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o t á z k y  p r o  s t a r o s t u

Právě začíná červen, poslední měsíc školní-
ho roku. Nyní jsou již všechny děti ve škole 
a mají klasickou výuku. Jaká je ve školách 
nálada? Jak se děti a učitelé vyrovnávají  
s tak dlouho pauzou v prezenční výuce?

Právě probíhající školní rok byl zcela mi-
mořádný. V září se zdálo, že se vše vrací do 
normálních kolejí, ale pak se situace po-
stupně zhoršovala a docházelo k zavírání 
škol a školských zařízení, opět se obnovila 
distanční výuka. Od konce dubna konečně 
dochází k postupnému rozvolňování opat-
ření a naše školy jsou už opět v plném pro-
vozu. Všichni se na návrat do školních lavic 
těšili, učitelé na své žáky, chlapci a děvčata 
na spolužáky. Byla to dlouhá doba, která 
na všech zanechala stopy, někdo ji zvládal 
lépe, někdo hůře. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat vedení našich škol a všem pe-
dagogům za zvládnutí této nelehké doby, 
děkuji rodičům, na které byly kladeny mi-
mořádné nároky a které koronavirus do-
tlačil do mnohdy těžko řešitelných situací. 
Poděkování patří školákům, pro které bylo 
období distanční výuky psychicky velice 

náročné. Nyní nastává doba postupného 
návratu k normálu, dohánění toho, co se  
v době koronakrize nepodařilo formou dis-
tanční výuky plnohodnotně probrat. Přeji 
nejen dětem, ale i nám všem, aby se už dal-
ší vlna nedostavila, aby život plynul nor-
málně a aby se řešily jen běžné problémy.

V květnu se otevřely zahrádky restaurací  
a v červnu se plánují otevřít i vnitřní pro-
story. Musela Městská policie nějakým 
způsobem řešit problematiku nedodržová-
ní epidemiologických opatření?

Občané Nového Města nad Metují byli  
v rámci dodržování protiepidemických 
opatření velmi ukáznění a patří jim velké 
poděkování. Městská policie neměla ozná-
men žádný vážnější incident, pouze několik 
pokut bylo uděleno za nenasazenou rouš-
ku v hloučku osob. Samotný zákaz vycháze-
ní byl dodržován téměř absolutně.

Děkuji za rozhovor!
(EK)

Petr Hable
starosta

Nové suvenýry v infocentru
Máte v rodině opravdového novoměstského patriota? Potom 
právě pro něj jsou určeny dvě naše novinky pocházející z dílny  
Michaely Luňákové ze Studnice u Náchoda.
Plátěná taška z černé látky s bílým potiskem je zdobena dominan-
tami našeho města – zámkem, Jurkovičovým mostem, vlaštovčími 
ocásky, Bartoňovou útulnou v Pekle a dalšími. Se stejnými motivy 
nabízíme rovněž bílé plecháčky s černou kresbou. Oba praktické 
dárky můžete u nás v IC zakoupit každý den od 9 do 12 a od 12.30 
do 17 hodin. Přejeme krásné léto!

Text: Andrea Kecová, Jiří Švanda
Foto: Michaela Mináriková, Jiří Švanda
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky květnového čísla Novoměst-
ského zpravodaje proběhla dvě zasedání 
Rady města Nové Město nad Metují (dále 
jen RM) a jedno zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město nad Metují (dále jen ZM).

Rada Města č. 63
Zasedání RM proběhlo dne 14. dubna 2021 
za účasti všech sedmi radních. Program 
jednání obsahoval 47 bodů a jednání trvalo 
od 13.00 do 22.41 hodin. 

Školství, kultura a sport:
» RM souhlasila se zapůjčením městského 
pódia na koncert Novoměstské filharmonie 
v České Skalici dne 10.10.2021.

Majetkoprávní úkony:
» RM souhlasila s realizací projektu le-
zeckých cest v údolí Libchyňského potoka 
spolku HOVRCH, z. s., zastoupené předse-
dou Petrem Hackerem, na části lesního po-
zemku p. p. č. 1134/1 v k. ú. Nové Město nad 
Metují za těchto podmínek: 1) na lesním po-
zemku nebudou prováděny terénní úpravy, 
2) na lesním pozemku nebudou vznikat 
žádné stavby, 3) nebude docházet ke ká-
cení stromů v okolí, vyjma jednotlivých je-
dinců se souhlasem vlastníka pozemku, 4) 
akce hromadného charakteru budou vždy 
dopředu projednány s vlastníkem pozem-
ku a správou lesů a 5) na lesním pozemku 
bude udržován pořádek místa a zajištěna 
průchodnost pro kolemjdoucí pěší turisty 
a za 6) souhlas města Nové Město nad Me-
tují se zmiňovaným projektem je podmíněn 
kladným vyjádřením orgánů státní správy 
místně příslušných v dané záležitosti.

Rozvoj:
» RM souhlasila s pokácením stromů ros-
toucích mimo les: 3 ks třešeň pilovitá a 6 ks 
bříza bělokorá, vše na p. p. č. 2034/9 v k. ú. 
Nové Město nad Metují v ul. Sokolská, a to 
za předpokladu, že při realizaci chodníků  
v ul. Sokolská proběhne náhradní výsadba 
na p. p. č. 2034/9 a na p. p. č. 368/14, k. ú. 
Nové Město nad Metují, a to v podobě 16 ks 
lípy srdčité.
» RM schválila podání žádosti o dotaci na 
realizaci akce „Chodník ve Vrchovinách, 
Nové Město nad Metují“ do dotačního pro-
gramu Královéhradeckého kraje 21RRDU3 
Program obnovy místních částí.
» RM schválila podání žádosti o finanční 
příspěvek z rezervy Havarijního programu 
pro rok 2021 na akci Obnova bývalé školy 
v Krčíně, II. etapa, pokud bude akce Mini-
sterstvem kultury podpořena na základě 
předložené žádosti.
» RM nesouhlasila se zrušením autobu-

sové zastávky Nové Město nad Metují „slé-
várna“ v ul. Nádražní pod křižovatkou ul. 
Nádražní, Rašínova na straně u MŠ a ZŠ 
speciální NONA, o. p. s. RM uložila Odboru 
majetku města zahrnout do řešení projek-
tové dokumentace Stavební úpravy chod-
níků v ul. Nádražní zjednodušenou formu 
nástupiště u autobusové zastávky Nové 
Město nad Metují „slévárna“ v ul. Nádraž-
ní, s případným posunem autobusového 
označníku.
» RM schválila smlouvu o dílo na akci 
„Zpracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení na obnovu městského 
opevnění mezi čp. 1234 - 1254 v Novém 
Městě nad Metují“ mezi městem Nové Měs-
to nad Metují a Ing. Janem Chaloupským, 
aut. Ing., U Hřiště 639, Trutnov, za nabíd-
kovou cenu 56.870 Kč, vč. DPH, a pověřila 
starostu jejím podpisem.
» RM souhlasila se zastavením prací na 
povolování a umístění dopravního značení 
ve Vrchovinách před kruhovým objezdem 
směrem od Náchoda pro zvýšení bezpeč-
nosti chodců a ukládá Oboru majetku měs-
ta zaslat žádost na ŘSD HK o zařazení rea-
lizace tohoto dopravního značení do jejich 
investiční akce - rekonstrukce kruhového 
objezdu ve Vrchovinách, kterou plánují na 
rok 2022.
» RM projednala a vzala na vědomí infor-
mace o možnostech obnovy dopravního 
hřiště v původní lokalitě a konstatuje, že 
plocha původního dopravního hřiště v ul. 
28. října je potřebná jako zázemí pro par-
kování při akcích ve sportovním areálu SK 
Nové Město nad Metují a ponechává se 
proto v současném stavu.

Finance:
» RM schválila poskytnutí finančního daru 
jako ocenění za soustavnou a dlouhodo-
bou činnost neziskové organizace v oblasti 
kultury ve prospěch občanů města Nové 
Město nad Metují, za dlouhodobou čin-
nost spolku v oblasti společenských aktivit  
a zachování tradičních spolkových činností 
a za činnost organizace v sociální oblasti 
dle konečné verze přílohy takto: Český svaz 
bojovníků za svobodu Nové Město nad Me-
tují (dále jen NM) - 4 tis. Kč, MS Vodní zá-
chranná služba ČČK NM - 13 tis. Kč, ZO Čes-
kého zahrádkářského svazu NM - 2 tis. Kč, 
Oblastní spolek ČČK Náchod - 5 tis. Kč, Čes-
ký červený kříž - místní skupina NM - 10 tis. 
Kč, Příležitost k podání ruky, z. s., NM - 5 tis. 
Kč, Český svaz chovatelů ZO NM - 10 tis. Kč, 
Český svaz včelařů ZO NM - 6 tis. Kč, Čes-
ký svaz chovatelů ZO Výrov, NM - 5 tis. Kč, 
POZNÁVÁNÍ spolek NM - 10 tis. Kč, Skupina 
neprofesionálních výtvarníků NM - 5 tis. Kč, 
Spolek Krčín NM - 10 tis. Kč, AKADEMICKÉ 
TÝDNY, o. p. s., NM - 5 tis. Kč, Diakonie ČCE, 
středisko ve Dvoře Králové nad Labem -  

10 tis. Kč, Linka bezpečí, Praha 8 – Bohni-
ce - 10 tis. Kč, Zdravotní klaun, Praha 9 -  
2 tis. Kč.
» RM schválila poskytnutí dotací dle ko-
nečné verze přílohy takto: Mateřské cen-
trum Na zámečku NM - 10 tis. Kč, Spolek 
za záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého 
(údržba) - 15 tis. Kč, Městský klub NM – No-
voměstská filharmonie - 15 tis. Kč, Joseph 
Michael Bartoň Dobenin NM (interaktiv-
ní okruh) 5 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň 
Dobenin NM, (výstava Hravý svět kostiček 
pro malé i velké) - 10 tis. Kč, Městský klub 
NM - Smíšený pěvecký sbor Kácov NM -  
25 tis. Kč, David Novotný Náchod - 10 tis. 
Kč, Péče o duševní zdraví, z. s., Pardubice -  
20 tis. Kč, Salinger, z. s., Hradec Králové -  
10 tis. Kč, NONA 92, o. p. s., NM (služba soci-
ální rehabilitace) - 10 tis. Kč, Oblastní cha-
rita Hradec Králové - 30 tis. Kč, Euroregion 
Pomezí Čech Moravy a Kladska - Euroregi-
on Glacensis, Rychnov nad Kněžnou - 30 tis. 
Kč a RM dále pověřila starostu podpisem 
smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných 
dle vzorové smlouvy. Ostatním žadatelům, 
kteří nejsou uvedeni v usnesení RM, neby-
lo vyhověno z důvodu, že požadovaný účel 
poskytnutí dotace není v souladu se zámě-
ry města.
» RM schválila rozpočtové opatření - navý-
šení § 3421 - volný čas dětí a mládeže o 53 
tis. Kč na opravu vybavení SKATEPARKU.

Různé:
» RM schválila na základě doporučení 
pracovní skupiny pro prevenci rizikového 
chování jednotlivé výše finanční podpory  
z rozpočtu města v rámci Programu pre-
vence rizikového chování 2021 na realizaci 
preventivních projektů, a to takto: ZŠ, Škol-
ní 1000, Nové Město nad Metují, projekt 
Hodíme se do pohody - 30.000 Kč, SPŠ, OŠ  
a ZŠ, Československé armády 376, Nové 
Město nad Metují, projekt Kyberšikana - 
17.000 Kč, ZŠ, Školní 1000, projekt Toulky 
městem - 10.000 Kč, ZŠ a MŠ, Žižkovo ná-
městí 1, Nové Město nad Metují, projekt 
Adaptační pobyt - 30.000 Kč, ZŠ, Komen-
ského 15, Nové Město nad Metují, projekt 
Turisticko-adaptační kurz pro 6. ročníky 
- 30.000 Kč. Zároveň pověřila starostu pod-
pisem veřejnoprávních smluv.

Rada Města č. 64
Zasedání RM proběhlo dne 3. května 2021 
za převážné účasti všech sedmi radních. 
Program RM obsahoval 42 bodů a jednání 
trvalo od 13.00 do 19.05 hodin. 

Školství, kultura a sport:
» RM souhlasila s bezplatným záborem 
veřejného prostranství při pořádání letních 
koncertů na části Husova náměstí v pro-
storu před „vlaštovkami“ ve dnech 18.07., 

r a d n i c e  i n f o r m u j e
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01.08., 15.08. a 29.08.2021 od 16.00 do 18.00 
hodin.
» RM schválila umístění 4 menších atrak-
cí pro děti na části vyvýšené plochy před 
„vlaštovkami“ od předzahrádky CAFÉ PO-
HODA JAZZ, s. r. o., směrem k zámku na 
dobu ode dne 05.07. do dne 16.07.2021 za 
předpokladu, že budou dodržena veškerá  
v tu dobu platná opatření proti šíření pan-
demie COVID-19. Celá akce je podporovaná 
městem Nové Město nad Metují. 
» RM souhlasila s bezplatným záborem 
veřejného prostranství na krátkodobé 
parkování cca 30 aut na části Husova ná-
městí před Spolkovým domem v sobotu 
22.08.2020 od 08.00 do 11.00 hodin v rámci 
akce „Veterán rallye Podorlicko klasik“, kte-
rou pořádá Podorlický Veteran Car Club, z. s. 

Rozvoj:
» RM souhlasila se zadáním zpracování PD 
pro vydání společného územního rozhod-
nutí a stavebního povolení na „Dopravní 
napojení lokality Dubinky, Nové Město nad 
Metují“ z ul. Družební firmě HIGHWAY DE-
SIGN, s. r. o., Okružní 948, 500 03 Hradec 
Králové, IČO: 27513351, za nabídkovou cenu 
187.550 Kč vč. DPH.
» RM schválila smlouvu o dílo na vypraco-
vání Plánu regenerace k Programu regene-
race Městské památkové rezervace Nové 
Město nad Metují na částku 90.750,00 Kč vč. 
DPH mezi městem Nové Město nad Metují  
a Ing. arch. Tadeášem Matouškem, Nad Šár-
kou 23, Praha 6 - Dejvice a pověřila starostu 
jejím podpisem.
» RM schválila smlouvu o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky ve výši 121.006 Kč, týkají-
cí se projektu „Výsadba stromů v Novém 
Městě nad Metují“, mezi Státním fondem 
životního prostředí České republiky a měs-
tem Nové Město nad Metují, I. etapa a dále 
smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí České republiky 
ve výši 111.462 Kč týkající se projektu Vý-
sadba stromů v Novém Městě nad Metují, 
mezi Státním fondem životního prostředí 
České republiky a městem Nové Město nad 
Metují, II. etapa.

ZastuPitelstVo Města č. 18
Zasedání ZM proběhlo dne 29. dubna 2021 
za převážné účasti všech jednadvaceti za-
stupitelů (část zastupitelů připojena on-
line). Program jednání obsahoval 22 bodů  
a jednání trvalo od 16.00 do 21.13 hodin. 

Finance:
» ZM schválilo poskytnutí dotace Římsko-
katolické farnosti - děkanství Nové Město 
nad Metují, Husovo náměstí 1228, Nové 
Město nad Metují ve výši 350 tis. Kč na po-
kračování statického zajištění krovu a ob-

novu krytiny hlavní lodi a presbytáře na 
kostele Nejsvětější Trojice.
» ZM vzalo na vědomí poskytnutí dotací 
sportovním klubům na sportovní činnost  
a provoz sportovišť takto: YOSHINKAN Nové 
Město nad Metují, z. s. - 42 tis. Kč, Klub čes-
kých turistů Nové Město nad Metují, z. s. 
- 39 tis. Kč, Lyžařský klub Nové Město nad 
Metují, z. s. - 39 tis. Kč, Šachový klub Nové 
Město nad Metují, z. s. - 11 tis. Kč
» ZM schválilo poskytnutí dotací sportov-
ním klubům na sportovní činnost a provoz 
sportovišť takto: Sportovní klub Nové Měs-
to nad Metují, z. s. – 1.126 tis. Kč (poskytnu-
ta záloha 750 tis. Kč - schváleno usnesením  
č. ZM 16-540/20), TJ Spartak Nové Město 
nad Metují, z. s. – 1.049 tis. Kč, Stepík Nové 
Město nad Metují, z. s. - 300 tis. Kč (poskyt-
nuta záloha 150 tis. Kč - schváleno usne-
sením č. ZM 16- 541/20), Městský fotbalový 
klub Nové Město nad Metují, z. s. - 293 tis. 
Kč, Aeroklub Nové Město nad Metují, z. s. - 
250 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Nové 
Město nad Metují - 245 tis. Kč, Tělocvičná 
jednota Sokol Krčín - 224 tis. Kč, TENNIS 
CLUB Nové Město nad Metují, z. s. - 175 
tis. Kč, HOVRCH, z. s. - 150 tis. Kč, TJ Sport 
pro všechny Nové Město nad Metují, z. s.  -  
149 tis. Kč, Volejbalové centrum nad Metují, 
z. s. - 123 tis. Kč, Sportovní centrum Nové 
Město nad Metují, z. s. - 117 tis. Kč (poskyt-
nuta záloha 50 tis. Kč - schváleno usnese-
ním č. RM 62-3528/21), PONMM, z. s. (plavec-
ký oddíl) - 100 tis. Kč, Florbalová škola Nové 
Město nad Metují, z. s. - 75 tis. Kč, TTC Nové 
Město nad Metují, z. s. - 53 tis. Kč a pověřilo 
ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli 
zpracovanými dle platné vzorové smlouvy.

Majetkoprávní úkony:
» ZM schválilo koupi budovy z vlastnictví 
společnosti Alkstav, s. r. o., v likvidaci, posta-
venou na části pozemku ve vlastnictví měs-
ta Nové Město nad Metují, a to p. p. č. 670/1 
(dle GP č. 921-38/2021 se jedná o st. p. č. 
742) o výměře 98 m2 v k. ú. Krčín, za celkovou 
nabídkovou kupní cenu ve výši 300.000 Kč 
do vlastnictví města Nové Město nad Me-

tují. 

Rozvoj:
» ZM schválilo povinnou spoluúčast z roz-
počtu města v Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských 
památkových zón pro rok 2021 na obnovu 
kulturní památky měšťanský dům č. p. 1229 
vlastník p. [osobní údaj odstraněn] - Ob-
nova fasády, oken a klempířských prvků ve 
výši 78.000 Kč.  
» ZM schválilo podání žádosti o dotaci na 
pořízení nového dopravního automobilu 
pro JSDH Nové Město nad Metují do vyhlá-
šené výzvy Ministerstva vnitra generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru 
ČR JSDH-V2-2022 - Pořízení nového doprav-
ního automobilu.
» ZM souhlasilo, na základě předloženého 
protokolu o posouzení a hodnocení nabí-
dek hodnoticí komisí, se zadáním veřejné 
zakázky malého rozsahu „Urbanisticko-ar-
chitektonická studie areálu bývalých kasá-
ren v Novém Městě nad Metují“ firmě Ate-
liér Zídka, architektonická kancelář spol.  
s r. o., Hradec Králové, za nabídkovou cenu 
481.580 Kč vč. DPH.
» ZM schválilo rozpočtové opatření - no-
vou položku rozpočtu „Rekonstrukce školní 
kuchyně v ZŠ Krčín“ (§ 3113) ve výši 550 tis. 
Kč. Navýšení bude pokryto zapojením pře-
bytků z minulých let.

diskuze:
» ZM rozhodlo o rozšíření programu se-
mináře pro zastupitele, který se uskuteč-
ní dne 12.05.2021 od 17.00 hodin v Kině 70,  
o prezentaci záměru v. o. s. LIDL s tím, že na 
seminář bude pozván zástupce žadatele.
Podrobná znění zápisů a usnesení ze zase-
dání RM jsou pravidelně zveřejňována na 
internetových stránkách města, nebo jsou 
dispozici na MěÚ. Souhrny usnesení z jed-
notlivých zasedání jsou pak zveřejňovány  
v zákonných lhůtách na úřední desce MěÚ 
u Komerční banky a rovněž na elektronické 
úřední desce na www stránkách města. 

(EK)

Možnost testování 
na CoVid - 19

středa 2., 9., 16., 23., 30. června 2021
14.00 - 15.00 h.

Kino 70
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informace odboru 
sociálních věcí
Milí občané, 
Odbor sociálních věcí provozuje půjčovnu kompenzačních pomů-
cek. Vzhledem k jejich malému množství vás prosíme, pokud ně-
kdo máte doma jakoukoliv kompenzační pomůcku (toaletní křeslo, 
invalidní vozík, chodítko, sedátko na vanu, nástavec na wc, apod.),  
a víte, že ji již nevyužijete, můžete ji darovat městu Nové Město 
nad Metují, Odboru sociálních věcí. Vámi darovaná pomůcka může 
pomoci vašim spoluobčanům. V této záležitosti se můžete obracet 
na paní Petru Francovou, tel. 605 260 779.  Děkujeme! 

Být, bydlit, obyvatel, byt, …

V Centru prevence Mandl se v pandemické době stalo vyhledá-
vání a zprostředkování informací klientům výraznou složkou naší 
práce. Formou  informačních kvízů šíříme některá vybraná témata 
dál. Tak se  alespoň některé často opakované dotazy a s nimi spo-
jené odpovědi dostanou k vám. Každá otázka má jedinou možnou 
správnou odpověď. Otestujte své znalosti a na konci si můžete 
ověřit správnou odpověď.
1) Nemám bydlení ani peníze na okamžité řešení mé situace. Co 
můžu dělat?
a) půjčit si někde peníze
b) taková situace nemá řešení
c) požádat o dočasné azylové ubytování (nejblíže Dům sv. Anny 
pro matky s dětmi v Náchodě, Dům Matky Terezy v Hradci Králové 
pro muže, Most k životu v Trutnově – matky i otcové s dětmi)
2) Bydlení poskytované osobám v bytové nouzi (např. osobám 
ohroženým domácím násilím, samoživitelům s dětmi, osamělým 
seniorům) se označuje jako:
a) bydlení v nouzi
b) sociální bydlení
c) bydlení pro lidi bez domova
3) Kdo má nárok na městský byt v Novém Městě nad Metují?
a) nikdo, v Novém Městě městské byty nejsou
b) nárok mají pouze rodiny s dětmi
c) nárok má osoba, která má řádně podanou žádost na městském 
úřadě a účastní se bytových dnů (zpravidla se konají 4x ročně)
4) Při uzavírání nájemní smlouvy chce po mně pronajímatel jistotu 
(kauci). Co to znamená?
a) jde o vratnou částku ve výši max. 3 měsíčních nájmů, která slou-
ží pronajímateli k zajištění pohledávek vůči nájemci
b) jedná se o slib dodržování domovního řádu
c) žádná jistota ani kauce se při pronájmu neřeší
5) Jsem v situaci, kdy ze svých příjmů nedokážu pokrýt jistotu 
(kauci). Co můžu dělat?
a) musím přesvědčit pronajímatele, aby jistotu nepožadoval
b) musím šetřit, dokud nebudu mít dostatek fi nancí
c) můžu požádat o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce, 
pokud mě uznají osobou v hmotné nouzi
6) Mám nájemní smlouvu od pronajímatele a jsou v ní nesrovna-
losti. Na advokáta nemám peníze. Na koho se můžu obrátit?
a) Občanská poradna Náchod, Dobruška
b) na nikoho - co je psáno, to je dáno 
c) pronajímatel nejlépe ví, jak má smlouva vypadat

správné odpovědi: 1)c, 2)b, 3)c, 4)a, 5)c, 6)a
Tým Centra prevence Mandl

Protipovodňový varovný a informační systém města 
Nové Město nad Metují 
V minulém čísle jsme informovali o zahájení realizace projektu Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Me-
tují. Instalace nových bezdrátových hlásičů na neozvučených místech je téměř dokončena. V návaznosti na instalaci proběhnou v červnu 
akustické zkoušky, aby se sladil stávající rozhlas a nově nainstalované body. Druhá část projektu řeší pořízení digitálního povodňového 
plánu města Nové Město nad Metují. Při zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza záplavového území, přičemž byly 
identifi kovány potencionálně ohrožené objekty. Vodní zákon ukládá vlastníkům ohrožených nemovitostí zpracovat tzv. „Povodňový plán 
vlastníka nemovitosti“, který je součástí povodňového plánu města. Stejně jako v minulosti chce město těmto vlastníkům pomoci, a tak 
ve spolupráci s vodoprávním úřadem budou vlastníci potencionálně ohrožených objektů postupně kontaktováni pro aktualizaci údajů. 
Zároveň je však možné si formulář pro Povodňový plán vlastníka nemovitosti stáhnout na webových stránkách města nebo vyzvednout 
na Odboru životního prostředí MěÚ. Vyplněné formuláře je možné odevzdat na podatelně MěÚ.

Žaneta Marvánová, oddělení rozvoje města
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Rozhledna na Vrchmezí

Videorozhovor se starostou města Hilden

Rozhledna na Vrchmezí se nachází na polské straně vrcholu, asi 
50 m od skutečného vrcholku hory, v samotném hraničním pásmu. 
Z polské strany k ní vede zelená turistická stezka a z české strany 
červená stezka. Rozhledna se nachází na místě bývalé turistické 
chaty a dřevěné rozhledny,  postavené Heinrichem Rübartschem 
v 19. století. Má dřevěnou konstrukci s kamennou základnou, za-
končenou původní břidlicí, která byla použita při stavbě historic-
ké chaty na Vrchmezí. Spodní kamenná část rozhledny slouží jako 
úkryt pro pěší turisty. K dispozici jsou lavičky se stoly, parkovací 
místa pro kola a také krytá místnost, která vás ochrání před vět-
rem, deštěm nebo sněhem. Rozhledna má tři odpočinkové plošiny. 
Z poslední hlavní vyhlídkové plošiny je krásný výhled na hory Or-
lické, Bystřické, Stolové, Soví, Bardské, masív Sněžníku a na mno-
ho dalších. Za velmi dobrých povětrnostních podmínek mají turis-
té možnost obdivovat Krkonoše a více než 60 kilometrů vzdálenou 
Sněžku. Díky svému umístění je rozhledna dostupná všem turis-
tům bez ohledu na jejich úroveň pokroku v horské turistice. Na 
vrchol je také možné vyjet na jízdním kole jak z polské, tak i z české 
strany. Nutno podotknout, že hned vedle rozhledny začíná jedna 
z dušnických smyček single tracků, kterými můžete dojet až do 
centra Dušníků. V zimě se sem milovníci běžek mohou dostat po 
trasách od pamětního kamene H. Rübartsche a pokračovat smě-
rem k Masarykově chatě.

Překlad: Věra Prokýšková

I v této nelehké době je naše město ve spojení s naším partnerským městem 
Hilden. V pátek 30. 4. 2021 proběhl videorozhovor s nově zvoleným starostou 
panem Dr. Clausem Pommerem. 
Byl to úplně první rozhovor obou představitelů partnerských měst, při kterém 
oba zhodnotili aktuální situaci v boji proti covidu v obou zemích, naplánovali 
vzájemné návštěvy a domluvili se na dalších pravidelných rozhovorech. Příští 
online-setkání je plánováno na začátek června.

Věra Prokýšková

duben 2021

7. dubna – 21.52 h. - požár obráběcího stroje, Nové Město n. Met., 
ul. Černčická.

10. dubna – 17.37 h. - únik plynu, Nové Město n. Met., 
ul. V Zahradách.  

16. dubna – 14.43 h. - záchrana osoby za pomoci 
automatizovaného externího defi brilátoru, Vršovka.

17. dubna – 09.08 h. - požár sazí v komíně, Městec.  

22. dubna – 15.00 h. - transport pacienta do vozu ZZS, 
Slavětín n. Met.

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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sledované období: 10.04.2021 – 10.05.2021
V tomto období MP řešila celkem 167 událostí. Dopravních přestup-
ků bylo 54, ostatní přestupky byly zaznamenány v 6 případech a PČR 
jsme předávali 6x důvodné podezření ze spáchání trestného činu.
V měsíci dubnu automatický radar provedl kontrolní měření 
u 52 694 vozidel. Ve 374 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší 
dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správní-
mu orgánu.

V současné době jsme snad již defi nitivně přemohli zákeřného ne-
přítele, kterým byl COVID-19, naše životy se tak začnou opět vracet 
do normálního režimu. Záměrně zde mluvím o nepříteli, neboť nej-
bližší přirovnání se dá nalézt ve válečném stavu, pouze s tím rozdí-
lem, že nepřítel nebyl při útoku viditelný, ale o to více byl zákeřnější 
a mnoho našich spoluobčanů po napadení tímto nepřítelem zemře-
lo. I samotná bezpečnostní opatření byla obrovská a pro většinu 
z nás i šokující, neboť jsme nebyli zvyklí na taková omezení práv 
a pohybu.
Rád bych poděkoval všem občanům Nového Města nad Metují - 
a nebojím se to říci - za příkladné dodržování bezpečnostních opat-
ření, neboť jsme v rámci města nezaznamenali vážnější incidenty. 
Sice jsme udělili několik pokut z důvodu nedodržování protiepide-
mických opatření, ale bylo to vždy za méně vážné prohřešky. Zá-
roveň jsme nebyli svědky zcela zbytečného provokování bezpeč-
nostních složek, jak jsme to například viděli v Uherském Hradišti. 
Taková provokace nikomu nepomohla a dnes již z vyšetřování víme, 
že tamější strážníci postupovali správně a společnost je odsuzovala 
zcela zbytečně, dle neúplných záběrů zveřejňovaných na sociálních 
sítích.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.04.2021 v 17.25 hodin MP přijala oznámení, že v ulici V Zahradách 
je značně cítit plyn. Na místě se oznámení potvrdilo, strážníci iden-
tifi kovali místo úniku a jeho okolí uzavřeli. Na místo byl přivolán 
plynařský technik a preventivně i hasičské jednotky. Technikovi se 
podařilo  přívod plynu uzavřít, následně byl vyrozuměn majitel při-
lehlé nemovitosti, aby zajistil opravu přívodního zařízení. Událost 
se obešla bez zranění a škod.  

16.04.2021 v 18.00 hodin bylo MP nahlášeno, že na kupě písku v ulici 
Komenského leží muž. Strážníci na místě zjistili, že jde o namol opi-
lého člověka, který měl 3,02 promile alkoholu v dechu. Jelikož nebyl 
schopen pohybu, byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici 
v Hradci Králové.   

16.04.2021 v 19.40 hodin MP přijala oznámení, že osádka zelené Fe-
licie v ulici Nad Stadionem krade železo, které je určeno pro hasiče. 
Hlídka MP se v době oznámení nacházela na cestě z Protialkoholní 
záchytné stanice v Hradci Králové, urgentně se však vrátila do No-
vého Města nad Metují a v 19.50 hodin byla zelená Felicie, plná tzv. 
lupu (viz přiložená fotografi e), i s řidičem zadržena na ulici Komen-
ského. Řidič musel vše vyložit a navíc mu byla udělena pokuta.

17.04.2021 ve 22.00 hodin MP přijala oznámení o rodinné potyčce 
v jednom z bytů na ul. T. G. Masaryka. Hlídka MP na místě zjednala 
pořádek a zadržela agresora, který nadýchal 3,38 promile alkoho-
lu. Jelikož protialkoholní záchytné stanice v okolí již byly zaplně-
ny, musel být do odeznění akutní intoxikace umístěn na speciální 
oddělením Oblastní nemocnice v Náchodě. Rodina na něho žádné 
oznámení podat nechce, proto již případ dále není řešen.

20.04.2021 v 06.50 hodin MP vyjížděla na žádost PČR do obce Bo-
huslavice. Policii si na sebe sám zavolal mladík, který se pohyboval 
uprostřed silnice. Na místě bylo zjištěno, že je pod vlivem pervitinu. 

Městská policie Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156

Dopravní nehoda Vrchoviny

Uloupené železo

Uzavírka komunikace Slavětín
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Obě hlídky jej na místě zpacifi kovaly a MP jej převezla na detoxikač-
ní oddělení v Hradci Králové.

22.04.2021 v 15.08 hodin nahlásil řidič autobusu MP počínající do-
pravní kolaps na Husově náměstí z důvodu nefunkčních semaforů. 
Strážníci ihned zahájili ruční řízení provozu a kontaktovali odborný 
servis, který přibližně za jednu hodinu závadu odstranil.

30.04.2021 ve 21.04 hodin přijala MP informaci o rvačce několika 
osob u jedné z provozoven na ul. T. G. Masaryka. MP si na místo vy-
žádala společný zásah PČR. Obě hlídky na místě zjednaly pořádek. 
Událost je dále v šetření PČR.

02.05.2021 ve 20.15 hodin bylo MP oznámeno, že k lavičce na ul. 
1. máje se po zemi plazí muž. Na místě bylo zjištěno, že muž má 
hodnotu 2,93 promile alkoholu v dechu a z důvodu intoxikace alko-
holem mu doslova ochrnuly nohy. Jelikož Protialkoholní záchytné 
stanice v Hradci Králové i Pardubicích již byly naplněny, byl převe-
zen a následně přijat k hospitalizaci na Interním oddělení Oblastní 
nemocnice Náchod. 

03.05.2021 ve 12.50 hodin bylo MP nahlášeno, že na lavičce v ulici 
Nádražní leží muž s hlavou dolů. Na místě bylo zjištěno, že se jedná 
o silně podnapilého muže, který nebyl schopen ani provedení de-
chové zkoušky. Následně byl převezen na Protialkoholní záchytnou 
stanici v Hradci Králové.  

04.05.2021 ve 12.15 hodin obdržela MP oznámení o částečně spad-
lém stromu na silnici 1/14 ve směru z Nového Města nad Metují do 
Vrchovin. MP jej rozřezala a z vozovky odklidila vlastními silami.

04.05.2021 ve 12.40 hodin PČR informovala MP o vážné doprav-
ní nehodě v Rohenicích, ke které letěl i vrtulník záchranné služby. 
Z tohoto důvodu bylo po MP požadováno, aby urgentně uzavřela 
komunikaci ve Slavětíně. Samotnou uzávěru můžete vidět na přilo-
žené fotografi i.

05.05.2021 v 09.09 hodin PČR požádala MP o spolupráci při řešení 
chování agresivního mladíka, který ohrožoval svoji rodinu v jednom 

z domů v Bohuslavicích. Na místě bylo zjištěno, že mladík je pod vli-
vem drog, následně byl zpacifi kován a naložen do sanitního vozidla, 
které jej za přítomnosti MP i PČR převezlo na detoxikační oddělení 
v Hradci Králové. Případ je dále v šetření PČR.

06.05.2021 v odpoledních hodinách bylo zaznamenáno v rámci celé 
ČR nepochopitelné vyhrožování bombovým útokem mateřským 
školkám. I když nebyla zjištěna žádná spojitost s Novým Městem 
nad Metují, následující den byla posílena služba a před tři největší 
školky byla umístěna stálá hlídková služba tvořená jedním stráž-
níkem. Menší školky v rámci Nového Města nad Metují a ORP Nové 
Město nad Metují kontrolovala autohlídka PČR. Naštěstí v rámci ČR 
k žádnému útoku nedošlo a případem se zabývá speciální útvar PČR.

08.05.2021 ve 20.41 hodin došlo k dopravní nehodě na kruhovém 
objezdu ve Vrchovinách. Na místě zasahovaly všechny záchranné 
složky. MP byla na místě jako první a kromě zjištění rozsahu zranění 
a provedení dechových zkoušek u řidičů pak v místě po dobu dvou 
hodin řídila dopravu. Hned po příjezdu na místo jsem dle postavení 
havarovaných vozidel vůbec nemohl pochopit, jak k této nehodě 
došlo, aniž by jedno z vozidel nejelo v protisměru. Bohužel tato sku-
tečnost se potvrdila a mladý řidič vozidla přijíždějícího od Nového 
Města nad Metují nepochopitelně hazardoval a projel kruhovou kři-
žovatku v protisměru, kde se bočně střetl s přijíždějícím vozidlem 
od spodní části Vrchovin. Takovým manévrem ohrozil životy sedmi 
lidí a jen díky velkému štěstí nedošlo na místě k velmi vážnému 
zranění. Pro jeho čin nemám pochopení a jeho jednání naprosto 
odsuzuji. Situaci na místě z tohoto zásahu můžete rovněž vidět na 
přiložené fotografi i. Nehoda je samozřejmě dále v šetření PČR.

09.05.2021 v 16.30 hodin MP obdržela informaci, že v areálu letiště 
v Novém Městě nad Metují došlo k pokousání malého dítěte psem. 
Děvčátko utrpělo zranění a bylo ošetřeno ve Fakultní nemocnici 
v Hradci Králové. Pes byl na místě zajištěn a MP zprostředkovala 
jeho vyšetření u veterinárního lékaře. Celý případ jsme z důvodu 
závažnosti předali k dořešení PČR.    

Miloš Kratěna, vrchní strážník     

NodiVse
Novoměstská diVadelní sebranka prázdniny neplánuje
Drazí čtenáři a příznivci ochotnického divadla.
Věříme, že většina z vás si všimla, že po celou dobu zavřených di-
vadel jsme se snažili hledat si cestu ke svým divákům i jinými způ-
soby, než živým představením. Vzpomeňme například na Adventní 
čtení s Kočkou, na Camiho minutovky – krátká humoristická videa, 
či na naši jarní výzvu Vem pytel na procházku. S nadšením jsme se 
zapojili i do Týdne umění, který vyhlásil Městský klub společně se 
spolky a organizacemi v Novém Městě n. Met.
Uplynulá sezóna tak pro nás byla pestrá a přinesla nám plno no-
vých zkušeností, které bychom v běžném provozu jen tak nezískali. 
Ale přece jen se věnujeme divadlu, a tak se nemůžeme dočkat, až 
naplno vyrazíme na ty „staré koleje“.
O prázdninách jsme si naplánovali zkoušky a vždy dlouho oče-
kávané soustředění, kde pro vás budeme připravovat naši první 
autorskou inscenaci Nahoru – Na horu! Na její uvedení se těšíme 
více než rok, takže pevně doufáme, že se v nové sezóně dočkáme 
a vy s námi!
Přejeme všem hezké léto!

Vaše NODIVSE

k u L t u r n Í  a k c e
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Soňa Sirotková: U dvora
římského krále Josefa

Historický román. Příběh šlechtičny Vilemíny
Bělinské a jejího manžela Fabiana.

Håkan Östlundh: Falešný prorok
Volné pokračování politického thrilleru

Prorokova zima.

Pavel Krejčí: Kým jsme byli, jsme a budeme
Zážitky z návštěvy indické knihovny

palmových listů.

Steven Saylor: Caesarův trůn
Historický román o posledních dnech života
císaře Caesara.

Marek Eben: Myšlenky za volantem
Vtipné eseje a úvahy Marka Ebena.

Ilaria Tuti: Spící nymfa
Detektivka. Vyšetřování vraždy spácháné
před 70 lety v alpských horách.

Výstava fotografií: 

* za pokladnou na zámku  

   v Nové Město nad Metují 
        
        Výstava potrvá do 25. 6. 2021 
 

Navštivte výstavu člena klubu fotografů  
Nové Město nad Metují spolku Poznávání 

Výstava fotografií Vladimíra Klofáče 

„Procházka Evropou“ 
 

 Pro provoz Městské knihovny Nové Město nad Metují budou
v červnu  platit tato omezení a bezpečnostní pravidla:

 
Provozní doba - společná pro obě oddělení - pro oddělení

pro dospělé a oddělení pro děti a mládež
 

Pondělí 8 - 12 a 13 - 18
Úterý 8 - 12 a 13 - 15
Středa 8 - 12 a 13 - 15
Čtvrtek 8 - 12 a 13 - 18

Pátek zavřeno
Sobota 8 - 12

 
Provoz knihovny je omezen na poskytování
výpůjčních služeb, základních informačních

a poradenských služeb, služeb veřejného internetu
a kopírovacích služeb.

Pohyb uživatelů je omezen na nezbytně nutnou dobu.
 Vstup do knihovny je povolen pouze

s ochrannými prostředky dýchacích cest.
Prosíme o zachovávání rozestupů 2 metry.

 

Červen 2021

Tipy ke čtení
Pro děti

Pro dospělé

W. Bruce Cameron: Příběh Baileyho
Příběh přátelského retrívra Baileyho.

Rick Riordan: Zloděj blesku
Ilustrované vydání fantasy románu o hrdinovi
Percy Jacksonovi.

Oliver Pötzsch: Kejklíř
Historický román, inspirovaný postavou
doktora Fausta.

Daniel Silva: Řád
Thriller. Nový případ Gabriela Allona.

Tom Jackson, Cristina Guitianová:
 Hackeři

Odpovědi na otázky o hackerství
 a hackerech.

8 Novoměstský zpravodaj
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k u L t u r n Í  a k c e

TANEČNÍ PRO
MLÁDEŽ 2021 

 

PŘIHLÁŠKY 
JIŽ PROBÍHAJÍ!

konání od září 2021

WWW.MESTSKYKLUB.CZ

Italské umění v kině

15. 6. 29. 6. 13. 7.

vždy  15:00  a 19:00

www.kino70.cz

snížené vstupné pro seniory

BIO SENIOR

8. 6.
Šarlatán

22. 6.
Bábovky

15:00
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k u L t u r n Í  a k c e

Putování historií pěveckého sboru Kácov

díl iV. - sbor za vedení Jiřího skopala
Po Jaroslavu Rybáčkovi byl přijat k dirigentskému pultu velmi 
zkušený Jiří Skopal. Narodil se do výrazné sbormistrovské rodiny, 
která stojí za věhlasným Královéhradeckým dětským sborem Jitro. 
V dětství hrál na housle, věnoval se zpěvu v otcově sboru a zároveň 
zpíval v chlapeckém sboru Boni pueri. Po absolvování lidové školy 
umění se potom v obou sborech začal uplatňovat jako sbormis-
tr. Vystudoval obor hudební výchova a následně sbormistrovství 
na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, dirigování na konzerva-
toři v Pardubicích a doktorandské studium na Univerzitě Karlově 
v Praze. Sbormistrovské dovednosti si navíc prohloubil studiem 
u Dr. Rao na univerzitě v Illinois v USA.  Ve spolupráci s otcem vedl 
Jitro a až do roku 2012 ženský i smíšený sbor. S dětským a smí-
šeným sborem absolvoval i řadu koncertů po celé Evropě. Dnes 
působí na Hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 
Králové, kde vede i smíšený a ženský pěvecký sbor a od roku 2011 
se ujal dirigentské taktovky novoměstského sboru Kácov. 
Zpěváci ho vřele přijali a chtěli sobě, dirigentovi i veřejnosti doká-
zat, že sbor naváže na započaté úspěchy. Ještě v roce 2011 násle-
dovala řada koncertů. Částečně obměnili repertoár, nacvičili nové 
skladby a na klavír sbor začal doprovázet Jiří Vondráček. První 
úspěch se dostavil již v roce 2012 na mezinárodní soutěži „Festa 
Choralis“ v Bratislavě. V roce 2013 sbor spolupracoval s Hradišťa-
nem Jiřího Pavlici, nastudovali jeho mši „Missa brevis“, řadu koled 
a dalších skladeb a společně vystoupili na řadě míst regionu. Ná-
sledovalo množství vydařených koncertů – v rámci Smetanovských 
dnů, na vánočních a jarních koncertech v Novém Městě, ale i okolí, 
následovaly výjezdy i do měst vzdálených či do zahraničí. Mezi ty 
nejvýznamnější jistě patří mezinárodní soutěž v polském Krakově 
v roce 2015 a následující rok koncert ke 140. narozeninám Kácova 
a 15. výročí obnoveného sboru v novoměstské sokolovně, na kte-
rém vystoupil i Sboreček Jiráskova gymnázia (sbm. V. Čejp). Od 
roku 2016 sbor vystupuje v novém koncertním oblečení v modro-
černém provedení a v tomto roce je mohl hned předvést v zahra-
ničí. V rámci spolupráce s partnerskými městy Hilden a Dušníky se 
totiž uskutečnil společný koncert s hildenským sborem Kantorei 
jak v novoměstské sokolovně, tak v polských Dušníkách. V květnu 
potom Kácov natočil své první CD – natáčení probíhalo jak v No-
vém Městě nad Metují, tak v České Skalici. Jeho slavnostní křest 
proběhl v listopadu v modlitebně Církve bratrské za přítomnosti 
prof. Jiřího Skopala, pana starosty a režiséra CD Jiřího Doubka.
Rok 2018 byl pro sbor velmi vydařeným. Květnový výjezd do ně-
meckého Hildenu byl úspěšným nejen po koncertní stránce. Po 
návratu si Kácov, tentokrát v Hradci Králové, zazpíval společně 
s Jitrem a ještě před prázdninami stihl cestu do sídla Jana Černčic-
kého z Kácova, aby se připojil k oslavám 700 let existence městyse 
Kácov. Nabitá sezóna vyvrcholila vánočním koncertem v novo-
městské sokolovně, kde opět vystoupil společně s Hradišťanem Ji-

řího Pavlici. Vánoční repertoár sbor předvedl také v České Skalici, 
v barokní kapli ve Smiřicích a v Náchodě se sborem Canto.  
V březnu roku 2019 to opět v našem městě zavonělo dálkami, na-
vštívil nás Smíšený sbor Aberdeenské univerzity z Velké Británie, 
velký sál zámku Bartoňových byl opět vyprodán. Dále v tomto roce 
sbor podpořil svým koncertem v Dobrušce dostavbu dobřanské 
základní školy a vystoupil na festivalu v Heřmanově Městci. Jarní 
koncert doprovodila Novoměstská fi lharmonie a jako host zazpí-
val sbor Vlastislav z Heřmanova městce (sbm. Markéta Výborná). 
V červnu vyjel Kácov na koncertní zájezd do Znojma. Hned v září 
na Dnech Evropského dědictví zpíval Kácov v průběhu celého dne 
návštěvníkům zámku v Kvasinách a dodal lesku i Festivalu české 
fi lmové komedie před kinem. Hlavním bodem adventního pro-
gramu byla Schreierova Missa Pastoralis Bohemica, která zazněla 
v novoměstské sokolovně i v okolních obcích.
Roky 2020 a 2021 výrazně poznamenala světová covidová pan-
demie, značně ovlivnila ekonomiku i společenský život včetně 
kultury, tedy i život sboru. Ještě v lednu roku 2020 zpěváci účin-
kovali při 100. výročí vzniku Církve československé husitské, ale 
v březnu i do ČR vtrhla s plnou intenzitou, proto vláda vyhlásila 
14. 3. nouzový stav s omezením kontaktů obyvatelstva. I sbor Kácov 
musel své zkoušky zrušit. Zpěváci se však nevzdali a začali zkoušet 
online. Od pana dirigenta začali dostávat v čase zkoušek pokyny: 
„Zaposlouchejte se do tónů našich skladeb, zavřete oči a věřte 
mi, že během chvilky si představíte své kamarády a přátele okolo 
a budeme na chvíli zase spolu…“  A dále už následovaly pracovní 
nahrávky. Brzy i v Novoměstském zpravodaji vyšel článek s názvem 
Kácov z obýváku, kde se čtenáři dozvěděli, jak mohou zůstat se 
sborem v kontaktu a kde si například poslechnou jejich skladby. 
Na 31. května zorganizovala Police Symphony Orchestra netradiční 
benefi ční online koncert v broumovském klášteře. Účinkovalo zde 
mnoho hostů a nás těší, že si pozvali i Smíšený sbor Kácov. 
V září ještě v Bystrém natáčel sbor Malou jazzovou mši Boba 
Chilcotta. Koronavirus ale opět začal nad lidmi vítězit, takže zpě-
váci museli setkávání přerušit a zpívat opět online. Tak se dělo 
i v adventu, kdy se sbor alespoň podílel na akci Advent 2020 a dis-
tančně nahrál koledy a skladbu Hallejujah, kterou zahájil podpo-
ru generální opravy kaple sv. Jana Nepomuckého pod náměstím. 
Bohužel situace pokračuje i v roce 2021 a ukáznit ji snad může jen 
masívní očkování. Do té doby se sbor bude scházet online. Pan di-
rigent i výbor si zpěváky pochvalují – v čase zahájení zkoušky jsou 
téměř všichni zpěváci a zpěvačky připojeni a snaží se předávat 
radost nejen zpěvem, ale i vzájemnou pospolitostí! Tak bohatá je 
nejen historie sboru Kácov (trvající již 145 let), ale i jeho součas-
nost. Až to bude možné, přijďte si Kácováky poslechnout, uvidíte, 
že jsou dobrou partou!

manželé Brandejsovi



červen 2021 11

Š k o L y  a  Š k o L s k á  z a Ř Í z e n Í

z á k l a d n í  š k o l a  k o m e n s k é h o

už jsme zase ve škole…
Doba covidová je dobou zvratů. Po loňské zkušenosti asi nikdo 
z nás na začátku školního roku nevěřil, že to byl pouhý předkrm 
a že to pravé distanční ořechové přijde až letos. Na jaře  zase 
mnozí nevěřili tomu, že se do školy v nějakém normálnějším reži-
mu vrátíme. Stalo se a nás všechny teď čeká problém, jaký režim 
a systém nastavit, aby návrat byl sice pozvolný, ale takový, aby-
chom využili to málo času, který do konce roku zbývá. A také se 
pokusíme dohnat alespoň nějaké hrátky všeho druhu, na které se 
prostě nedostalo…
Výroba mýdla
S příchodem do školy začali žáci a také naše dobrovolnice ze za-
hraničí pod vedením paní zástupkyně Ireny Kupkové vyrábět mýd-
lo ve velkém. Příjemná aktivita pro chemická praktika, která se na-
tolik ujala, že ji zvládly s velkým nadšením i všechny děti ze školní 
družiny. Vyrobit si svůj produkt s příměsí vonného oleje, bylinek, 
přírodním barvivem, ... prostě radost, kterou si všichni odnesli 
domů jako dárek. Když jsem se to dozvěděl, musel jsem si přiznat, 
že už pořádně nevím, co to vlastně mýdlo je. A tak jsem hledal. Je 
to směs organických látek, která má za úkol snížit povrchové napě-
tí vodných roztoků. Vyrábí se procesem zvaným zmýdelňování (sa-
ponifi kace) z tuků. Výhodou je nízká cena, nevýhodou skutečnost, 
že při dlouhodobém používání trpí naše pokožka. Mýdlo znali již 
Sumerové. A to v době cca 2 800 let před naším letopočtem. 

Irena Kupková, Václav Nýč

soutěž v poznávání živočichů a rostlin    
Letošní jaro není nic moc, na tom se asi shodneme. Když k tomu 
přičteme ne úplně normální stav našeho života – hm, to si poča-

sí opravdu vybralo ten správný čas. Nic nekvete, nic nelétá, nic 
nevylézá – a my jsme naplánovali soutěž v poznávání organizmů. 
A to soutěž bez obrázků, jen s vycpaninami, modely a s co nej-
větším množstvím živých exemplářů. Modely, které nám zaplatila 
MAS Pohoda venkova, jsou sice krásné, ale výrobně náročné, takže 
je ještě nemáme. To je škoda, spolu s ostatními novoměstskými 
školami, se kterými na projektu spolupracujeme, jsme se těšili, že 
to bude prostě pecka s velkým fi nále mezi školami. No, co se dá 
dělat, jsou horší věci… Místo pecky je to jen takový nultý ročník, 
ale alespoň jsme prohloubili už tak dobrou spolupráci, protože 
vyvstala nutnost vystavené si navzájem půjčovat. Věříme, že i tak 
to nebylo úplně nezajímavé. Pokud se našlo alespoň několik ta-
kových, kteří si řekli: „Hm, tohle bych chtěl znát“, pak je to bezva. 
A dobrý základ pro vzájemné přírodovědné „půtky“ mezi školami 
v příštích letech. 

 Václav Nýč 

Zábavná venkovní hra
Guste a Verena si připravily pro děti 1. a 2. stupně zábavnou ven-
kovní hru. Žáci mají každý týden k dispozici novou trasu v Novém 
Městě s novými úkoly a možností získat co nejvíce bodů. Mladší 
děti pracují s mapou a pracovním listem. Starší děti plní úkoly po-
mocí aplikace  „Actionbound“ a mapu si načítají pomocí QR kódu. 
Rozšiřují si tak nejen své technologické dovednosti. 4. června bu-
dou spočítány body a vyhlášeni vítězové každé skupiny. První tři 
místa získají speciální cenu v podobě stolní hry a máme i malý 
dárek pro všechny zúčastněné.
A kdo jsou Guste a Verena? Guste Asipavičiute k nám přijela z Litvy 
a Verena Bedrich z Německa. Obě mají po maturitě a chtějí pokra-
čovat studiem na vysoké škole. U nás získávají zkušenosti nejen 
s pedagogickou praxí. Budou tu do poloviny července.   

Eva Pelikánová 

Ahoj děti, 
chceme vás pozvat na další hledání

pokladu. Tématem tohoto týdne
budou různé profese. Úkol znovu

najdete na laminovaném papíru po
městě. Mapa vám ukáže umístění
našich míst. Vyplňte prosím své
odpovědi v odpovědním listu a

pošlete nám je. 
Připravily jsme pro vás také několik

nových úkolů navíc: 
1. Ukažte nám obrázek povolání,

které se vám líbí! 
2. Ukažte nám, co váš rodič dělá ve

své práci. Mějte se!

Třídy: 1-5
Týden: 17 -

23.5
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Planety krouží ve vestibulu školy
Žáci 5. ročníku pracovali v distanční vý-
uce v rámci předmětu přírodověda na 
projektu Planety Sluneční soustavy. Vy-
tvářeli plakát, který bude svým pojetím 
přitahovat zájemce ke zjištění informací 
o dané planetě. Při tvorbě plakátu vy-
hledávali žáci informace z různých zdro-

jů a zpracovali je tak, aby byly srozumitelné spolužákům. Kritérii 
hodnocení bylo výtvarné zpracování, přehlednost a srozumitel-
nost informací. Fotografi e vystavených prací ve vestibulu školy 
dokládají skvělé výsledky práce žáků. 

Mgr. Jana Vitverová

První krčínský keškový trail
V rámci zpestření distanční výuky v měsíci květnu připravili učite-
lé ZŠ Krčín pro žáky akci s názvem PPKT – První krčínský keškový 
trail. S pomocí zeměpisných souřadnic, GPS a nápovědy, na prin-
cipu celosvětové hry Geocaching, žáci hledali odpovědi na 10 ne-
tradičních otázek týkajících se krčínské školy. Jaký je nejexotičtější 
živočich v kabinetě přírodopisu? Kolik současných učitelů a asis-
tentů je bývalými žáky ZŠ Krčín? Jaká je teplota v kabinetě mate-
matiky ve stupních Fahrenheita? Kolik měří naše nejmenší paní 
učitelka? To všechno – a mnoho dalšího – se mohli účastnici trailu 
dozvědět. Doufáme, že keškový trail zaujal nejen žáky, ale i jejich 
rodiče či sourozence a už nyní přemýšlíme o dalším pokračování.

Novodobé regionální pověsti o tom, jak vznikla některá novoměstská 
místní jména, vymýšleli a psali žáci 6. třídy krčínské školy.

luštinec 
Bylo páteční ráno a pan Kozděra se jako obvykle vydal do své prá-
ce. Pracoval v jedné vesnické hospodě jako kuchař. Vaření ho ale 
nikdy nebavilo a také zjistil, že lidem jeho jídla moc nelahodí. Roz-
hodl se tedy, že s touto prací skončí. Protože ale moc peněz naspo-
řeno neměl, musel si najít nějaké jiné živobytí. Nedaleko chalupy, 
ve které se svou ženou žili, bylo malé zpustlé pole a pan Kozděra 
se rozhodl, že tam začne pěstovat různé plodiny, které pak prodá 
lidem. S pomocí své ženy pole vyplel a vysadil tam hrách a fazole. 
Zanedlouho vše vyrostlo a pan Kozděra se se svými luštěninami 
vydal na trh. Nestačil se divit, jak rychle je od něj lidi všechny vy-
koupili. O jeho luštěniny byl velký zájem a jejich pěstováním se 
uživil až do konce svých dní. Kozděrova žena neměla sílu pokračo-
vat v jeho řemesle, a aby pole znovu nezpustlo, vysadila tam místo 
luštěnin jehličnaté a listnaté stromky. Za pár desítek let tam vznikl 
les, kterému vesničané začali říkat Luštinec, kvůli panu Kozděrovi 
a jeho skvělým luštěninám. 

Jan Hladík, 6. A ZŠ Krčín 

Na Bobečku 
V Novém Městě nad Metují chodili lidé každou neděli na procház-
ku k lesu. Sedli si na louku a povídali si. V dálce se tyčil zámek 
pana Bartoně z Dobenína. Na louku chodilo čím dál více lidí, sedli 
si na deku nebo na bobek, udělali si piknik, opékali buřty. Jednou 
někdo zakřičel: „Co tady sedíte na bobečku?“ Od té doby se tomu-
to místu říká Na Bobečku. 

Lukáš Hlávko, 6. A ZŠ Krčín 

Původ jména Bačka 
Nad malebným údolím řeky Metuje se na kopci, obklopena lesy, 
nachází malá vesnička Přibyslav. Za dávných časů se v místní hos-
půdce hrála vesnická divadelní představení. Majitel hospůdky byl 
starý protiva a milovník pořádku, a tak po návštěvních vždy chtěl, 
aby si na své boty vzali bačkory. Dokonce je museli mít i herci. 
Představení měla velký úspěch a brzy o nich začalo povídat široko 
daleko. Když si o tom lidé začali vyprávět, smáli se a každý vždy 
nezapomněl na slova majitele: „Nezapomeň bačkory!“
A tak se po čase stalo, že se všude v okolí říkalo, jdu do divadla 
na Bačku. A jestli tam stojí hospůdka dodnes a stále se tam hraje 
divadlo, vezmu si bačkory a běžím se tam podívat. Jdete se mnou?

Štěpánka Hejzlarová, 6. B ZŠ Krčín

o osmě 
Jednoho prázdninového dne se osm kamarádů jelo projet ke sta-
rému prasenčáku. Řekli si, že by se tento prostor dal využít k těžbě 
dřeva. Rozhodli se, že to tu opraví a zrekonstruují. Pozvali si svých 
osm silných tatínků, kteří jim osm dní s rekonstrukcí pomáhali. 
Vyklidili všech osm prostorů, které se ve starém prasenčáku na-
cházely. Když bylo vše hotovo, přivezla se pila. Kluci znavení prací 
seděli a přemýšleli, jak by tento prostor nazvali. Jeden kluk vykři-
kl: „Je nás osm, pracovali jsme osm dní, přišlo nám pomoct osm 
mužů, každý upravil jeden pokoj, a dnes je 8. 8. 2008. Co kdyby-
chom to tu pojmenovali Osma?“
Všichni souhlasili a potvrdili tento nápad. Mimo jiné i dnes je na 
Osmě pila s těžbou dřeva.

Matěj Meisner, 6. B ZŠ Krčín
(ponecháno v původním znění)
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akce v ZŠ Malecí

Představujeme žáky prvních tříd ze škol 
v Novém Městě nad Metují

V měsíci dubnu se do školy vrátil rotačně první stupeň, druhý stu-
peň měl i nadále výuku distanční. 
Aby motivovali žáky v době distanční výuky (a nadměrného sezení 
u počítače) k pohybu, připravili vyučující tělesné výchovy pro své 
žáky Měsíční sportovní výzvu. V měsíci dubnu měla tři části (vytr-
valostní část, statickou část a dynamickou část) a žáci si měli kro-
mě chůze, která byla náplní vytrvalostní části, vybrat z 2. a 3.  části 
vždy jeden cvik (například plank nebo skákání přes švihadlo). Poté 
měli o své činnosti napsat text, sestavit tabulku či poslat fotografi i 
nebo video. Většina žáků se zapojila velmi činorodě a s nadšením, 
protože mohli zase dělat a sdílet něco zajímavého. Výzva bude 
s jiným obsahem pokračovat i v následujícím období. 
a co naše deváté třídy? Jelikož se před přijímacími zkouškami ne-
vrátily v žádném režimu do školy a pokračovaly v distanční výuce, 
snažili se je vyučující na písemné testy z českého jazyka a mate-
matiky připravovat alespoň na dálku, ale další opakování, procvi-
čování, zkoušení testů zůstalo samozřejmě i na samotných žácích. 
Držíme jim palce a doufáme, že se dostanou na své vysněné školy 
a obory. 
29. 4. se třída 9. B naposledy sešla s lektory semiramis, a to stále 
ještě online. Blok „A zazvonil zvonec…“ byl zaměřen zejména na 
rozloučení spolužáků na konci deváté třídy. Společný čas žáci vyu-
žili pro společnou i individuální refl exi jejich působení na základ-
ní škole. Žáci měli možnost zhodnotit, co mají se základní školou 
neodmyslitelně spojeno. Zároveň mohli rekapitulovat, co vše pro-
střednictvím Semiramis zažili, co se naučili a dozvěděli. Společný 
čas také využili pro sdílení očekávání a případných obav z přecho-
du na střední školu. Největší obava u třídy panovala z nových uči-

telů a spolužáků. V první aktivitě žáci připomněli, jakou věc nebo 
historku mají spojenou se základní školou. Jejich sdílení byla ve 
velké míře pozitivní. V aktivitě „Řeka“ měli zavzpomínat na celé 
své působení na ZŠ.
Dne 29. 4. proběhla setkání Semiramis online i na prvním stup-
ni. Třída 5. B měla téma „Internet, aneb můj každodenní svět“. 
V bloku byly refl ektovány současné trendy trávení volného času na 
internetu, s akcentem na nejrozšířenější sociální sítě a mobilní ap-
likace. Cílem bylo vést žáky ke kritickému myšlení a zodpovědnosti 
za vlastní chování na internetu. Důraz byl kladen na schopnost 
bezpečného pohybu ve virtuálním světě a uvědomění si rozdílů 
mezi virtuálním a reálným světem. První technika probíhala pro-
střednictvím interaktivní platformy Padlet. Žáci s námi sdíleli, co 
dělají nejčastěji na internetu. Hned od začátku vykazovali a sdíleli 
zdravé postoje k virtuálnímu prostředí a bylo zřejmé, že si uvě-
domují jeho rizika. V aktivitě „Dva světy“, která byla zaměřená na 
uvědomění si výhod a nevýhod virtuálního a reálného světa, velmi 
aktivně sdíleli a diskutovali. V závěrečném kvízu prokázali znalost 
pojmů z kybersvěta. 
Online setkání s lektory Semiramis proběhlo i ve třídě 4. B, tato 
třída však podnikla i další aktivity, a to jak při výuce distanční, tak 
i prezenční. Během dopolední výuky si žáci vyzkoušeli Brýlový den, 
Den pohádkových postav, Kloboukový den, Pyžamový den a také 
hledali úkoly při stopované, kterou pro ně připravil jeden spolu-
žák. Odměnu si mohli vyzvednout v cukrárně U Kamily. Děti také 
viděly, že dokonce i taková matematika, při které se učily počítat 
obvod a obsah, se dá trávit na pískovišti a na hřišti.

Mgr. Ivana Rydlová

Základní škola Komenského
1. a
16 dětí, třídní učitelka Mgr. Renata Majerská
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p ř e d s t a v u j e m e  ž á k y  p r v n í c h  t ř í d

Základní škola Komenského

Základní škola Krčín

1. B
11 dětí, třídní učitelka Mgr. Petra Podsedníková

1. a
28 dětí, třídní učitelka Mgr. Jana Němečková, 
asistentka Helena Havlová
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Základní škola Malecí

Základní škola Malecí

1. a
20 dětí, třídní učitelka Mgr. Ivana Hackerová

1. B
21 dětí, třídní učitelka Mgr. Pavlína Nováková
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Š k o L y  a  Š k o L s k á  z a Ř Í z e n Í
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Pravidelné okénko Vi. / 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

Čtenáři Novoměstského zpravodaje, 
vítejte u řádků věnovaných naší základní umělecké škole.
Školní rok 2020/2021 se chýlí ke konci. Již po druhé se nemůžeme 
ohlížet na bohatý rok co do soutěží, přehlídek, koncertů a vystou-
pení. Můžeme ale pohlédnout na řadu učitelů a žáků, kteří se dále 
věnovali svým povinnostem a těžili z nastalé situace vše, co bylo 
v jejich silách. A tak nejen že výuka stále pokračovala, ale nacháze-
ly se i nové metody výuky. Přicházela také nová inspirace v podobě 
online uměleckých projektů. A jistě jsme se všichni utvrdili v tom, 
že i ve ztížených podmínkách se cesta najít dá, ale nic nenahradí 
ten jedinečný, mezilidský, živý kontakt.
Tak vkročme optimisticky do dalších dnů!
Velice rádi, s vírou, že vše dobře půjde a aktuální epidemio-
logická situace to dovolí, vás zveme na koncert ZUŠKA HRA-
JE MĚSTU, který budeme pořádat v neděli 13. 6. 2021 na Husově 
náměstí. Koncert je věnován všem – opravdu všem! Chceme tak 
poděkovat především našim žákům a jejich rodičům za to, že 
s námi vydrželi náročný školní rok. Ale poděkovat chceme i těm, 
které denně potkáváme na ulicích Nového Města -  Vám! Vám, 
kteří na naši školu vzpomínáte a možná se o ní sem tam zmíníte 
v hovoru. Vám, kteří se zapojujete do kulturního života ve městě. 
Vám, kteří jste po celou dobu pandemie chodili do práce, anebo 
jste hledali cestu, jak dál ve své práci pokračovat. Vám, kteří jste 
prožívali krušné chvíle.
Chceme Vás pozvat k diváckému i posluchačskému zážitku, potě-
šit, rozesmát.
ZuŠKa HRaJe Městu v neděli 13. 6. na Husově náměstí

Změna při podávání PŘiHlÁŠeK ke studiu na ZuŠ!
V kanceláři školy přijímáme přihlášky ke studiu a přihlašovat se 
můžete do 24. srpna 2021. Podáním přihlášky se uchazeči zatím 
žákem školy nestávají! Každý bude informován o tom, zda je přijat, 
nebo zda je nutné absolvovat talentovou zkoušku.
Přihlášku budou podávat pouze noví žáci, kteří ZUŠ dosud nena-
vštěvovali, nebo ti, co studium přerušili odhlášením. Pro žáky, kte-
ří školu již navštěvují, bude platný tzv. pokračovací lístek, který 
bude obsahovat údaje o průběhu studia a bude obměňován dle 
aktuálního stavu v každém školním roce: informace o pokračování 
ve studiu, změny osobních údajů, změna studijního zaměření, při-
dání dalšího studijního zaměření. Tento dokument bude pro žáka 
platným po celou dobu studia na I. i II. cyklu a bude zrušen ve 
chvíli, kdy žák bude odhlášen nebo vyloučen ze studia. 
talentové zkoušky budou vyhlášeny pouze u těch nástrojů či obo-
rů, které budou mít plné kapacity. Zkoušky se pak budou konat 
v prvním týdnu nového školního roku.
Veškeré změny a aktuality opět sledujte na našich webových 
stránkách www.zusnovemesto.cz. 
červen volá prázdniny
Užijte si prázdniny ve zdraví a budeme se těšit na společně prožité 
kulturní zážitky! Ať je pro vás léto odpočinkem a obdobím klidu.
A prázdniny jsou vyhlášené i pro naše pravidelné okénko v Novo-
městském zpravodaji, takže se u dalších řádků setkáme v zářijo-
vém čísle.

Lucie Kotěrová

Co vyset na zahradu v červnu?

Recyklační zvířátka v 5. a

Ještě je ideální čas na výsev špenátu, hlávkového salátu, pekingské-
ho a čínského zelí, ředkve a ředkviček, kedluben, salátové řepy, 
mangoldu a keříčkových fazolí, nebo třeba černého kořene, kte-
rý je chuťově podobný chřestu a velmi léčivý. Vyzkoušet můžete 
také mibunu, což je japonský pikantní salát, nebo staročeskou 
vodnici, která chuťově připomíná  něco mezi nepálivou ředkvičkou 
a kedlubnou. Té se bude dařit téměř všude. Vitamínů není nikdy 
dost! Pokud chcete spojit návštěvu zahradnictví s hezky stráveným 
volným časem, vezměte svoje děti na piknikovou louku s pískoviš-
těm a řadou dětských prvků. Mimo jiné v TREES funguje i zalévací 
koutek. Děti mohou chodit po zahradě s konvičkami a zalévat by-
linky, případně uvidí ovečky, králíka nebo papoušky. Děti si pohrají 
a rodiče si pochutnají na skvělé kávě a domácích lahůdkách.

S naší třídou jsme se nenudili ani v době distanční výuky. Dostali 
jsme za úkol vyrobit z recyklačních materiálů zvířátka. Moc nás to 
bavilo a ještě jsme využili odpadky, které bychom jinak vyhodili. 
Byli jsme velmi originální a kreativní. Každé zvíře bylo jiného dru-
hu, některá malá, jiná větší. Celkem jsme vytvořili dvacet sedm zví-
řat – zebru, tučňáka, medúzu, housenku, velrybu, psa, žirafu, jež-
ka, slona, ovce, draka, motýla, mravence a další. Na jejich výrobu 
jsme použili různé odpadové materiály – plastové lahve, krabice, 
plata od vajíček, barevné papíry, ovčí vlnu, alobal, igelitové sáčky, 
ruličky od toaletního papíru, staré noviny nebo dřívka od nanuků. 
Paní učitelka vytvořila virtuální nástěnku, kam jsme přidávali fotky 
našich zvířátek a mohli jsme se na ně všichni podívat. Potom jsme 
je přinesli do školy a díky našim výtvorům je naše třída o mnoho 
veselejší. Celá naše ZOO se nám moc líbí. 

Děti z 5. A, ZŠ Malecí
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Ze skautského zápisníku
skaut Bagheera
Když se o někom řekne, že něco dělá celý život, 
myslí se povětšinou to, že dotyčný – dotyčná se 
ve svém volném čase věnuje nějakému koníčku 
po většinu svého života. Může jít o sport, umě-
ní, sběratelství, kutilství či třeba chovatelství. 
Dnes bych rád připomněl člověka, který nejen, 
že celý život „dělá“ skauting, ale hlavně, který je 

celoživotním skautem.
Kulaté narozeniny a životní jubilea obecně bývají vhodným oka-
mžikem k ohlédnutí za uplynulým obdobím i k plánování budouc-
nosti. 1. května oslavil náš novoměstský skautský kmet Ing. Zdeněk 
Svoboda – Bagheera devadesáté narozeniny. Pojďme si společně 
krátce připomenout, co jej za těch devadesát let života a z nich 
téměř 84 let aktivního skautování potkalo i to, jak se má ve dnech 
dnešních.

Počátek Bagheerovy pouti po skautské stezce se datuje do září 
roku 1937. Tehdy jej spolu s několika dalšími kamarády jeho ka-
techeta získal pro smečku katolických vlčat. Jak je z uvedeného 
letopočtu patrné, první zkušenost s ilegálním skautingem získal 
Bagheera velice záhy. Když nacisté skauting zakázali, přešel oddíl 
pod hlavičku dorostu Českého klubu turistů. Tato organizace byla 
nástupnickou po zániku Klubu československých turistů, jehož do-
rost mimochodem spoluzakládal Bagheerův dědeček.
Krátké období svobody využil Bagheera pro složení skautského 
slibu. Stalo se tak v červenci roku 1946 nedaleko Borohrádku na 
táboře jeho pražského oddílu. Nad skautingem se znovu začala 
stahovat mračna – tentokrát z východu a v rudé barvě. Roku 1950 
přišel konec Junáka a s tím nadlouho i konec Bagheerova oficiál-

ního poválečného skautování. Slovo „oficiálního“ je v minulé větě 
velmi důležité. Po skončení vysokoškolských studií se Bagheera 
přestěhoval do Nového Města nad Metují.
Zkušenosti nabité během ilegální činnosti ve čtyřicátých letech se 
mu hodily. V roce 1962 Bagheera založil Dětský loutkářský klub, se 
kterým sehrál mnoho představení nejen v ČSSR, ale i v zahrani-
čí. Mládež z Rezecké ulice a okolí později sdružil v klubu „BeKa“ 
(Bé-Ká znamenalo bratrství a kamarádství“. Základnou BeKy byla 
Pavlátova louka, na které klub provozoval bohatou sportovní, kul-
turní a též maskovanou skautskou činnost, o čemž svědčí např. 
skládání skautských slibů.
S příchodem Pražského jara přichází i obnova skautingu v Novém 
Městě nad Metují a vznik oddílu Albatros 21. března 1968. Oddíl od 
tohoto okamžiku pracuje nepřetržitě více než 53 let, z toho 31 let 
pod přímým Bagheerovým vedením. Bagheera využíval skautské 
prvky i v časech, kdy se oddíl skrýval pod hlavičkou jiných orga-
nizací.
Devadesátá léta byla časem horečné práce. Bagheera byl činný 
nejen v Albatrosu – oddílu i přístavu, ale také na celostátní úrovni 
při práci pro Hlavní kapitanát vodních skautů (zastřešující orgán 
vodních skautů z celé republiky). Nadále s oddílem „šmajdal“ po 
horách a skalách, plul po řekách a tábořil, a to už mu táhlo na 
sedmdesátku.
Nové tisíciletí přivítalo Bagheeru již coby „skautského důchodce“, 
byť i v této roli byl častým průvodcem oddílu na výpravách, plav-
bách a táborech jako „motospojka“. Nadále se aktivně vyjadřoval  
k dění v novoměstském středisku i Junáku jako celku. Některé 
„nové pořádky“ ve společnosti i ve skautování se mu nelíbily. Uměl 
to dát najevo a nebál se své názory prosazovat. I když nám mlad-
ším to v té době přišlo trochu protivné, s odstupem času jsme 
některé názory a jejich motiv pochopili. Při názorových střetech 
nad probíranými tématy jsme se i díky němu naučili hlubšímu 
zamyšlení nad podstatou věcí a hledání kompromisů a společně 
přijatelných řešení.
Devadesáté narozeniny „oslavil“ Bagheera trochu smutněji, než 
bývalo u jeho dřívějších kulatin zvykem. Jeho zdravotní stav jej za-
vál až do místního Městského střediska sociálních služeb Oáza.  
V současnosti je vzhledem k dalším zdravotním problémům klien-
tem obdobného zařízení ve Svobodě nad Úpou.
Bagheerovi, celoživotnímu „Skautovi,” vděčí stovky – možná ti-
síce novoměstských kluků a holek za smysluplnou náplň svého 
mládí, za dobrodružství, o kterých se mnozí jiní dočítají pouze na 
stránkách „Foglarovek” a za pomoc s utvářením životních názorů  
a cílů. Bagheero, díky za to všechno a buď na své další plavbě zdráv  
a spokojen. 

Autor: Jakub Pěnička
Foto: Archiv střediska
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NoVÉ Město Nad MetuJÍ V PRŮBěHu Pěti stoletÍ (pokračování)
Úvodem dalšího vyprávění se ještě krátce vrátíme na samotný ko-
nec třicetileté války. Stojí za to si připomenout, že v březnu 1645 
se v domě čp. 1208 na náměstí narodil Jan Petr Straka z Nedabylic.  
V našem městě žil jen krátce, asi do svých šesti let, ale z prostřed-
ků nadace, kterou založil, byla na konci 19. století v Praze vystavě-
na Strakova akademie, budova, ve které dnes sídlí Úřad vlády ČR.
Nový majitel panství Walter z Leslie, polní maršál a také diplomat, 
stejně tak jako jeho následovníci, sídlil na zámku Ptuj v Dolním 
Štýrsku (dnes Slovinsku). Přesto se rozhodl investovat do úprav 
novoměstského zámku. Jeho zásadní barokní přestavba se napl-
no rozeběhla až po skončení třicetileté války v letech 1651 – 1660 
podle plánů italského architekta Carla Luraga. Dosavadní členitá 
čtyřkřídlá stavba byla sjednocena do uzavřeného prostoru, stavi-
telé srovnali nepravidelnosti v úrovni podlaží a upravili hlavní por-
tál. Největší změny byly provedeny v severovýchodním a jihový-
chodním křídle zámku, byla vybudována zámecká kaple a interiéry 
druhého patra zkrášlily štukatury. Walterovi dědicové pokračovali 
v úpravách okolí zámku. Ze zámeckého valu se stal park s letohrád-
kem, na který navazovala velká zámecká zahrada s kašnou. Opo-
dál stojící hradební bašta byla přestavěna na zámeckou vodárnu  
a roku 1688 vybudován nový vodovod. Roku 1670 zřídil Jakub z Les-
lie oboru. V roce 1674 bylo ohrazení celého prostoru dokončeno  
a vysazena zvěř, mimo jiné též 40 jelenů. Po dalších osmdesáti lé-
tech Jakubův vnuk Karel Kajetán z Leslie oboru zrušil. Pětiboká 
dělová bašta na sever od zámku přestala sloužit svému původ-
nímu obrannému účelu a po roce 1737 byla přestavěna na sýpku 
– špejchar – a od té doby sloužila pro skladování obilí. 

Svoji tvář pomalu měnilo i náměstí. Během postupných oprav 
měšťanských domů vzala zasvé původní jednotná pernštejnská 
renesanční výstavba, a to především po velkých požárech v letech 
1699 a 1724. Původní dřevěnou kašnu nahradila kašna vytesaná  
z jediného kusu pískovce machovským kameníkem, dovezená na 
saních v zimě roku 1663 (dnes stojí před zámkem). Plochu náměstí 
v roce 1696 ozdobil mariánský sloup, ke kterému roku 1767 přibylo 
sousoší Nejsvětější Trojice. 

Zhoubný požár roku 1699, při kterém vyhořela jihozápadní a se-
verozápadní strana náměstí, včetně tehdejší radnice, Zázvorky, 
panského pivovaru a sýpky, se stal překvapivým podnětem pro 
oživení rozvoje a do města se začali stěhovat noví řemeslníci, kteří 
se usadili zejména na Bořetíně, kde si začali stavět nová obydlí.
Děkanský kostel dostal barokní výzdobu, nové varhany a hlavní 
oltář. Na Krajském předměstí byla roku 1680 postavena loretánská 
kaple a Jakub z Leslie založil roku 1692 klášter Milosrdných brat-
ří se špitálem pro 10 nemocných, kde od roku 1696 působil vikář 
Martin Hinterhofer se dvěma řeholníky z vídeňského konventu. 
Budování samotného kláštera s nemocnicí se neskutečně vleklo 
a bylo doopravdy dokončeno až po 70 letech stavbou klášterního 
kostela Narození Panny Marie roku 1769. Začaly přibývat i další cír-
kevní stavby. Jakub z Leslie založil roku 1729 na dnešním náměstí 
Republiky kostel sv. Salvátora (zbořen r. 1877), hejtman novoměst-
ského panství Matěj Kašpar Göstl nechal u nově založených láz-
ní na Rezku v letech 1736 - 1737 postavit poutní kapli sv. Barbory  
a na Výrově kapličku zasvěcenou Čtrnácti svatým pomocníkům. Na 
náklady děkana Jana Jiřího Venclíka vznikla v letech 1736 – 1738 
uprostřed malého hřbitova na Horském předměstí kaple sv. Jana 
Nepomuckého.

(Pokračování příště.)
Jiří Hladík

Pískovcová kašna z roku 1663 před zámkem

Walter z Leslie (1607 - 1667)
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NÁVŠtěVa aMeRiCKÝCH soKolŮ V RoCe 1938
Sokolskou župu Podkrkonošskou-Jiráskovu, a mimo jiné i so-
kolskou jednotu v Novém Městě nad Metují, navštívili ve dnech  
18. – 19. června 1938 zástupci Americké obce sokolské (AOS) v čele 
se starostou bratrem Karlem Prchalem, starostou Sokola Chicago 
bratrem Faltou s chotí, starostkou Sokolic Chicago sestrou Blážou 
Čihákovou a jejím synkem Edou. 

Velkolepé přijetí čekalo americké hosty už v Hradci Králové na 
nádraží, kde je vítal nejen dav krojovaných sokolů, starosta župy 
Orlické JUDr. J. Novák a starosta župy Podkrkonošské-Jiráskovy  
J. M. Vlček, ale také zástupci města, vojska a legionářů v čele s ge-
nerálem Karlem Kuttelwascherem.

Delegace zavítala v doprovodu župního starosty J. M. Vlčka do 
mnoha měst v našem regionu. První zastávkou bylo Opočno. Na 
náměstí před sokolovnou se shromáždilo velké množství lidí. De-
legaci přivítal náčelník zdejšího Sokola Jan Sedláček, celá sokolská 
jednota a početné davy zdejších obyvatel. Po bouřlivém uvítání 
pokračovala delegace do Dobrušky. I zde stála před sokolovnou 
celá jednota a mnoho dalších. Hosté si prohlédli dobrušskou so-
kolovnu a výprava pokračovala do Nového Města nad Metují. 

Na náměstí uvítal vzácné hosty starosta města Václavík a starosta 
Sokola br. Rousek. Vřelého přivítání se jim dostalo také od Hanuše 
Doležala, jednatele župy Podkrkonošské, který byl starostou So-
kola v Krčíně. Návštěva v Novém Městě pokračovala prohlídkou 
nové sokolovny a návštěvou zámku. Zde hosty uvítal sám zámecký 
pán Dr. Václav Bartoň-Dobenín. Hosté obdivovali nejen zámek, ale 
také nádherný výhled do kraje. Cesta pokračovala na Nový Hrádek, 
kde se naskytl příchozím stejný obraz - celá sokolská jednota na 
nohou a množství občanstva. Předstoupil místonáčelník III. okrsku 
bratr Picka, který pohnutím rozechvělým hlasem pronesl tato 
slova: „Dnešní den jistě není všedním dnem v našem pohraničí. 
Jsme si plně vědomi významu Tvé návštěvy, bratře starosto. Je jí 
symbolizováno živé společenství amerických Čechoslováků s námi 
zde, ve staré vlasti, ale má i praktický význam, neboť se přichá-
zíte přesvědčit, jak to tady u nás, na hranicích, vypadá. Můžeš se 
přesvědčit z vlastního názoru o klidu, který tu panuje, i o tom, že  
u nás není národní nesnášenlivosti proti našim německým spo-
luobčanům, ale že jsme prodchnuti pevnou vůlí bránit se proti 
útlaku zvenčí a ubránit se. Podívej se, přišly Tě uvítat i naše děti. 
Já, jako učitel, Tě mohu ujistit, že tyhle děti vychovávané duchem 
vzatým z odkazu legií, duchem masarykovským, duchem opravdo-
vé demokracie, budou mít jednou ruce vždy hotové k smírnému 
stisknutí, ale také odhodlané k sevření zbraně, budou–li k tomu 
donuceny. V těchto dětech je naše budoucnost. Proto je nutno, aby 
byly uchráněny před nebezpečím války, které je teď tolik hrozivé. 
Jsme národem malým a máme možnost se v případě napadení jen 
bít. Ale velké státy, a mezi nimi i Tvoje nová vlast, mají možnost 
včas zakřiknout útočníka, v jejich ústech leží možnost veta. A my 
víme, že Ty nejsi právě z posledních, kteří se mohou zasloužit o to, 
aby toto veto bylo vysloveno včas. A o to Tě prosíme.“

Z Hrádku pokračovali v bezprostřední blízkosti hranic přes Dob-
rošov, kde viděli stavbu našich pevností, do sídla župy v Náchodě, 
dále do Hronova, kde se zastavili v rodném domku Aloise Jiráska  
a také u jeho hrobu. Následovala návštěva České Skalice, Čer-
veného Kostelce, Úpice a v noci dorazili do Trutnova. Následují-
cí den pokračovali do Žacléře, Dvora Králové n. Labem, Jaroměře  

a Josefova. Po zastávce v Hradci Králové odjeli na župní slet župy 
Podkrkonošské do Smiřic. Sletový průvod i samotné vystoupení 
zapůsobilo na americké hosty obrovským dojmem.
Přestože pečlivě naplánovaná trasa doznala obrovského zpoždě-
ní, všude lidé trpělivě čekali na hosty i několik hodin. Američané 
byli velmi dojati bratrským přijetím a ujišťovali všechny, že i když 
jsou třeba čtvrtou generací narozenou v Americe, nezapomínají 
na svou původní vlast. Bylo tak navázáno přátelství, které bohužel 
nemohlo být rozvinuto, protože přišly známé události 30. září 1938, 
15. března 1939 a 1. září 1939. Mnoho těch, kteří se s americkou 
delegací osobně setkali a vítali ji jménem svých jednot a měst, 
nepřežilo 2. světovou válku. Přesto by neměla být tato velká udá-
lost posledních svobodných měsíců v Československé republice 
zapomenuta. 

Podle reportáže J. M. Vlčka zpracovala Pavlína Špatenková, 
vzdělavatelka Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy

Foto: archiv Helena Rezková

Podpisu starosty Americké obce sokolské Karla Prchala 
do městské kroniky přihlíží kronikář Jan Voborník

Zleva: Hanuš Doležal, jednatel župy Podkrkonošské-Jiráskovy a starosta 
Sokola Krčín, si podává ruku se starostou AOS Karlem Prchalem, 

mezi nimi stojí starosta župy Podkrkonošské J. M. Vlček, čtvrtý starosta 
Sokola Chicago br. Falta, starostka Sokolic Chicago Bláža Čiháková 

se synkem Edou a paní Faltová
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Vzpomínka na kamarádku Klemu

Přípravy na léto v Kladském pomezí vrcholí

V měsíci únoru jsme se rozloučili s Klementinou Kubičíkovou (Šmi-
rousovou). Dovolte, abychom na ni alespoň pár slovy zavzpomínali.
Do Nového Města  přišla v roce 1954, kdy nastoupila do učebního 
oboru hodinář, který byl při n. p. ELTON. Pocházela z Vysočiny, ze 
zemědělské rodiny. Její tatínek byl v 50. letech v rámci vykonstruo- 
vaných procesů odsouzen na 10 let. Maminka se 3 dětmi byla ze 
dne na den vystěhována ze statku do suterénního bytu v Havlíč-
kově Brodě. Klema proto nesměla jít studovat. Vzhledem k výbor-
nému prospěchu jí bylo nakonec povoleno učiliště, ale co nejdále 
od domova.
Po příchodu do Nového Města se postupně zapojila do sportov-
ních aktivit. Několik roků byla cvičitelkou žákyň v TJ. Osm roků 
hrála českou házenou a byla lyžařskou instruktorkou. Po ukončení 
učiliště pracovala v ELTONU a bylo jí umožněno studovat večerně 
Střední průmyslovou školu hodinářskou, kterou ukončila v roce 
1963. Zároveň jí bylo nabídnuto místo vychovatelky v domově mlá-

Ačkoliv bylo zahájení letošní turistické sezóny, podobně jako  
v loňském roce, oddáleno nepříznivou epidemickou situací, Klad-
ské pomezí vyhlíží léto plné zážitků. Na co všechno se můžete 
těšit? První vlaštovkou bylo zahájení provozu dvou pravidelných 
linek cyklobusů, které se poprvé rozjely křížem krážem naším re-
gionem v sobotu 29. května. Na svých toulkách se s nimi může-
te svézt až do konce září vždy o víkendech a o státních svátcích,  
v průběhu letních prázdnin budou již tradičně brázdit Kladské 
pomezí denně. Rodiny s dětmi jistě potěší pokračování oblíbené 
cestovatelské soutěže Toulavý baťoh, která plynule navazuje na 
loňský ročník. Pokud se vám loni nepodařilo nasbírat všech pět 
razítek nezbytných pro získání odměny, můžete v započaté hře po-
kračovat letos. V případě, že jste o soutěži dosud neslyšeli a rádi 
byste se zapojili, vyzvedněte si v některém z informačních cen-
ter ilustrovanou herní mapu. Odměny za nasbíraná razítka budou 
vydávány na vybraných místech, kde se prostřednictvím vyplnění 
registračního formuláře můžete zapojit i do slosování o hodnotné 
ceny, které proběhne za oba ročníky 4. října 2021. Více informací 
najdete na webu www.toulavybatoh.cz. 
Celé prázdniny se v Kladském pomezí ponesou v duchu zážitků, 
nových poznatků i zábavy díky česko-polskému projektu Festival 
zážitků! Devět míst na české i polské straně hranice ožije tradi-
cemi. Festivalové aktivity budou probíhat každý prázdninový den  
s opakováním v týdenních cyklech. Účastníci se seznámí s nejrůz-

deže, kde se v roce 1973 stala ředitelkou. Dálkově studovala Vyso-
kou pedagogickou školu. Byla velice aktivní a organizačně schop-
ná. Domov mládeže byl umístěn ve 3 budovách – Králíček, Merkur 
a klášter.  Chtěla, aby žáci měli na internátě dobré podmínky pro 
studování a ubytování. V roce 1976 započala s rekonstrukcí DM 
Králíček, kde byly vybudovány jednotlivé pokoje, učebny, jídelna, 
fotokomora a malá tělocvična. Později pak na louce u Metuje byla 
postavena budova tělocvičny. V roce 1992 prosadila na Minister-
stvu školství zřízení Praktické školy pro děti ze slabších sociálních 
rodin, dětských domovů a děti zdravotně postižené. Vyučovaly se 
zde obory kuchař, cukrář, švadlena, údržbář, zahradník a pečova-
telka. Pro realizaci těchto oborů bylo nutné provést rekonstrukci 
budov Merkuru a kláštera. Tím vzniklo kvalitní ubytování a prosto-
ry pro výuku jednotlivých oborů. Ve sklepním prostoru Merkuru 
vznikla ve skalním masivu místnost pro společenské setkávání.  
V průčelí budovy pak byla zřízena prodejna oděvů.
V budově kláštera byla zmodernizována velká kuchyně a jídelna, 
kde se vařilo nejen pro žáky, ale i pro veřejnost. Na zahradě byl zří-
zen skleník, kde se žáci učili pěstovat květiny. V pozdějších letech 
vznikla v přední části budovy „Klášterní čajovna“, kde obsluhovali 
žáci školy.  
Od roku 1993 byla každoročně na zámku pořádána výstava „Váno-
ce s květinou,“ s krásnou vánoční výzdobou, na které se podíleli 
žáci svými výrobky ze všech studijních oborů. Tato výstava byla 
velmi oblíbená a hojně navštěvovaná.
 Vše, co Klema dělala, bylo pro žáky školy. Chtěla jim nahradit to, 
co mnohým chybělo doma a umožnit jim dobrý start do dalšího 
života. V roce 2002 odešla do důchodu a zanechala po sobě velký 
kus obětavé práce pro blaho dětí.
V roce 2018 jí byla v klášteře Milosrdných bratří v kostele sv. Šimo-
na a Judy v Praze udělena „Cena Celestýna Opitze“, za dílo pomoci 
dětem s postižením, poskytnutí možnosti vzdělávání a pomoc při 
směřování života těchto dětí. Při předávání ceny bylo velmi výstiž-
ně řečeno: „Byla to žena s velkým srdcem!“

J. Kašparová za všechny přátele, kteří si jí vážili a měli ji rádi.

nějšími řemesly, regionálními zvyky či tradičními pokrmy a jejich 
výrobou. Součástí bude i soutěž o věcné ceny a mimořádný zážitek 
pro toho, komu se jako prvnímu podaří navštívit sedm festivalo-
vých míst. Pro více informací navštivte web www.festivalzazitku.cz. 
Spoustu dalších novinek a inspirace, kam se v létě v našem re-
gionu vydat za zážitky, poznáním či do přírody, najdete v letních 
novinách Kladského pomezí, které vyjdou 8. června. Poté budou  
k dostání na pultech informačních center a v elektronické podobě 
také na našich webových stránkách www.kladskepomezi.cz.

Markéta Tomanová
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V ammannu zvyšují výrobu a rozbíhají nové projekty

Jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu je společ-
nost AMMANN Czech Republic, a. s., z Nového Města nad Metují. 
Patří mezi několik málo světových producentů těžké hutnící tech-
niky. Každý rok opouští brány tohoto podniku více než 2 800 strojů 
– od malých příkopových válců až po stroje vážící 28 tun! Na výro-
bě tohoto množství se podílí 474 zaměstnanců na různých pozicích 
– od konstrukce a výroby až po údržbu či finance. Přičemž práce 
každého zaměstnance má pro firmu velký význam.
CoVid-19 a doba po něm
V uplynulém roce se AMMANN, stejně jako většina firem, musel 
vypořádat s pandemií COVID-19. Nicméně tuto situaci firma vní-
mala jako příležitost, aby začala pracovat lépe a efektivněji. Jed-
ním z hlavních impulsů byl příchod nového generálního ředitele 
Mariana Stadlera, pod jehož vedením došlo k akcelerování aktivit, 
vedoucích k celkovému zlepšení firemních procesů, jako předpo-
kladu pro udržení si konkurenceschopnosti společnosti i do dal-
ších let. „Od chvíle, kdy jsem poprvé vstoupil do AMMANNU mi bylo 
naprosto zřejmé, že firma je plná velmi zkušených a nesmírně loa-
jálních zaměstnanců, s jejichž pomocí bude možné postupně do-
stihnout naši konkurenci v oblastech, ve kterých naše společnost 
v minulosti poněkud zaostala,“ říká nový ředitel po roce působení 
v čele závodu. 
Pandemii COVID-19 zde zvládli velmi dobře. „Pochopitelně jsme 
měli obavy o každého zaměstnance, který onemocněl, ale jsme 
šťastní, že žádný z nich neměl těžký průběh vyžadující hospitali-
zaci. Rozhodli jsme se aktivně utkat s touto nemocí a už od února 
jsme ve spolupráci s náchodskou nemocnicí začali testovat naše 

zaměstnance. Začali jsme na bázi dobrovolnosti a do testování se 
zapojili všichni,“ neskrývá svou hrdost Marian Stadler.  
Společnost očekává, že v novém období dojde k růstu objednávek 
– a na to se již teď musí připravit. „Zvýšili jsme efektivitu výroby, 
ale potřebujeme posílit naše stavy zaměstnanců, abychom mohli 
uspokojit naše zákazníky. Své uplatnění u nás najdou konstruktéři, 
elektroinženýři, svářeči, obráběči kovů, zámečníci a montážní děl-
níci,“ uvádí Zdeněk Tesař, HR manažer.
Nesmíme zapomenout ani na vývoj nových strojů, který firmě za-
jistí konkurenceschopnost i v budoucnu. Konstrukční oddělení 
pracuje na tom, aby stroje splňovaly přísné bezpečnostní i ekolo-
gické limity. Vedle nových motorizací vyvíjí i prototyp stroje, který 
bude pohánět výhradně elektrická energie. I v oblasti stavebních 
strojů se stále více klade důraz na ekologickou odpovědnost, k níž 
se připojují i světově významné stavební společnosti. 

Nová výroba v novoměstském závodě
Skutečnost, že si závod stojí velice dobře i v rámci celé skupiny 
AMMANN Group, potvrzuje i fakt, že se od září zahajuje výroba 
obaloven a betonárek. V této oblasti je společnost na světové 
špičce. Vedení firmy si velice váží toho, že závod v Novém Městě 
dostal důvěru majitele firmy a bude moci rozšířit svůj výrobní pro-
gram, který přinese nové pracovní příležitosti pro odborné výrobní 
profese. Zároveň tím vzniká prostor pro další investice do našeho 
závodu. Jedná se o objemné technologické celky, které se budou 
vyrábět pro zákazníky po celém světě. První vzorky mají opustit 
závod již na podzim a počítá se s tím, že od nového roku bude 
počet zakázek stoupat.
Má smysl pracovat pro aMMaNN 
AMMANN je finálním výrobcem, nikoliv článkem v dodavatelském 
řetězci. To dává firmě punc určité výjimečnosti. Každý zaměstna-
nec si totiž může sáhnout na konkrétní produkt, na jehož výrobě 
se podílel. „Naše stroje najdete na velkých stavbách u nás i v za-
hraničí. Pracují na výstavbě silnic a dálnic, železnic a rozsáhlých 
výrobních komplexů. Pracují skvěle a jsou bezpečné. V neposlední 
řadě poskytujeme našim zákazníkům dokonalou podporu a servis. 
To dělá z AMMANNU firmu, pro níž má smysl pracovat,“ uzavírá Ma-
rian Stadler. 

placená inzerce
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Zubní pohotovost – červen 2020
Zubní pohotovost je zajišťována v sobotu, 

v neděli a ve svátek od 8.00 do 12.00 hodin.

 
sobota 5. června
Neděle 6. června
MDDr. Jan Petřík

Kamenice 113 (Pasáž Magnum)
Náchod

Tel.: 724 086 199

sobota 12. června
Neděle 13. června

Zubní lékař Eva Lucyna Perez-Cruz 
(Dentator, s. r. o.)
Karlovo nám. 179

Náchod (budova České spořitelny)
Tel.: +48 792 833 635

sobota 19. června
Neděle 20. června

MUDr. Jarmila Podškubková
Větrník 720, Červený Kostelec

Tel.: 491 462 331

sobota 26. června
Neděle 27. června

MUDr. Eliška Pištorová
Komenského 72

Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 923

Klub seniorů dobrá pohoda / okénko pro naše seniory – červen 2021

Vážení a milí senioři!
Všechny srdečně zdravím. Jsem ráda, že vás mohu pozvat na 
krátkou společnou vycházku do přírody. Čekali jsme všichni 
hodně dlouho, než se nám to přání splnilo.
První vycházku plánuji ve čtvrtek 3. června ve 14.00 h. - sraz 
před sokolovnou.
druhou vycházku na čtvrtek 10. června ve 14.00 h. Sejdeme 
se u prodejny Penny, náším cílem bude letiště.
17. června ve 14.00 h. se sejdeme u kina. Zde se budou vybí-
rat peníze na zájezd do středních Čech, a to 470 Kč. Prosím, 

připravte si drobné. Doufám, že již bude možné posezení
 v naší společenské místnosti.
Na zájezd do středních Čech, kde navštívíme Kolín a Průho-
nický park, již máme pevný termín dne 27. června. Odjíždíme 
od kina v 7.00 h.
V minulém zpravodaji došlo k chybě telefonního čísla, proto 
se omlouvám a dávám správné - tel.: 723 699 654.

Zdraví a těší se
Věra Mimrová

s p o r t

Asociace turistických oddílů mládeže, oddíl Stopa a odbor KČT 
Nové Město nad Metují  pořádají

V SOBOTU 5. 6. 2021 XXVII. ROČNÍK POCHODU

POHÁDKOVÝ ŠMAJD
SE STOPOU
Start:  13.00 -15.00 hodin od novoměstské sokolovny
Cíl:     na tábořišti U Rezku
Délka trasy:  cca 5 km, trasa vhodná pro kočárky

Cestou na vás čekají na kontrolách pohádkové postavy, u kterých budete plnit různé úkoly. 
V cíli bude možnost si zakoupit pivo, limo, kávu, čaj a drobné pečivo.
Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč a členové KČT 15 Kč. Všechny dětské vstupenky jsou výherní.

Kontakt na pořadatele:  Soňa Novotná 723 270 643.  Tuto akci podporují firmy a dobrovolníci z Nového Města n. Met. a okolí.
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TÁBOR
LETNÍ 
PŘÍMĚSTSKÝ 

FLORBALOVÝ

23. - 27. 8. 2021

ce
na 800 Kč 

(doto
vaná ESF O

pera
čn

í p
ro

gra
m

za
městn

anost 
)

 
 

 
• Mateřské centrum Na zámečku • Husovo nám. 1202, 549 01 Nové Město nad Metují • 

• www.mcnazamecku.cz • mcnazamecku@gmail.com • 774 549 011 • 

 
 

 
 
 
 

 

Příměstský tábor pro děti 3-6 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    26.7. – 30.7. 2021 

  2.8. –   6.8. 2021 
 

 

    7:00 – 15:30 hodin  
 

 
 

    700 Kč/týden  
 

 
 

elektronická přihláška na webu MC 
vedoucí: Věra Plíhalová 

 
tábory jsou určeny pro děti zaměstnaných nebo podnikajících rodičů s trvalým bydlištěm v 

Novém Městě nad Metují a okolí 
 

turnusy: 

doba: 

cena: 

celodenní program, 
stravování, pitný 

režim, výlety, 
táborové tričko 

 

 
 

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

  
 

 

 

 
ŠKOLA PRÁVNÍHO MINIMA  

PRO RODIČE 

 

Seminář pro rodiče  

z projektu Komunitní vzdělávání v MC  

 
➢ Jak ukončit pracovní poměr, co je výpověď, dohoda, kdy 

vzniká nárok na odstupné, jaké závazky a práva jsou s nimi 
spojené.  

➢ Musí zaměstnavatel po skončení MD a RD zaměstnat? Jak 
plánovat a zrealizovat návrat do zaměstnání po rodičovské 
dovolené, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele.  

➢ Jak vyžadovat částečný úvazek, na co si dát pozor při 
uzavírání nového pracovního poměru.  

➢ Kdo platí zdravotní a sociální pojištění? 
➢ Kdy vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti? 
➢ Jakou pomoc očekávat od úřadu práce?  
➢ Na co si dát pozor při uzavírání nového pracovního poměru? 

Přednáší: 

Mgr. Lenka Sedlářová 
Odborná sociální poradkyně 

Občanské poradenské středisko, o.p.s. 
Občanská poradna Náchod 

ČTVRTEK 24.6.      9:00 - 11:00 
 

Vstupné:  pobytné 
35 Kč/rodič+dítě  
Přihlášky online předem! 
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T. J. Sokol Nové Město nad Metují pořádá 
 

Velkou cenu Nového Města nad Metují v athénském šplhu  
 

sobota 26. 6. 2021, od 12:30 do 16 hodin,  
Husovo náměstí  

 
▪ Závody pro děti a mládež na 3 m dlouhém laně,  
▪ Závody pro mládež a dorost na 4,5 m dlouhém 

laně,  
▪ Závody pro příchozí na 4,5 m dlouhém laně, 
▪ Hlavní závod na 14 m dlouhém laně,  

➢ předpokládaný start ve 14 hodin 
 

Záštitu nad závodem převzalo město Nové Město nad Metují 
 
 

informace: sokol-novemestonm.webnode.cz 

Vo-Cečko trénuje na plný výkon
Květen byl ve znamení návratů, a to především návratu k trénin-
kům na kurtech, k tradičním a již dříve zaběhnutým tréninkům, 
které nás všechny dostanou zpět do formy. Opět se nám rozběh-
ly tréninky, které nám fungovaly před covidem, a to bez nějakých 
větších změn. Také se nám pomalu, ale jistě, otevírají nové trénin-
ky pro školní děti, které se na začátku 2. pololetí kvůli omezením 
rozjet nemohly.
A proto bych vás tímto ráda pozvala do naší skvělé party, přidejte 
se k nám, ať už máte jakýkoliv věk. Na nic tedy nečekejte a pojďte 
se s námi hýbat! 

Volejbalový tábor splněných snů
Dovolte, abych vaše ratolesti pozvala na náš příměstský tábor spl-
něných snů.
Tento „příměšťák” je zaměřen na všeobecné sportování předškol-
ních dětí a dětí 1.-3. tříd, se spoustou pohybu a samozřejmě mini-
volejbalu. Společně s námi prožijí dny plné dobrodružství, zába-
vy, soutěží, her a zážitků, získají nové zkušenosti, o kterých se jim 
možná ani ve snech nezdálo. Termín tohoto příměstského tábora 
je 16.-20.08.2021 a volná místa nám rychle mizí, proto neváhejte 
a pošlete nám přihlášku ještě dnes.

Za Vo-Cečko zdraví Hanča Ptáčková
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sPaRtaK CHCe V dalŠÍ seZoNě ataKoVat 
PŘedNÍ PŘÍčKY taBulKY
V „A” týmu mužů nás čekají v následující hokejové sezoně velké 
změny.
Spartak již zveřejnil jména nově příchozích hráčů, která mají tým 
výrazně posílit. Mimo hráčů je ohlášen i příchod nového trenéra. 
Předseda klubu V. Vik chce v tomto ohledu dokázat, že Spartak 
bude v další sezoně velmi silným soupeřem.

tomáš topol, trenér „a” mužstva
Jeho působení jste mohli zaznamenat 
ve II. lize: Manager a trenér HC Trut-
nov, na lavičce Dvora Králové. Dále 
také v HC Sršni Kutná Hora, HC Ko-
houti Česká Třebová, Pardubice, Chru-
dim a v posledních třech sezónách HC 
Čáslav. 
Co trenéra přivedlo právě do NMnM?
„Ohromná motivace, vystoupení z ta-
kové té komfortní zóny, něco se poku-
sit vybudovat a udělat lepší výsledek, 
než byl doposud. Nové vedení, nová 
startovací čára pro nás všechny. Ta-

kové angažmá mě baví. Vlastně jsem měl vždy takové, nikdy jsem 
nepřišel do úspěšného týmu. To by mě asi nebavilo. “
“Určitě bych chtěl hrát hokej, aby nám začali chodit lidi, útočný, ale 
i takový zdravě agresivní hokej, založený na týmové práci. Indivi-
duality mě nezajímají. Tým, tak jsem to ctil od začátku a ctít budu. 
Chci, aby ti kluci měli mezi sebou partu a tím to bude i fungovat na 
ledě. Pomáhat jeden druhému. Tomu se musí podřídit. “

Josef čáp, brankář
V brankovišti vystřídá Zdeňka Bígla, 
který se rozhodl ukončit svou hokejo-
vou kariéru, Josef Čáp.
Pepa se vrací do Spartaku po 5 letech, 
kdy se dohodl s předsedou klubu HC 
Rodos Dvůr Králové n. L. p. Teodori-
disem, na odchodu především kvůli 
pracovní vytíženosti.
„Velký vliv na mé rozhodnutí vrátit 
se zpět do klubu měl příchod trenéra  
T. Topola, který mě kontaktoval ještě 
před ukončením předešlé sezóny. Ne-
smím také opomenout, že si chci po 

dlouhé době opět zahrát po boku bývalých spoluhráčů z mládež-
nických kategorií a pomoci NM opět hrát tam, kde bylo zvyklé, tedy 
o medailové příčky.
Rozdíl zde očekávám hlavně v rychlosti a bruslení. Přece jen po-
slední sezóny 2. liga opravdu kvalitou rostla a hrály ji bývalé ex-
traligové hvězdy (Rolinek, Sýkora, Bednář a jiní),  které jí zajistily  
i velký divácký zájem a  neméně zkušeností.
Nicméně o motivaci mám postaráno, chci dostat NM co nejvýše, 
takže motivace mi rozhodně nechybí.”

Matěj Klust, obránce
Matěj naposledy v poslední nedohrané sezóně oblékl dres Ná-
choda, v předešlých sezónách působil ve Dvoře Králové, Novém 
Bydžově a druholigovém Trutnově. V poslední dohrané sezóně 
2019/2020 se stal dokonce „kometou” ročníku, podařilo se mu 
vyhrát kanadské bodování obránců celé soutěže (pozn. 38 bodů 
[15+23] z 27 utkání).

Mimo tyto zkušenosti Matěj strávil 
dva roky v Americe, kde hrál hokej.  
V čem vnímal největší rozdíl?
„Překvapilo mě, jak probíha-
jí tréninky a že se neustále bojuje  
o místo v týmu a sestavě. Kolikrát se 
to na tréninku i popralo. Prostě každý 
musel makat minimálně na 100 %, aby 
se dostal do zápasu. Kdo nemakal, 
tomu to dal zbytek týmu pěkně „se-
žrat.” „Jeden z hlavních důvodů, proč 
přicházím do Spartaku je  příchod tre-
néra Tomáše Topola, jehož styl tréno-

vání mi sedí. Zároveň vím, že si vždy tým dokáže srovnat a nastavit 
jej tím správným směrem. Pro sbírání bodů budu dělat maximum  
a když jsem se dozvěděl o příchodu Čapína (gólman Josef Čáp), tak 
mi  nic jiného nezbývá, než hrát po jeho boku. Jemu bych totiž moc 
gólů nedal. Rozhodně se i těším, že si opět zahraju s klukama ze 
Dvora. Nerad jsem hrál proti klukům, které znám celý hokejový ži-
vot - a navíc pocházíme ze stejného města.“

Václav Petr, obránce
Vašek do Spartaku přichází po pů-
sobení v Trutnově, v minulých sezo-
nách jsme jej vídali zejména v dresu 
Hronova. Kromě našeho týmu oblé-
kal rovněž i dresy Jaroměře, Hronova  
a v mládežnických kategoriích i Hrad-
ce Králové. Má za sebou působení  
v ligové soutěži, kdy ve II. lize odehrál 4 
sezony. Start minulé sezony jej zastihl  
v Hronově, ovšem následně se přesu-
nul do druholigového Trutnova. Bo-
hužel zastavení ligy mu neumožnilo 

rozšířit své statistiky v této soutěži. Z Trutnova se tak nyní vrací 
po šesti letech zpět do mateřského oddílu. „Očekávám velmi za-
jímavý ročník. Kostra týmu je velice podobná a stabilní. Skvěle se 
to doplnilo brankářem a hlavním trenérem. Pokud všichni budou 
pravidelně chodit na tréninky, bude se nás scházet minimálně 15, 
můžeme pomýšlet na dobrou sezonu. Ve Spartaku je nyní opravdu 
dobrá věková generace. Pokud všichni budou držet pospolu, může 
Spartak opět myslet na nejvyšší příčky v tabulce.”

dominik Kubišta, útočník
Rodák z Pardubic se hokejově vyučil 
právě v místě svého rodiště, v do-
spělém hokeji oblékal dresy druholi-
gových týmů. V  poslední sezoně byl 
na soupisce týmu SK Kadaň v Chance 
lize, odkud míří do Spartaku, kde roz-
šíří a posílí útočnou sílu Spartaku.
„K přesunu do krajské ligy mě vedlo 
zejména to, že jsem dostal zajímavou 
pracovní nabídku, která by se dala 
velmi obtížně skloubit s hraním v 1., 
respektive i 2. lize. Na hokej jsem však 

nechtěl po těch letech úplně zanevřít, takže mi krajská liga přišla 
jako nejvhodnější cesta a řešení.  Rád bych, abychom se určitě 
pohybovali v horní části tabulky. Je pro mě velmi důležitá vnitřní 
atmosféra kabiny a parta. Pokud v tomto směru bude vše v poho-
dě, určitě můžeme být úspěšní a přilákat diváky na zimák.”

Jana Reichmann
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Rozloučení se zesnulými
V dubnu 2021 z našich řad odešli

Jiří Pechanz
Marie Ševcová
Věra Rottová

Miroslav Hejnyš
Milena Macháčková

Jan Kantorik
Lubomír Cvrček
Marie Nodlová

Blažena Prausová

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

Nově otevřená 

urologická ambulance
na poliklinice Náchod

       Němcové 738, Náchod 54701

Kontakty:

telefon 737 253 989
email: ordinace@urologienachod.cz

web:   www.urologienachod.cz

placená inzerce
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Koupím jakékoliv
 mince a bankovky,

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

i neplatných peněz směnárnou.
Jsem členem České numismatické

společnosti. Seriozní jednání.
Petr Bárta, Husovo náměstí 1229

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

telefon 491 470 530 nebo 602 107 815

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

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-
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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

Nové Město nad Metují 190x52 mm 4B 2021 „Tchán 2“

Proč jen jsem si
nenechal poradit!

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.800 404 010



www.nabytek-polo.cz

POLO NÁCHOD  s.r.o

Na Písníku 206 - Náchod

tel.: 491 427 748

židle
stoly

kuchyneobývací stenyNÁBYTEK POLO

NÁBYTE
KYTEKNÁBYTE
K

www.nabytek-polo.cz

POLO NÁCHOD s.r.o.

Kladská 206

Náchod

tel.: 774 850 052

Otevřeno: 

po–pá  8–17, so 9–12

•	 veškerý	z
ákaznický	

servis,	

	 rozvoz	zbo
ží,	montáž	náby

tku

•	 kuchyně
	od	návrhu

	až	po	montáž

•	 v	sortimentu	kvalit
ní	české	se

dací	soupr
avy

•	 postele	a
	matrace,	židl

e,	stoly,	ob
ývací	stěny

•	 dětské	p
okoje,	kan

celářské	ži
dle	a	stoly	

•	 předsíně
,	šatní	skřín

ě,	bytové	d
oplňky

NÁBYTEK
u hranic s Polskem

1997

založeno
v roce

•	 veškerý z
ákaznický

servis,

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 18.03.2021   14:49:13



www.kladskepomezi.cz

P O L S K O

Č E S K Á
R E P U B L I K A

Horní Malá Úpa

Pec pod 
Snežkou

Svoboda 
nad Úpou

Trutnov

HRADEC
KRÁLOVÉ

Náchod

Adršpach

Teplice 
nad Metují

Police 
nad Metuji

Hronov

Česká Skalice

Jaroměř

Karlów

Kudowa Zdrój

CYKLOBUSY
KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

Nechte se dovézt společně s Vaším kolem 
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí, 

Krkonoš a do polských Stolových hor.

ČERVENÁ LINKA

Hradec Králové - Náchod - Adršpach - Trutnov 
Pec pod Sněžkou - Pomezní Boudy

TA M ODKUD -  K A M ZPĚT

čas odjezd • zastávky • příjezd čas

7:10 Hradec Králové,Terminál HD …

7:30 Jaroměř, Na Špici …

7:35 Jaroměř, aut. st. …

7:50 Česká Skalice, nám. …

8:01 Náchod, Staré Město, rozc. …

8:05
8:10

Náchod, aut. st. 18:40

8:20 Velké Poříčí, pošta 18:30

8:25 Hronov, aut. st. 18:25

8:33 Bezděkov n. Met., Na Mýtě 18:18

8:40 Police n. Met., aut. st. 18:10

9:00 Teplice n. Met., nám. 17:50

9:05 Teplice n. Met., skály 17:45

9:15 Adršpach, skály 17:35

9:20 Adršpach, Horní Adršpach, žel. zast. 17:25

( Jívka, Janovice, host. (

( Jívka, aut. st. (

( Jívka, rozc. SKJ (

( Radvanice, aut. st. (

9:33 Chvaleč, kino 17:10

9:50
9:55

Trutnov, aut. nádr. 16:50
16:45

10:10 Svoboda n. Úpou, aut. st. 16:25

10:17 Horní Maršov, most 16:20

10:22 Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa 16:15

( Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám. 16:10

( Pec p. Sněžkou, aut. st. 16:05

( Pec p. Sněžkou,Velká Úpa, nám. 16:00

( Horní Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa 15:55

10:37 Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn 15:45

10:47 Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy 15:35

MODRÁ LINKA

Náchod - Kudowa Zdrój - Karłów

TA M ODKUD -  K A M ZPĚT

čas čas čas
odjezd • příjezd

zastávky
čas čas čas

8:10 10:10 13:10 Náchod, aut. st. 9:29 12:49 15:49

( ( ( Náchod, Běloves, Ida ( ( (

( ( ( Náchod, CLO ( ( (

( ( (
Kudowa Zdrój, 

Slone, CLO
( ( (

8:20 10:20 13:20
Kudowa Zdrój, 

dw. kol.
9:19 12:39 15:39

( ( (
Kudowa Zdrój, 
ul. Zdrojowa 

( ( (

8:24
8:26

10:24
10:26

13:24
13:26

Kudowa
Zdrój 

9:15
9:13

12:35
12:33

15:35
15:33

8:37 10:37 13:37
Karlów, 

Bledne skaly
9:00 12:20 15:20

8:49 10:49 13:49 Karlów 8:50 12:10 15:10

* obě linky jezdí od 29.5.2021 do 30.9.2021 v sobotu, neděli a ve svátky.
V době letních prázdnin od 1.7. do 31.8.2021 jezdí každý den. 

Na obou linkách platí tarif IREDO. S ohledem na epidemickou situaci 
doporučujeme si aktuální jízdní řády ověřit na webových stránkách.
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