prevence rizikového cho-
vání ve výši 150 tis. Kč, souhrnnou částku 
na dary a dotace města 523 tis. Kč a dary 
a dotace města - dobrovolnickou činnost 
s mládeží (mimo sportovních oddílů) 150 
tis. Kč. O poskytování finanční podpory na 
jednotlivé konkrétní projekty bude v rámci 
svých kompetencí daných zákonem o ob-
cích a v duchu platných zásad rozhodovat 
RM. O přidělených podporách bude násled-
ně informovat ZM. Navržené podpory nad 
50 tis. Kč podléhají schválení ZM.
ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu 
města na roky 2022 – 2023.
ZM schválilo návrh rozpočtu na rok 2021  
v předloženém znění. Součástí schválené-
ho rozpočtu jsou tyto jmenovité projekty  
a akce: aktualizace strategického plánu 
300 tis. Kč, malá vodní nádrž Spy 900 tis. 
Kč, ateliérové okno v ZUŠ 2.000 tis. Kč, 
projekt Kanalizace Nové Město nad Metují 
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- udržitelnost 25 tis. Kč, komunikace v ul. 
Na Bořetíně - realizace 6.000 tis. Kč, sta-
vební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem 
- DPS 350 tis. Kč, stará ekologická zátěž El-
ton 550 tis. Kč, oprava opěrné zdi u čp. 361  
v ul. Nádražní - realizace 500 tis. Kč, realiza-
ce parku Březinky 800 tis. Kč, chodník v ul.  
U Zázvorky - PD 270 tis. Kč, MŠ Na Františ-
ku - revitalizace zahrady III. etapa 1.000 tis. 
Kč, cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší  
a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP 730 tis. 
Kč, chodník do Klopotova - PD 250 tis. Kč, 
rekonstrukce chodníků v ul. Nádražní - PD 
275 tis. Kč, chodník ve Vrchovinách (podél 
vývěsky) - PD + realizace 235 tis. Kč, chod-
ník v ul. Na Kopci mezi č. p. 10 a 245 - PD + 
realizace 235 tis. Kč, ZŠ Malecí – odvětrání 
tělocvičen s rekuperací 20 tis. Kč, stavební 
úpravy ul. Na Zadomí - západní - realizace 
5.800 tis. Kč, stavební úpravy ul. Na Zado-
mí - jižní - realizace 300 tis. Kč, urbanistic-
ko-architektonická studie areálu kasáren 
750 tis. Kč, kulturní centrum kino 70 (archi-
tektonická soutěž, zpracování architekto-
nické studie 1.500 tis. Kč, protipovodňový 
informační systém města (městský rozhlas) 
4.800 tis. Kč, stacionární radar 750 tis. Kč, 
stavební úpravy staré školy (statika + část 
krovu) 2.450 tis. Kč, plán programu rege-
nerace MPR na roky 2022 – 2026 ve výši 
120 tis. Kč, rekonstrukce živičného krytu 
v ul. Rezecká – PD + realizace 125 tis. Kč, 
přístřešek pro autobusovou zastávku v ul. 
Rezecká 170 tis. Kč, Hotel Metuj  - studie vy-
užití 100 tis. Kč, orientační značení 50 tis. 
Kč, značení ulic 30 tis. Kč, městský mobili-
ář 200 tis. Kč, technická infrastruktura 300 
tis. Kč, dopravní značení 300 tis. Kč, Huso-
vo náměstí - (průzkumy, posudky apod.) 
30 tis. Kč, čištění skal a studny 400 tis. Kč, 
Program regenerace - příspěvky na obnovu 
památek 80 tis. Kč, oprava místních pamá-
tek 200 tis. Kč, technická pomoc 60 tis. Kč, 
rekonstrukce komunikace a VO v ul. Čela-
kovského – PD 400 tis. Kč, chodník mezi ul. 
TGM a parkem Březinky 400 tis. Kč, řešení 
havarijního stavu kamenného mostu ve Vr-
chovinách – PD 300 tis. Kč, vjezd do lokality 
Dubinky – František PD 250 tis. Kč, stavební 

úpravy chodníku v ul. Sokolská – realizace 
3.500 tis. Kč, stavební úpravy komunikace  
v ul. Kpt. Jaroše 6.200 tis. Kč, program rege-
nerace – městské opevnění západ – PD 100 
tis. Kč, program regenerace – ZUŠ 1209 – 
sanační opatření PD 80 tis. Kč, revitalizace 
Jiráskových sadů – PD 120 tis. Kč, stavební 
úpravy – Žižkovo náměstí, ul. Černčická 300 
tis. Kč, oprava ul. Družební – PD 60 tis. Kč, 
demolice objektu čp. 142 v ul. Nerudova – 
příprava 50 tis. Kč, měřič rychlosti Vrchovi-
ny 60 tis. Kč.
ZM schválilo zmocnění RM k provádění 
opodstatněných rozpočtových opatření  
v rámci rozpočtu na rok 2021 s podmínkou, 
že se bude jednat pouze o přesuny mezi 
položkami schváleného rozpočtu a rozpo-
čet nebude těmito změnami navyšován ani 
snižován. Provedené změny budou předlo-
ženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
ZM vzalo na vědomí Pravidla pro poskyto-
vání investičních dotací z rozpočtu města 
Nové Město nad Metují. 
ZM souhlasilo:
» s prodloužením termínu čerpání inves-
tiční dotace ve výši 200 tis. Kč, poskytnuté 
Tělocvičné jednotě Sokol Krčín na „Osvětle-
ní hřiště pro národní házenou“,
» s prodloužením termínu čerpání inves-
tiční dotace ve výši 50 tis. Kč, poskytnuté 
Tělovýchovné jednotě Spartak Nové Město 
nad Metují, z. s., jako spoluúčast na vybu-
dování mantinelů na hřišti u „ZŠ Krčín“, 
ZM schválilo:
» rozšíření účelu využití dotace spolku Tě-
lovýchovná jednota Spartak Nové Město 
nad Metují, z. s., o možnost splátky zápůjčky, 
» poskytnutí části dotace z rozpočtu měs-
ta na rok 2021 Centru Najáda, s. r. o., ve výši 
400 tis. Kč, Sportovnímu klubu Nové Město 
nad Metují, z. s. ve výši 750 tis. Kč, spolku 
Stepík Nové Město nad Metují, z. s., ve výši 
150 tis. Kč.

Rozvoj:
ZM souhlasilo s přerušením prací na zpra-
cování PD pro provedení stavby na akci 
„Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výro-
vem v Novém Městě nad Metují“ a s vypo-

řádáním závazků, které vyplývají ze smlou-
vy o dílo, která byla uzavřena mezi městem 
Nové Město nad Metují a firmou PROKON-
SULT, s. r. o., 549 41 Červený Kostelec.
ZM uložilo MST předložit problematiku ře-
šení akce Stavební úpravy komunikace Pod 
Výrovem do Komise pro výstavbu a rozvoj 
včetně rozpracované PD k projednání, re-
vizi a následnému doporučení dalšího po-
stupu.
ZM uložilo ST a MST dále jednat se „síťaři“  
o jejich spoluúčasti na přeložení sítí při 
stavebních úpravách ulice Pod Výrovem.

Různé:
ZM schválilo: 
» zprostředkování přímých přenosů ze za-
sedání Zastupitelstva města Nové Město 
nad Metují, 
» s účinností od 01.01.2021 nový Jednací 
řád ZM ve znění navržené přílohy, kdy do 
článku XIV - Organizačně technické záleži-
tosti zasedání ZM, se vkládá nový odstavec 
7 v tomto znění: „Z průběhu zasedání ZM 
je zprostředkován přímý přenos, který je  
v době konání zasedání ZM možno on-line 
sledovat a je dostupný pomocí webových 
služeb. Za případné zneužití záznamu ne-
nese odpovědnost město.“.
ZM uložilo ST zajistit zprostředkování pří-
mých přenosů ze zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město nad Metují, a to od ZM 
17, tj. od 18.02.2021.

Podrobná znění zápisů a usnesení ze zase-
dání RM a ZM jsou pravidelně zveřejňována 
na internetových stránkách města, nebo 
jsou dispozici na MěÚ. Souhrny usnesení 
z jednotlivých zasedání jsou pak zveřejňo-
vány v zákonných lhůtách na Úřední desce 
MěÚ u Komerční banky a rovněž na elektro-
nické úřední desce na www stránkách měs-
ta. Nedílnou součástí zápisů ze zasedání 
ZM jsou anonymizované zvukové záznamy 
zasedání, které jsou rovněž k dispozici na 
městském webu.

Petr Tyč, tajemník

Lipové stromořadí v Krčíně zvítězilo v rámci 
Královéhradeckého kraje
Nové Město nad Metují se v loňském roce připojilo k projektu Alej 
roku 2020 a přihlásilo do celostátní soutěže stromořadí lip u zim-
ního stadionu v Krčíně. Hlasování probíhalo od listopadu 2020 do 
7. ledna 2021 a následně nám přišla milá zpráva, že naše krčínské 
stromořadí zvítězilo v rámci Královéhradeckého kraje! V celore-
publikovém pořadí se umístilo na 32. místě z celkového počtu 133 
soutěžních stromořadí. Děkujeme všem, kteří hlasovali! Kompletní 
výsledky najdete zde: www.alejroku.cz/2020/vysledky-2020.

(EK)
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aktuální informace k zakázce na ideový návrh řešení 
kasárenského areálu
16. prosince 2020 proběhlo ve velkém sále Kina 70 jednání hodno-
ticí komise urbanisticko - architektonické studie na areál bývalých 
kasáren. Původní říjnový termín byl z důvodu omezení spojených  
s nouzovým stavem zrušen. Vzhledem k tomu, že se situace ohled-
ně koronaviru nelepšila, bylo zvoleno jednání v Kině 70, kde bylo 
možné dodržet dostatečné rozestupy mezi přítomnými hodnotiteli 
a  doručené návrhy promítat v dostatečném zvětšení na plátno 
kina. Osloveno bylo celkem devět architektonických kanceláří,  
z toho čtyři zaslaly své ideové návrhy řešení areálu bývalých kasá-
ren a cenovou nabídku na zpracování územní studie, která by měla 
sloužit pro potřeby budoucích investorů v tomto prostoru. 
Hodnocení probíhalo podle dvou hledisek, která se lišila svoji vá-

hou. Kvalita a vhodnost ideového návrhu s ohledem na širší vztahy 
a dopravní systém města měly při posuzování váhu 70 % a Výše 
nabídkové ceny za zpracování urbanisticko-architektonické studie 
měla váhu 30 %.
Vítězný návrh vzešlý z hodnocení komise bude v lednu 2021 před-
ložen do Rady města a následně k odsouhlasení do Zastupitel-
stva. Pokud bude zastupiteli vítězný návrh schválen, město uzavře 
s autorem smlouvu na zpracování územní studie bývalých kasáren. 
Veřejnost bude s vítězným návrhem, včetně těch, které neuspěly, 
seznámena na oficiálních internetových stránkách města a v No-
voměstském zpravodaji. 

Libor Hovorka, místostarosta

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

V Msss OÁZa začalo očkování
Přinášíme informace od ředitelky MSSS OÁZA Mgr. Jany Balcarové, kde ve čtvrtek 14. ledna 2021 začalo očkování zaměstnanců  
a klientů proti Covid-19. Celkem bylo očkováno 90 % klientů a 60 % zaměstnanců. Několik zaměstnanců a klientů bude očkováno poz-
ději, vzhledem k současným zdravotním kontraindikacím. Poté bude proočkovanost 95 % klientů a 70 % zaměstnanců. Druhá dávka 
vakcíny bude všem podána za 21 dnů.

(EK)

Pomoc seniorům nad 80 let s registrací očkování
Přinášíme informace pro občany, kteří by potřebovali pomoc s registrací na očkování proti Covid – 19. Pokud si sami na registraci 
netroufáte nebo nemáte přístup k internetu, tak vám pomohou na informační lince koronaviru č. tel.: 1221. Dále se můžete obrátit 
na nově zřízenou informační linku Královéhradeckého kraje, tel.: 495 817 110, kde získáte nejdůležitější informace a pomohou vám 
s registrací. Pokud byste ani zde neuspěli a nemáte nikoho blízkého, který by vám s registrací pomohl, obraťte se prosím na Odbor 
sociálních věcí Městského úřadu Nové Město nad Metuji – Petra Francová, DiS., tel.: 605 260 779.

(EK)

Centrum prevence Mandl v době nouzového stavu

V průběhu roku jsme vás v jednotlivých článcích postupně sezna-
movali s tím, jak v Centru prevence Mandl pracujeme s našimi kli-
enty a kdo se vlastně tím „naším“ klientem může stát. Dozvěděli 
jste se, v čem nebo jak můžeme být my, jako pracovníci klientům 
služby i občanům Nového Města nad Metují a blízkého okolí uži-
teční, s čím dokážeme (zvládneme, umíme) pomoci. Rok 2020 byl 
jistě pro všechny z nás nezvyklý, složitý, náročný. Zaznělo toho 
mnoho, co se týkalo zákazů, příkazů, nejrůznějších opatření. Tak to 
zkusíme vzít na konci roku z toho opačného konce. Co se povedlo, 
s čím jsme si poradili, s čím jsme byli jako pracovníci v pomáhající 
profesi spokojeni. Přesto, že bylo fungování naší služby v rámci 
nouzového stavu do určité míry také omezeno, byli jsme dostupní 
v běžnou pracovní dobu každý všední den jako obvykle. V době 
nejpřísnějších opatření jsme poskytovali služby dálkově (telefo-
nicky, prostřednictvím emailů a facebooku), což se nám osvědčilo 
už na jaře. Snad i díky této zkušenosti, ze které jsme mohli čerpat, 
jsme si nachystali pro další podobné případy nové pracovní po-
stupy, které jsme v zápětí využili. Právě díky nim jsme mohli za-
čít spolupracovat s novými klienty v době, která nám neumožnila 

osobní setkání s těmi, kteří naši pomoc a podporu potřebovali. 
Dařila se také spolupráce s návaznými službami. I přes zkrácené 
otvírací doby a omezené úřední hodiny kolegové různých služeb 
a institucí vycházeli vstříc jednání s klienty, kterým jsme se spo-
lečnými silami snažili zlepšit jejich tíživou situaci. Ať už se jednalo  
o úřad práce, Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Novém 
Městě nebo konkrétní zaměstnavatele klientů. Pomoc přicházela  
i v podobě materiální, a to formou potravinových balíčků pro 
potřebné rodiny, kde z různých důvodů došlo k poklesu příjmů. 
Pomohla sociální služba Péče o duševní zdraví i Oblastní charita 
Náchod. Kromě potravin přišla i nabídka v podobě počítače pro 
podporu distanční výuky, a to od Intervenčního centra Hradec Krá-
lové a dokonce i od občana z Nového Města. Neméně významným 
zdrojem pomoci je pro nás nadace Patron dětí, kterou je možné 
rovněž oslovit v případě potřeby a finanční podpory rodiny, které 
v době koronakrize výrazně poklesl příjem. Jak už jsme nastínili 
výše, jsme rádi za zkušenost, že můžou věci fungovat i v době, kte-
rá je obtížná. Věříme, že to jde hlavně díky vzájemné spolupráci. 
Nemusíte na to být sami!

Tým Centra prevence Mandl
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Zieleniec – kolébka lyžařství v polských sudetech
Zieleniec Ski Arena, nacházející se v Dusznikách-Zdróji (dále Duš-
níky), je jedno z největších a nejlepších lyžařských center v Polsku. 
Jednou z nejdůležitějších silných stránek a faktorů, které odlišují 
toto lyžařské středisko, je specifické alpské mikroklima. Tomu také 
vděčí za svoji nádheru, protože takových míst je v Polsku málo.
O Zielenci – části dušníků
I když je často spojován se samotným městem, Zieleniec je trochu 
vzdálený od centra, ale nedílnou součástí města Dušníky. Zabírá 
rozlehlou plochu na východních svazích Orlických hor v nadmořské 
výšce přibližně 800-960 metrů nad mořem, což z něho původně 
dělalo nejvýše položenou vesnici v polských Sudetech. V jeho bez-
prostředním okolí se nacházejí lesy a louky se zajímavou flórou. 
Jak to všechno začalo?
Obec Zieleniec byla založena roku 1719 v královských lesích, jejím 
majitelem byl Karel VI. Habsburský – císař Svaté říše římské němec-
kého národa. V tomto bodě stojí za zmínku, že až do roku 1945 byly 
tyto země spojovány s Německem. Z počátku se mu říkalo Grunwald. 
Obyvatelé se tenkrát zabývali pastevectvím, lesnictvím a hutnictvím. 
Proměna vsi
První stopy lyží v Zielenci zanechal na konci 80. let 19. století Hein-
rich Rübartsch, který je považován za předchůdce popularizace 
zimních sportů v těchto oblastech. Navzdory ideálnímu terénu  
a sněhovým podmínkám však nebyl Zieleniec pro lyžaře zajímavý 
kvůli problémům s přístupem a špatnou ubytovací základnou. Ke 
změně došlo rozhodnutím úřadů nedalekého letoviska Dušníky, 
které se před první světovou válkou rozhodly pro rozvoj zimních 
sportů a výsledkem byly četné investice do sportu na území měs-
ta. V průběhu let se lyže staly populárním dopravním prostředkem 
zasněženými lesy a horami. To bylo usnadněno výstavbou tzv. Or-
lické cesty (součást Sudetské dálnice) a výstavbou moderní hor-
ské chaty Kladské horské společnosti. V roce 1928 byla v Zielenci 
založena Lyžařská společnost (Ski-Verein Grunwald) a o dva roky 
později další - lyžařský spolek „Hindenburgbaude“.
Místo pro provozování zimních sportů
Ve 30. letech se Zieleniec stal jedním z oblíbených středisek zim-
ních sportů ve Slezsku. Přišli nováčci i zkušení lyžaři. Toto místo 
bylo považováno za nejkrásnější lyžařský areál ve slezských ho-
rách. V zimní sezóně, prakticky každý volný den, přijelo několik 
stovek milovníků bílého šílenství speciálním vlakem z Vratislavi do 
Dušníků a později do Zielence. Rok co rok se v Dušníkách, Zielenci 
a okolí konaly velké sportovní soutěže: dálkové běžecké lyžová-
ní a skoky na lyžích. Horská společnost Kladsko zde provozovala 

bezplatné kurzy pro své zaměstnance. Mistrovství slezských žen 
v alpském lyžování byla organizována nepravidelně. Od poloviny 
30. let 20. století zde byl skokanský můstek (Grunwaldschanze), ze 
kterého se dalo skákat až 40 metrů, a také sáňkařská dráha, přes 
2 kilometry dlouhá, v údolí řeky Bystrzyca. Dobře značená slalo-
mová trasa začínala na svahu Orlice, která se tyčí nad Zielencem. 
Kromě toho byly pravidelně organizovány jízdy na saních, jejichž 
trasa vedla přes všechny místní hospody a ubytovny. Bohatá byla 
také turistická infrastruktura, řada penzionů a ubytoven (podle 
oficiálních statistik měl Zieleniec v roce 1936 přesně 30 ubytova-
cích zařízení), stejně jako lyžařské dílny, kde bylo možné upravit 
a zakoupit lyže, vázání a hole. Oblast kolem Zielence byla nazývá-
na „Slezský lyžařský ráj“.
Podnebí
Podnebí Zielence je často srovnáváno s alpským. Je typicky hor-
natý a ostrý, a to díky své vysoké poloze na východním svahu hor. 
Tyto hory překračují sousední pásma, což je vystavuje větru od se-
verozápadu. Průměrná roční teplota se pohybuje od 3 do 4 stup-
ňů Celsia. Mrazy přicházejí na začátku října a trvají až do dubna, 
dokonce se mohou vyskytnout i v květnu. Podle pozorování první 
sníh padá v polovině října a poslední srážky jsou zaznamenány na 
začátku května. To odpovídá asi 150 dnům sněžení v roce. Kromě 
toho je zde zaznamenán průměrný úhrn srážek (jeden z nejvyš-
ších v zemi), který přesahuje 1 300 milimetrů. Podnebí Zielence 
má ještě jednu důležitou výhodu. Souvisí to s tlakovým systémem 
vzdušných mas, jedinečným v regionu, díky kterému lidské tělo 
produkuje zvýšený počet červených krvinek. Zlepšuje vaši poho-
du, umožňuje vám rychlejší regeneraci a efektivnější odpočinek.
Lyžařské středisko v dnešní době
Dnes se Ski Arena v Zielenci skládá z 29 železnic a lyžařských vleků, 
stejně jako sjezdových tratí dlouhých 22 kilometrů. Kromě toho je 
zde ubytování pro přibližně 1 500 lidí - a včetně centra města jich 
pak pojme kolem 4 000, četné restaurace, půjčovny lyží a lyžařské 
školy. Pořádá se zde řada závodů v alpském lyžování. Za zmínku 
stojí, že Dušníky a Zieleniec jsou nejen střediskem sjezdového 
lyžování, ale také střediskem pro běh na lyžích. V bezprostřední 
blízkosti města se nachází necelých 200 kilometrů upravovaných 
běžeckých tratí, včetně nejmodernějšího biatlonového zařízení  
v Polsku - Duszniki Areny, kde se mimo jiné v roce 2017 konalo 
Mistrovství Evropy v biatlonu IBU.

Více na www.visitduszniki.pl
Překlad: Věra Prokýšková

tažní koně odvádějí těžkou práci v hildenském městském lese
Oba tažní koně Paula a Eliot se postarali v hildenském městském 
lese o nostalgii. Lesní pozemek o rozloze 1,4 hektaru byl pročištěn 
a přitom bylo odtaženo zhruba 200 padlých stromů. 
Proč ale nebyla nasazena těžká technika, jak bývá zvykem? „V této 
oblasti je hospodárnější pracovat s tažnými koňmi,“ vysvětluje 
městský lesník Dennis Anders. Půda je spíše vlhká, a protože se 
může hýbat pouze s jednotlivými kmeny, jsou tažní koně nejefek-
tivnějším řešením.  Je pravdou, že koně mohou lesem šetrně trans-
portovat kmeny, protože nemají žádné zvláštní požadavky na te-
rén. Stroje naopak potřebují pevné podloží a mnohem více místa, 
především na cestě k padlým stromům. „Tažní koně se nevyjímají 
jen hezky v městském lese, ale jsou také šetrnější k lesní půdě  
a znatelně obratnější,“ podotýká Dennis Anders.
Předtím bylo v tomto lese poraženo několik dubů, aby stromy moh-
ly neomezeně růst a mohly se vyvíjet, neboť vlivem horka, sucha 

a bouřek zašlo bohužel kolem sedmdesáti tisíc čtverečných metrů 
smrkového lesního porostu, a to bohužel včetně vlastní výsadby.  
Z tohoto důvodu se od podzimu 2020 v hildenském městském lese 
zalesňuje mladými a vůči klimatu odolnými druhy stromů v počtu 
deseti tisíc. 
Tažní koně tedy nabízejí přirozený doplněk k modernímu lesnímu 
obhospodařování, které se samozřejmě používá i nadále, pokud se 
nejedná o velkoplošnou péči.
Pozoruhodnou podívanou na tažné koně v lese si vychutnalo mno-
ho procházejících se lidí, užívali si ten pohled a i nadále je těší, 
že se při pročišťování s lesem nakládalo co nejšetrněji. Hildenský 
městský les, který je navštěvován jako oáza klidu, vždy stojí za ná-
vštěvu procházejících se lidí.

Překlad: Věra Prokýšková
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sledované období: 10.12.2020 – 10.01.2021
V tomto období MP řešila celkem 167 událostí. Dopravních přestup-
ků bylo 65, ostatní přestupky byly zaznamenány ve 14 případech.
Hned na úvod bych rád všem občanům Nového Města nad Metují 
vyřídil poděkování od strážníků, kteří vykonávali službu z 31.12.2020 
na 01.01.2021, neboť se celá tato noc nesla v poklidnějším duchu 
a většina občanů byla zodpovědná a dodržovala protiepidemická 
opatření. I já se k poděkování připojuji, a to nejen za poslední noc v 
roce, ale za celé nelehké období protiepidemických opatření, neboť 
v Novém Městě nad Metují registrujeme pouze několik málo pře-
stupků v rámci této problematiky, což jasně dokazuje, že občané 
Nového Města nad Metují jsou zodpovědní a ohleduplní.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
13.12.2020 ve 12.34 hodin přijala MP žádost zdravotnické záchran-
né služby o zajištění přistávací plochy pro záchranářský vrtulník. 
Plocha byla ihned zajištěna a vrtulník bezpečně přistál na náměstí 
Republiky.
14.12.2020 v 10.00 hodin byl MP nahlášen vandal, který poškodil do-
pravní značení, a to od Nového Města nad Metují přes Jestřebí až na 
Mezilesí. MP se dotyčného podařilo vypátrat a byl předán k dalším 
úkonům kolegům z PČR.
22.12.2020 v 19.22 hodin bylo MP nahlášeno, že skupinka mladíků 
v Bohuslavicích na komunikaci rozbíjí lahve a znečišťuje veřejné 
prostranství. MP se podařilo mladíky vypátrat a odměnit výraznou 
pokutou v řádu tisíců korun.
22.12.2020 ve 21.23 hodin MP přijala oznámení o skupince lidí, kteří 
v ulici Bratří Čapků pouštějí pyrotechniku, popíjejí alkohol a nedo-
držují aktuální protiepidemická opatření. Obdobné oznámení přija-
la i PČR. Po společném příjezdu obou hlídek byla na místě situace 
zklidněna a řešena pokutou. Část osob se v klidu rozešla, ovšem ti 
zbývající se vydali do centra města, kde opět docházelo k protipráv-
nímu jednání. Zde proto opět došlo k zásahu, avšak tentokrát již 

byl nejproblémovější mladík předveden na oddělení MP a následně 
převezen do místa bydliště, kde si jej převzali rodinní příslušníci, 
poté již byl v rámci města absolutní klid.  
25.12.2020 v 15.50 hodin se na MP obrátil muž z Pardubicka, který 
parkoval v ulici Klopotovská. Rozhodl se s rodinou navštívit obůrku 
v ulici Lesní, ovšem po návratu ke svému vozidlu zjistil, že má úpl-
ně vybitou autobaterii. Strážníci jeho vozidlo propojili se služebním 
vozidlem MP a pomohli mu nastartovat. V souvislosti s tímto přípa-
dem bych rád upozornil všechny občany, že pokud se dostanou do 
takto nepříjemné situace, mohou se samozřejmě na MP obrátit, a to 
zvlášť v případech, kdy budou mít ve studeném vozidle malé děti či 
staré osoby.
26.12.2020 v 08.31 hodin byla MP požádána zdravotnickou záchran-
nou službou o spolupráci při výjezdu pro muže, který ležel na chod-
níku v ul. Malecí. Záchranáři na místě zjistili, že mu nic není, pou-
ze byl značně opilý. Neputoval tedy do sanitního vozidla, nýbrž do 
našeho policejního, a místo do nemocnice byl rovnou převezen na 
Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové. Jednalo se o po-
slední odvoz na tzv. záchytku v roce 2020. Zároveň to byl rekordní 
- dvacátý sedmý - převoz opilce, takto vysoké číslo je dáno faktem, 
že MP se snaží maximálně bojovat s opilci povalujícími se po ulicích 
Nového Města nad Metují. 
29.12.2020 v 10.34 hodin bylo MP nahlášeno stádo ovcí na silnici  
v obci Slavětín nad Metují. Službu konajícímu strážníkovi se poda-
řilo dohledat majitele a ovečky v pořádku zahnat do jejich ohrady.
31.12.2020 ve 22.55 hodin na strážníky čekal poslední zásah v roce 
2020. V ulici Nad Stadionem došlo k hádce v rámci rodiny. Na místo 
jsme vyjížděli na žádost PČR a obě hlídky v bytě zjednaly pořádek. 
01.01.2021 v 09.18 hodin byla MP přivolána na silnici mezi Přibysla-
ví a Novým Městem nad Metují, kde se volně pohybovalo několik 
kraviček. Strážníkům se celkem rychle podařilo sehnat majitele  
a nezvyklé účastnice silničního provozu zahnat do jejich ohrady. 
01.01.2021 ve 13.40 hodin MP vyjížděla pomoci zdravotnické zá-
chranné službě do ulice Českých bratří s manipulací pacienta,  
u kterého bylo navíc podezření na onemocnění koronavirem.
04.01.2021 v 19.50 hodin narazila MP při kontrole v čekárně ČD na 
bezdomovce, který si z tohoto prostoru udělal jídelnu. Kromě znač-
ného nepořádku, který způsobil zejména tím, že odpadky házel pod 
sebe, a také silného zápachu, byl i mírně agresivní. Strážníci mu 
nařídili vše uklidit a poté jej z budovy vyprovodili. Jelikož se nejed-
nalo o první případ, prosím občany, pokud budou svědky podobné 
situace, zejména v uzavřených čekárnách, aby MP uvědomili.   
09.01.2021 v 10.00 hodin byla MP požádaná o velmi netradiční zá-
sah. V obůrce v ul. Lesní si jelen namotal do paroží pletivo, a to 
tak nešťastně, že si jej nedokázal sundat. Bylo tedy nutné jej uspat  
a pletivo z paroží sundat. Městská policie disponuje potřebným od-
chytovým vybavením a naši strážníci mají potřebná školení pro tak-
to specializovaný zákrok, proto jsme žádosti vyhověli. Na fotografii 
můžete vidět již spícího jelena po odstranění pletiva z paroží. Ná-
sledně vše dopadlo dobře - jelen se z narkózy v pořádku probudil.

Městská policie Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156
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Musí být před stanovištěm radaru dopravní značky, 
které upozorňují na měření rychlosti?
Vážení občané, otázka z nadpisu je tou nejčastější, na kterou  
v souvislosti s provozem radarů odpovídáme, proto jsme se roz-
hodli ji podrobněji rozebrat. 
Abychom celé otázce lépe porozuměli, musíme se vrátit v čase až 
na konec roku 2008. Do 31. 12. 2008 mohla Městská policie v rámci 
ČR měřit rychlost na místech dle svého uvážení. Jelikož tento fakt 
byl často kritizován, a to zejména z důvodu, že některá města po-
sílala strážníky měřit do míst, která nejsou důležitá a mají za cíl 
pouze vybírat pokuty, došlo ke změně zákona. Ten nejprve úplně 
odebral pravomoc Městským policiím měřit rychlost, aby po znač-
né kritice byl rychle upraven a tuto pravomoc Městským policím 
vrátil již v létě roku 2009, ale pouze za podmínky, že měřený úsek 
bude osazen na začátku přenosnou dopravní značkou „Začátek 
měření rychlosti“ a konec měřeného úseku dopravní značkou „Ko-
nec měření rychlosti“. 
tato povinnost umístit přenosné dopravní značky upozorňující na 
úsek s měřením rychlosti vozidel byla zrušena již 1. 8. 2011 nove-

Jako velitel Městské policie se snažím dbát, abychom disponovali 
nejrůznějším vybavením, abychom byli schopni samostatného zá-
sahu u nejrůznějších typů událostí. Na další fotografii můžete vi-
dět vybavení pro odstranění menších stromů z komunikací, které 
využíváme zejména při větrných smrštích, kdy jsou hasiči značně 
přetíženi. Na třetí fotografii je zase zdokumentována spolupráce  
s odtahovou službou, která musí na žádost strážníka, dle smlouvy, 
dorazit na místo do 30 minut a následně provést odtah.
Závěr tentokrát bude z policejního hlediska velmi netradiční, neboť 
pouze upozorním ty občany, kteří se zajímají o historii literárních 
postav, že v těchto dnech je v televizi vysílán několikadílný film Bo-
žena, který se mimo jiné natáčel v roce 2019 i na Husově náměstí  

lou silničního zákona č. 133/2011 sb. 
Ovšem celá řada občanů tuto změnu nezaregistrovala a nyní se 
mylně domnívá, že by měřené úseky měly být výše uvedenými 
značkami osazeny. K tomuto faktu přispěla i skutečnost, že ně-
které obce tyto značky dále u silnic ponechaly, aby tím byla více 
zdůrazněna povinnost dodržovat nejvyšší dovolenou rychlost.
Již od výše uvedeného roku 2011 je dohled nad měřenými úseky, 
kde Městské police rychlost měří, zajištěn Dopravním inspektorá-
tem PČR, který musí vydat k úsekům souhlasná stanoviska.

Všechny úseky, kde je v rámci obce s rozšířenou působností Nové 
Město nad Metují měřena rychlost Městskou policií Nové Město 
nad Metují, a to jak automatickým, tak i obslužným radarem, jsou 
řádně schváleny Dopravním inspektorátem PČR Náchod a není po-
vinnost je nikterak více označovat.

Miloš Kratěna, vrchní strážník

v Novém Městě nad Metují. Možná si ještě někteří z vás vzpomenou, 
že právě kvůli tomu jsme museli vyklidit na celý den skoro celé Hu-
sovo náměstí - a právě natočený film je za toto jednodenní nepo-
hodlí odměnou. Zároveň po tento celý den naše MP spolupracovala 
s organizačním filmovým štábem, kdy před každým záběrem musela 
být úplně uzavřena doprava a na náměstí musel být absolutní klid. 
Díky tomu jsem byl v úzkém kontaktu s jedním z asistentů paní re-
žisérky a mohl jsem nakouknout do organizačního řízení takového 
natáčení. Pro mě to byla velká zkušenost, kdy jsem si zároveň uvě-
domil, kolik organizační práce stojí za natočením několika filmových 
záběrů, aby byl divák maximálně spokojen.    

Miloš Kratěna, vrchní strážník     

Prosinec 2020

4. prosince – 21.54 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Jestřebí).
5. prosince – 04.44 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met., ul. Na Táboře.
11. prosince – 12.16 h. - záchrana osoby za pomoci automatizova-
ného externího defibrilátoru, Nové Město n. Met., ul. Dukelská.
13. prosince – 11.51 h. - požár v chatě, Nové Město n. Met., 
ul. Studýnka.   
15. prosince – 10.17 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., 
ul. T. G. Masaryka.
16. prosince – 08.21 h. - únik oleje na komunikaci, 
Nové Město n. Met., ul. U Lesa.    
18. prosince – 09.39 h. - planý poplach (sepnutí čidla EPS), 
Nové Město n. Met., městská knihovna.
19. prosince – 21.36 h. - dopravní nehoda osobního automobilu, 
Vrchoviny.    
22. prosince – 07.31 h. - dopravní nehoda dvou osobních 
automobilů, Zákraví (směr Vanovka).    
26. prosince – 20.47 h. - požár dílny, Velká Jesenice.    

28. prosince – 08.36 h. - pád stromu na garáže, Nové Město n. Met., 
ul. Československé armády.    
28. prosince – 10.44 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Peklo).  
28. prosince – 11.49 h. - záchrana osoby za pomoci automatizova-
ného externího defibrilátoru, Nové Město n. Met., ul. Malecí.
31. prosince – 18.06 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., 
nám. Republiky.
statistika výjezdů za rok 2020:
jednotka zasahovala celkem u 180 událostí, z toho:

46x odstranění spadlého stromu
32x požár (z toho 6x planý poplach)
26x dopravní nehoda
15x únik nebezpečné látky
15x otevření uzavřených prostor
11x záchrana osoby s pomocí AED (resuscitace)
10x transport pacienta do vozu ZZS
3x záchrana osob z vodní hladiny
3x odstranění nebezpečného hmyzu
19x ostatní pomoc

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
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Tipy ke čtení

David Walliams: Nejhorší učitelé na světě
Humorné vyprávění pro náctileté.

Petr Kopl: Morgavsa & Morgana.
Princezna čarodějka

Už třetí komiks o dvou čarodějkách.

Jo Nesbø: Království
Severská detektivka, samostatný román.

Anthony Horowitz: Mnoho strak věští vraždu
Nový thriler od autora knihy Moriarty.

Pro děti

Pro dospělé

Vlastimil Vondruška: Manželské zrcadlo
Letopisy královské komory.

Dirk Husemann: Černý oheň z Byzance
Dobrodružný, historický román.

Knihovna v časech koronaviru
Zeptali jsme se ředitelky novoměstské knihovny Bc. Lady Všetičko-
vé, DiS., na fungování knihovny v této době plné omezení a zákazů.
Kdo rozhoduje o tom, jak bude knihovna v provozu během koro-
navirové epidemie (COVId-19), která propukla v březnu 2020 a trvá 
bohužel dosud?
Od začátku je fungování knihovny závislé na nařízeních vlády ČR, 
které jsou nám metodicky vysvětlována pokyny Ústřední knihov-
nické rady - což je poradní orgán Ministerstva kultury pro záleži-
tosti knihoven. Na jaře loňského roku byla knihovna úplně uza-
vřena skoro dva měsíce, knihy se mohly jenom vracet a hodně se 
dbalo na dezinfekci vrácených knih. Čtenářům - seniorům - jsme 
nabídli aspoň knižní balíčky, které si po přečtení mohli ponechat 
s rozvozem nám pomáhali místní skauti. 
V létě a na začátku podzimu jsme fungovali relativně normálně, od 
října byl náš provoz opět zcela přerušen. Využili jsme aspoň toho, 
že už řadu let rozvážíme každých 14 dní knihy na objednávku až 
do domu (dlouhodobě spolupracujeme s Oázou) a zaváželi jsme 
knihy i dalším čtenářům, o kterých jsme věděli, že naši uzavírku 
ponesou velmi těžce. A jak jen to bylo možné, otevřeli jsme - už 
pro všechny zájemce bez ohledu na věk - výdejní okénko. V pro-
sinci jsme mohli na dva týdny úplně otevřít, ale od 17. 12. jsme opět 
uzavřeni...
takže znovu půjčujete přes okénko?
Zde je důležité říct, že dalším závazným dokumentem pro fungová-
ní knihovny v těchto časech je tabulka PES (protiepidemiologický 
systém).  V prvním, druhém a třetím stupni může knihovna fungo-

vat „normálně“ - roušky, rozestupy, dezinfekce, ve čtvrtém stupni 
můžeme provozovat okénko a v pátém stupni pouze bezkontaktní 
vracení - pomocí biblioboxu. Taková jsou bohužel pravidla.
Jak okénko funguje - pokud tedy platí Pes 4?
Základem je objednat si knihy minimálně jeden den předem! Není 
možné přijít jen tak a žádat „něco”. Knihy se musí dopředu na-
chystat, načíst na čtenářská konta. I v tomto chaosu musíme mít 
přehled o tom, kdo si co vypůjčil a bude to také vracet... Proto 
všem zájemcům doporučuji pečlivě prostudovat návod pod tímto 
rozhovorem a řídit se jím.
Není to pro vaše uživatele úplně jednoduché... a ani pro knihovni-
ce, myslím. Co vaše oblíbené akce pro veřejnost - přednášky, be-
sedy, bábovky... Kdy je zase budete moci pořádat?
Až PES klesne na stupeň 2, to je povoleno pořádat akce aspoň pro 
50 osob - což je pro nás přijatelné... kdy to ale bude, se jen těžko 
odhaduje. Otevírá se tady i možnost pořádání akcí on-line, kterou 
jsme si  už vyzkoušeli se dvěma on-line výstavami, ale dál tímto 
směrem zatím jít nechceme. Myslím, že on-line prostor je už tak 
plný příspěvků profesionálních herců, vědců, spisovatelů apod. 
a kdo chce, snadno si je pro sebe objeví...
Všem našim uživatelům bych doporučovala pečlivě sledovat 
náš web, facebook nebo aspoň naše výlohy, kde se vždy dočtou 
o aktuálním stavu věcí. A hlavně si přeji, aby nám zachovali přízeň 
a aby se situace již brzy vrátila k normálu. 

Děkuji vám za rozhovor. 
Eva Maurová

Pokud dostanete výzvu k vyzvednutí rezervace,
je také nutné domluvit si termín předání!!

 
KONTAKTY PRO OBJEDNÁNÍ:

emailem: smrcova@knihovnanm.cz
                     steparova@knihovnanm.cz
telefonicky: 702 132 510 a 606 040 751

(volejte v pracovní dny od 7 do 12 hodin)

každé pondělí  9 - 11 a 14 - 17
každou středu 9 - 11 a 14 - 17
každý pátek 9 - 11 

 
Jak postupovat  při objednávání knih

 - máte k využití dvě možnosti:
 A. vyberte si sami v našem

on-line katalogu
a zarezervujte si knihy pomocí

volby ZÍSKEJ (MAX. 10 KUSŮ
KNIH), kontaktujte knihovnu,

domluvte si předání 

B. kontaktujte knihovnu,
sdělte nám svoje požadavky

(STRUČNĚ, MAXIMÁLNĚ
10 KUSŮ KNIH),

domluvte si předání

Platí po dobu  uzavření knihovny

PROSÍME, OBJEDNÁVEJTE VŽDY MINIMÁLNĚ DEN DOPŘEDU!!!

Výdejní okénka

k u l t u r n í  a k c e
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ZVÝŠENÍ POPLATKŮ

Poplatky se vybírají v průběhu celého roku,
takže vždy platíte plných 12 měsíců.

NOdIVse
NOvoměstská dIVadelní sebranka žije v „neživé“ divadelní sezóně
Drazí čtenáři, diváci, příznivci ochotnického divadla.
S únorem jsou dny delší a zase o trošku prosvětlenější.  A my se 
stále snažíme, aby pro vás tyto dny byly prosvětlené a rozesmáté, 
i když toho sluníčka ještě není tolik. 
Ač jsme se těšili na nový rok a na to, jak se budeme scházet 
a zkoušet, museli jsme si najít jinou cestu jak se vyblbnout, tvořit 
a v neposlední řadě se přiblížit vám - divákům. Leden jsme tedy 
věnovali přípravě krátkých video skečů, které již v této době po-
stupně zveřejňujeme na svém YouTube kanále a také na našich 
facebookových stránkách.  

CaMIHO MINutOVKY
Jedná se o pět krátkých skečů – „víceminutovek“, které jsou naz-
koušeny v minimálním čase v online prostoru, následně jsou pak 
natočeny na jeden záběr, a to pro alespoň částečnou autentičnost 
živého, ochotnicky mile nedokonalého výkonu.  Vznikla převážně 
scénická čtení v nedivadelních prostorech, která podtrhují ab-
surdní humor Pierra-Henri Camiho. Doufáme, že vás tyto divadelní 
střípky potěší.

Ale to není zdaleka vše, na čem v současné době pracujeme. A těší 
nás, že na to nejsme sami!
Více v dalším Novoměstském zpravodaji. 
Budeme rádi, když nás v době nemožnosti prodeje vstupenek 
podpoříte jakoukoliv částkou ve veřejné sbírce: www.donio.cz/
nodivse.

Za NODIVSE Lucie Kotěrová

Tipy ke čtení

Vilém Křížek: Zločin na stříbrném plátně
Historická detektivka. Nový případ nadaného

 Elliáše Sattlera.

Ondřej Nečas: Zrnko v soukolí
Druhý případ vyšetřovatele Mojmíra Mráze ze Žežlic.

Jenny Colganová: Vánoce s vůní čerstvého chleba
Nový příběh o Polly a její pekárně.

Eva Koudelková: Výpravy do Českého koutku
Vyprávění o životě v kladském pomezí.

Jiří Padevět: Republika
Povídky o osobnostech známých i neznámých.

Z let 1918 až 1990.

Jiří Mach: Toulky krajem Orlických hor
Krásné pozvání k vycházkám do Orlických hor.
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Novoměstská fi lharmonie s kamerou v ruce, 
u trouby a novém roce

Novoměstská fi lharmonie s kamerou v ruce, u trouby a v novém roce.
Vánoční projekt Novoměstské fi lharmonie je u konce. Orchestr 
během prosince natáčel koledy na různých místech v regionu 
a vlastně v celé republice. Kromě členů orchestru se do něj zapo-
jili profesionální umělci. Se svou rodinou přispěl dvěma koledami 
třeba Petr Zdvihal, houslový virtuoz, dále operní zpěváci Lucia Bil-
dová a Martin Štolba. Zcela nečekaně se v jednom z videí objevil 
i velmi talentovaný mladý pianista původem z Královéhradeckého 
kraje Matyáš Novák. Hráči orchestru své koledy natáčeli i v ne-
tradičních místech, jako je kostel sv. Matouše v Orlických horách 
nebo kostel sv. Cyrila a Metoděje v Ohnišově. Nakonec se podařilo 
posluchačům online cestou naservírovat 28 videí, která jsou stá-
le dostupná na Facebooku, Instagramu a Youtube kanálu Novo-
městské fi lharmonie. Jejich sledovanost se vyšplhala na krásných 
25 000 zhlédnutí.

Kdo v tomto období nedržel v ruce nástroj či kameru, mohl se za-
pojit do vedlejšího projektu Nofi , a sice pečení cukroví pro zdravot-
nický personál z Oblastní nemocnice Náchod, Hospicu sv. Anežky 
České v Červeném Kostelci a Městského střediska sociálních slu-
žeb Oáza. Muzikantům se společnými silami podařilo napéct 32 kg 
cukroví a obdarovat 90 zdravotníků! Kromě toho všechna zařízení 
dostala vánoční dárek – DVD s výběrem výše zmíněných koled.
Během tohoto období orchestr také spustil první veřejnou sbírku 
na podporu své činnosti. Provoz šedesátihlavého orchestru bě-
hem pandemie totiž není levnou záležitostí, a tak se Nofi  rozhodla 
požádat o pomoc své příznivce. Díky nim a laskavým zaměstnan-
cům portálu Donio se doposud podařilo vybrat přes 60 000 Kč. 
Sbírka, ke které můžete přispět i vy, bude pokračovat až do letních 
měsíců letošního roku na www.donio/Nofi .cz.  
A co Nofi  plánuje na další část sezóny? Přesto, že už hráče svrbí 
ruce, na setkání se svými spoluhráči si budou muset ještě chví-
li počkat. Doba je nevyzpytatelná a plánování příliš nepřeje. Or-
chestr se proto v následujících měsících bude soustředit na jednu 
významnou událost – v letošní sezóně totiž Nofi  slaví 60 let od 
svého založení. Je tak jedním z nejstarších orchestrů v České re-
publice. K této příležitosti orchestr připravuje publikaci, která je 
sondou do jeho zákulisí a historie. Víc o ní zase příště…
Aktivity NoFi zaštiťuje zřizovatel orchestru Městský klub Nové Měs-
to nad Metují pod společným projektem novoměstských spolků 
„Nenechme kulturu padnout!“.

Eliška Kratěnová
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Putování historií smíšeného pěveckého sboru Kácov

dÍL I. Od myšlenky ke sborovému zpěvu v předválečného období  

V letošním roce slaví Smíšený pěvecký sbor Kácov výročí, díky kte-
rému je právě smíšeným pěveckých sborem. Je tomu přesně 20 let, 
co na zkoušky ženského pěveckého sboru začali chodit první odváž-
livci z rad mužů. Tehdy 35 žen rozšířilo 28 mužských hlasů. Málo kdo  
ovšem ví, že před 145 lety vyslovil kaplan Emanuel Pergner zpola žer-
tem myšlenku o Pěvecké a hudební jednotě Kácov. Ta začínala jako 
čistě mužské pěvecké těleso o 27 zpěvácích. Sbormistrovského pul-
tíku se tehdy ujal Julius Frič, pojmenování spolku navrhl Jan Imlauf 
inspirovaný zakladatelem města Janem Černčickým z Kácova. 

Teprve o šest let později, v roce 1883, se začala psát historie také sbo-
ru ženského. Tehdy ale většina zkoušek probíhala odděleně - dámy 
v úterý, muži ve čtvrtek. První úspěch slavil smíšený pěvecký sbor  
v Dobrušce na krajské výstavě. Získal zlatou medaili a výstavní di-
plom, ale srdce posluchačů pravidelně získával také svým humorem, 
který mu je vlastní dodnes. Koncerty v kostýmech zvířat či dětí nebyly 
v podání Kácova výjimkou. A jak je to nyní? Jen si vzpomeňte na sně-
huláka na Vánočním koncertu.

Mezi všemi úspěchy však Kácov na přelomu století sužovaly nejrůz-
nější problémy jako nepravidelná docházka zpěváků, všeobecná ne-
chuť vystupovat na veřejnosti i nízká účast na valných hromadách, 
které byly připisovány módě nejrůznějších sportů na úkor zpěvu.  
I přesto Kácov stále viditelně zasahoval do veřejného života města. 
Kácov na své okolí nepůsobil pouze svými hudebními výkony, ale po-
dílel se i na dobročinných aktivitách v jiných oblastech: „Nebylo té-
měř jediné příležitosti, kde by Kácov včas potřeby pomocné ruky ne-
podal a obnosy dobročinným účelům věnované dosáhly by také výše, 
že by překvapující bylo, pakliže by měly vyjmenovány býti. Spolek 
daroval na místě pořádání koncertu 5 zl na opravu soch v náměstí. 
Další výtěžek z koncertu konaného dne 3. dubna 1899 byl například 
věnován Ústřední matici školské.” (Zápisník Pěvecké a hudební jed-
noty Kácov, Nové Město nad Metují, kniha 1., zápis ze dne 1. května 
1899). I v této oblasti se dnešnímu sboru daří na své předky navazo-
vat - ať už se jedná o sbírku na obnovu kaple sv. Jana Nepomuckého 

nebo například benefiční koncert pro ZŠ v Dobřanech.
Příčinou nízké účasti na sborových zkouškách však nebyl nezájem 
veřejnosti - a zejména mládeže - o zpěv, ale nedostatečná hudební 
výchova. Od roku 1903 se tedy sbormistr Josef Bošek začal věnovat 
také mládeži a Kácov se hned následující rok rozrostl o 18 chlapců 
a 18 dívek. V roce 1913 byl dokonce ustaven zvláštní mužský sbor.  
V této době vznikají na našem území četná nová pěvecká uskupe-
ní především z řad učitelů, a sborový zpěv se těší velké oblibě. Díky 
tomu Kácov opět mohl rozšířit své řady - pro ty not neznalé připravil 
pan učitel Duzbaba dokonce pěvecký kurz.

V této době přibyla v repertoáru sboru skladba „Kde domov můj”  
Fr. Škroupy s textem J. K. Tyla. Na 26. července měl Kácov napláno-
ván zábavný program s tombolou, který však zmařila mobilizace za 
první světové války. Celosvětové události roku 1915 se podepsaly  
i ve sborové činnosti, a tak i pěvecký spolek Kácov uspořádal koncert 
na podporu obrany země nazvaný „Ve prospěch válečné péče“. „Čte-
nářská beseda a zpěvácký spolek „Kácov“ v Novém Městě nad Metují 
pořádají v neděli dne 21. března 1915 velký vojenský koncert hudby 
pěšího pluku čís. 18 z Hradce Králové...“.

Michaela Mináriková
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Božena Němcová v Novém Městě nad Metují
Ve vysílání České televize se v lednu 2021 objevil seriál Božena o naší nejslavnější spisovatelce. V srpnu 2019 se natáčelo také v Novém 
Městě nad Metují, jak se můžete přesvědčit na fotografiích Tomáše Menece.

Příprava dobově oděného komparzu pro natáčení. 
Nové Město nad Metují posloužilo jako náhrada za Domažlice.

Boženin článek o zaostalosti obyvatel pobouří mj. hokynáře (Vác-
lav Chalupa), který se skupinou dalších v noci s pochodněmi obklí-
čí dům Němcových.

Víte, že i v Babičce (1971) se objevují záběry z Nového Města nad Metují? Spatříme je ve chvíli, kdy titulní postava na sklonku svého života 
vzpomíná na nepříznivý osud svého milovaného Jiřího. Vidíme zde vítr ženoucí se podloubím od dnešních potravin Verner (obr. vlevo)  
a kostelním Zadomím (obr. vpravo).

Text: Jiří Švanda, foto: Tomáš Menec a IVysilani.cz

Božena Němcová (Aňa Geisslerová) kráčí s manželem (Jan Hájek) 
podloubím. Na Josefův slovanský kabát čamaru hledí proněmecky 
smýšlející obyvatelstvo s opovržením.

Josefův kolega Kirschner (Karel Heřmánek ml.) který radikálně 
ovlivní život rodiny Němcových.
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distanční doba na ZŠ Komenského

Asi bychom mohli jen napsat – nic nového, ale není to tak úplně 
pravda. Únava se začíná projevovat. Dětem chybí společnost, rodi-
če už nebaví trávit čas po práci nad úkoly, nás už nebaví stále něco 
vymýšlet. A také už začíná být znát, že to prostě všechno trvá moc 
dlouho – „díry“ ve výuce začínají být zřetelné. Soustředíme se na 
lepší časy – připravujeme školy v přírodě, píšeme granty, chystáme 
se na soutěže a žáci už asi i na zkoušky. A snažíme se to málo, co 
nám koronavirová doba dala, přenést do výuky. Především tedy 
práci s didaktickou technikou všeho druhu.
Aby nevyšly ze cviku a také aby dětem nabídly něco zábavného 
a poučného při vycházkách, připravily naše vychovatelky druhou, 
adventní, část vycházkové poznávací hry. A jak se dočtete dál, už 

se chystá i třetí. Tak mnoho zábavy, hlavu vzhůru a snad už příště 
budeme psát o radostném nástupu do školy.  
Ve dnech 5. 12. 2020 - 10. 1. 2021 se uskutečnila druhá část kvízové 
poznávací hry. Tentokrát byly otázky rozmístěny na okruhu z No-
vého Města do Pekla přes Přibyslav a zpět do města. Úkolem bylo 
správně zodpovědět na 17 otázek z 21. Zároveň se děti a rodiče do-
zvěděli mnoho poznatků o adventu. Hry se mohli zúčastnit i rodiče 
s dětmi, kteří naši školu nenavštěvují, což hojně využili. Z naší ško-
ly se zapojilo 25 dětí a 52 rodinných příslušníků, děti samozřejmě 
odměna nemine. Mimoškolních se zapojilo 55, kteří mě o splnění 
úkolů informovali.
Na únor již chystáme s kolegyněmi třetí část kvízové poznávací hry, 
tentokrát na téma zimní olympijské sporty. Úkoly budou rozmístě-
ny v lokalitách Malecí, Krčín, Nahořany a Černčice. Podrobné info 
o hře bude na webových stránkách školy a na dostupných místech 
kulturních a sportovních spolků Nového Města.

Soňa Novotná 
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sPŠ – Máme co nabídnout!
Máme za sebou první pololetí školního roku, které bylo naprosto 
výjimečné. I když jsme se už na jaře loňského roku potýkali s ná-
strahami distanční výuky, tak s tím, co jsme prožívali v právě uply-
nulém období, se to nedá srovnávat. Na jaře to zpočátku vypadalo, 
jako když jste v místnosti bez oken a někdo náhle zhasne. Na tmu 
se nemůžete předem připravit a ve své mysli si představujete, jak 
místnost vlastně vypadá, jak se v ní bezpečně pohybovat, než se 
opět rozsvítí, nebo najdete cestu ven. Na začátku nového školního 
roku jsme už neponechali nic náhodě. Nastavili jsme si pravidla  
a také mechanismy, jak bude případná další distanční výuka pro-
bíhat, a to tak, aby se co nejvíce přiblížila výuce prezenční. Učitelé 
i žáci byli dovybaveni potřebnou technikou, všichni měli možnost 
si vyzkoušet komunikaci „na dálku“, proto nás vyhlášení přechodu 
na distanční výuku už nemohlo zaskočit. Už jsme nezůstali po tmě. 
Naši učitelé tak spolu se svými žáky mohli úspěšně ukončit první 
pololetí. Ve škole dál pokračovala modernizace interiérů, inovace 
učebních pomůcek a také pedagogové si zvyšovali svoji kvalifikaci 
formou rozmanitých webinářů. Nejen pro vnitřní potřeby školy, ale 

i pro veřejnost už slouží nová jednací místnost vybavená účelným, 
ale nadčasově elegantním nábytkem a moderními technologiemi. 
Také budování Polytechnického centra Novoměstska se z fáze pří-
prav dostalo do fáze realizace. Pokračuje projekt Kyberna a také 
projekt Tablety do výuky. Ve škole máme i rodilou mluvčí pro vý-
uku angličtiny. Pokračujeme ve spolupráci s firmami regionu, část 
žáků absolvuje odborný výcvik právě v těchto firmách. Nejedná se 
pouze o firmy strojírenské, ale i o kadeřnictví.
Škola byla vybavena programovacími stanicemi společnosti 
Heidenhain. Ta je významným evropským výrobcem CNC zařízení 
pro technologie frézování a soustružení, a proto se zaměřila na 
vývoj výukových prostředků, které umožňují efektivní přípravu 
studentů na profesi kvalifikovaného technologa, programátora 
nebo operátora CNC strojů. Cílem je zpřístupnit odborným školám 
technologie, s nimiž se absolventi setkají v budoucí praxi.
Sledujte www.skolynome.cz.

Mgr. Eva Cohornová
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Fotokroužek ZŠ Malecí… ohlédnutí

Foto: Jan König

Foto: Nicol Piecová

Tak jako vše ostatní v loňském roce, byla i činnost našeho krouž-
ku ovlivněna Covidem - 19. Pravidelné schůzky a focení probíhaly 
pouze do konce února, soutěže a přehlídky se posouvaly, některé 
se nekonaly vůbec. Přes to všechno byli naši mladí fotografové 
opět velmi úspěšní.
Galerie výtvarného umění v Náchodě ocenila 1. místem Nicol Pie-
covou a 2. místem Jana Königa za fotografie na téma Síť. Dále přišla 
milá zpráva z Prahy, Marek Semerák a Jindřiška Andělová získali   
4. a 5. místo v zahrádkářské soutěži Krása květů. Měli jsme též vel-
kou radost, že se nám podařilo opět uspět v Mezinárodní výtvarné 
soutěži v Lidicích. Kateřina Zaňková a Petr Tomáš dosáhli na čest-
ná uznání v konkurenci 1 370 fotografií z celého světa.
Slavnostní vyhlášení s astrofotografem Petrem Horálkem v knihov-
ně v Mokrém bylo úžasné jako vždy a moc jsme si ho užili…, i v těch 
rouškách. Letošní téma Nebeské kouzlení vyhrála Tereza Roštlapi-
lová, Barbora Horáková získala 3. místo a čestné uznání  a Adéla 
Duchatschová cenu knihovny v Mokrém.

Foto: Barbora Horáková

Foto: Filip Hnik

Do finále Národní přehlídky amatérské fotografie ve Svitavách po-
stoupilo 18 našich mladých fotografů v kategorii do 16 let. Medaili 
a čestné uznání získali Kateřina Zaňková a Jan Tomáš. Krásného 
úspěchu dosáhla též Stela Syrovátková. Její fotografie „Pírko” vy-
hrála cenu Zoner Press, byla vybrána jako vítězná napříč katego-
riemi (celkem 784 prací). Ve Svitavách od 3. října také vystavovali 
všichni naši finalisté: S. Cohornová, A. Duchatschová, B. Horáková,  
J. König, J. Kejzlar, M. Kufel, M. Mrázková, M. Obst, O. Pavlát, M. Pavlá-
tová, N. Piecová, T. Roštlapilová, J. Šotola, P. Tomáš, A. Tomášová.
Naše fotografie jste mohli též vidět v září na novoměstském zám-
ku, kde byly součástí výstavy Fotografie 2020. V divácké anketě zde 
vyhráli Filip Hnik a Jan König, druhá byla Markéta Pavlátová  a třetí 
Jan Tomáš. Ten se též stal vítězem soutěže Zámek okem fotografa –  
v kategorii nejoriginálnější foto. Jeho „Přistání v zámecké zahradě…” 
bylo opravdu originální.
Poděkování patří oceněným, ale i všem ostatním za jejich snahu. Je 
fajn, že s námi zůstávají v kontaktu i ti, kteří odešli na střední školy 
a víceletá gymnázia. V loňském roce se společně tomuto krásnému 
koníčku věnovalo 35 fotografů, nejmladším pomáhala paní Jarmila 
Valterová, úpravě fotografií nás učil  pan Zdeněk Mudroch. Moc se 
těšíme, až se budeme moci zase všichni pravidelně setkávat. Čeká 
nás též odložený společný fotoprojekt s Hildenem, výstava Domov 
v Evropě a další akce. Naše fotografie si můžete prohlédnout též 
na webu (zsmaleci.cz) a v nové školní galerii v prvním patře cent-
rálního pavilonu. Budeme rádi, když vás potěší…
Činnost našeho kroužku byla podpořena z dotačního programu KÚ 
Královéhradeckého kraje. Děkujeme.

Eva Vincencová

z á k l a d n í  š k o l a  m a l e c í
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Pravidelné okénko II/21
z á k l a d n í  u m ě l e c k á  š k o l a  b e d ř i c h a  s m e t a n y

Srdečně zdravíme, milí čtenáři, v našem pravidelném okénku, kte-
ré má za úkol přibližovat vše, co se děje za zdmi školy a informovat 
o aktuálním dění v naší škole. Věřte, že bychom vás o novinkách 
a množství akcí informovali velice rádi, nicméně na živá vystou-
pení si ještě budeme muset počkat. Dovolte nám tedy, abychom 
vás upozornili na pár drobností a také abyste opět během chvilky 
zavzpomínali na historii naší školy, jejíž pětasedmdesátiletou exi-
stenci si letos budeme připomínat.
Nový kabát se zvětšuje aneb nová podoba webových stránek
Před časem jsme vás upozorňovali a lákali na rozběhnutí no-
vých webových stránek, které jsou již plně k dispozici. V současné  
vizuální podobě se přehledně a jednoduše zorientujete, takže vě-
říme, že i případná komunikace s kýmkoliv ze školy pro vás bude 
přímá a jednoduchá. Nyní bychom rádi oslovili přímo rodiče na-
šich žáků a také je zároveň upozornili na odkaz na našich strán-
kách, který je věnován další z novinek:
elektronické žákovské knížky
Dle pokynů školy má již každý rodič přístupová hesla, jejichž pro-
střednictvím může e-žákovskou knížku kontrolovat, ale také může 
žáka omluvit z výuky. Elektronická žákovská knížka by zkrátka měla 
rodiče a žáky informovat o průběhu studia žáka, ale také slouží 

jako přímý komunikační kanál mezi rodiči a vyučujícím. Prosíme 
rodiče o využívání této možnosti a zároveň apelujeme na občas-
nou kontrolu e-žákovské knížky. Přihlášení na e-žákovskou kníž-
ku i s návodem na přihlášení naleznete na zmíněných webových 
stránkách školy: http://www.zusnovemesto.cz/101/E_zakovska_e_
omluvenka/.
tam, kde se mladé umění schová a roste
Ve střípcích historie naší školy, které se budou objevovat v našich 
letošních okénkách, se obracíme k zásadním momentům, které 
školu potkaly. Je jich mnoho a mohlo by se o nich mluvit a psát 
jistě dlouho. Abychom vás ale k opravdovým oslavám  přece jenom 
zatím nalákali, dovolte opět stručné, ale přesto zásadní, vyjme-
nování. V minulém čísle jsme vzpomněli na všechny ředitele naší 
školy. Nyní si připomeňme, v jakých budovách a jak dlouho škola 
vyučuje. Ani současný stav není samozřejmý a stál mnoho úsilí.
Budova č. 1209 – Pro hudební školu byla budova připravována  
v roce 1953.
Budova č. 1238 – Druhá budova - plně využitelná pro školu - slouží 
od roku 1987.
Pobočky v České Skalici a v Jasenné – otevřeny v roce 2006.
Budova č. 1218 – Budova získána v roce 2019.

Lucie Kotěrová

sPŠ - Nová auta pro karosáře
Žáci oboru Karosář mají od listopadu v dílnách odborného výcviku 
v Novém Městě nad Metují k dispozici senzační učební pomůcky. 
Skutečná auta, a to ne ledajaká.
ŠKODA AUTO, a. s., Mladá Boleslav naší škole darovala dvě úplně 
nová auta – Škodu Kodiaq  a Škodu Scala. Auta mají nadstandard-
ní vybavení, ke kterému patří například automatická převodovka, 
kamerové systémy a GPS navigace.
Karosáři tak mají možnost aplikovat znalosti z teoretické výuky 
také přímo na těchto autech. To je ta správná motivace pro správ-
né a šikovné budoucí řemeslníky!

Ing. Lenka Švadlenková
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s o š  s o c i á l n í  a  z d r a v o t n i c k á  n á c h o d  –  e v a n g e l i c k á  a k a d e m i e

Žáci a učitelé pomáhají nemocnici
Současná situace změnila životy celé společnosti na osobní  
i profesní úrovni. Vládní opatření ze dne na den změnila školství 
a přístup ke vzdělávání. Velké změny zasáhly také zdravotnictví  
a nevyhnuly se ani Oblastní nemocnici v Náchodě, a. s. Skutečnost, 
že je v Náchodě zdravotnická škola s navázaným partnerstvím  
s nemocnicí, dnes nabývá na daleko větším významu, a za to jsem 
velmi vděčný.  Velmi si vážím našich žáků a učitelek odborného 
výcviku, kteří nadále nemocnici pomáhají nejenom s přímou péčí  
o covidové pacienty. Přizpůsobujeme pro ně výuku tak, aby všich-
ni, kteří jsou ochotni pomáhat, měli optimální podmínky pro práci 
v nemocnici. Ve škole mají upravené rozvrhy, žáci mohou využít 
individuální konzultace se svými vyučujícími, které zejména slouží  
k efektivnějšímu pochopení probírané látky.  Radostná zpráva 
byla, že se nám pro žáky podařilo zajistit i bezplatné ubytování.
Společně toto náročné období zvládneme! Opět se všichni vrátíme 
do školních lavic, ale také k aktivitám, které škola pravidelně pořá-
dá nebo se jich ve spolupráci s partnerskými organizacemi účast-
ní. Věřím, že všechno, co k nám má přijít, přijde v ten správný čas.

Mgr. Bc. David Hanuš, ředitel
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Rozhovor s městským architektem
Do únorového čísla Novoměst-
ského zpravodaje jsem požádala  
o rozhovor městského architek-
ta Mgr. A. Víta Lukase. Na pozici 
městského architekta působí od 
roku 2008.

Práce městského architekta je jis-
tě práce rozmanitá, ale současně 
náročná. Ne každý tuší, že město 
má svého architekta. Můžete se 
našim čtenářům prosím v úvodu 
představit?

Foto: Petr Vlček
Myslím, že pravidelní čtenáři Novoměstského zpravodaje o mé 
existenci vědí, například z několika publikovaných článků a také  
z textů k výsledkům Ceny města za architektonický počin.
Narodil jsem se v Praze, kde i nadále z části žiji a působím. Od 
poloviny devadesátých let jsem pravidelně navštěvoval své spolu-
žáky ze studií, kteří pocházejí z Nového Města nad Metují. Když se 
mé pobyty prodlužovaly a byly stále častější, rozhodl jsem se zde 
alespoň částečně zakotvit a postavil jsem si malý domek ve Spech. 
A tak tu mám od roku 2003 svou střechu nad hlavou. Když se  
v roce 2008 po tragické smrti městského architekta Zdeňka Tomka 
uvolnilo jeho místo, přihlásil jsem se do konkursu, ve kterém jsem 
byl vybrán za jeho následovníka. Kromě práce pro Nové Město nad 
Metují mám vlastní architektonickou praxi, ve které realizuji své 
autorské projekty. Mimo toho také čas od času vykonávám peda-
gogickou činnost, v současnosti na Vysoké škole uměleckoprůmy-
slové v Praze. Mým celoživotním zájmem jsou památky a historie, 
proto jsem se přes práci pro Pražský hrad a Nadaci Centra pro 
ochranu a restaurování architektury dostal do Czech National 
Trustu, kde jsem ve správní radě české pobočky této mezinárodní 
organizace. Právě proto jsem velmi rád, že mohu působit v pozici 
městského architekta v Novém Městě nad Metují, které je pro své 
historické dědictví jedním z nejkrásnějších měst v České republice.

Jak jsme se zmínili, tak práci městského architekta zastáváte od 
roku 2008. Co přesně je náplní Vaší práce?
Mým posláním je být odborným poradcem vedení města, Radě 
města a Odboru rozvoje města při rozhodování o věcech týkajících 
se architektury a urbanismu. Jsem externím pracovníkem, jehož 
názory jsou jedním z podkladů pro rozhodování Rady či Zastupi-
telstva. Mojí činností je ke každému úkonu, který se týká architek-
tury a urbanismu, vypracovat pro Radu města a ORM odborné sta-
novisko. Osobně nemám žádné rozhodovací pravomoci, a tak jsou 
má vyjádření vždy jen doporučující. Dovolím si zde malý příměr. 
Jsem jako lékař, který provede vyšetření, navrhne léčbu a přede-
píše medikaci. Pak však záleží na pacientovi, zdali se tím vším, co 
lékař doporučil, bude řídit. Další náplní mé práce je být k dispozici 
veřejnosti pro konzultace s jejich stavebními záměry. Tyto schůzky 
jsou pro mě velmi důležité, protože často umožní nalézt společně 
prospěšná východiska pro různé rekonstrukce či novostavby. Při 
své práci pro město nejvíce spolupracuji s Odborem majetku měs-
ta a Odborem výstavby a regionálního rozvoje.

s jakými problémy se potýkáte při své práci nejčastěji?
Nejčastějším nešvarem, který mě trápí, je názor některých občanů, 
který by se dal shrnout do věty: „Stavím na svém vlastním pozem-
ku, za mé vlastní peníze, a tak do toho nikomu nic není!“ Tento 
arogantní přístup zcela pomíjí to, že špatná a nevhodná stavba je 
dlouhodobým zásahem poškozující prostředí nás všech a ničí tak 

úsilí minulých generací a těch současníků, kteří se snaží o harmo-
nický a kulturní veřejný prostor. Je smutné, když vidíte na jedné 
straně kvalitní rekonstrukci starého domu, kde se jeho majitel sna-
ží zachránit každý detail nehledě na značnou finanční náročnost,  
a o kus dál pak někdo vystaví bezduchou banální stavbu v chemic-
ky zářivě zelené fasádě. Podobně škodlivý je módní trend opev-
ňování rodinných domů vysokými a neprůhlednými ploty, ve svém 
důsledku spíše zdmi. Často si říkám, že se za nimi musí odehrávat 
něco opravdu divného, že se jejich majitelé tak bojí pohledu do 
svých jistě krásných zahrad. Něco podobného se nikdy v historii 
vilových čtvrtí, a hlavně ve venkovském prostředí, nestávalo. Dnes 
jsme tento východní zvyk přejali a popřeli tak část své kulturnosti.

Můžete se s námi podělit o nějaký zajímavý zážitek z Vaší práce 
městského architekta?
Zajímavé jsou reakce lidí, kterým o své práci pro Nové Město nad 
Metují vyprávím. Hlavně pro lidi ze zbytku republiky. Ti vždy ho-
voří o městě v superlativech a s nadšením. Přirovnávají jeho ma-
lebnost k těm nejslavnějším evropským historickým městečkům, 
která navštívili. Dávají vždy za vzor podobu náměstí - bez reklam a 
moderních zásahů. Velmi se jim líbí způsob osvětlení, které vyzdvi-
huje jeho mystickou atmosféru. Pro mě jsou to zajímavé postřehy, 
zvláště když vím, že se zde mnohé z těchto výjimečností posuzuje 
dosti kritickým pohledem. Vím, že jiné je v centru města trvale by-
dlet a žít zde praktickým životem, a něco úplně jiného je několikrát 
sem přijet na výlet. Ale to, jak se podoba Nového Města nad Metují 
zapisuje do povědomí návštěvníků, je podle mne povzbuzující. My-
slím si, že je stále nutné o tuto výjimečnost pečovat, nepodléhat 
různým tlakům o „vylepšování“, o rozšiřování reklamy a podobně.  
Přál bych si, abychom předali město ve stejném - nebo ještě v lep-
ším stavu - dalším generacím.

Jaká byla Vaše nejzajímavější práce, kterou jste pro město dělal?
Opět se vrátím k lékařskému příměru. V Novém Městě nad Metují 
neoperuji. Za dobu svého působení jsem od Rady města a Zastu-
pitelstva dostal pouze dvě zakázky, a to z důvodu dobré znalosti 
problematiky konkrétního úkolu. Také jakkoliv komerčně nepracuji 
pro místní občany a pouze jim poskytuji konzultace a rady v rámci 
svého úředního dne. Myslím, že takto nastavený systém, společně 
s tím, že se na Nové Město nad Metují mohu dívat z odstupu a bez 
osobních vazeb, zaručuje mou nestrannost v mých stanoviscích  
a názorech. Nicméně s mojí prací se můžete setkat jinde po Če-
chách - například v Praze, Jičíně, Černošicích, Kladně, Valdicích, 
Lidicích a na dalších místech…  

Děkuji za rozhovor!
(EK)

Foto: Ester Havlová / Jičín
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Císařská alej
Po vítězství krčínského stromořadí v anketě Alej roku 2020 (v na-
šem kraji) je namístě veřejnosti přiblížit její zajímavou a dnes po-
zapomenutou historii.
Po napřímení a regulaci koryta řeky v Krčíně, které bylo dokon-
čeno v roce 1895, zůstaly břehy Metuje neosázené. Alej byla vy-
sazena až o několik let později, na levém břehu řeky, z podnětu 
tehdejšího ředitele školy Františka Nepilého. Dočteme se o tom ve 
školní kronice: „Dne 25. října 1908 odpoledne uspořádal sbor uči-
telský se školní mládeží jubilejní stromkovou slavnost na památku  
60 letého panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. 
Malebný průvod školní mládeže, vedené učiteli, a četného obe-
censtva odebral se na nové nábřeží u řeky Metuje u radnice. Zde 
zazpívaly školní dítky Chorál sv. Václava, žák uvítal všecky účast-
níky, řídící učitel proslovil slavnostní řeč, žáci zazpívali rakouskou 
hymnu, přednesli příležitostné básně a písně a zasadili z každé 

třídy 6 žáků 30 lip. Po zapění hymny Kde domov můj byla slav-
nost ukončena.“  Dalších 36 lip do aleje přibylo 1. května 1909  
a cesta nebo spíš stezka vedoucí podél stromořadí byla krčínskými 
zastupiteli u příležitosti panovníkova jubilea honosně pojmenová-
na Nábřeží císaře Františka Josefa I. - a tento název si udržela až 
do roku 1923. 
Možná, že by stálo za to ohlédnout se do minulosti a bezejmenné 
stromořadí pojmenovat. Ne ulici, té ať nadále zůstane současný 
název Pod Lipami. Jen to stromořadí. Nechci moc dráždit monar-
chistickým návrhem Alej císaře Františka Josefa I., ale myslím si, že 
název Císařská alej by byl akceptovatelný i pro zapřisáhlé a odda-
né zastánce republiky. Mohli bychom se inspirovat třeba v Liberci, 
kde v prvním desetiletí 20. století vysázeli stromořadí při stejné 
příležitosti a název Císařská alej tam užívají dodnes. 

Jiří Hladík

do nového roku trochu té dobročinnosti
Dali jste si tento rok nějaké předsevzetí? My ano. Budeme se i na-
dále snažit, abyste byli spokojeni s našimi službami. Opravdu si 
vážíme, když nám to dáte najevo - úsměvem, poděkováním nebo 
tuzérem. Právě nahromaděné korunky za celý rok nás inspirovaly  
k nápadu podpořit nějakou prospěšnou činnost. Letos jsme vybra-
li Šonovské depozitum, z. s., které dává kočkám šanci na lepší život 
a nabízí jim dočasné útočiště. Jako hrdí majitelé několika čtyřno-
hých mazlíčků jsme proto nakoupili granule a masové konzervy, 
které přijdou malým šelmám zajisté vhod. Pokud byste chtěli při-
spět i vy, můžete tak učinit symbolickou částkou na transparent-
ní účet č. 2200859484/2010. Největší pomocí je ovšem dát kočce 
domov. Ona vás za to odmění láskou a řadou originálních artistic-
kých kousků. Aktuální přehled koček k osvojení naleznete na www.
sonovskedepozitum.cz.

Text: Andrea Kecová, Jiří Švanda
Foto: Markéta Švandová

Příběh pevnosti na Malecí

Jsme kamarádi a u hřiště v ulici Malecí jsme postavili pevnost. 
Na hřiště si chodíme hrát každý den, ale v zimě si hlavně stavíme 
sněhové pevnosti. Tohle je již naše několikátá sněhová pevnost, 
kterou zde stavíme každou zimu, co napadne sníh. Ale takovou, 
jako tento rok, jsme ještě nepostavili. Sice nás někdy bolela záda, 
ale stálo to za to. Udělali jsme si plánek a promysleli, jak to bude 

vypadat – to bylo již někdy na konci listopadu. Byli jsme tak připra-
veni stavět. Jediný problém byl sníh – nesněžilo. To nebylo dobré.
Ale nakonec, asi týden po Vánocích, nasněžilo, a to už jsme stavěli: 
první den 25 koulí (přibližně 20-30 kilo, ale třeba i jedna koule urči-
tě okolo 100 kil). Další den počet stoupnul na 41 koulí. Následující 
den pak již 69 koulí. A v neděli jsme se nadřeli dokonce na 90 koulí. 
K tomu se jich celkem dost rozbilo, a když se to pak sečte, tak to 
bude minimálně 230 koulí. Byli jsme šťastní, když jsme se dozvě-
děli, že v úterý a ve středu má sněžit. Jeden den před těmito dny 
jsme neudělali jedinou kouli, ale za to jsme naši pevnost zpevnili 
natolik, že nám ji asi může rozbít jedině tak Slunce – všechna slabá 
místa jsme doplnili novým sněhem. Taky jsme ji udělali hezčí - 
obalili čerstvým a krásně bílým sněhem.
O několik dní později, když napadla spousta nového sněhu, jsme 
za jeden den udělali 160 koulí a pevnost tak zvětšili o 3 místnosti. 
Dokud nám to počasí dovolí, tak bychom chtěli pokračovat ve stav-
bě. Váhu odhadujeme celkově na 11 tun sněhu, což prý odpovídá 
váze více jak sedmi aut. Jsme rádi, že pevnost nedělá radost jenom 
nám, ale i lidem, kteří chodí okolo.

Lukáš – 8. třída, Anežka, Marie a Jonáš – 6. třída, 
Eliška – 4. třída, Jana a Kryštof – 2. třída



únor 2021 23

O masopustních průvodech v našem městě
Masopust je lidový svátek, jenž je podřízen církevnímu kalendáři. 
Slaví se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 
čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. A protože termín Veliko-
noc je pohyblivý, od poloviny února do začátku března se mění  
i datum konání masopustu. Masopust se dodnes slaví také v cizině – 
ve slovanských zemích, v Německu, Rakousku, Maďarsku, Itálii.  
I nejznámější taneční karneval na světě v brazilském Rio de Janei-
ru patří do stejné kategorie. V Čechách a na Moravě má různá míst-
ní pojmenování: fašank, voračky, voráčí, končiny a v okolí našeho 
města ostatky. Písemné zprávy o masopustních rejích v českých 
zemích se dochovaly už ve 13. století. 
I na Novoměstsku tomu zřejmě nebylo jinak, i když první nalezený 
doklad o masopustu u nás je nepoměrně mladší. V krčínské pa-
mětní knize z roku 1924 se píše: „Místní hasičský sbor již po několik 
roků pořádá Ostatek maškarní zábavy a skoro nikdy neobešly se 
bez reklamních průvodů po městysi. Letos v úterý vyjeli s „flaši-
netem“ vyrobeným z latí, potaženým látkami, umístěným na val-
níku, taženým jedním koněm. August stojící na voze otáčel klikou 
na dřevěné hřídeli připevněné uvnitř „flašinetu“, kde hráli jeden 
na tahací harmoniku, druhý na housle. Doprovázeli je medvědáři  
s medvědem, cikánky, policajt aj.“ Krčínští hasiči zůstali orga-
nizátory průvodů po celá desetiletí, až na přelomu 70. a 80. let 
jejich iniciativu převzala skupinka dobrovolníků, kterou zaštiťo-
vali pánové Grym a Matoulek z Občanského výboru Krčín. Od 90. 
let příprava a pořádání ostatků přešla na spolek Krčínský prak. 
Průvod se konal vždy v úterý před Popeleční středou a maškary, 
které se ho v minulosti účastnily, musely za doprovodu dechovky 
a koňského spřežení projít vzdálenost sedm kilometrů. Z Krčína, 
celým městem až na Husovo náměstí a zase zpět až do staroby-
lého mlýna u Černých, kde bývalo bohaté a oblíbené občerstvení. 
Ještě před dvaceti pěti léty po průvodu následovala taneční zába-
va, protože však následující den museli lidé do práce, začal zájem 
o tanec uprostřed pracovního týdne upadat. Nyní se maškary po 
průvodu scházejí k posezení v hospodě.
V roce 2016 provedli organizátoři tradičního masopustního průvo-
du zásadní změnu. Konání ostatků bylo přesunuto na předcháze-

jící sobotu a od téhož roku maškary, vyjma nádraží, úplně vyne-
chávají Nové Město a chodí jen po Krčíně. Pořadatele k tomu vedl 
klesající počet účastníků průvodu během všedního dne (museli se 
uvolňovat z práce) a rovněž narůstající intenzita dopravy. Ostatků 
se každoročně účastní dvacet až třicet masek a provází je veselá 
a pohodová atmosféra. Obzvláště starousedlíci v Krčíně nabízejí 
maškarám „něco na zahřátí“ a masopustní koblihy a buchty. V prů-
vodu najdeme jak tradiční postavy – masopusta, smrtku, medvěda 
s medvědářem, policajta, ale i další bytosti – vodníka, čarodějnici, 
čerta, kata i jiné. Některé maškary se objevují v souvislosti s ak- 
tuálním děním. Před třiceti léty to byla postava sovětského vojáka  
s tančíkem a cedulí v azbuce: Я иду домой (Ja idu damoj). Loni 
v průvodu kráčel doktor v bílém plášti s velikou injekční stříkač-
kou, který přihlížejícím nabízel očkování proti viru, jenž se právě 
v té době začal šířit z Asie do Evropy. Kdo by si byl tehdy pomy-
slel, že právě tento virus bude příčinou přerušení stoleté tradice  
a ostatky se letos v půlce února neuskuteční. Tak nezbývá, než vě-
řit, že nastanou lepší časy, virus taky odejde a v příštím roce se 
rozverné masky opět do krčínských ulic navrátí.

Jiří Hladík
 

Na sklonku 50. let 20. stol. doprovázeli průvod hudebníci 
pod vedením kapelníka Zajíčka. Foto od Rychty.

Masopustní koblihové jednohubky
K únoru od nepaměti patří tradice masopustu a ostatků. Jedná se o 
poslední tři dny před Popeleční středou, které bývaly spojovány s ho-
dováním. Člověk se měl v tyto dny najíst a napít do sytosti, přinejmen-
ším tak, aby mu to stačilo na celý další rok. Ani v letošním roce, kdy  
bohužel tradiční masopustní průvod v ulicích našeho města vzhledem 
k situaci nepotkáme,  se nutně nemusíme vzdávat všech masopustních 
tradic. Jednou z nich je tradiční masopustní pečivo - koblihy, které byly 
součástí ostatkové tabule. Obvykle je hospodyňky smažily na Tučný 
čtvrtek a používaly k tomu ten nejkvalitnější olej, který měly k dispozici 
- mohl to být například bukvicový. Plnily je nejrozličnějšími náplněmi 
- od povidel přes marmeládu až po mák, dnes je nejoblíbenější náplní, 
zejména mezi dětmi, čokoláda. A právě pro děti je určen následující 
recept na minikoblížky, které se vejdou tak akorát do dětské ruky.
Potřebujete:
500 g hladké mouky, 30 g droždí, 3 žloutky, 250 ml vlahého mléka,
50 g změklého másla, 50 g krupicového cukru, 3 lžíce rumu,
špetku soli, 1 litr oleje na smažení koblih, náplň dle chuti
Postup:
Smíchejte droždí se lžičkou cukru, když směs zřídne, můžete přilít 
polovinu množství mléka a přidat lžíci mouky. Dobře promíchej-
te a nechte asi deset minut přikryté stát při pokojové teplotě. Po 
deseti minutách kvásek krásně napění a vy můžete pokračovat  
s přípravou těsta. Změklé máslo utřete se zbylým cukrem a při-

dejte žloutky a rum. Ke vzešlému kvásku přidejte zbylou mouku  
a utřené máslo, postupně přilívejte zbylé mléko a vařečkou vypra-
cujte vláčné a poměrně volné těsto. Chce to trochu trpělivosti, ale 
nevzdávejte to. Těsto by mělo být hladké, nemělo by příliš lepit  
a pod povrchem by se sem tam měla dmout bublinka vzduchu, který 
jsme do něj zapracovali. Teď můžete těsto nechat odpočívat a pra-
covat za vás, kynout bude asi tři čtvrtě hodiny do dvojnásobného 
objemu. Vykynuté těsto vyklopte na moukou posypanou pracovní 
plochu. Těsto se bude trochu lepit, ale i tak jistě zvládnete vyválet 
placku o síle asi 1,5 cm.  Z placky vykrájejte kolečka o průměru asi  
3 cm (použít můžete vykrajovátka nebo odpovídající skleničku). 
Zbylé těsto můžete znovu vyválet a vykrájet další kolečka. Ta ne-
chte přikrytá kynout dalších 20 minut. Mezi tím si v širokém a zá-
roveň nízkém kastrolu rozehřejte asi 2 cm vysokou vrstvu oleje tak, 
aby v ní koblížky mohly plavat. Když je olej dostatečně rozpálený, 
můžete začít smažit. Dejte do kastrolu tolik koblížků, kolik se jich 
tam vejde, přiklopte poklicí a smažte 1-2 minuty do zlatova. Koblíž-
ky obraťte a dosmažte i jejich druhou stranu. Koblížky vyndejte na 
papírovou utěrku a nechte vsáknout přebytečný olej. 
Do hotových koblížků udělejte nožem dírku a plňte pomocí cuk-
rářského sáčku náplní, která je vám po chuti. Nakonec je můžete 
posypat moučkovým cukrem nebo obalit v cukru se skořicí.

Michaela Mináriková
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NOVÉ MěstO Nad MetuJÍ V PRŮBěHu PětI stOLetÍ (pokračování)
Po čtvrtstoletí své existence bylo skoro celé Nové Město zničeno 
požárem, který propukl 21. června 1526. Po zhoubném ohni se Jan 
Černčický rozhodl celé novoměstské panství opustit. Směnil je  
s Vojtěchem z Pernštejna za jeho moravské rodové majetky Kun-
štát, Lysice a Velké Opatovice. Ještě předtím obnovil své shořelé 
privilegium z roku 1503 a město dále různým způsobem obdaro-
val. Co Černčického vedlo k prodeji s jistotou nevíme, můžeme se 
domnívat, že vedle finančních důvodů to byly i politické příčiny – 
obava z velkých nákladů na obnovu v době, kdy na český trůn use-
dl Ferdinand I., známý protivník Jednoty bratrské. Nový majitel, 
královský hofmistr Vojtěch z Pernštejna se rozhodl město obnovit 
a ze zámku vybudovat důstojné sídlo. Zámek byl oproti původnímu 
Černčického sídlu značně rozšířen. Ozdobily jej štíty a atiky podle 
lombardského vzoru. Pro obnovu domů na náměstí, jejich fasády 
a štíty se zruční stavitelé nechali inspirovat radnicí v moravském 
Prostějově. Výstavba pernštejnských domovních front proběhla  
v letech 1532 - 1534. Před vyhořelé domovní pozemky postavili 
kolem náměstí čtyři řady arkád s třikrát rozčleněnými štíty. Domy 
byly vybudovány z místní opuky a cihel z krčínské vrchnostenské 
cihelny. Držitelé domů si poté od Pernštejna koupili kus průčelní 
zdi a přistavěli k němu svůj dům. Spolu s měšťanskými domy byla 
upravena nová fara a v letech 1534 - 1541 přestavěn kostel Nejsvě-
tější Trojice. O patnáct let později dostal interiér kostela dnešní 
podobu – v přízemí byl prodloužen pod první patro fary a také 
přistavěn nový vstup na kůr schodištěm z náměstí. Když Vojtěch  
z Pernštejna v roce 1534 náhle zemřel, panství zdědil jeho bratr 
Jan. Ten vedle kostela sv. Maří Magdaleny na Krajském předměs-
tí roku 1540 založil špitál. Městu věnoval ves Bradla, vinice nad 
potokem v Klopotově, lesy a jiné majetky. Jan z Pernštejna pokra-
čoval ve výstavbě města podle původních záměrů, ale vzhledem  
k finančním potížím musel zanedlouho panství prodat. Zprostřed-
kovatelem při odkupu majetku se stal Wolf Krajíř z Krajku, který 
získal panství pro štýrského protestanta Wolfganga ze Štubenber-
ka a na Kapfenberku. Jeho početné majetky ve Štýrsku rozhojnilo  
v roce 1548 Novoměstsko o město, městečko a 32 vesnic.
Od založení města spravovala jeho záležitosti městská rada ob-
novovaná pravidelně vrchností. Kancelářskou agendu, městské 
knihy a zřejmě i městské účty vedl městský písař, v 16. století vy-
konával tuto funkci právník. Dřevěná škola stávala ve městě už za 
Pernštejnů. V roce 1589 dalo město starou školu zbořit a v letech 
1589 – 1595 na uvolněné parcele postavilo novou budovu. V pří-
zemí byly masné krámy, v patře škola s věžičkou a zvonem, kte-
rým do ní byli svoláváni žáci. Budova byla několikrát přestavována  
a sloužila k různým účelům, dnes ji známe jako Spolkový dům, 

spravuje ji muzeum a sídlí v ní infocentrum. Na novoměstské škole 
působili bakaláři pražské univerzity, kteří hráli pro měšťany i di-
vadlo, ale nebylo to zadarmo. Dochovala se kvitance (stvrzenka) 
z roku 1599, která potvrzuje vydání půlky sudu piva rektoru školy 
za to, že uspořádal na náměstí divadlo. Soudek nemuseli ke škole 
koulet moc daleko. Přímo na náměstí stávaly dva pivovary, před 
děkanským kostelem obecní a další panský u zámku.

(Pokračování příště.)
Jiří Hladík

Detail hrobky Vojtěcha z Pernštejna v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích

Model původní podoby zámku po pernštejnské přestavbě

Zubní pohotovost – únor 2021
Zubní pohotovost je zajišťována v sobotu,  

v neděli a ve svátek od 8.00 do 12.00 hodin.

sobota 6. února
Neděle 7. února

MDDr. Anna Blažková
Komenského 72

Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 946

sobota 13. února
Neděle 14. února

MUDr. Tomáš Žďárský
Náchodská 240,
Dolní Radechová
Tel.: 491 424 322

sobota 20. února
Neděle 21. února

MUDr. Blanka Filipová

Komenského 10
Nové Město nad Metují

Tel.: 491 472 721

sobota 27. února
Neděle 28. února

MUDr. Blanka Grummichová
Palachova 1742

Náchod
Tel.: 724 013 123



únor 2021 25

Jiné Vánoce 2020

V předvánočním čase dostal Domov seniorů MSSS Oáza nechtěnou 
nadílku Covidu-19 a tím pádem se klienti ocitli izolovaní v karan-
téně. Jiné roky je toto období naplněné společenskými akcemi, 
Oázou zní koledy, švitoření dětí ze školek i škol, voní cukroví, které 
společně pečeme…Proudí návštěvy a celkově je živo.
Víme, že kvůli šířící se nákaze a vládním opatřením hodně jiný Ad-
vent prožívali i ostatní lidé. O to víc nás potěšila vlna podpory 
a povzbuzení pro naše obyvatele i mnohdy vyčerpaný personál, 
která průběžně přicházela z různých stran.
Vážíme si toho a chceme ze srdce poděkovat:
» praktikantům ze Střední odborné školy Nové Město nad Metují, 
kteří pro naše pečovatelky ušili jako dárek tašky a klientům poslali 
přáníčka,
» paní Eleně za uháčkovaná srdíčka pro klienty,
» vychovatelkám ze Základní školy Komenského v Novém Městě 
nad Metují, které nám dokonce čtyřikrát přinesly upečené dobrůtky,
» NOFI (Novoměstské filharmonii) za to, že každému v Oáze darova-
la balíček cukroví, přání a pro potěchu všech CD se svojí muzikou,
» dětem z MŠ Val u Dobrušky za dárečky pro klienty,

» rodinám z katolické farnosti za cukroví i modlitby,
» Středisku volného času Déčko a mateřským školám z Náchoda 
za cukroví a krásná vánoční přáníčka,
» Lékárně U Černého Orla za nadílku pro naše obyvatele,
» milé cukrárně Janika za vynikající cukroví pro všechny,
» vedení Nového Města nad Metují za vánoční balíčky pro zaměst-
nance a sladké perníčky pro klienty,
» Denise Plškové za skvělé domácí vánočky.
» obyvatelé Nájemního domu s pečovatelskou službou a zaměst-
nanci terénní pečovatelské služby MSSS Oáza děkují za milé dáreč-
ky Střední odborné škole Nové Město nad Metují,
» Janu Hablemu a jeho týmu za skvělý nápad, který zrealizovali: 
ozdobili spoustou světýlek venkovní prostory u Oázy - stromy, keře, 
altán… Klientům při pohledu z oken prozářili po ránu i večer  náladu.
» Díky míří i k technickým službám za zapůjčení hlavního rozvaděče. 

Všem, kteří nás slovem i skutkem podporují, DĚKUJEME. MOC NÁM 
POMÁHÁTE!

za všechny Jana Balcarová , MSSS Oáza

Únorovým číslem začínáme novou rubriku, kde bychom rádi zve-
řejňovali recepty našich čtenářů. Prosíme vás proto, abyste nám 
buď e-mailem nebo poštou posílali vaše recepty. My z nich každý 
měsíc jeden vybereme a zveřejníme. Budeme rádi, když k receptu 
dáte i malý komentář. Jako první zveřejňujeme recept člena Re-
dakční rady Novoměstského zpravodaje a ředitele Městského klu-
bu Nové Město nad Metují Zdeňka Krákory.
Vaše recepty prosím zasílejte na adresu: zpravodaj@nove-
mestonm.cz nebo poštou: Městský úřad Nové Město nad Metují, 
náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, 549 01. Děkujeme  
a těšíme se!

Kuře dlouho pečené
Kuře, brambory, cibule, dýně, cukety (dle chuti), 125 g  másla, 1 dcl 
bílého vína, 1 dcl vývaru, bylinky, sůl, pepř, 1 grep.

Nakrájet brambor, cibuli, kuře nechat v celku a naskládat na plech. 
Podlít rozpuštěným máslem, vínem a vývarem. Dát pod alobal  
a 1 hod péci na 140 stupňů, pokud máme, tak horkým vzduchem. 
Pak odkrýt, přidat dýni, případně cuketu a nakrájený grep, pár-
krát přelít kuře a dalších 50 minut péci odkryté. Pak 25 min na  
200 stupňů. A je to! Dobrou chuť přeje 

Zdeněk Krákora

v a ř í m e  s  n a š i m i  č t e n á ř i
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Miminka v našich porodnicích

S velkým očekáváním směřuje každý rok pozornost do našich po-
rodnic, odkud jsou vždy 1. ledna hlášena první narozená miminka 
v novém roce. Letos jsme první holčičku narozenou na území Krá-
lovéhradeckého kraje přivítali v rychnovské porodnici. V náchod-

ské porodnici se následně 1. ledna 2021 narodily celkem čtyři hol-
čičky – Diana, Eliška, Leontýna a Laura.
Všem maminkám přišel osobně pogratulovat ředitel RNDr. Jan 
Mach, který spolu s lékařským náměstkem MUDr. Ladislavem Ti-
chým a hlavní sestrou Markétou Vyhnanovskou předali první naro-
zené holčičce v Náchodě pamětní minci z České mincovny a rovněž 
dárečky ostatním miminkům. Stříbrný tolar obdržela také šťastná 
maminka prvně narozeného miminka v rychnovské nemocnici. 
Život je nejcennější dar a v našich porodnicích se v minulém roce 
narodilo celkem 1 629 miminek! Přímo v Náchodě to bylo bezmála 
1 000 dětí, přesně 977. Chlapci v počtu předběhli holčičky. Největší 
porodní hmotnost měla holčička s váhou 4 940 g, nejtěžší chlape-
ček vážil 4 750 g. Rodiče nejčastěji pro své chlapečky vybírali jmé-
na Jakub, Matyáš či Lukáš. Mezi holčičími jmény byla nejběžnější 
Anna, Eliška a Natálie. Štědrý den nadělil v náchodské porodnici 
rodičům holčičku! Všem rodinám srdečně gratulujeme a přejeme 
jim pevné zdraví a miminkům šťastnou rodinu.

Informace k očkování proti COVId-19

Poděkování

Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostřed-
ky, je téma očkování obyvatel proti nemoci COVID-19. Přinášíme 
tedy základní informace, které se týkají očkování v našem regionu 
a které jsou známy ke dni psaní těchto řádků.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhrad-
ně od výrobců Pfizer a BioNTech. Do České republiky by mělo pod-
le očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru 
a březnu cca 300 tis., resp. 400 tis. dávek. Tyto dávky jsou rozdě-
leny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti prioritních skupin. 
Konkrétně pro náš kraj je to 5,4 % z celkového množství dávek. 
Očkovací centrum Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici  
2 478 dávek. Předpoklad pro únor je 4 032 dávek a pro březen 4 650 
dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice  
a pacienti hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé 
péče, dále klienti a zaměstnanci domovů důchodců, zdravotníci 
Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho 
regionu a od 18. ledna také první senioři ve věkové skupině 80+, 
kteří se přihlásili skrze rezervační systém nemocnice. 
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravot-
nictví ČR budou rezervace k očkování probíhat i v našem regionu 
výhradně přes Centrální rezervační systém, který je dostupný na 

Děkujeme PaedDr. Petře Rouskové za vedení kroniky Vrchovin v roce 2020.
Osadní výbor a knihovna Vrchoviny

adrese http://crs.uzis.cz. 
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se 
nachází v přízemí nového pavilonu „K“. Kvůli náročnému skladová-
ní a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá očko-
vání v ordinacích praktických lékařů. Krizový štáb Královéhradec-
kého kraje připravuje s městem Náchod pro období, kdy budou 
současné prostory očkovacího centra z kapacitních důvodů již 
nevyhovující, nové prostory, kde bychom mohli očkovací centrum 
provozovat s výrazně vyšší kapacitou. 

V našem okrese žije více než pět tisíc obyvatel starších osmde-
sáti let. Vzhledem k tomu, že očkování probíhá ve dvou dávkách, 
nepředpokládáme v únoru a březnu rozšíření skupiny očkovaných 
mimo tuto věkovou kategorii. Jsme však již nyní připraveni kdyko-
liv navýšit očkovací kapacitu ve stávajícím režimu na 10 000 poda-
ných dávek měsíčně.  
Aktuální informace budeme uveřejňovat průběžně na našich 
webových stránkách.

Vaše nemocnice
www.nemocnicenachod.cz

o k r e s n í  n e m o c n i c e  n á c h o d

Klub seniorů dobrá pohoda / Okénko pro naše seniory – únor 2021

Vážení a milí senioři,       
Zdravím vás všechny a věřím, že se při vašich procházkách těšíte z krásné a přímo „LADOVSKÉ“ zimní nádhery. Už dávno jsem 
takovou krásu v našem městě neviděla. Epidemiologická situace nám stále nedovoluje setkání v našem klubu. Přemýšlím, 
jak to udělat, abychom se mohli alespoň  pozdravit a potěšit. Doufám, že v následujících  měsících se situace vylepší tak, 
abychom se mohli společně projít alespoň kolem stadionu. Mám pro vás malé překvapení a ráda bych vám je předala.

Zdraví Věra Mimrová
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Rozloučení se zesnulými
V prosinci 2020 z našich řad odešli

František Mikeš, Jitka Šintáková, Ladislav Maršík, Jaroslava Poláčková, Alenka Přichystalová, Ludmila Čejková, Jaroslava Kovářová,
Jiří Anděl, Vlasta Blažková, Naděžda Maixnerová, Lumír Balcar, Vladimír Dostál, Josef Sedlmajer, Marie Katzerová

Karel Poláček, Jindřiška Martinková, Ladislava Ulmová, Manfred Zwikirsch, Marie Rydlová
Čest jejich památce!

s P o l e Č e n s k á  r u B r i k a

HODINÁŘ, SBĚRATEL KOUPÍ HODINKY PRIM A DÍLY NA PRIM, 
CIFERNÍKY, STROJKY, POUZDRA, RUČIČKY A JINÉ.

SERIOZNĚ ZAPLATÍM. TEL.: 777 311 101

Znáte regionální produkty Kladského pomezí?
V letošním roce uplyne již pět let od okamžiku, kdy se Kladské po-
mezí zařadilo mezi regiony s vlastní ochrannou známkou regionál-
ních výrobků – Regionální produkt Kladské pomezí. Hlavním cílem 
certifi kace je podpora lokálních producentů a propagace místních 
výrobků pod jednotnou značkou. Rozhodujícími faktory pro certi-
fi kaci jsou čas a péče, které tvůrci výrobě věnují, myšlenka, kterou 
výrobku vdechli a samozřejmě původ z regionu Kladské pomezí. 
V roce 2020 se počet certifi kovaných regionálních výrobků Klad-
ského pomezí rozrostl na 19. Najdete mezi nimi různé šperky, by-
tové a dekorační doplňky, ručně vyráběná mýdla a koupelové soli, 
medy, džemy či bylinné sirupy i výrobky, které potěší vaše ratoles-
ti. Loni byly nově certifi kovány výšivky z rybích šupin paní Kollové 
z Jaroměře, která tuto techniku využívá především při tvorbě ori-
ginálních broží a spon do vlasů, nápaditých obrázků či betlémů. 
Historie této výšivky sahá až do Rakousko-Uherska, a paní Kollová 
se ji snaží oživit již od roku 2009. 

Další tři nově certifi kované výrobky pocházejí z dílny paní Terézie 
Kalinayové, kterou můžete znát jako autorku folklorních panenek 
z Kladského pomezí, tzv. Malenek. K těm nyní přibyly látkové pa-
nenky, Malovánky a PekSeSo textilních řemesel. Látkové panenky, 
podobně jako Malenky, obsahují prvky folkloru, a při jejich výrobě 
autorka využívá tradiční materiály, například plátno z vlastnoruč-
ně zpracované vlny či paličkovanou krajku. Malovánky i PekSeSo 
seznamují s historií různých textilních řemesel a jsou tak úzce 
spjaty s tematikou autorčiny tvorby, ve které se prolínají řemesla 
a tradice. Regionální výrobky Kladského pomezí můžete nejčastěji 
zakoupit v informačních centrech, dárkových obchodech i na nej-
různějších akcích. Jejich kompletní přehled i seznam prodejních 
míst najdete na webu: www.kladskepomezi.cz. Zde jsou uvedeny 
také všechny potřebné informace pro zájemce z řad místních vý-
robců, kteří by rádi nechali certifi kovat své výrobky.  

Markéta Tomanová

PLACENÁ INZERCE



Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice: 

Tel 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz 

Strojírenský/á  dělník / dělnice 
Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělaní 

Nástup: ihned anebo podle domluvy 

Nabízíme: 
• Výborné platové      

podmínky  
• Práce ve stabilním  

a slušném kolektivu  

Náplň práce: 
• Hlavní pracovní poměr  
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu,       
v logistice, v práškové lakovně  

• Práce ve dvousměnném provozu 

Gondella CZ s.r.o. - Říkov 266 
552 03 Česká Skalice  
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PLACENÁ INZERCE

Koupím jakékoliv
 mince a bankovky,

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

i neplatných peněz směnárnou.
Jsem členem České numismatické

společnosti. Seriozní jednání.
Petr Bárta, Husovo náměstí 1229

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

telefon 491 470 530 nebo 602 107 815

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

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

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

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

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

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

Cena 14 Kč, pro předplatitele 12 Kč.

Novoměstský zpravodaj si můžete předplatit
v pokladně Městského úřadu.

Přistavování kontejnerů
soukromým osobám,

sdružením, fi rmám

Přeprava suti, odpadu, paliv,
stavebního materiálu apod.

Likvidace odpadu

Zajištění prodeje
palivového dřeva

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

Kontejnery.Vrchoviny@seznam.cz

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS

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

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

japonské stěny

Vrchoviny 122
Nové Město nad Metují

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

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

Koupím staré pivní lahve
jsme sběratel. 

tel.: 604 570 663



telefon:  724 329 768
otevřeno: ÚT - PÁ   9 - 12, 12:30 - 17, SO   9 - 12
Komenského 1203, Náchod

OBCHOD DOHAJAN
WWW.DOHAJAN.CZ

e-shopwww.dohajan.cz

KDYŽ  JE 
NAKUPOVÁNÍ
radost

vaše

nákupy

inzerat_prosinec_180x123_nove_mesto.indd   1 14.12.2020   17:01:42



Pro koho je služba určena a co potřebujete?
Pro občany s trvalým pobytem ve městě Nové Město nad Metují starší 65 let.

Pro využití služby je nutné vyřídit si průkaz TAXI PRO SENIORY.

Průkazy jsou vydávány na Odboru sociálních věcí Městského úřadu v  Novém Městě nad Metují po vyplnění žádosti,
předložení platného občanského průkazu a případně průkazu ZTP nebo ZTP/P.

K čemu služba slouží a kam vás přepraví?
Služba funguje v rámci území města Nového Města nad Metují (včetně Krčín, Spy, Vrchoviny) s možným výjezdem do Náchoda 
a Dobrušky.

Služba zajišťuje základní dopravní obslužnost při návštěvě zdravotnických zařízení v rámci území města Nové Město nad Metují, 
Náchod, Dobruška (nemocnice, lékařské ordinace, rehabilitační zařízení apod.), lékáren a provozoven pro nákup zdravotních
a kompenzačních pomůcek v  Novém Městě nad Metují, Náchodě a Dobrušce, Městského úřadu Nové Město nad Metují
a Úřadu práce Nové Město nad Metují, MSSS Oázy, pobočky České pošty v Novém Městě nad Metují, Okresní správy sociálního 
zabezpečení Náchod, vlakového nádraží a autobusové zastávky v Novém Městě nad Metují, manikúry, pedikúry, kadeřníka, holiče 
v Novém Městě nad Metují, hřbitovů v Novém Městě nad Metují, volnočasových aktivit (např. klub důchodců, knihovna, zařízení 
církví apod.) v Novém Městě nad Metují a na nákupy pouze na území města Nového Města nad Metují.

Maximální počet jízd na 1 osobu měsíčně činí 10 jízd (včetně zpátečních).

Kdy je možné službu využít?
Každý pracovní den od 7:00 do 14:00 hodin.

Ve výjimečných případech může být služba po předchozí dohodě s provozovatelem realizována i mimo provozní dobu.

Kdy a jak službu objednat?
Službu objednávejte telefonicky na čísle 491 421 544 v pracovní dny v době od 6:30 do 18:30 hodin s přesným udáním místa 
a času (včetně zpáteční jízdy a doprovodu).

Službu je nutné objednat nejpozději 24 hodin předem (jinak jen pokud to bude možné).

Kolik za službu zaplatíte?
20 Kč   —  jedna jízda v Novém Městě nad Metují

30 Kč   —  zpáteční jízda v rámci Nového Města nad Metují  (cesta tam a zpět s čekací dobou max.15 minut)

20 Kč   —  nutný doprovod za jednu jízdu (doprovod nehradí v případě, že prokazatelně doprovází osobu s průkazem ZTP/P)

40 Kč   —  cesta do Náchoda nebo Dobrušky

70 Kč   —  zpáteční jízda do Náchoda nebo Dobrušky (cesta tam a zpět s čekací dobou max.15 minut).

Zřizovatel

Město Nové Město nad Metují
nám. Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

Bližší informace a výdej průkazů

Bc. Adéla Vrzáčková, Odbor soc. věcí
e-mail: vrzackova@novemestonm.cz
tel.: 491 419 648
mobil: 739 454 897

Provozovatel

Vodní záchranná a dopravní služba s.r.o.
Pražská 835, 547 01  Náchod
Telefon: 491 421 544

TAXI PRO
SENIORY
služba pro občany
Nového Města nad Metují


