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Velikonoce v Nováči 2021
V souvislosti s pandemickými opatřeními letos Městský klub ve spolupráci se školami, provozovateli památek a spolky 
uspořádal akci Velikonoce v Nováči 2021. Pro rodiny s dětmi byly připraveny úkoly od MŠ Na zámečku a ZŠ Komenského. 
Po městě jsme rovněž mohli spatřit velikonoční stromky, které bylo možné spolu s výlepovými plochami ozdobit vlastní-
mi dekoracemi. Na uvedených snímcích můžeme, díky členům facebookové skupiny Mystery of Nové Město nad Metují, 
spatřit střípky z celé události.

Jiří Švanda

Velikonoční stromek u Městské knihovny (Radka Vorlíčková)

Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček... (Veronika Kynclová)

Velikonoční keř před ZŠ a MŠ Krčín (Iva Hejzlarová)
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Velikonoční dekorace u MŠ Na Františku (Jiří Švanda)

Město na skále vítá jaro (Matěj Prouza)

Zdobení výlepové plochy malovanými vajíčky (Markéta Mrázková)
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Otázky pro tajemníka
V květnovém čísle vám přinášíme rozhovor 
s tajemníkem Městského úřadu Nové Měs-
to nad Metují Bc. Petrem Tyčem. V otázkách 
se zaměříme na nedávno vydanou Zprávu  
o činnosti úřadu a dotkneme se i některých 
novinek, určených občanům města.

Městský úřad Nové Město nad Metují vydal 
na začátku dubna Zprávu o činnosti Měst-
ského úřadu za rok 2020. Jaké informace se 
zde občané dozvědí a kde je najdou?
Tuto zprávu vydáváme již sedmým rokem  
a navazujeme tak na dobrou praxi před-
chozích let. Jedná se o obsáhlý materiál 
(obsahuje 100 stran), ve kterém jsou za 
rok 2020 podrobně zpracovány informace 
o činnosti odborů a oddělení MěÚ a dále  
i Městské policie, interního auditora a po-
věřence na ochranu osobních údajů. Zprá-
va obsahuje přehlednou organizační struk-
turu úřadu a na ni navazující systém řízení. 
U každého odboru i oddělení je zpracován 
výčet jejich činností podle jednotlivých 
oblastí a daných kompetencí. Tento pře-
hled je v některých případech doplněn  
i o odkazy na právní normy, podle kterých 
je postupováno. To se týká především ob-
lasti přeneseného výkonu státní správy, 
který MěÚ zajišťuje. Na tyto informace pak 
ještě navazuje výčet prováděných úkonů 
v jednotlivých agendách v průběhu roku 
2020 a srovnání s roky předcházejícími.  
U odborů či oddělení, jejichž činnost je 
přímo navázána na městský rozpočet, na-
jde občan i přehled o hospodaření s tě-
mito financemi. Rok 2020 byl ve srovnání 
s léty předchozími značně specifický. Naši 
činnost po větší část roku totiž velmi vý-
razně ovlivnila koronavirová pandemie. 
Musela být přijata omezující opatření, což 
ve svém důsledku mělo dopad i na některá 
statisticky zajímavá čísla ve Zprávě uvede-
ná. Především to je zřetelné u meziročních 
srovnání, jako jsou počty vedených řízení, 
vydaných rozhodnutí, počty vzdělávacích 
akcí apod. Samozřejmě, že určité negativní 
dopady lze zaznamenat např. i v rozpočto-
vé oblasti. Společnou snahou vedení města  
a všech zaměstnanců Městského úřa-
du Nové Město nad Metují je být úřadem 
přívětivým, otevřeným a přátelským k ob-
čanům i partnerům a zároveň být úřadem 
profesionálně a transparentně fungujícím. 
Věřím, že přes problémy, které nám všem 
rok 2020 přinesl, se nám to dařilo a že i tato 
naše Zpráva o činnosti přispěje k ještě lep-
ší informovanosti občanů a zároveň pomů-
že i k vyšší kvalitě vzájemné komunikace.
Zpráva je k dispozici na www. stránkách 

města viz: https://www.novemestonm.cz/
urad/dokumenty-mesta-a-meu/vyrocni
-zpravy-meu/.

Již od loňského roku se všichni potýkáme 
s omezeními v rámci pandemie související 
s nákazou Covid-19. Jakým způsobem se 
současná situace dotkla fungování Měst-
ského úřadu a s jakými problémy se nej-
častěji nyní při své práci potýkáte?
Jak jsem již uvedl v odpovědi na předchozí 
otázku, tak rok 2020 byl ve srovnání s léty 
předchozími značně jiný. Po větší část roku 
naši činnost ovlivnila koronavirová pan-
demie. Vládní nařízení s pandemií souvi-
sející výrazně omezila standardní činnosti  
a postupy v mnoha oblastech práce našeho 
úřadu. To vše, bohužel, pokračuje i v roce 
letošním. Provoz úřadu pro veřejnost byl 
několikrát omezen jen na dva dny v týdnu, 
museli jsme průběžně přistupovat k regula-
ci počtů osob při vstupu do budovy, protože 
docházelo ke zvýšenému náporu návštěv-
níků. To se především týkalo agend v pří-
zemí úřadu, konkrétně na registru vozidel  
a registru řidičů. Snažili jsme se orga-
nizovat práci na jednotlivých odborech  
a odděleních dle metodiky a preventivních 
doporučení MV ČR. Tam, kde to bylo možné, 
jsme zavedli tzv. „směnování“, aby se pra-
covníci stejných agend nepotkávali a sní-
žilo se tak riziko nákazy a výpadku služby. 
Někteří pracovníci v některých dnech, pře-
devším tehdy, když nebyl úřad přístupný 
veřejnosti, vykonávali zadanou práci doma 
v tzv. „home office“ režimu. Při organizaci 
veškeré činnosti uvnitř úřadu velice přís-

ně dohlížíme na dodržování všech daných 
zásad, tj. nošení respirátorů, zachovávání 
nezbytných odstupů mezi osobami atd. 
Jednání více účastníků, kde je to jen trochu 
technicky i obsahově možné, probíhají na 
bázi dálkových přístupů – tj. ve formě „on-
line“. V dubnu jsme měli pro veřejnost za-
tím otevřený pouze přední vchod a ve vstu-
pu do úřadu jsme měli vytvořený koridor, 
který napomáhal k regulaci počtu návštěv-
níků na dopravních agendách. Pokud dojde  
k dalšímu rozvolnění, tak bychom od květ-
na velice rádi již otevřeli oba vchody do 
budovy a zrušili i omezení ve vstupním 
prostoru do budovy. Věřím, že se těchto 
zlepšení dočkáme a budeme mít možnost 
poskytovat služby občanům města i celého 
správního obvodu v plném rozsahu tak, jak 
byli zvyklí před pandemií. 

Novinkou v letošním roce je možnost sle-
dovat jednání Zastupitelstva města on-li-
ne. Jaký byl zájem o první přenos, který se 
konal v březnu? Máte již nějaké ohlasy od 
veřejnosti?
Úvodem bych chtěl moc poděkovat ře-
diteli Městského klubu (MK) p. Zdeňku 
Krákorovi, zaměstnanci MK Danu Outra-
tovi a Ing. Pavlovi Benírškemu z MěÚ za 
zajištění prvního streamového přenosu  
z jednání zastupitelstva v Kině 70. Přenos 
zastupitelstva proběhl 18. března 2021 
od 16 do cca 21:20 hodin. Z podkladů od  
Z. Krákory uvedu několik zajímavých údajů. 
Přenos byl otevřen 483x, jedinečných pří-
stupů bylo 271, průměrná doba sledování 
30 minut. Nejvyšší současný počet sledují-
cích byl 70, po většinu doby bylo sledová-
ní mezi 30 až 40 osobami. Největší počet 
přístupů byl z mobilních telefonu (268),  
z počítače (176) a z TV (21). Obecně lze říci, 
že lidé sledující zastupitelstvo z TV a počí-
tače sledovali přenos delší čas (či většinu 
času). Lidé z mobilních telefonů byli při-
pojeni po kratší dobu, ale vícekrát. Záro-
veň bylo při tomto zasedání ZM umožněno  
i vzdálené on-line připojení několika za-
stupitelů. Přímé ohlasy od veřejnosti jsem 
oficiálně nezaznamenal, ale věřím, že této 
nové možnosti, o které rozhodlo zastupi-
telstvo, budou občané využívat a díky tomu 
získají další informace a vhled do proble-
matiky, kterou zastupitelé v průběhu vo-
lebního období řeší. 

Děkuji za rozhovor! 
(EK)

Bc. Petr Tyč
tajemník
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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. 61
Zasedání RM proběhlo dne 22. března 2021 
za účasti všech sedmi radních (část radních 
připojena on-line). Program jednání obsa-
hoval 36 bodů a jednání trvalo od 13.00 do 
16.39 hodin. 

Školství, kultura a sport:
» RM vzala na vědomí informaci ředitelky 
Městské knihovny Nové Město nad Metují 
o převodu defibrilátoru LIFEPACK CR Plus 
z majetku Městské knihovny do majetku 
Místní skupiny Českého červeného kříže 
Nové Město nad Metují.
» RM zrušila akci Brány města dokořán, 
která se měla konat v sobotu 17.04.2021 na 
Husově náměstí.
» RM souhlasila s bezplatným záborem 
veřejného prostranství na krátkodobé par-
kování cca 30 automobilů na části Husova 
náměstí na vyvýšené ploše před „vlaštov-
kami“ v neděli 04.07.2021 od 12.00 do 15.00 
hodin v rámci akce „Sraz vozidel Audi“, kte-
rou pořádá pan [osobní údaj odstraněn], za 
podmínky, že budou dodržena veškerá, v tu 
dobu platná opatření proti šíření pande-
mie Covid 19.

Rozvoj:
» RM souhlasila s umístěním turistické 
vývěsní mapy v prostoru za Spolkovým 
domem a s umístěním turistických smě-
rovek na kované konstrukci připevněné 
na fasádě domu č. p. 1225 na Husově ná-
městí (Spolkový dům). RM dále souhlasila  
s umístěním turistických směrovek na ko-
vané konstrukci připevněné na fasádě 
domu č. p. 78 na náměstí Republiky smě-
rem do Frintovy uličky.
» RM schválila smlouvu o právu provést 
stavbu „KABELIZACE OPTICKOU SÍTÍ NMNM
-VRCHOVINY“ mezi městem Nové Město nad 
Metují, jako vlastníkem pozemků, a společ-
ností GOLDWARE, s. r. o., T. G. Masaryka 64, 
Nové Město nad Metují, jako stavebníkem,  
a pověřila starostu jejím podpisem.
» RM schválila uvedení chodníku podél 
opěrné zdi v Nádražní ulici do provizorní-
ho stavu s povrchem z recyklátu a realizaci 
chodníku dle nové projektové dokumenta-
ce rekonstrukce chodníků v Nádražní ul., 
příští rok společně s rekonstrukcí chodníků 
v ulici za podpory dotace (varianta 3). Méně 
práce při realizaci varianty 3 činí 34.002,82 
Kč vč. DPH. V této souvislosti RM schváli-

la vícenáklady na realizaci opěrné zdi v ul. 
Nádražní na provedení římsy spodní opěr-
né zdi ze železobetonu a vícepráce na pro-
vedení provizorní úpravy chodníku štěrkem 
přes zimu v celkové výši 70.377,15 Kč vč. DPH 
a pověřuje Oddělení rozvoje města vysta-
vením objednávky na výše uvedené práce 
firmě STAVIX, s. r. o., které budou zahrnuty 
více - méně práce dle schválené varianty 
provedení chodníku.
» RM schválila zadávací dokumentaci na 
akci „Projektová dokumentace - stavební 
úpravy komunikace a chodníků v ul. Čela-
kovského, Nové Město nad Metují“ a sou-
hlasila s vyhlášením této veřejné zakázky.
» RM vzala na vědomí žádost pí [osobní 
údaj odstraněn] o opravu komunikace Zá-
řečí, a uložila Technickým službám upravit 
komunikaci doplněním a zaválcováním ka-
menivem frakce 4/8.
» RM vzala na vědomí předložené infor-
mace o postupu přípravy chystaných oprav 
na silnici I/14 v Novém Městě nad Metují  
v letošním roce a o postupu přípravy pro-
jektové dokumentace na rekonstrukci 
silnice I/14 v ul. U Zázvorky (akce Ředitel-
ství silnic a dálnic) a o postupu přípravy 
projektové dokumentace - „Rekonstrukce 
chodníků a veřejného osvětlení v ul. U Zá-
zvorky“ (akce města).

Různé:
» RM souhlasila s účastí našeho města  
v dobrovolnické akci „Ukliďme svět“, která 
se bude konat v sobotu 24. dubna 2021 do-
poledne.

Rada Města č. 62
Zasedání RM proběhlo dne 6. dubna 2021 
za účasti šesti radních (část připojena on-
line). Program RM obsahoval 32 bodů a jed-
nání trvalo od 13.00 do 15.00 hodin. 

Školství, kultura a sport:
» RM byla seznámena s návrhem Komise 
kulturní na rozdělení dotací na rok 2021 
spolkům působícím v oblasti kultury a bere 
tento návrh na vědomí ve znění přílohy  
k tomuto bodu.
» RM byla seznámena se zápisem č. 7  
z jednání Komise sportovní (dále KSPORT) 
ze dne 30.03.2021 a bere tento zápis na 
vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.  
V této souvislosti RM souhlasila s doporu-
čením KSPORT rozdělit v současné době 
na dotace sportovním klubům 80 % částky 
určené na sport dle „Kritérií pro přidělová-
ní dotací sportovním klubům“, které jsou 
přílohou č. 1 k Pravidlům pro výpočet výše 
dotace sportovním klubům působícím ve 
městě Nové Město nad Metují a zbývajících 
20 % (10 % KSPORT, 10 % RM) rozdělit až  
v době, kdy budou známy dotace na provoz 
sportovišť od Národní sportovní agentury.

» RM schválila poskytnutí dotací sportov-
ním klubům na sportovní činnost a provoz 
sportovišť takto: YOSHINKAN Nové Město 
nad Metují, z. s. - 42 tis. Kč, Klub českých 
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 a pověřila sta-
rostu podpisem smluv s jednotlivými žada-
teli, které jsou zpracovány dle platné vzo-
rové smlouvy.
» RM vzala na vědomí rezignaci Mgr. Kate-
řiny Hejzlarové na členství v KSPORT a dě-
kuje jí za její dosavadní práci. RM jmenova-
la Petra Kubištu novým členem KSPORT.
» RM schválila poskytnutí části dotace  
z rozpočtu města na rok 2021 Sportovnímu 
centru Nové Město nad Metují, z. s., ve výši 
50 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy se žadatelem zpracované dle plat-
né vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.

Majetkoprávní úkony:
» RM schválila smlouvu o výpůjčce po-
zemků: stp. č. 2436 o výměře 69 m2, p. p. 
č. 570/12 o výměře 3 780 m2, p. p. č. 570/13  
o výměře 630 m2 a části p. p. č. 2307 o výmě-
ře 4 000 m2, všechny pozemky v k. ú. Nové 
Město nad Metují, s účinností ode dne 11. 
04.2021, a to se zájemcem: Sportovní klub 
Nové Město nad Metují, z. s., se sídlem: 28. 
října 943, Nové Město nad Metují, za úče-
lem sportovního využití, umístění a údržby 
umístěných sportovních zařízení, volnoča-
sových a jiných prvků, hřišť a staveb vybu-
dovaných vypůjčitelem, a dále za účelem 
údržby zatravněných oplocených a neoplo-
cených ploch, na dobu neurčitou s půlroč-
ní výpovědní lhůtou. RM pověřila starostu 
podpisem smlouvy o výpůjčce pozemků.
» RM souhlasila s uzavřením smlouvy  
o výpůjčce části pozemku p. p. č. 2033/3  
o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plo-
cha, k. ú. Nové Město nad Metují, se zájem-
cem Romanem Lichým, za účelem umístění 
mobilní předzahrádky před provozovnou 
v domě č. p. 1205 na Husově náměstí,  
a to na dobu určitou ode dne 07.04.2021 do 
dne 10.10.2021 a ode dne 01.04.2022 do dne 
10.10.2022 za podmínek, že v souvislosti  
s užíváním nesmí docházet k poškozování 
chodníku, vypůjčitel si zajistí pro umístění 
předzahrádky příslušná povolení správních 
orgánů a je povinen řídit se podmínkami 
Regulačního plánu Městské památkové re-
zervace. 

Rozvoj:
» RM schválila realizaci nového kontej-
nerového stání v ul. Družební dle varianty  
č. 2 (uprostřed parkoviště NAD STOPEM). 
RM schvaluje novou položku rozpočtu 
města na rok 2021, Kontejnerové stání v ul. 
Družební - PD a RO - navýšení § 3722 - sběr  
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a svoz komunálních odpadů” ve výši 60 tis. 
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem ze 
stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská  
(§ 2219). RM ukládá Oddělení majetku města 
nechat zpracovat projektovou dokumentaci 
- Kontejnerové stání na parkovišti dle vari-
anty č. 2 v souladu s Manuálem městského 
mobiliáře města Nové Město nad Metují.
» RM souhlasila na základě předloženého 
protokolu o otevírání a hodnocení nabídek 
Komisí pro otevírání, posouzení a hodno-
cení nabídek, se zadáním veřejné zakázky 
malého rozsahu „Malá vodní nádrž Spy  
v Novém Městě nad Metují“ firmě VODA CZ 
SERVICE, s. r. o., Hořenice 45, Jaroměř, za 
nabídkovou cenu 641.313,06 Kč vč. DPH.
» RM schválila smlouvu o právu provést 
stavbu optické sítě s názvem „KABELIZACE 
OPTICKOU SÍTÍ ULICE NERUDOVA“ na po-
zemcích p. č. 2034/6, 437/4, 441/1, 437/8, 
k. ú. Nové Město nad Metují, mezi městem 
Nové Město nad Metují a firmou GOLD-
WARE, s. r. o., T. G. Masaryka 64, Nové Město 
nad Metují a pověřila starostu jejím podpi-
sem.  
» RM souhlasila, na základě předložených 
protokolů o otevírání a hodnocení nabídek 
Komisí pro otevírání, posouzení a hodno-
cení nabídek, se zadáním veřejné zakázky 
malého rozsahu „Stavební úpravy a dopl-
nění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město 
nad Metují“ firmě Matex HK, s. r. o., Klad-
ská 181/55, Hradec Králové, za nabídkovou 
cenu 2.940.294,74 Kč vč. DPH.
» RM schválila podání žádosti o dotaci do 
5. výzvy MAS Pohoda venkova v rámci Pro-
gramu rozvoje venkova na projekt Geomor-
fologická stezka Libchyňským údolím.

Různé:
» RM vzala na vědomí obsah a vydání 
Zprávy o činnosti Městského úřadu Nové 
Město nad Metují za rok 2020 ve znění pří-
lohy k tomuto bodu.
» RM vzala na vědomí rezignaci členky Za-
stupitelstva města Mgr. Ireny Kupkové ke 
dni 31.03.2021 a děkuje jí za dosavadní prá-
ci. RM potvrdila a předala panu Ing. Aleši 
Vrátnému Osvědčení o nastoupení do funk-
ce člena Zastupitelstva města.
» RM vzala na vědomí Souhrnnou zprávu 
o realizovaných řídících kontrolách v roce 
2020 a o plánech kontrol na rok 2021 odbo-
rů a oddělení MěÚ pro finanční oblast, ve 
znění přílohy tohoto bodu.

ZastupitelstVO Města č. 17
Zasedání ZM proběhlo dne 18. března 2021 
za převážné účasti dvaceti zastupitelů (část 
radních připojena on-line). Jednalo se  
o první zasedání, které bylo z Kina 70 pře-
nášeno živě. Program jednání obsahoval 
24 bodů a jednání trvalo od 16.00 do 21.11 
hodin. 

Úvodní informace a vystoupení:
ZM vzalo na vědomí Zprávu vedení města 
o stavu Nového Města nad Metují v roce 
2020, přednesenou starostou a místosta-
rostou na zasedání ZM 17, dne 18.03.2021.
ZM vzalo na vědomí rezignaci zastupitelky 
Mgr. Ireny Kupkové ke dni 31.03.2021 s tím, 
že jí ZM děkuje za dlouhodobou práci jak  
v ZM, tak i pro Nové Město nad Metují  
a přeje jí hodně zdraví a spokojenosti do 
jejího života.

Finance:
» ZM schválilo rozpočtové opatření - na-
výšení § 3313 - kino ve výši 170 tis. Kč na 
zajištění výměny vadného audioprocesoru  
v Kině 70. Navýšení bude pokryto zapoje-
ním přebytků z minulých let v části Finan-
cování - položka 8115 - změna stavu pro-
středků na bankovních účtech.
» ZM schválilo poskytnutí investiční do-
tace Tělovýchovné jednotě Spartak Nové 
Město nad Metují, z. s., ve výši 10.506.109,79 
Kč vč. DPH jako spoluúčast na financování 
investiční akce „Rekonstrukce ledové plo-
chy zimního stadionu vč. technologie chla-
zení a vybavení strojovny“, na kterou bude 
Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město 
nad Metují, z. s., žádat Národní sportovní 
agenturu o investiční dotaci z programu  
č. 162 52 - Regionální sportovní infrastruk-
tura 2020 - 2024 a pověřilo starostu pod-
pisem smlouvy se žadatelem zpracované 
dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace a čestného prohlášení, 
že realizace akce má podporu obce a že 
realizace akce je v souladu s koncepčním 
směřováním rozvoje sportu v obci.
» ZM schválilo uzavření doložky k prohlá-
šení vkladatele o vnesení nemovitých věcí 
do základního kapitálu společnosti Vodo-
vody a kanalizace Náchod, a. s., týkající se 
těchto pozemků: pozemku p. p. č. 861/3  
o výměře 528 m2, pozemku p. p. č. 861/2 
o výměře 575 m2, pozemku p. p. č. 715/3  
o výměře 917 m2, pozemku st. p. č. 748 o vý-
měře 34 m2, pozemku st. p. č. 728 o výměře 
561 m2, vše v k. ú. Nové Město nad Metují  
a dále pozemku p. p. č. 222/2 o výměře 1344 
m2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou technic-
kou infrastrukturou ve vlastnictví města, 
navazující na stávající stavby vodojemů, 
v hodnotě nepeněžitého vkladu ve výši 
ceny obvyklé již uvedených oceňovaných 
pozemků v částce 552.430 Kč, stanovené 
znaleckým posudkem č. 1335-21/2020 ze 
dne 07.04.2020 znalcem p. Ing. Danielem 
Jakwerthem z Trutnova, s podmínkou, že 
správní poplatek za vklad práva do KN 
uhradí město Nové Město nad Metují. ZM 
pověřilo ST podpisem doložky k prohlášení 
vkladatele o vnesení nemovitých věcí.
» ZM souhlasilo s podáním žádosti města 
Nové Město nad Metují týkající se bezúplat-

ného převodu pozemku označeného jako 
p. p. č. 156/1 o výměře 2 301 m2 v k. ú. Krčín 
a obci Nové Město nad Metují, v lokalitě Kr-
čínské návrší, z vlastnictví České republiky  
s příslušností hospodařit s majetkem státu 
ve prospěch Státního pozemkového úřadu, 
do vlastnictví města Nové Město nad Metují. 

Rozvoj:
» ZM schválilo podání záměru bezbarié-
rové trasy „Stavební úpravy ul. Nádražní” 
do vyhlášené výzvy Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny.
» ZM uložilo místostarostovi svolat v nej-
bližší možné době seminář, ve kterém bude 
podrobněji projednáno případné schvále-
ní „Urbanisticko-architektonické studie  
areálu bývalých kasáren v Novém Městě 
nad Metují“, a to za přítomnosti autora stu-
die, který byl doporučen hodnoticí komisí.
» ZM schválilo novou investiční položku do 
rozpočtu města na rok 2021 - Rekonstrukce 
WC v ZŠ Malecí, a to ve výši 3,4 mil. Kč. ZM 
v této souvislosti schválilo podání žádosti 
o dotaci na projekt Rekonstrukce WC v ZŠ 
Malecí do programu Ministerstva pro míst-
ní rozvoj Podpora obcí s 3-10 tis. obyvateli, 
DT 117D8220E Rekonstrukce a přestavba ve-
řejných budov.
» ZM schválilo Zadání změny č. 2 Územní-
ho plánu Nové Město nad Metují, ve znění 
přílohy k tomuto bodu.
» ZM souhlasilo s pořízením Změny č. 3 
Regulačního plánu Městské památkové re-
zervace Nové Město nad Metují na pozem-
cích st. p. č. 205 a p. č. 115/1, vč. rodinného 
domu č. p. 1081 v ul. Pod Hradbami, Nové 
Město nad Metují, na základě návrhu na 
tuto změnu, ve znění přílohy č. 1, tato změ-
na bude pořizována zkráceným postupem 
dle stavebního zákona.
» ZM souhlasilo s pořízením Změny č. 4 
Územního plánu Nové Město nad Metují  
v ul. Pod Hradbami, v místě stávajícího ro-
dinného domu č. p. 1081 (st. p. č. 205 a p. č. 
115/1 v k. ú. Nové Město nad Metují).

Různé:
» ZM schválilo podání žádosti o dotaci na 
projekt Pořízení vozidla pro potřeby terén-
ní pečovatelské služby v Novém Městě nad 
Metují do výzvy č. 11 programu MPSV 013310 
Rozvoj a obnova materiálně-technické zá-
kladny sociálních služeb 2016-2022.

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)
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protipovodňový varovný a informační 
systém města Nové Město nad Metují 
Realizace projektu Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují byla zahájena. V místech, kde nyní není 
veden městský rozhlas nebo je zde nedostatečné ozvučení, jsou postupně instalovány bezdrátové hlásiče na sloupy veřejného osvětlení 
nebo sloupy nízkého napětí. Celkem se jedná o doplnění na 96 místech ve všech místních částech města včetně pořízení nového digi-
tálního vysílacího pracoviště. Systém by měl být funkční do konce září letošního roku včetně napojení do Jednotného systému varování  
a vyrozumění. Zároveň v rámci projektu bude pořízen digitální povodňový plán města Nové Město nad Metují, který zajistí v průběhu 
ohrožení města povodní přehledný přístup k nezbytným informacím pro řešení krizové situace. Digitální podoba povodňového plánu 
zajistí informační propojení mezi obyvatelstvem, povodňovou komisí a záchrannými složkami.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Žaneta Marvánová, projektová manažerka

Změna v ukládání velkoobjemového odpadu

prosíme o správné třídění biologického odpadu

Je tady jaro a mnozí občané začnou uklízet své zahrady a domác-
nosti. Abyste věděli, kam správně jaký odpad odvézt, přinášíme 
vám souhrnné informace. Od 1. dubna 2021 je opět obnoven svoz 
odpadu velkoobjemovými kontejnery, kam můžete ukládat odpad 
rostlinného původu. V důsledku vládních nařízení nebude již po-
skytována asistence pracovníka svozové firmy při překládání od-
padu. Zajistěte si proto případnou pomoc členů rodiny nebo sou-
sedů. Pokud se bude epidemiologická situace nadále zhoršovat 
a dojde případně ke zrušení svozu objemných kontejnerů, bude 
možno biologický odpad po telefonické domluvě (491 474 014) od-
kládat do areálu Technických služeb města. Prosíme také všech-
ny občany, aby dodržovali vládní nařízení (respirátory, rozestupy)  
a dbali všech pokynů pracovníků svozové firmy. Velkoobjemový 
odpad, který se sem dříve také mohl ukládat, prosíme nově vozte 
pouze do sběrného dvora, který je od letošního roku otevřen již tři 
dny v týdnu. Sběrný dvůr nebezpečných odpadů, elektrozařízení, 
pneumatik, kovů a objemného odpadu najdete v areálu staré ko-
telny na Malecí (Družstevní ulice). Otvírací doba je v úterý a čtvrtek 
od 15.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Zde 
můžete bezplatně odevzdat autobaterie, monočlánky, upotřebené 
oleje, barvy, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací pří-
pravky, fotochemikálie, pesticidy, vyřazené léky, zářivky a ostatní 
odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), dále pneumatiky z osob-

Poslední svoz biologického odpadu ze 
dne 25. března 2021 bohužel tentokrát 
musel skončil na skládce místo v kom-
postárně. 
Jedná se o odpad ukládaný do hně-
dých popelnic, které jsou umístěné 
na stanovištích pro tříděný odpad. 
Důvodem, proč nebyl odpad odvezen 
do kompostárny byl fakt, že kromě 
sbíraného biologického odpadu rost-
linného původu v kontejneru skončily  
i plechovky, igelity, plastové kelímky  

a další nevhodné příměsi (viz foto). 
Třídíme, abychom snížili množství skládkovaného odpadu, za který 
dnes platíme nemalé peníze. Prosíme proto všechny občany, aby 
třídili pečlivě a nedocházelo k takovémuto plýtvání. 
Děkujeme! 

(EK)

ních automobilů, železo a ostatní kovy, vyřazené elektrospotřebiče  
a velkoobjemový odpad. Odevzdávat zde můžete také použitý ku-
chyňský olej. Ten nepatří do kanalizace, ale odvážejte ho do sběr-
ného dvora. Můžete jej přelít do PET láhve, řádně uzavřít uzávěrem 
a odevzdat.
termín k zaplacení popelnic
Pro letošní rok byl stanoven termín splatnosti poplatku na popel-
nice na 30. září 2021. Z toho důvodu budou podklady pro úhradu 
rozesílány až koncem měsíce května. Děkujeme za pochopení!
Nové nádoby na kovové obaly
Připomínáme, že od ledna letošního roku je nově možné na 20 sta-
novištích po městě - šedivé nádoby – odkládat kovové obaly (ple-
chovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky).
Českých legií – parkoviště pod úřadem, Klosova (za klášterem),
Přibyslavská (pod odbočkou Leštinská), Družební (u bývalé prodej-
ny Lípa), Družební (parkoviště nad Stopem), náměstí 17. listopadu,
Johnova (u prodejny Verner), Na Bořetíně (za prodejnou Verner),
Rezecká, Vrchoviny - pod tratí, Spy - na návsi, Malecí (u prodejny Verner),
Nad Stadionem (uprostřed), Boženy Němcové (za kinem),
Nádražní (u Zborovské), Havlíčkova (pod viaduktem),
Příčná – Okružní, Na Kopci, Žižkovo náměstí, 
Krčín (za prodejnou autodílů „Bareš”)

(EK)
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V Centru prevence Mandl nám jde i o duši

V době nouzového stavu se stalo vyhledávání a zprostředkování 
informací klientům výraznou složkou naší práce. Formou  infor-
mačních kvízů šíříme některá vybraná témata dál. Tak se  alespoň 
některé často opakované dotazy a s nimi spojené odpovědi do-
stanou k vám. Každá otázka má jedinou možnou správnou odpo-
věď. Otestujte své znalosti a na konci si můžete ověřit správnou 
odpověď.

1) potřebuji psychologickou nebo psychoterapeutickou pomoc  
a nemám peníze na soukromého psychologa. Mám jinou možnost 
získat zdarma sezení, než jen přes doporučení od obvodního lé-
kaře?
a) ne, jedině přes doporučení od lékaře
b) ne, sezení u psychologů a terapeutů si musí každý zaplatit sám 
c) ano, můžu požádat o příspěvek u své zdravotní pojišťovny 

2) Je nějaký rozdíl mezi psychoterapeutem a psychiatrem?
a) žádný rozdíl není
b) psychoterapeutem může být kdokoliv/psychiatr musí mít VŠ 
c) psychiatr je lékař/psychoterapeut je odborník, který pomáhá 
lidem s řešením jejich problému nebo situace

3) potřebuji s někým okamžitě mluvit, jsem v krizi. situace vyžadu-
je naléhavé a neodkladné řešení. Na koho se můžu obrátit?
a) telefonní krizové linky (např. linky důvěry, linka bezpečí - pro 
děti a mladistvé, Bílý kruh bezpečí - pro osoby ohrožené domácím 
násilím apod.)
b) je potřeba se uklidnit - „nic se nejí tak horké, jak se to upeče“
c) nejlepší je s nikým o svém soukromí nemluvit

4) s mým dítětem se něco děje, už nezvládám jeho projevy chová-
ní, nerozumím mu. Můžu něco dělat?
a) nechám to být, asi to patří k věku
b) přitvrdím, rodič musí umět „srovnat dítě do latě“
c) obrátím se na odborníka - např. Manželská a rodinná poradna 
(poradí, doporučí další případný postup)

5) trpím duševním onemocněním a chci vést plnohodnotný život. 
Může mi s tím někdo pomoci?
a) pomůže jedině psychiatrická léčba, víc se dělat nedá
b) současně s péčí psychiatra může např. pomoci i sociální služba 
Péče o duševní zdraví (nejbližší středisko v Náchodě)
c) žít plnohodnotně s duševní nemocí nelze

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

stanoviště den hodina
náměstí 17. listopadu pondělí 15:00-16:45 12.4. 26.4. 10.5. 24.5. 7.6. 21.6. * 19.7. 2.8. 16.8. 30.8. 13.9. 27.9. 11.10. 25.10. 8.11.
náměstí 17. listopadu pátek 15:00-16:45 23.4. 16.7. 8.10.

2 V Aleji (rozc. Leštiny) pondělí 17:15-19:00 12.4. 26.4. 10.5. 24.5. 7.6. 21.6. * 19.7. 2.8. 16.8. 30.8. 13.9. 27.9. 11.10. 25.10. 8.11.
3 Družební (park. Sadová) 15:00-16:45 13.4. 27.4. 11.5. 25.5. 8.6. 22.6. * 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. * 12.10. 26.10. 9.11.
4 Na Františku (u MŠ) 17:15-19:00 13.4. 27.4. 11.5. 25.5. 8.6. 22.6. * 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. * 12.10. 26.10. 9.11.
5 Klosova 15:00-16:45 14.4. 28.4. 12.5. 26.5. 9.6. 23.6. 7.7. 21.7. 4.8. 18.8. 1.9. 15.9. 29.9. 13.10. 27.10. 10.11.
6 Husova 17:15-19:00 14.4. 28.4. 12.5. 26.5. 9.6. 23.6. 7.7. 21.7. 4.8. 18.8. 1.9. 15.9. 29.9. 13.10. 27.10. 10.11.
7 Husovo náměstí 15:00-16:45 1.4. 29.4. 27.5. 24.6. 22.7. 19.8. 16.9. 14.10. 11.11.
8 Nahořanská (prodejna Luštinec) 15:00-16:45 15.4. 13.5. 10.6. 8.7. 5.8. 2.9. 30.9. *
9 Spy u prodejny 17:15-19:00 15.4. 27.5. 8.7. 19.8. 30.9. 11.11.

10 Spy pod hřbitovem 17:15-19:00 13.5. 24.6. 5.8. 16.9. *
11 Spy u mostu 17:15-19:00 1.4. 29.4. 10.6. 22.7. 2.9. 14.10.
12 Pod Výrovem (u Sepského mostu) 15:00-16:45 * 16.4. 30.4. 14.5. 28.5. 11.6. 25.6. 9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10. 12.11.
13 Rezecký most 17:15-19:00 * 16.4. 30.4. 14.5. 28.5. 11.6. 25.6. 9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10. 12.11.
14 Na Kopci 15:00-16:45 * 19.4. 3.5. 17.5. 31.5. 14.6. 28.6. 12.7. 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11. 15.11.
15 Okružní 17:15-19:00 * 19.4. 3.5. 17.5. 31.5. 14.6. 28.6. 12.7. 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11. 15.11.
16 Husitská  (u mostu) 15:00-16:45 6.4. 20.4. 4.5. 18.5. 1.6. 15.6. 29.6. 13.7. 27.7. 10.8. 24.8. 7.9. 21.9. 5.10. 19.10. 2.11.
17 Žižkovo náměstí 17:15-19:00 6.4. 4.5. 1.6. 29.6. 27.7. 24.8. 21.9. 19.10.
18 Nábřežní 17:15-19:00 20.4. 18.5. 15.6. 13.7. 10.8. 7.9. 5.10. 2.11.
19 Kpt. Jaroše 15:00-16:45 7.4. 21.4. 5.5. 19.5. 2.6. 16.6. 30.6. 14.7. 28.7. 11.8. 25.8. 8.9. 22.9. 6.10. 20.10. 3.11.
20 Havlíčkova (u Havrdů) 17:15-19:00 7.4. 5.5. 2.6. 30.6. 28.7. 25.8. 22.9. 20.10.
21 Gen. Klapálka (spojka do ul. 28. října) 17:15-19:00 21.4. 19.5. 16.6. 14.7. 11.8. 8.9. 6.10. 3.11.
22 Smetanova (u rehab. Falta) 15:00-16:45 8.4. 22.4. 6.5. 20.5. 3.6. 17.6. 1.7. 15.7. 29.7. 12.8. 26.8. 9.9. 23.9. 7.10. 21.10. 4.11.
23 B. Němcové (u kina) 17:15-19:00 8.4. 6.5. 20.5. 3.6. 17.6. 1.7. 29.7. 12.8. 26.8. 9.9. 23.9. 21.10. 4.11.
24 Školní 17:15-19:00 22.4. 15.7. 7.10.
25 Družstevní 15:00-16:45 9.4. 7.5. 21.5. 18.6. 2.7. 30.7. 13.8. 10.9. 24.9. 22.10. 5.11.
26 Ve Vilách 15:00-16:45 4.6. 27.8.
27 Vrchoviny (u hasičské zbrojnice) 17:15-19:00 9.4. 21.5. 2.7. 13.8. 24.9. 5.11.
28 Vrchoviny (u kovárny) 17:15-19:00 23.4. 4.6. 16.7. 27.8. 8.10.
29 Vrchoviny (u Adámkových) 17:15-19:00 7.5. 18.6. 30.7. 10.9. 22.10

* svátek

středa

datum

úterý

středa

čtvrtek

čtvrtek

pátek

POZOR ZMĚNA - Na objemné kontejnery lze odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad. Objemný odpad (nábytek, matrace, kočárky) patří do sběrného dvora!

Svozový kalendář pro separovaný sběr biologického odpadu rostlinného původu od 1.4. do 15.11. 2021

1

pátek

pondělí

úterý
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potravinová banka pomáhá v Novém Městě nad Metují
Odbor sociálních věcí Městského úřadu navázal spolupráci s Po-
travinovou bankou Hradec Králové, která pomáhá lidem v nouzi. 
Jedná se o poskytnutí potravin a zemědělských přebytků formou 
daru od velkých prodejců a výrobců. Dalším cílem je zabránit plýt-
vání potravinami, které byly dříve často likvidovány, ačkoliv je bylo 
ještě možno použít. Všechny potraviny, které jsou nám poskytová-
ny, jsou samozřejmě zcela zdravotně nezávadné. V současné době 
má Potravinová banka dostatek základních potravin, jako jsou 
těstoviny, rýže, mouka, cukr, olej, mléko, částečně i konzervy, čaje, 
potraviny pro děti a také základní drogerii. Našemu městu byla 
dodána první zásilka pro vytipované občany. Jednalo se o rodinu 
se třemi dospívajícími dětmi a dva občany bez přístřeší. Největší 
radost u obdarovaných dětí udělaly sladkosti. Na ty totiž v rodin-
ném rozpočtu většinou nezbývají peníze. Další spolupráce bude 
probíhat i s jednou ze základních škol a v jednání je spolupráce  
s Úřadem práce v Novém Městě nad Metují. 

(EK)

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

Bezplatný přístup k internetu WiFi4eu v dušníkách

„Špína pryč“ – víkend

V Dušníkách byla dokončena realizace programu EU s názvem.: 
„WiFi4EU”. V rámci projektu bylo na území obce spuštěno deset 
externích hotspotů - bezplatné internetové připojení.
Naleznete je na následujících místech:
autobusová zastávka PKS, Parking Park & Ride, náměstí,
Ul. Mickiewicza, Pl. Warszawy, sportovní hala, plocha kolem Mu-
zea Papiernictwa, lázeňský park  – Lázeňské divadlo F. Chopina, 
lázeňský park – Pijalnia Wód Mineralnych, lázeňský park – kon-
certní mušle.
Přístup k internetu může využít kdokoliv. Do sítě je možné se při-
pojit pomocí smartphonu, notebooku nebo tabletu. Pro připojení 
aktivujte wifi v zařízení a poté v seznamu nalezených sítí vyberte 
WiFi4EU. Když se vaše zařízení připojí k síti, přihlaste se k autori-

Město Hilden nechtělo v tomto roce kvůli koronaviru zrušit společ-
nou akci se svými obyvateli zvanou „Čisté město“.
Celou městskou oblast pravidelně uklízí Technické služby města 
Hilden. Bohužel jsou mezi námi tací, kteří zaměňují veřejná pro-
stranství a zelené plochy za skládky.  Z tohoto důvodu to po krátké 
době pak na těchto místech zase vypadá neudržovaně a špinavě. 
Čistá veřejná prostranství ale podstatně přispívají k celkovému 
pozitivnímu vzhledu města. Protože všichni společně pracují na 
tomto cíli, byli obyvatelé Hildenu vyzváni, aby se v tomto roce po-
díleli na akci „Špína pryč“, a to ve vlastním obytném prostoru - jako 
rodina, nebo třeba jen ve dvou, v každém případě s rozestupem.
Pracovníci Technických služeb dali k dispozici kleště, rukavice  
a pytle na odpad, které po dohodě bylo možné vyzvednout v kan-
celáři. Všichni účastníci sdělili, u kterého kontejneru na sklo od-
ložili odpad a pracovníci Technických služeb ho následně odvezli.
Ohlas byl prostě skvělý. Jako malé poděkování za jejich účast do-
stanou pomocnice a pomocníci „zdravý“ dárek od města Hilden: 
nákupní poukázku do obchodu s ovocem a zeleninou „Grünfutter“ 
(pozn. překladatele „zelené krmivo“) v ulici Mittelstraße 70. 

Překlad: Věra Prokýšková

začnímu portálu, který se automaticky spustí po připojení k síti, 
přijměte podmínky a můžete využívat internet zdarma.
Náklady na instalaci bezplatných hotspotů WiFi na veřejných mís-
tech činí 15.000,00 EUR. Prostředky byly převedeny formou pou-
kázky v rámci programu „CEE Telecom“ CEF Telecom „Connecting 
Europe.” WiFi4EU je evropská iniciativa, která podporuje bezplat-
ný bezdrátový přístup k internetu na veřejných prostranstvích ve 
všech členských státech Evropské unie i v Norsku a na Islandu. 
Obce, které dosud nenabízejí tento typ bezplatného veřejného 
přístupu k internetu, mohou těžit z této finanční podpory.

Překlad: Věra Prokýšková
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sledované období: 10.03.2021 – 10.04.2021
V tomto období MP řešila celkem 182 událostí. Dopravních přestup-
ků bylo 95, ostatní přestupky jsme zaznamenali ve 12 případech  
a PČR jsme předávali 1x důvodné podezření ze spáchání trestného 
činu. V měsíci březnu automatický radar provedl kontrolní měření 
u 42 363 vozidel. V 614 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší 
dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správní-
mu orgánu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
11.03.2021 v 11:54 hodin vyjela MP na žádost ZZS do lokality Studýn-
ka, kde došlo při řízení vozidla k srdečnímu kolapsu. Strážníci na 
místě poskytli postiženému první pomoc a ten byl následně převe-
zen ZZS do nemocnice. 
12.03.2021 ve 21:26 hodin byl MP nahlášen ležící muž na lavičce  
v ulici Klosova. Strážníci na místě zjistili, že jde o namol opilého 
člověka, který nadýchal 2,77 promile alkoholu v dechu. Jelikož nebyl 
schopen pohybu, byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici 
v Hradci Králové.   
15.03.2021 ve 20:50 hodin MP přijala na tísňové lince informaci, že  
v ulici Malecí leží ve vchodě jednoho z domů muž. Oznamovatel dále 
uvedl, že se bude pravděpodobně jednat o opilého bezdomovce. 
Na místě strážníci zjistili, že se nejedná o opilce, nýbrž zahranič-
ního dělníka, který je ubytován v jednom z bytů. Na místě ležel  
z důvodu urputné bolesti v oblasti zad. Strážníci mu v rámci mož-
ností poskytli první pomoc a setrvali u něho do příjezdu ZZS, která 
jej následně převezla do Oblastní nemocnice v Náchodě. Tento pří-
pad dokládá, že ne každý ležící člověk je opilcem, proto naše MP ke 
všem nejprve přistupuje jako k osobám zdravotně postiženým.
16.03.2021 v 09:39 hodin MP přijala oznámení o dopravní nehodě 
v ulici Johnova. MP byla na místě jako první záchranná složka. Na 
místě strážníci zjistili, že řidič vozidla, je v bezvědomí a ihned zapo-
čali s jeho vyprošťováním z vozidla, v čemž záhy pokračovali hasiči. 
Dále MP ve spolupráci s PČR zajistila místo pro přistání vrtulníku 
ZZS, který následně postiženého přepravil do nemocnice. Samotná 
dopravní nehoda byla způsobena zdravotní indispozicí řidiče. 
23.03.2021 v 15:30 hodin MP přijala žádost o spolupráci ze strany 
PČR, které byl oznámen zapomenutý notebook na autobusovém ná-
draží Rychta. Notebook byl zapůjčen školou do sociálně slabé rodi-
ny, aby byla zajištěna distanční výuka. Strážník ihned provedl kon-
trolu výše uvedeného místa, ale notebook již na místě nebyl. Ihned 
jsme provedli analýzu záznamu z kamerového systému a k našemu 
překvapení přístroj vzala a vložila do batohu starší žena, která poté 
odjela autobusem směr Náchod. Následně byl kontaktován doprav-
ce, který MP zprostředkoval kontakt na řidiče autobusu. Ten uvedl, 
že dotyčná vystoupila na autobusovém nádraží v Náchodě. Z tohoto 
důvodu byla o spolupráci požádána MP Náchod, která dotyčnou na 

svém kamerovém systému poznala a druhý den se ji dokonce u této 
paní podařilo notebook zajistit. Nyní jí čeká obvinění z přestupku 
spočívající v zatajení nálezu věci.
29.03.2021 ve 22:00 hodin byla MP nahlášena hádka v jednom  
z bytových domů na ulici T. G. Masaryka. Strážníci na místě zjednali 
pořádek a agresora, který nadýchal 2,80 promile alkoholu v dechu, 
převezli na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.
03.04.2021 vyjela MP na žádost PČR do ulice T. G. Masaryka, kde 
má u jednoho z vchodů do bytového domu ležet muž. Na místě byl 
zjištěn mladík, který nadýchal 3,40 promile alkoholu v dechu. Jelikož 
nebyl schopen ovládat své chování, byl převezen na Protialkoholní 
záchytnou stanici v Hradci Králové.
04.04.2021 byl MP v 07:20 hodin oznámen zmatený starý muž s pe-
řinou, který se pohyboval v ulici Českých bratří. Na místě strážníci 
muže nalezli, jelikož již začínal být podchlazený, tak mu byl zajištěn 
tepelný komfort a následně byl předán pečovatelské službě.
04.04.2021 v 19:36 hodin byla MP požádána PČR o spolupráci při 
řešení konfliktu na autobusovém nádraží Rychta, kde mělo dojít  
k potyčce tří mužů, z nichž jeden měl být zraněn. Na místě se udá-
lost potvrdila, nacházel se zde jeden muž krvácející z hlavy a dva 
ostatní, kteří se mu snažili pomoci. Strážníci a policisté postižené-
mu poskytli první pomoc a předali jej do péče ZZS, která jej odvezla 
do nemocnice. Celý případ je dále v šetření PČR.
06.04.2021 v 15:38 hodin byl MP oznámen sedící krvácející muž  
v ulici 1. máje. Na místě MP zjistila, že se jedná o zraněného pod-
napilého muže, který byl navíc silně znečištěn vlastními výkaly. Po 
prvotním ošetření, byl naložen do vozidla MP a převezen k dalšímu 
ošetření do Oblastní nemocnice v Náchodě, kde lékař po důkladněj-
ším ošetření rozhodl o převozu dotyčného na Protialkoholní záchyt-
nou stanici v Hradci Králové, kam jej strážníci následně převezli. Při 
převozu došlo samozřejmě i k znečištění služebního vozidla, které 
muselo být následně strážníky umyto a dezinfikováno.  
Pozornému čtenáři jistě neunikl nárůst řešení případů s opilci. 
Nutno podotknout, že se téměř vždy jedná o osoby bez domova. 
Současná situace v rámci města je sice zatím lepší, než tomu bylo  
v loňském roce, ale samotný nárůst není překvapující a tento jev 
se vždy s nastupujícím jarem opakuje každoročně. Možná si někte-
ří z vás pokládají otázku, kde tyto osoby berou peníze na alkohol. 
Pokud se osobně převozu účastním, tak jim tuto otázku vždy po-
kládám a odpověď zní, že peníze nemají ze sociálních dávek, ani  
z krádeží, nýbrž ze žebroty. Pokud přihlédneme k faktu, že nejlev-
nější lahev dvoulitrového vína se dá v okolí autobusového nádraží 
Rychta koupit již za 45 korun, tak jim stačí, když od několika občanů 
dostanou trochu drobných. V této souvislosti bych chtěl na všechny 
občany apelovat, aby těmto osobám nedávali ani minimální částky 
peněz, neboť je nepoužijí na potraviny, jak slibují, ale výhradně na 
nákup alkoholu. Pokud se s takovým jednáním setkáte, tak nás pro-
sím ihned kontaktujte. 

Miloš Kratěna, vrchní strážník     

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

Březen 2021

5. března – 09.16 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného 
externího defibrilátoru, Nové Město n. Met., ul. T. G. Masaryka.
6. března – 14.51 h. - dopravní nehoda, Nové Město n. Met. 
(směr Nahořany).
8. března – 18.39 h. - požár nakladače, Bohuslavice    
11. března – 11.54 h. - záchrana osoby za pomoci automatizované-
ho externího defibrilátoru, Nové Město n. Met., ul. Studýnka.

16. března – 09.39 h. -záchrana osoby za pomoci automatizované-
ho externího defibrilátoru, Nové Město n. Met., ul. Johnova.    
16. března – 20.02 h. - únik oleje na vozovku, Nové Město n. Met., 
ul. Pod Hradbami.
19. března – 19.47 h. - požár sazí v komíně, Šonov-Provodov.  
22. března – 05.16 h. - planý poplach (požár hlášený PCO), Volovka.
24. března – 04.17 h. -požár skleníku, Nové Město n. Met., 
ul. Dukelská.

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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VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU

PŘESUNUTO NA 13. 4. 2022

vstupenky zůstávají v platnosti

případné vrácení vstupenek do 31. 5. 2021

NODIVSE - NAHORU - NA HORU!

PŘESUNUTO NA 10. 11. 2021

vstupenky zůstávají v platnosti

podpoř svoje kino
a

sleduj filmy on-line

Ů

Ě
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Jiří Vít
fotografie

společenský sál
knihovny
nebo on-line

květen 2021

Za příznivých epidemiologických podmínek
bude uspořádána dernisáž výstavy

v pátek 28. 5. 2021 v 17 hodin.

Podmanivá příroda

Tipy ke čtení
Pro děti a mládež

Pro dospělé

Stephen Davies: Hilda a domácí skřítek
Další díl komiksové série Hilda.

Vojtěch Matocha: Prašina. Bílá komnata
Už třetí dobrodružství z tajemné Prahy.

Paul Finch: Mrtvý muž přichází
Čtvrté pokračování série s detektivem
Markem Heckenburgem.

Raina Telgemeirová: Nervy
Komiks pro mladé čtenáře.

Adam Brookes: Špionova dcera
Závěrečný díl špionážní trilogie.

Vláda ČR rozhodla o znovuotevření knihoven.
  Vzhledem k neustále měnící se situaci budou pro provoz
Městské knihovny Nové Město nad Metují od tohoto data

 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.

 

Květen 2021

James Crumley: Poslední polibek,
co za něco stál
Dsrná detektivka ze staré školy.

Jaroslava Černá: Útesy
Román, ve kterém se prolíná současnost,
historie a esoterika.

Peter Göbel: Hranice našeho poznání
Výpravná publikace s množstvím fotografií
a dokumentace.

C. L. Taylor: Strach
Psychothriller. Velmi mladá dívka

 se zamiluje do svého učitele a uteče s ním....

John Cleese: No, nic...
Autobiografie člena skupiny Monty Python.

Tomáš Forró: Donbas: reportáž
 z ukrajinského konfliktu

Reportáž slovenského novináře přímo z oblasti
postižené válkou.
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putování historií smíšeného pěveckého sboru Kácov

NOvoměstská diVadelní sebranka

dÍl iii. Kácov v období dirigenta Jaroslava Rybáčka
Na konci tisíciletí, před Velikonoci, 21. dubna r. 2000, tragicky ze-
mřel obdivovaný zasloužilý učitel František Krahulec, který dlouhá 
léta sklízel úspěchy své práce s dětským sborem ZŠ Krčín, dětským 
sborem ZUŠ B. Smetany a se zpěvačkami Ženského pěveckého 
sboru. Byly oprávněné obavy, že s jeho odchodem ustane činnost 
ženského sboru, ale naštěstí se tak nestalo. Sboristkám se poda-
řilo získat v září 2000 nového dirigenta, jímž se stal MgA. Jaroslav 
Rybáček, absolvent JAMU Brno a stipendista EU na Vysoké škole  
F. Liszta v německém Výmaru. Ten během krátké doby obohatil tě-
leso i o mužské hlasy, takže od ledna 2001 se stal sbor smíšeným  
a vrátil se k historickému názvu Kácov. 
Velmi slavnostní bylo již vystoupení sboru při oslavách 500. výročí 
založení Nového Města nad Metují a brzy nato sbor pozval poslu-
chače na koncert k příležitosti 125. výročí historického Kácova na 
zámek do překrásného sálu Josefa Bartoně z Dobenína. Společně 
s nimi vystoupil i polský chrámový sbor Makrotumia, a tak začaly 
kontakty i se zahraničními sbory. Smíšený sbor vstupoval v stále 

NOdiVse členem VsVd
Co je to VsVd?
Volné sdružení východočeských divadelníků je zapsaný spolek, 
který sdružuje individuální členy a členské divadelní soubory  
z Královéhradecka, Pardubicka, Liberecka a kraje Vysočina. Sdru-
žení bylo založeno v roce 1991 a od té doby se věnuje řadě aktivit, 
kterými sdružuje a podporuje své členy a vůbec celé dění amatér-
ského divadla nejenom v našem kraji. VSVD spoluorganizuje diva-
delní přehlídky a vzdělávací akce, poskytuje odborné informace  
a přispívá ke vzájemné divadelní inspiraci. Více o sdružení se mů-
žete dozvědět na webových stránkách: www.vsvd.cz.
NODIVSE je členem tohoto sdružení teprve druhým rokem, ale  
i tak můžeme říci, že jsme rádi jeho součástí. Jsme v neustálé ko-
munikaci, víme včas o všech přehlídkách, na které se můžeme 
přihlásit, jsme informováni o vzdělávacích seminářích, na kterých 
se můžeme učit jak správně mluvit, chodit, svítit..; zkrátka, jak se 
můžeme ve své ochotnické divadelní vášni zlepšovat. Těšíme se, 
až veškeré tyto aktivity budou opět naživo a my je budeme v plné 
síle využívat!
VSVD v současné době vysílá pravidelný pořad Antré, kam si mo-
derátoři zvou osobnosti východočeského amatérského divadla. 
Rádi bychom vás pozvali ke sledování vysílání 6. 5. od 18 hodin na 
You Tube kanále VSVD. Hostem bude principálka a režisérka NO-
DIVSE Lucie Kotěrová a jistě se ne krátce rozhovoří o současném 

širší známost, r. 2003 byl pozván na setkání pěveckých sborů v Heř-
manově Městci a opakovaně pak ještě čtyřikrát.
Kvalita sboru pod vedením J. Rybáčka tak rostla, že se r. 2004 při-
hlásil i do mezinárodní soutěže „Mundi cantat“ v Olomouci, kde 
získal zlatou medaili v kategorii lidových písní a stříbrnou medai-
li v kategorii chrámové hudby. R. 2006 slavil Kácov nejen 130 let 
od svého založení, ale i další úspěchy. Na prestižní mezinárodní 
soutěži duchovní hudby „Musica religiosa“ v Olomouci získal zla-
tou medaili a také zlatou medaili na mezinárodní soutěži „Mundi 
cantat“ v Bratislavě v kategorii lidových písní. Další úspěch při-
šel hned r. 2007, Kácov podnikl cestu do německého Wernigerode, 
kde se zúčastnil velkolepého sborového festivalu „Musica mundi“  
J. Brahmse a v silné mezinárodní konkurenci získal stříbrnou me-
daili v kategorii s povinnou skladbou. I v následujících letech byl 
sbor úspěšný na mezinárodním sborovém poli a přivezl si ze svých 
cest další pěkná ocenění.
Smíšený pěvecký sbor Kácov mnohokrát vystupoval společně  
s Novoměstskou filharmonií na pravidelných jarních a vánočních 
koncertech v Novém Městě nad Metují v beznadějně vyprodané 
sokolovně. Dále také koncertoval v České Skalici, Opočně, Dob-
rušce, Rtyni, Hronově, Broumově, Jaroměři, Semilech, Vrbně pod 
Pradědem a v dalších městech. Sbor rád spolupracoval s jinými 
hudebními tělesy, např. r. 2009 Kácov v našem městě uspořádal 
setkání pěti sborů, což bylo organizačně velmi náročné. Dále se 
také účastnil hudebních projektů se sbory Východočeské pěvecké 
unie a Filharmonie Hradec Králové. 
Po deseti letech pilné a úspěšné práce předal v  roce 2011 J. Rybá-
ček vedení Kácova do rukou nového sbormistra Mgr. Jiřího Skopa-
la, Ph.D, z Hradce Králové. Sbor tak mohl pokračovat v nastoupené 
cestě. O následném desetiletí budeme čtenáře informovat příště.

Eva a Čestmír Brandejsovi

novoměstském ochotnickém divadle.
Dále bychom vás společně s VSVD rádi pozvali na představení Od-
souzení Hostiny, které se, jak velice doufáme, bude konat v rámci 
hradeckého Open Air festivalu. VSVD bude mít, u příležitosti svého 
třicetiletého výročí, na festivalu vlastní podium, na kterém budou 
vystupovat právě členové jejich sdružení, a NODIVSE má být taky  
u toho! Doufejme, že se epidemiologická situace zlepší a ustálí  
a že se nám poštěstí vystoupit na tak významné divadelní akci.
Drazí diváci, těšíme se, snad brzy, na viděnou!

Vaše NODIVSE
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NOC KOstelů
28. května 2021

Římskokatolická farnost Nové Město nad Metují, kostel Nejsvětější trojice – Husovo náměstí

16.00 – 21.00 h.
Cyklo/pěší pouť po kostelích a kaplích v Novém Městě n. M. a okolí.

17.00 h.
Zahájení výstavy fotografii manželů Maclových „Hosté na zemi“

18.00 h.
Koncert varhanní hudby - František Baudisch

www.nockostelu.cz, www.farnostnm.cz

š k o l y  a  š k o l s k á  z a ř í z e n í

pravidelné okénko V. / 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

Drazí čtenáři Novoměstského zpravodaje, jsme rádi, že se opět 
setkáváme u řádků věnovaných naší škole. Jaké novinky a dobré 
zprávy pro vás máme tentokrát? Dozvíte se v květnovém článku, 
jistě při vůni rozkvetlých stromů.

piana do škol
Možná jste slyšeli o tom, že základní umělecké školy mají možnost 
získat zcela nová piana. Ano, je to tak! I naše škola se o tuto mož-
nost zajímala, a výsledek? Nové pianino už máme pod střechou!
Rodinná nadace Karla Komárka v září zakoupila za 5,3 milionů Kč  
8 pianin a 3 klavíry odmítnuté čínským klientem po návštěvě před-
sedy českého senátu na Taiwanu. Nástroje se nadace rozhodla vě-
novat českým školám. Ze 152 žádostí obdržených v rámci grantové 
výzvy odborná komise vybrala 56 žadatelů, u kterých vyhodnotila 
jasnou potřebnost získat nové pianino. Průměrné stáří nástrojů 
na těchto školách je 49 let. (www.pianodoskol.cz)
Jako škola jsme nadaci zažádali o nové piano a po krátké době 
se ve veřejné sbírce podařilo získat celou částku na nový nástroj. 
Velký dík tedy patří nadaci, její myšlence a především jejím vý-
sledkům! Díky činnosti, která podporuje talenty a nadějné osudy, 
máme nyní kvalitní nástroj, na kterém se bude rozvíjet řada žáků. 
Dík patří jistě také přispěvatelům, kteří se do veřejné sbírky nada-
ce zapojili a zapojují.

A s novým nástrojem hurá na nové možnosti aneb slovo o novém 
školním roce

Ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2021 budou, v případě dobré epidemiolo-
gické situace, probíhat dny otevřených dveří. Zájemci o studium 
a jejich rodiče si tak budou moci prohlédnout školu a podívat se, 
jak výuka na ZUŠ probíhá.

Změna při podávání pŘiHlÁŠeK ke studiu na ZuŠ!
Přihlášky se mohou podávat již nyní a s ohledem na současnou 
situaci se mohou posílat až do konce září. 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 do-
sud nenavštěvovali. Pro stávající žáky bude platný tzv. pokračova-
cí lístek, který bude obsahovat údaje o průběhu studia a bude ob-

měňován dle aktuálního stavu v každém školním roce: informace 
o pokračování ve studiu, změny osobních údajů, změna studijního 
zaměření, přidání dalšího studijního zaměření. Tento dokument 
bude pro žáka platný 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. Výši školného bychom rádi 
udrželi ve stejné výši a hudební nástroje budou dále zapůjčová-
ny zdarma. Veškeré změny a aktuality, týkající se dnů otevřených 
dveří, přihlašování a talentových zkoušek, budou včas zveřejňová-
ny na našich webových stránkách (www.zusnovemesto.cz). 

Drazí čtenáři, žáci, rodiče, kolegové, 
za školu všem děkuji za přízeň a trpělivost, se kterou zvládáte 
distanční výuku. Ta stále pokračuje u kolektivních předmětů, ale 
věříme, že se uvolňování dočkají i tam.

Všem pěkné dny a zdraví přeje Lucie Kotěrová

Nové pianino v naší škole díky nadaci KKFF
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Novoměstské pověsti
Novodobé regionální pověsti o tom, jak vznikla některá novoměst-
ská místní jména, vymýšleli a psali žáci 6. tříd v krčínské škole.

Budín 
Kdysi žil v Novém Městě nad Metují malý nezbedný chlapec, mezi 
lidmi nebyl moc oblíbený, protože brzy každé ráno, ať už byl všed-
ní, či volný den, běžel a křičel po ulicích a tím schválně budil 
všechny obyvatele, které jen mohl. Ještě k tomu byl stále ukecaný, 
otravný, drzý a nevychovaný. A tak se mu po nějaké době začalo 
přezdívat Nezbedný Budín. Chlapci však to, že ho prakticky nikdo 
neměl rád, bylo vcelku jedno, a tak stále dělal to samé dokola, 
budil a obtěžoval lidi z města. 
Jednoho dne však zašel příliš daleko… V pátek si Nezbedný Budín 
řekl, že budit obyčejné lidi už není taková zábava, a tak ho na-
padlo, že by začal budit místní šlechtu na zámku. Jelikož byl ještě 
poněkud malý, tak by velice lehce proklouznul a prošel kdekoli, 
kam by chtěl, a tak se rozhodl, že v zámku bude od teď stále ško-
dit. Šel brzy ráno natěšený na to, jak všechny v zámku naštve. Byl 
hned u něj, proplížil se pár místy a řekl: „Sranda může začít.“  Začal 
křičet, rozbíjet všechno co mohl, a pak se za ním najednou obje-
vila stráž. Dva naštvaní strážní kluka popadli a jeden řekl: „Neboj, 
hochu, všechno o tobě víme, takže doufej, že se odsud dostaneš 
živý.“ Chlapec se začal vzpírat a odmlouvat, ale to bylo k ničemu… 
Strážní odnesli kluka do jakési místnosti, nebyla to však žádná 
mučírna, hladomorna či vězení, byla to normální místnost, zřejmě 
pro šlechtu. Chlapec se ale i tak začal bát… Oba strážní najednou 
odešli a Nezbedný Budín sedící na židli, nesvázaný a nehlídaný, 
mohl konečně využít příležitost a utéct. Jenže… ze židle se nemohl 
nějak zvednout, jakási síla mu v tom bránila a malý Budín začal 
být bezradný… 
 „Tohle je můj konec!“ řekl. Najednou se za ním objevila žena, Bu-
dín usoudil, že to je zřejmě nějaká urozená paní, protože na sobě 
měla nádherné šaty a celkově nevypadala na moc prostého člo-
věka. Žena před něj přistoupila a řekla: „Tak ty jsi ten proslulý Ne-
zbedný Budín.“  Hoch na to vystrašeným hlasem: „A-ano p-paní.“  
„A pročpak to všechno vůbec děláš?“ řekla neznámá žena. Budín 

nevěděl co říct, najednou začal přemýšlet nad významem svých 
činů a něco si začal uvědomovat. Paní na to: „A stálo ti to všechno 
za to?“ Malý Budín tohle nikdy v životě nezažil. Jeho bezradní rodi-
če, kteří už nad ním zlomili hůl, ho sice brali za několika doktory, 
ale výsledek to nemělo žádný. A malý Budín nyní cítil, jako by mu 
neznámá žena promlouvala přímo do duše. Budín tedy na to: „My-
slíte, že mám ještě šanci na to se změnit?“ Žena cítila z jeho slov 
vinu a bylo vidět, že chlapec si uvědomil, co vlastně dělal za hroz-
né věci. A tak žena odpověděla něžným hlasem: „Bude to nároč-
né, ale pokud se budeš snažit…“ Budín hned namítl: „Ano, budu, 
budu.“ „Pak ti může být odpuštěno,“ řekla žena klidným hlasem. 
A jakmile domluvila, tak přímo před chlapcovýma očima zmizela. 
Budín vůbec nechápal, co se stalo… Byl to snad sen? 
Vtom však do místnosti přišli ti stejní strážní, kteří sem kluka při-
vedli. Byl s nimi i třetí muž, kterého už Budín znal ze slavností 
města. To byl majitel zdejšího zámku. Muž k němu přistoupil a řekl: 
„Můžeš jít, mladý Budíne, ale pod jednou podmínkou…“ Chlapec 
jen vyčkával na to, co urozený pán dodá. „Už nikdy nebudeš škodit 
zdejším obyvatelům ani nikomu jinému!?“  Malý Budín hned sou-
hlasil a majitel zámku ho propustil. Chlapec však dodal: „Mám jed-
nu otázku…“ Muž poslouchal a Budín se ptal: „Kdo byla ta urozená 
paní v krásných šatech?“ Muž i stráž nechápali, o čem nebo o kom 
hoch mluví. Urozený pán řekne: „V aktuální době zde na zámku 
nesídlí žádná urozená paní, pouze služebné, já, stráže a můj bratr.“  
Mladý hoch se dál neptal, pouze odešel ze zámku a následující 
dny pomáhal všem lidem ve městě, ti ho začali mít rádi, protože je 
dokonce i přestal budit tím svým otravným způsobem. Po nějaké 
době se z chlapce stal opravdu hodný člověk a majitel zámku ho 
sám vyznamenal, pochválil a na znamení toho, že se člověk dokáže 
opravdu změnit k lepšímu, po hochovi dokonce pojmenoval ulici, 
ve které bydlel. Klukovi se samozřejmě přestalo říkat Nezbedný 
Budín, ale lidé si ho jako Budína zapamatovali i nadále, tentokrát 
však v dobrém světle. Chlapec byl však nadále vděčný hlavně jed-
né osobě, a to neznámé paní, na kterou nikdy nezapomněl… 

Šimon Hanic, 6. A ZŠ a MŠ Krčín

Krčínská schovávačka
V nelehké době distanční výuky je do-
cela obtížné přesvědčit děti k pohybu 
venku, hlavně v období, kdy počasí ani 
vládní opatření sportování venku moc 
nepřejí. Právě motivovat děti k pohybu 
na čerstvém vzduchu bylo hlavním dů-
vodem k tomu, proč jsem pro děti při-
pravila venkovní hru s názvem Krčínská 

schovávačka. Hra měla bavit děti co nejširší věkové kategorie. 
Po městě jsem rozmístila obrázkové karty patnácti pohádkových 
a filmových postav, jejichž součástí byla i různá písmena. Z nich 
pak děti sestavovaly česká a anglická slova. Dále děti dostaly  
k dispozici pracovní list s mapou a vyznačenými oblastmi, kde bylo 
možné obrázkové karty najít. Ačkoli jsem vzhledem k délce trasy, 
která činila téměř 15 km, dala dětem na splnění trasy celý měsíc, 
našli se i tací „rychlíci“, kteří ušli celou trasu už během prvních pár 
dní, či pojali hru jako celodenní výlet s rodiči. Již po prvním týdnu 
se mi začali ozývat soutěžící, kteří měli vše splněno, a trasa se jim 
zdála krátká. Proto jsem se rozhodla hru rozšířit o 3 tajná stanovi-
ště, jejichž umístění děti hádaly podle textů básniček.
Během hry jsem se setkala i s nehezkým, bohužel velmi častým 
jevem – některá stanoviště nám neustále někdo ničil a obrázky 

strhával, takže jsem je mu-
sela i několikrát obměňovat. 
Je s podivem, že má někdo 
potřebu ničit i to málo zá-
bavy, kterou dětem můžeme 
v této podivné době nabíd-
nout. Ale zase na druhou 
stranu to vedlo i k několika 
hrdinským činům, jako třeba 
záchraně obrázků utonulých 
v řece.
Moc mě potěšily pozitivní 
ohlasy ze strany dětí i ro-
dičů. Bylo zjevné, že dětem 
výzvy k venkovním aktivi-
tám chybí. Celkově se hry 
zúčastnil velký počet dětí  
1. stupně ZŠ Krčín a někteří 
žáci 2. stupně. Ti, kteří poslali vyplněný pracovní list s vymyšle-
nými slovy, byli odměněni drobnými cenami, které věnovala firma 
Agro CS, které tímto děkujeme za podporu celé akce.

Mgr. Alena Slavíková, ZŠ a MŠ Krčín
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akce v ZŠ Malecí

Můj život s rostlinami...

Po Vánocích nastoupily k prezenční výuce pouze děti z 1. a 2. tříd, 
3. až 9. ročník se v měsících lednu a únoru vzdělával distančně. 
I v době distanční výuky u nás probíhala prevence rizika patologic-
kých jevů ve spolupráci se společností Semiramis. Schůzky online 
probíhaly 25. 1. (třídy 5. A a 9. A), 27. 1. (třídy 5. B, 6. A, 9. B a 7. A), 
16. 2. (třídy 7. B a 6. B) a 18. 2. (třídy 8. A a 8. B). V šestém ročníku 
byla představena organizace Semiramis těm žákům, kteří k nám na 
druhý stupeň přišli z jiných škol a těchto programů se ještě nezú-
častnili. Některé třídy pracovaly s tématem emoce, zde se dozvě-
děly, že emoce jsou přirozenou součástí každého z nás, dále, jak  
s emocemi pracovat, jak zvládat náročné životní situace a jak pečo-
vat o svou psychickou pohodu. Další třídy se v rámci bloku „Lítáme  
v tom všichni” společně s lektory zaměřily na mezilidské vztahy, 
nebo také na problematiku předsudků či prvního dojmu, část se-
tkání se věnovala i online prostoru a jeho rizikům. Některá aktivita 
proběhla formou příběhu, na jehož základě žáci vyplňovali pracov-
ní list a potom o něm diskutovali. Jiná činnost byla zaměřena na 
sdílení nálady, pocitů a emocí, které mohou být ovlivněny i dneš-
ní dobou. Žáci mohli vyjádřit své emoce písemně, ústně, pomocí 
smajlíků či pantomimy. Témata to byla zajímavá a v současnosti 
pro děti jistě i přínosná, a tak se žáci zapojovali a vznášeli i dotazy.
V měsíci únoru se konaly online i preventivní programy o dospí-
vání. 22. 2. pro 6. ročník - dívky (Dospívání aneb život plný změn)  
a zvlášť pro chlapce ze šestých tříd (Na startu mužnosti). Lektor-
kou byla zdravotní sestra a žáci a žákyně zde získali informace  

Každoročně se náš fotokroužek účastní soutěže, kterou vyhlašuje pro základní a střední školy Český zahrádkářský svaz Praha. Letošní 
téma znělo „Můj život s rostlinami“ a porota vybírala ze 140 fotografií. Velmi nás potěšilo, že na 1. místě v kategorii základních škol se 
umístily naše žákyně: Bára Kolářová, Markéta Mrázková, Nicol Plecháčová a Aneta Tomášová. Jejich fotografie budou vystaveny na výstavě 
„Květy“ v Lysé nad Labem, publikovány v časopisu Zahrádkář a na webu ČZS. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme dívkám 
hodně dalších povedených snímků.

Eva Vincencová - fotokroužek ZŠ Malecí

o fyzickém, psychickém a sociálním dospívání a také praktické 
rady. 23. 2. se uskutečnil program pro třídu 5. A a 5. B Z housen-
ky motýlem. Paní lektorka vedla program diskrétně, ohleduplně  
a děti se nebály zapojovat. 24. 2. zakončily sérii programů 7. roční-
ky, dívky měly program „Čas proměn” a chlapci Na startu mužnosti  
2. Dne 17. 2. probíhalo okresní kolo Zeměpisné olympiády, tento-
krát také online. Z naší školy se zúčastnil Matyáš Mrázek (třída 
9. B) a Zdenek Nerud (třída 9. A). Žáci nejprve obdrželi základní 
informace ohledně registrace do okresního kola této olympiády. 
V letošním roce olympiádu organizovala Masarykova univerzita 
v Brně, takže se účastníci museli zaregistrovat do jejich systému 
is.muni. Obdrželi sedmimístné číslo, pod kterým byli v soutěži ve-
deni. Asi za týden dostali další upřesňující informace o soutěži. 
Vzhledem k tomu, že do okresního kola bylo přihlášeno 7 000 sou-
těžících z celé republiky, byly každé kategorii přiděleny různé časy. 
Našim žákům byl přidělen čas od 11 do 17 hodin. To znamenalo, 
že se mohli přihlásit kdykoliv v tomto čase a na splnění všech tří 
částí (práce s atlasem, test geografických znalostí a praktická část) 
měli dvě a půl hodiny. V každé části soutěže bylo 10 až 12 otázek, 
které na sebe navazovaly. Při soutěži bylo potřeba využít i urči-
tou časovou strategii, aby systém nebyl zahlcen. Matyáš Mrázek 
se nakonec umístil na 8. místě (ze 16 žáků náchodského okresu)  
a Zdenek Nerud získal 10. místo. 

Mgr. Ivana Rydlová

Aneta Tomášová 10 let, 4. tř. ZŠ Nové Město n. Met.

Markéta Mrázková 11 let, 6. tř. ZŠ Nové Město n. Met

Bára Kolářová, 11 let, 5. tř. ZŠ Nové Město n. Met.

Nicol Plecháčová 14 let, 9. tř. ZŠ Nové Město n. Met.
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Střední školství má v našem městě dlouholetou tradici, jak jistě 
víte, bylo spojeno s existencí průmyslových podniků ve městě  
i v regionu, a to hlavně v oblasti strojírenství. Na tuto tradici nava-
zuje i současná Střední průmyslová škola. Zřizovatelem středních 
škol ve městě byl a je Královéhradecký kraj, který v minulosti ně-
kolikrát v rámci optimalizace školství změnil strukturu středních 
škol v našem městě. I když došlo ke sloučení středních škol, tak 
jejich odborné zaměření se příliš nezměnilo. Dovolte mi krátký vý-
let do historie.
Dnešní Střední průmyslová škola vznikla postupným slučováním 
středních odborných škol v Novém Městě nad Metují. Základ tvoří 
původní Střední průmyslová škola strojnická, která vznikla v roce 
1953 a navázala na tradici Odborné obvodové školy živnostenské. 
Druhou školou bylo Střední odborné učiliště strojírenské, které 
bylo založeno v roce 1963. Tato škola postupně rozšiřovala nabíd-
ku oborů, a proto byla nutná změna názvu, nejprve na SOU řeme-
sel a služeb a později na SOŠ a SOU; další školou schovanou pod 
dnešní SPŠ je SOU technicko-společenské, které se v roce 2000 
stalo součástí SOU řemesel a služeb.
V roce 2011 došlo ke sloučení Střední odborné školy a Střední-
ho odborného učiliště se Střední průmyslovou školou. Zároveň se 
změnil i název školy na Střední průmyslová škola, střední odborná 
škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují.
Od roku 2018 je Střední průmyslová škola součástí vyššího celku, 
který vznikl dalším sloučením novoměstských škol, a to SPŠ, OŠ  
a ZŠ Nové Město nad Metují.
Ještě stále se setkáváme se záporným postojem některých obča-
nů k naší škole. I když se mnohým nemuselo postupné slučování 
škol líbit, je nutné zdůraznit, že průmyslovka je i nadále svébytnou 
střední školou, která poskytuje střední odborné vzdělání jak v ma-
turitních, tak v učebních oborech. 
V době, kdy připravujeme prezentaci školy (virtuální prohlídka, 
online prezentace, nové www stránky, reklamní spoty v rádiu), se 
v místním Echu opakovaně objevil článek novoměstského občana, 
který ke kritice současného vedení města využil mimo jiné i slou-
čení středních škol ve městě a kriticky se vyjadřoval i k SPŠ, aniž 
by se přesvědčil o tom, jak dnešní SPŠ funguje.
Občas narážíme i na negativní hodnocení spolupráce průmyslov-
ky s firmami. I když je stále co zlepšovat, tak spolupráce úspěšně 
probíhá a dále se rozvíjí.
Škola dlouhodobě spolupracuje s firmami regionu, spoluprá-
ce probíhá v několika rovinách, od prezentace firem ve škole při 
Dnech otevřených dveří, přes stálou prezentaci, až po akci nazva-
nou 4.0 DAY. Organizace MAS Pohoda venkova v rámci projektu 
MAS II Novoměstsko uspořádala ve spolupráci s naší školou akci 
nazvanou 4.0 DAY, jejímž mottem byl rozvoj vztahu dětí k technice. 
V únoru 2020 tak do průmyslovky přišlo 250 žáků základních škol 
se svými učiteli. Byli to žáci 5. a 7. tříd ze ZŠ v Krčíně, ze ZŠ Malecí, 
ze ZŠ Komenského, z Nahořan a z Provodova. Den předem přije-
li zástupci firem, kteří si s sebou přivezli různé funkční technické 
„vymoženosti“, aby je s předstihem nainstalovali a vyzkoušeli. Fir-
ma Hronovský, s. r. o. přivezla robotickou ruku, kterou běžně vyu-
žívají ve výrobě. Firma ATAS žákům předvedla nejen své výrobky, 
ale i 3D tiskárnu a v rámci malého workshopu si děti na soupravě 
HOBBY MM 3130  vyřezaly a opracovaly drobné předměty ze dřeva. 
Velký zájem vzbudila montáž jednoduchého elektromotoru, který 
si podle plánku žáci sestavili a odzkoušeli.
Naši žáci absolvují odbornou praxi a odborný výcvik ve firmách. 
Firmy mají o naše žáky zájem a někteří absolventi po úspěšném 
ukončení studia v těchto firmách zůstávají.
Další spolupráce probíhá na bázi materiálního zabezpečení výuky, 
například se Škoda Auto Mladá Boleslav, kdy škole byla poskytnu-
ta dvě nová auta pro výuku karosářů. Dále v této oblasti spolupra-
cujeme se ZBA Ferokov NMnM, s firmou Stránský, Petržík pneuma-

tické válce Bílá Třemešná a s firmou Ammann NMnM.
Průmyslovka se i nadále rozvíjí a nabírá dech do dalších let. Za 
přispění KHK probíhá velkorysá renovace a modernizace interiéru 
školy, dochází k rekonstrukci dílen, škola je postupně vybavována 
moderní technikou a moderními technologiemi. V současné době 
se do finální fáze stavebních úprav dostala realizace projektu 
„Polytechnické centrum Novoměstska,” které bude sloužit nejen 
žákům průmyslovky, ale i novoměstským základním školám, škol-
kám, případně různým spolkům. Prostory tohoto centra jsou bez-
bariérové, a to včetně přístupu.
Ve spolupráci s KHK je připraven projekt „Strojařina +“. Čekáme 
na jeho schválení. Součástí tohoto projektu je i vybavení školy  
v hodnotě 10 milionů korun. 
V následujícím období budou zahájeny práce na snížení energetic-
ké náročnosti budovy školy, součástí budou i nová okna a fasáda, 
rozpočet je 47 milionů korun.
Probíhá renovace a snížení energetické náročnosti školní kuchyně 
a jídelny v budově „Kasárna” v hodnotě cca 7 700 000 Kč. Provoz by 
měl být obnoven 1. září 2021. Současně dochází k renovaci domova 
mládeže „Kasárna.”
Aby průmyslovka byla i nadále součástí našeho města, je třeba, 
abychom se všichni společně podíleli na propagaci jejího dob-
rého jména mezi širokou veřejností, zejména na novoměstských 
základních školách, abychom společně překonali negativní, ničím 
nepodložené názory, které o průmyslovce mezi některými lidmi 
kolují. 
Máme v plánu obrátit se na město, jako zřizovatele ZŠ, které by 
mohlo směrovat tyto školy k tomu, aby právě jejich žáci navště-
vovali různé firmy regionu a seznámili se tak s technickými pro-
fesemi, které má SPŠ v rámci své nabídky. Jsou to učební obory 
jemný mechanik, strojní mechanik, obráběč, karosář a studijní 
obory strojírenství, informační technologie a  mechanik seřizovač 
– programátor CNC strojů, ve kterých žák získá výuční list obráběč 
i maturitní vysvědčení. Aby žákům ve firmách bylo řečeno: „Tak po-
kud chceš tuto práci dělat, běž na „průmku“ ve městě a my tě pak 
zaměstnáme.”

Mgr. Naděžda Bínová, Mgr. Eva Cohornová
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Mateřské školy se představují
V květnovém čísle vám přinášíme představení novoměstských mateřských škol. V měsíci květnu bude probíhat zápis děti pro školní rok 
2021/2022 a vzhledem k tomu, že není možné uspořádat dny otevřených dveří, tak je představíme alespoň v níže uvedených příspěvcích.

(EK)

m a t e ř s k á  š k o l a  k r č í n

pŘedstaVuJe se MŠ KRčÍN
Přijměte pozvání do mateřské školy, která se nachází u řeky Metuje 
v „krčínském dolíčku“, který je součástí Nového Města nad Metují.
Budova školy byla postavena v roce 1906 jako radnice v obci Krčín. 
První školní rok v MŠ Krčín byl zahájen 2. 9. 1946.

Dnešní mateřská škola má 3 třídy s kapacitou 71 dětí.  S dětmi 
pracuje 5 kvalifi kovaných učitelek, 1asistentka pedagoga, 1chůva. 
Neobejdeme se ale též bez pomoci paní uklízečky a kuchařky.
Ke vzdělávání dětí využíváme námi vypracovaný Školní vzdělávací 
program s názvem „Za poznáním krůček po krůčku“.
Pro všestranný rozvoj dětí vyrážíme do okolí školky – pozorujeme 
život na řece Metuji, seznamujeme se s přírodou v okolních lesích 
a na lukách…

Vedeme děti k ochraně přírody a okolí ve kterém žijí, vyrůstají 
a vytvářejí si tak k němu kladný vztah.
Za poznáním se vydáváme procházkami k místům, která jsou sou-
částí „našeho dolíčku“ -  zvonice u krčínského kostela sv. Ducha, 
stará škola, letiště a nedaleké vlakové nádraží.

K dalším aktivitám s dětmi využíváme: 
» zimní stadion - kde se děti učí v doprovodu učitelek a trenérů 
základům bruslení
» hřiště v parku naproti MŠ 
» tělocvičnu v budově ZŠ +MŠ Krčín, přilehlé hřiště
» plavecký bazén (NM) – děti se seznamují s vodou a základy 
plavání
» nabídky „Lyžařské školy“ v Olešnici v Orlických horách, kam 
dojíždíme s dětmi na kurz lyžování
V rámci spolupráce se Základní školou Krčín se společně účast-
níme některých jimi nabízených akcí. Budoucí školáci mají navíc 
možnost se seznámit s prostředím školy, např. návštěvou kama-
rádů v 1. třídě s ukázkou pokroků od září, společným setkáváním 
před nástupem do ZŠ = akce „Před školou ve škole“. Na základě 
pozitivní zpětné vazby rodičů, kteří cítí po bližším seznámení s uči-
telkami i prostředím snazší nástup dětí do školy, staly se tyto akce 
již tradicí.

Rodičům nabízíme různé přednášky, besedy, poradenské služby 
v podobě „Konzultačních dnů“, logopedickou diagnostiku s pra-
videlnými návštěvami speciálního pedagoga. Mezi našimi dalšími 
akcemi se setkáváme společně ještě při vystoupeních dětí v MŠ.  
Rodiče a veřejnost jsou také zváni na „Zahradní radovánky“ nebo 
„Krčínský maraton“ do areálu ZŠ Krčín.
Každoročně si všichni zpestříme závěr školního roku výletem au-
tobusem nebo vlakem. Za prožitky a radostmi na základě dobrých 
zkušeností jezdíme do Hronova na interaktivní výstavy, navštěvu-
jeme planetária, zoo a farmy se zvířátky…
Rádi přijímáme nabídky Městského muzea, které ve sklepení Spol-

kového domu na Husově náměstí, poskytuje prostor k naší prezen-
taci a výstavám výtvarných prací dětí naší školky.
Využíváme tímto možnost se připomenout a zviditelnit nejen tvo-
řivost dětí, ale i práci celého pedagogického kolektivu. O spokoje-
nosti a zájmu veřejnosti se dozvídáme z návštěvní knihy se vzkazy, 
z osobních poděkování rodičů, případně elektronicky.
Je to pro nás všechny příjemná zpětná vazba a ocenění také naší 
práce.

Vzhledem k blížícímu se zápisu do MŠ Krčín (11. 5. 2021), věříme, že 
jsme Vás zlákali k návštěvě nejen „krčínského dolíčku“, ale i naší 
školičky, kde jsou prima dětičky! 

Vítejte  

v krčínském  

dolíčku  

aneb 

"Rok v MŠ Krčín" 
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1. Základní údaje:
Ředitelka: Hana Kavková
Email: msfrantisek@msfrantisek.cz
Telefon: 491 470 156, 602 657 408
Webové stránky školy: www.msfrantisek.cz

Celkový počet dětí k 31. 1. 2021: 72 
+ Odloučené pracoviště: pod Výrovem 1062 
Ředitelka: Hana Kavková
Vedoucí učitelka: Kateřina Jelínková
Email: vyrov@msfrantisek.cz
Telefon: 491 474 273, 606 040 754
Webové stránky školy: www.msfrantisek.cz 
Celkový počet dětí k 31. 1. 2021: 20
2. počet volných míst k přijímacímu řízení v obou školách pro 
školní rok 2021/2022: 40
3. Školní vzdělávací program: „Jen si děti všimněte“. 
Záměrem školního vzdělávacího programu „Jen si děti všimněte“ 
je poznávat a objevovat přírodu, respektovat ji a chránit, vytvářet 
si postoje o světě kolem sebe. Umožňujeme rozvíjet samostatné, 
zdravě sebevědomé a tvořivé děti cestou přirozené výchovy. Děti 
mají prostor pro individuální rozvoj osobnosti v prostředí plném 
objevů, pokusů a bádání. Zaměřujeme se na ekologickou – envi-
ronmentální výchovu. Každému dítěti umožňujeme jít jeho vlast-
ním tempem, podle jeho fyzických i mentálních možností, podle 
vlastních potřeb a zájmů. S moderními technologiemi, ale v sou-
ladu s přírodou.
4. O školách:
Mateřská škola Na Františku je čtyřtřídní a je umístěna v jednopa-
trové budově. Je situována v klidové části města, v blízkosti lesa. 
K pohybovým aktivitám využíváme prostornou tělocvičnu a celo-
ročně i prostornou zahradu, kde připravujeme venkovní učebnu 
pro bádání, pokusy i relaxaci.  Nabízíme zájmové aktivity dětí ve 
sborečku Lísteček, s flétničkou „Veselé pískání, zdravé dýchání“ 
podle profesora Žilky a ve výtvarném kroužku Barvička.
Mateřská škola Pod Výrovem je jednotřídní a nachází se v okrajo-

vé, historické části města v budově starší vily. Umístění, prostory 
a věkově smíšený kolektiv přispívá k rodinnému charakteru školy. 
Hlavní náplní třídního vzdělávacího programu je poznávání příro-
dy a její ochrana. Aktivně prožíváme lidové tradice a zvyky (např. 
tradiční Masopustní průvod masek). Od roku 2003 je součástí MŠ 
Na Františku.
5. další projekty a programy: 
» Zapojení do celostátní sítě Mrkvička, která se zabývá envi-
ronmentální výchovou
» Celé Česko čte dětem
» Česká obec sokolská „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
» Rozvoj jazykových schopností podle D. B. Elkonina pro předškoláky
» Lísteček, dětský pěvecký sbor
» Barvička, výtvarné aktivity
» Školička bruslení pro předškoláky
» Plavecká školička pro předškoláky
» Fa-Ny, hravá odpoledne pro nové zájemce
» Hravá angličtina ve třídě Pod Výrovem
» Tematické projektové dny
6. Významné akce školy:
Veřejná vystoupení dětského sborečku Lísteček. Umístění na 
předních místech ve výtvarných soutěžích. Besídky, pracovní díl-
ny, soutěže pro rodiče a děti, třídní slavnosti, mikulášská nadílka, 
spoluúčast rodičů na exkurzích i projektových dnech, výletech atd.
7. podmínky školy a různé:
Kvalifikovaný pedagogický sbor. Klidné místo, blízko přírodě. Cho-
váme se šetrně k přírodě, minimalizujeme obaly, používáme eko-
logickou a přírodní drogerii - mýdla, úklidové 
a dezinfekční prostředky. Zdravé, chutné, pestré a barevné stra-
vování.
Na Františku: Prostorná, vybavená tělocvična a relaxační místnost. 
Rozlehlá ovocná, okrasná, bylinková i přírodní zahrada. Propojení 
nových digitálních technologií s poznáváním živé a neživé přírody.
pod Výrovem: Prostorná, vybavená tělocvična. Menší kolektiv, ro-
dinné prostředí.

m a t e ř s k á  š k o l a  r a š í n o v a

1. Základní údaje:
Ředitelka: Bc. Petra Mináriková
E-mail: msrasinova@seznam.cz
Webové stránky školy: www.msrasinova.cz 
Telefon: 491 470 142, 606 040 820
Celková kapacita: 164 dětí
2. počet tříd: 6 (Broučci, Sluníčka, Skřítkové, Koťa-
ta, Sovičky, Píšťalky)
3. Školní vzdělávací program: „Je nám dobře na 
světě“ – je zaměřen na rozvoj osobnosti samo-

statného a zdravě sebevědomého dítěte a cestou přirozené výcho-
vy položit u těchto dětí základy celoživotního vzdělávání.
4. podmínky školy: kvalitní pedagogický sbor, moderní vybavení 
tříd – didaktické pomůcky, dostatečný výběr kvalitních hraček, di-
gitální vzdělávací pomůcky, výukové programy, čističky vzduchu, 
speciální pomůcky pro děti s vadami zraku. Jedna ze tříd je přizpů-
sobena dětem s alergiemi a respiračními obtížemi. 
Škola disponuje velkou, rozmanitou zahradou (lanová pyramida, 
lezecká kostka, brouzdaliště se solární sprchou, mlhoviště, písko-
viště, kameniště, běžecká dráha, hřiště na míčové hry i na cvičení 
s tělocvičným nářadím a náčiním, průlezky, pružinová houpadla 
apod.). Vlastní školní jídelna. 
5. Nadstandardní aktivity školy:
Spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou, se speci-

álně – pedagogickými centry, zajištění logopedické péče, asistenti 
pedagoga, pěvecký kroužek, hasičský kroužek, rehabilitace dýchání 
pomocí hry na flétnu, využití Hejného metody a Feuersteinovy me-
tody instrumentálního obohacení, zapojení do projektů (Učíme se 
žít spolu, Celé Česko čte dětem, Svět nekončí za vrátky – cvičíme se 
zvířátky, Šikulka, Chceme žít hravě, zdravě a pospolu), výuka plavání 
a školička bruslení pro předškolní děti, práce v keramické dílně, spo-
lupráce se ZŠ – výchovné programy a odborné přednášky pro rodiče.
6. Významné akce školy:
Den otevřených dveří, dílničky pro děti a jejich rodiče, tradiční 
vystoupení dětí z pěveckého kroužku pro starší spoluobčany i na 
vánočních akcích, reprezentace hasičského kroužku v soutěžích, 
oslavy výročí školy, výlety do přírody, divadelní a kulturní předsta-
vení, návštěvy kina, vánoční a velikonoční výstavy, návštěvy mu-
zea, besedy v knihovně, besídky pro rodiče, karnevaly, tematické 
dny (Drakiáda, Den Země, Dětský den…), sportovní den na školní 
zahradě, loučení se školáky.
7. Různé (čím se škola odlišuje): 
Respektujeme individuální tempo dětí, preferujeme dialog a po-
zitivní povzbuzování, vedeme děti k vzájemné pomoci, samostat-
nosti a přiměřené sebedůvěře. Moderní školní zahradu využíváme 
nejenom pro rozvoj pohybových dovedností dětí, ale také při po-
silování vztahu k přírodě, při výtvarných činnostech i při setkávání 
se s rodiči v rámci sportovních i kulturních akcí. 
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Ze skautského zápisníku

Na (elektro)kole za čerty a k náchodskému zámku

Po delší odmlce přinášíme krátkou zprávu o ak-
tivitách skautů. Spolková činnost je už od pro-
since pozastavená. Scházíme se tedy, jde-li to 
tak nazvat, pouze on-line. Většina družin jed-
notlivých oddílů mívá každotýdenní schůzky, 
na kterých se věnují všemu, co lze takto na dál-
ku – společně, ale každý sám – dělat. Z vlastní 
zkušenosti vím, že nárok na vedoucí chystající 

tento typ programu je mnohem vyšší, než u činnosti běžné. O to víc 
si jejich práce vážím nejen já, ale zajisté i děti, které se programu 
účastní. Mimo tuto pravidelnou činnost chystají jednotlivé oddíly 
pro své členy a členky i různé hry se stanovišti v přírodě a zajíma-
vé úkoly pro individuální plnění. Do toho pilně plánujeme tábory,  
v jejichž uskutečnění doufají i největší skautští pesimisté. Držme 
si palce, ať už se brzy sejdeme osobně, když nás to jarní slunce od 
těch monitorů tak usilovně láká.

Jakub Pěnička
Online korona akce (O. K. akce)
Jelikož se stále nemůžeme scházet, uspořádaly jsme oddílovou 
online korona akci (O. K. akci), na které jsme se potkaly napříč 
všemi posádkami. Všechny jsme se nejprve sešly v hlavní místnos-
ti, kde pro nás vedoucí akce připravily několik společných aktivit, 
připomenuly všem systém akce a pak už jsme se mohly volně při-
pojovat do dalších místností. Mohly jsme navštívit dílnu, ve které 
jsme si mohly něco vytvořit, dále jsme si mohly „pokecat” v čajov-
ně nebo si zatančit a zacvičit jógu v tělocvičně. Kdo měl hravou ná-
ladu, mohl se připojit do herny, kde se hrály společné online hry. 
Poslední místností bylo vzpomínkové kino. Ten, kdo navštívil tuto 
místnost, si s ostatními prohlížel fotky z akcí nedávných i dávných 
a zavzpomínal tak na časy, kdy jsme ještě mohly jezdit na oddílové 
akce. Na úplném konci O. K. akce jsme si všechny rozsvítily svíčku  
a zazpívaly si večerku na dobrou noc. 

Autor: Anna Drašnarová 

třicetipětikilometrový cyklistický okruh po regionálních zajíma-
vostech.
Z Husova náměstí vyrazíme směrem k věži Zázvorka. Pokračujeme 
podél hlavní silnice Komenského ulicí. Před klášterem zahneme 
doprava a napojíme se na cyklotrasu č. 4034, která nás podél řeky 
provede přírodní rezervací Peklo.
Dorazíme k rozcestníku u Bartoňovy útulny. Odtud jedeme stále 
po cyklotrase č. 4034 podél Metuje. Cesta nás dovede do Starého 
Města nad Metují k budově základní školy. Zde se napojíme na cy-
klotrasu č. 22 a podél řeky Metuje po ní budeme pokračovat přes 
město až k hraničnímu přechodu v Bělovsi, kde se můžeme osvěžit 
v Malých lázních. Tady podjedeme most a za ním na rozcestí odbo-
číme vpravo na cyklotrasu 4095, která nás dovede zpět do města 
a dále až k zámku.
Od zámku trasa 4095 pokračuje lipovou alejí Kateřiny Zaháňské 
kolem obory s daňky a Vojenského hřbitova na začátek Kramolny. 

uklízíme česko – každý sám
Jak již bylo zmíněno – skautská činnost je nadále pozastavena 
a probíhá, stejně jako spousta dalších spolkových činností, dis-
tančně. Přes nepříznivé podmínky jsme se rozhodli, že stejně jako 
každý rok uspořádáme jarní úklid přírody v rámci akce „Ukliďme 
Česko“ – tedy distančně. Po uklízení v Novém Městě se druhou 
dubnovou sobotu vydali zástupci několika rodin i do okolí Provo-
dova-Šonova. Start byl u bývalé pošty, kde si každý účastník mohl 
(při zachování všech bezpečnostních opatření) vyzvednout pytle 
na sesbíraný odpad a nahlásit trasu, kudy se vydá. Jsme rádi, že 
i v této době plné omezení jsme mohli přispět k hezčímu okolí  
a čistší přírodě.

Autor (+foto): Jakub Pěnička

Na silniční křižovatce u kaštanu se napojíme na žlutou turistickou 
značku pro pěší. Za dopravní cedulí Vysokov odbočíme vlevo a na-
pojíme se na cyklotrasu č. 4056. Ta nás dovede až na rozcestí na 
okraji Václavic, kde trasa 4056 končí. Z tohoto rozcestí ve Václavi-
cích sjedeme po cyklotrase č. 4055 do Provodova-Šonova. 
Na křižovatce se dáme doleva, po cyklotrase č. 4058 projedeme 
obcí a dále po polních cestách a silnici ze Lhoty u Nahořan až  
k hlavní silnici č. 285. Napojíme se na ní odbočením vlevo směrem 
do Nového Města nad Metují. Na první křižovatce za cedulí Nové 
Město nad Metují odbočíme vpravo a ulicemi U Letiště, Na Kopci  
a Husitskou sjedeme podél zvonice a hřbitova k mostu přes Metu-
ji. Hned za ním odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 4034. Podél řeky 
Metuje se po ní vracíme do centra města. Míjíme zimní stadion  
a Masarykovu lípu v parku. U smuteční síně se odpojíme z cyklo-
trasy a pokračujeme vzhůru na náměstí Republiky a podél věže 
Zázvorky zpět na Husovo náměstí. 

Možnost občerstvení: Nové Město n. Met., Peklo, Náchod, Provo-
dov-Šonov. Délka trasy: 35,1 km.
Další výlety naleznete v propagačním materiálu Aktivní senior, který 
je k dispozici v infocentru a na webu www.infocentrum-nmnm.cz.

Text: Jaroslav Rohulán, Jiří Švanda
Ilustrace: Tomáš Chlud
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Rozhovor s pracovníky novoměstského 
informačního centra

Blíží se konečně první teplé dny a věříme, že s nimi i zlepšení epi-
demiologické situace. Proto jsem v květnovém čísle Novoměst-
ského zpravodaje požádala o rozhovor kolegy z Městského infor-
mačního centra na Husově náměstí – Andreu Kecovou (AK) a Jiřího 
Švandu (JŠ). 

Začátek turistické sezóny je letos opět ve znamení epidemiologic-
kých opatření, ale při pohledu na facebookový profil informačního 
centra je vidět, že i když máte zatím zavřeno, tak nezahálíte. Jak 
jste nyní v kontaktu s vašimi zákazníky?
aK: Momentálně pracujeme v režimu výdejního okénka pro objed-
nané zboží. Zároveň prodáváme respirátory. Zákazníci nás můžou 
i nadále kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu, a přede-
vším na facebooku, kde se snažíme lidi informovat o novinkách  
a připravovaných projektech.
JŠ: U příležitosti 520. výročí založení města připomínáme rovněž 
na facebookové stránce Město na skále důležité události a zajíma-
vosti z historie.

Jak jste se zmínili, tak zatím vás můžeme vidět pouze za výdejním 
okénkem. Máte pro plnohodnotné otevření nachystané nějaké no-
vinky?
JŠ: Jednou z novinek, na které se my sami velice těšíme, jsou speci-
ální plátěné tašky a plecháčky s dominantami města od výtvarnice 
Michaely Luňákové. 
aK: Pokračujeme v rozšiřování nabídky regionálních výrobků – 
nově přibyly Báchorky z Babiččina údolí a České Skalice a Turistic-
ký průvodce Babiččiným údolím pro děti. Tu největší novinku chys-
táme ovšem na léto. Zadní část informačního centra se promění  
v interaktivní sál Město hodinek, který bude volně přístupný  
v rámci naší otvírací doby.

V letošním roce slaví Nové Město nad Metují 520 let od svého zalo-
žení. Chystáte v této souvislosti nějaké akce nebo novinky?
aK: V průběhu května budou u nás k zakoupení Omalovánky novo-
městských osobností, které atraktivní formou představují význam-
né persony, jež přispěly v minulosti ke slávě našeho města. Chys-
táme rovněž výroční turistickou vizitku s motivem naší dominanty 
– vlaštovčích ocásků.

JŠ: Letos jsme se také podíleli na přípravě krátkého edukačního 
spotu MAS Pohoda Venkova pro školy o historii města. Video se 
stalo na facebooku virálním, za což jsme moc rádi. Dotištěn bude 
i náš komiksový průvodce, z něhož byly převzaty ilustrace Tomáše 
Chluda do zmíněného spotu.
Doufáme, že nám epidemiologická situace umožní pořádat v čer-
venci a srpnu pondělní komentované prohlídky, při kterých pra-
videlně seznamujeme turisty i místní zábavnou formou s historií 
našeho města.

Oba pracujete v cestovním ruchu již několik let, poraďte našim 
čtenářům, co byste doporučili jako nejzajímavější netradiční výlet 
v blízkém okolí? a kam vy chodíte nejraději?
aK: Mezi mé oblíbené procházky patří cesta přes Klopotovské 
údolí do Slavoňova. Je to nenáročná cesta, ideální jak pro rodiny 
s dětmi, tak seniory. Pokud vám v cíli dojde dech, můžete se do 
Nového Města vrátit autobusem. V opačném případě můžete do 
města dojít pěšky po modré turistické značce kolem bývalých lázní 
Rezek. Je to pěkný desetikilometrový okruh. Jako netradiční výlet 
bych doporučila navštívit lesní židovský hřbitov v Podbřezí. Místo 
má úžasnou atmosféru.
JŠ: Mým každoročním rituálem je cesta přes Peklo a Ostrovy do 
Náchoda. Po cestě je mnohé k vidění – přírodní rezervace, Jurkovi-
čem navržená Bartoňova útulna, skautský totem i Chromákov nad 
Metují. Kdo tudy šel, ví moc dobře, o čem mluvím. (smích)

Děkuji za rozhovor!
(EK)

Parta z IC  Andrea Kecová a Jiří Švanda (foto: Tomáš Menec)

Připravovaná expozice Město hodinek (foto: Tomáš Menec)
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Novoměstskému klášteru  se blýská na lepší časy

Novoměstský klášter je výraznou dominantou historického cent-
ra Nového Města nad Metují. Od ledna 2021 přešel bývalý klášter  
a špitál do správy místní farnosti a má v plánu obnovu celého are-
álu a oživení i zpřístupnění prostor širokoé veřejnosti. Začátkem 
roku 2021 došlo k předání novoměstského kláštera řádem Milosrd-

ných bratří do správy farnosti v Novém Městě nad Metují. 
Předání kláštera umožní nový začátek úsilí o obnovu kláštera, kte-
rý byl až do nedávné doby živým prostorem pro setkávání občanů 
Nového Města nad Metují, žáků novoměstských škol a nabízel  na-
příklad posezení v klášterní čajovně, dříve i možnost  dostupného  
a dobrého oběda z místní učňovské kuchyně.
Snahou správce novoměstského kláštera bude provést nezbytné 
opravy téměř 300 let starého a dnes již několik let opuštěného 
areálu, včetně zahrady a skleníků.  Správce bude hledat také vhod-
né nájemce rozsáhlých a zajímavých prostor. Ke spolupráci budou 
přizváni zástupci obce i  místní občané tak, aby se místo stalo při-
tažlivým centrem kulturního života; místem, které budou místní  
i návštěvníci rádi navštěvovat. 
Pokud máte zájem přispět svým nápadem i pomocí, neváhejte se 
obrátit na  novoměstskou farnost či od března na správce kláštera, 
kterým bude farností (k zvelebení zřízená) správcovská společnost. 
Doufáme společně s mnohými, že se dobré dílo s pomocí sil  lid-
ských, ale i ze zdrojů duchovních, farností vlastněných, dobré kláš-
terní dílo podaří.

Římsko-katolická farnost v Novém Městě nad Metují
Jan Souček

přípravy nové marketingové strategie 
Kladského pomezí míří do finále

mi důležitá je možnost zpětné vazby a interakce nejen na sociál-
ních sítích, ale také na webových stránkách. Právě tato dvě média 
by se měla stát hlavními komunikačními nástroji. Podstatnou roli 
bude hrát také přesné zacílení marketingu na konkrétní věkové, 
sociální a zájmové skupiny. 
Ve spolupráci se zástupci samospráv by se destinační společnost 
měla zaměřit na řešení neuralgických bodů regionu, mezi které 
patří především problematická doprava a chybějící označení úze-
mí pomocí adekvátního dopravního značení. 

Bc. Markéta Tomanová

V úterý 2. března 2021 proběhlo druhé a zároveň poslední veřej-
né projednávání nové marketingové strategie turistické oblasti 
Kladské pomezí na období 2021-2025, ze kterého vyplynuly již kon-
krétní výstupy, jakým směrem by se měl rozvoj cestovního ruchu  
v destinaci v následujících pěti letech ubírat.
Jedním z nejvýraznějších krajinných prvků Kladského pomezí je 
vodní nádrž Rozkoš, která se stane ústředním motivem pro snad-
nou identifikaci našeho regionu. Právě „R/rozkoš“ by se měla stát 
inspirací i pro nové logo a slogan oblasti. Ty by měly na zákazníka 
působit prostřednictvím pocitů a emocí, což přispěje k jejich snad-
nému zapamatování a tím i posílení značky Kladské pomezí. 
Nora Dolanská, zpracovatelka strategie a zkušená manažerka  
v oblasti cestovního ruchu, upozorňuje, že cestovní ruch projde  
v reakci na současnou situaci zásadní proměnou a dodává:  
„Z mého pohledu je Kladské pomezí zajímavým, ale dosud ne-
objeveným turistických regionem s velkým potenciálem.“ I proto 
je jedním z hlavních cílů strategie propagace Kladského pomezí, 
jakožto neobjeveného regionu s čistou a neposkvrněnou příro-
dou, který je ideálním místem pro putování, pobyty v přírodě či 
ozdravné pobyty. To vše bude propojeno stěžejním tématem vody, 
vycházejícím z motivu „R/rozkoše“. Další témata regionu, jako 
jsou osobnosti, vojenská historie či architektura, budou sloužit 
především k tomu, aby byla zajištěna dostatečně široká nabídka, 
která přiměje návštěvníky k prodloužení pobytu či jejich návratu  
v budoucnosti. Za účelem přilákání zahraniční klientely je potřeba 
rozvíjet i další specifická témata. 
Naprosto zásadní změnou by měla být prezentace Kladského po-
mezí společně s „highlighty“ v jeho okolí, které se nachází v bez-
prostřední blízkosti, ale již mimo vytyčené území destinace. Díky 
této spolupráci vznikne daleko širší nabídka s novými tematickými 
okruhy a větším potenciálem. Nastat by měl i výrazný posun ve 
způsobu komunikace se zákazníky prostřednictvím internetu. Vel-
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Rady zahrádkářům
 Zahradnictví TREES v Červeném Kostelci letos slaví 100 let od zalo-
žení. Pro všechny milovníky zahradničení, péče o půdu a soběstač-
nosti při pěstování ovoce a zeleniny, tu máme rady na květen od 
vedoucí prodejny zahradnictví TREES Bc. Dagmar Urbánkové:
Květen je ideální termín pro výsev okurek nakladaček a salátovek, 
cuket  a dýní,  ale počkáme raději až do poloviny května, kdy už 
nehrozí přízemní mrazíky. Po zmrzlých vyséváme také fazole a ku-
kuřici.  Pro pozdní sklizeň lze znovu vyset mrkev, saláty, červenou 
řepu, cibuli, rukolu, sazečku. Ven už můžeme vysadit či vysévat 
teplomilné bylinky, jako je bazalka či perila. Bazalku je ideální vy-
sadit v kombinaci s rajčaty, jelikož zvýrazňuje jejich chuť a ochra-
ňuje je i před chorobami. Na volná místa můžete postupně vysévat 
letničky, jako je měsíček a lichořeřišnice, které působí výrazné an-
tibioticky. Komu se nedaří pěstovat brukvovitá zelenina, tak jistě 
ocení kadeřávek - je nenáročný a můžeme ho vysévat přímo do 
země. K návštěvě zahradnictví TREES jste srdečně zváni od úterý 
do soboty mezi 9.00 až 18.00. Nedělní provoz pouze odpoledne od 
13.00 do 18.00. Jako příjemný bonus je pro návštěvníky připravena 
i zahradní kavárna s „okénkovým“ provozem a rozlehlé zahradní 
prostory s dětským hřištěm.

Novoměstské osobnosti 
jako (vy)malované
Letošní rok si připomínáme 520. výročí založení Nového Města 
nad Metují. K jeho slávě i blahobytu přispěla řada osobností, kte-
ré představí nová omalovánka. Tu ve spolupráci s Vydavatelstvím 
Oblak připravuje naše IC. 
Dozvíte se v ní více o láskách Bedřicha Smetany i Dušana Jur-
koviče, o tom kdo jako první Čechoslovák stanul na jižním pólu 
i o zakladateli Strakovy akademie. Nebudou chybět ani příběhy 
dalších osobností doprovázené krásnými černobílými kresbami 
Evy Hanoutové, které přímo lákají k vybarvení. 
S pastelkou v ruce tak můžete vybarvit tučňáka i ozdobit šaty Luise 
Smetanové. Omalovánky si u nás budete moci zakoupit již letošní 
léto. O jejich vydání vás budeme informovat na našem webu www.
infocentrum-nmnm.cz a facebookových stránkách (Městské infor-
mační centrum Nové Město nad Metují).

Andrea Kecová, Jiří Švanda
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Klub seniorů dobrá pohoda / Okénko pro naše seniory – květen 2021

Vážení a milí senioři.
V měsíci květnu jsme měli naplánovaný zájezd do středních 
Čech se zastávkou v průhonické botanické zahradě. Vzhle-
dem k tomu, že stále trvají koronavirová omezení, měníme 
termín až na měsíc červen 2021. Ještě upřesníme. Připrave-
né máme další zájezdy, které upravíme dle epidemiologic-
ké situace. Zájemci na všechny zájezdy se mohou hlásit na 
telefonním čísle 723 694 654. Na placení určím včas termín  
a místo. Plánovaný pobyt v Sezimově Ústí po dohodě s Janou 
Farmačkovou rušíme. Připravujeme jej na příští rok v červnu.

Zdraví vás Věra Mimrová

Zájezdy pro Klub seniorů dobrá pohoda v Novém Městě nad 
Metují v roce 2021
střední čechy
Termín: sobota - červen 2021
Kolín - „Jeruzalém na Labi“ - historické centru, chrám sv. 
Bartoloměje, synagoga, Průhonický park
Bus: 340 Kč, vstupné: 130 Kč, celkem: 470 Kč, odjezd v 7 h.

Hradec Králové
Omezený počet míst – 36 míst
Termín: čtvrtek - červenec 2021

Muzeum Petrof a prohlídka továrny Petrof, vláčkem hradec-
kými lesy (necelé tři hodiny)
Bus: 90 Kč, vstupné: 300 Kč, celkem: 390 Kč, odjezd v 8 h.

liberecko
Termín: úterý - srpen 2021
Liberec – botanická zahrada, v případě příznivého počasí 
výjezd lanovkou na Ještěd nebo prohlídka novorenesanční 
radnice, Kryštofovo údolí – betlémy, orloj, Novinský želez-
niční viadukt
Bus: 350 Kč, vstupné: 320 Kč, celkem: 670 Kč, radnice: 35 Kč,
lanovka na Ještěd zpáteční: 119 Kč, botanická zahrada: 140 Kč,
betlémy: 25 Kč, odjezd v 6.45 h.

Za krásami Valašska
Termín: středa - srpen 2021
Pustevny – známé stavby slovenského architekta D. Jurkovi-
če – Maměnka a Libušín, procházka po vyhlídkovém chod-
níku „Stezka Valašska“, Rožnov pod Radhoštěm – Valašské 
muzeum v přírodě – skanzen s původními lidovými domky, 
prohlídka, ale i možnost ochutnat typické valašské pokrmy  
a dobroty jako jsou frgály, střapečky nebo kyselica
Bus: 530 Kč, vstupné: 100 Kč, celkem: 630 Kč, odjezd v 6 h.

Nemocnice Náchod
Vážení spoluobčané,
v nemocnici máme za 
sebou již více půl roku 
velmi intenzivní práce. 
Za těch celých velmi 
dlouhých sedm měsí-
ců jsem nikdy neměl 
takový pocit naděje, že 
se situace výrazně lep-
ší a navíc, že zlepšení 
bude stabilní, jako  
v uplynulém měsíci. 
Vývoj epidemie od 
Velikonoc tomu však nahrává. Jsme významně promoření, očkuje-
me… Po Velikonocích jsme v Náchodě odstartovali pozvolný návrat  
k dřívějším pořádkům. Po uzavření covidové ortopedie jsme mohli 
zavřít také jednu covidovou stanici na rehabilitaci. V polovině dub-
na následovalo uzavření naší největší covidové stanice - třiceti-
lůžkové chirurgie. Chystáme se významně snížit počet intenzivních 
covidových lůžek. 
Uzavřené covidové stanice před jejich vrácením původnímu úče-
lu dezinfikujeme, opravujeme a malujeme. Povelikonoční úterý  
6. dubna se do historie náchodské nemocnice zapsalo jako den, 
kdy v nově vystavěných pavilonech začalo fungovat první lůžko-
vé oddělení - ortopedie. K ní se již přidala chirurgie, společně  
s chirurgickými sály a sterilizací, a bylo zprovozněno také šest  
z celkových čtrnácti lůžek na nové centrální JIP chirurgických obo-
rů. Pokud to covidová situace dovolí, v květnu by se mělo do pavi-
lonu „K“ přestěhovat ARO (necovidové), čímž by se výrazně ulevilo 
interní JIP, a rozběhnout by se měl také provoz centrálního dospá-
vání. Na přelomu května a června by mohlo přijít na řadu stěho-
vání gynekologicko-porodnického a dětského oddělení z horního 
areálu. Rádi bychom tedy byli do letních prázdnin v novém. 

1. dubna nabylo právní moci stavební povolení na výstavbu parko-
vacího domu a rekonstrukci parkovišť v dolním areálu náchodské 
nemocnice. Obzvláště po přestěhování gynekologie, porodnice 
a dětského oddělení výrazně naroste tlak na počet parkovacích 
míst. Navíc se rozběhla rekonstrukce ulice Purkyňova, což situaci 
také neprospívá. Krajský úřad se proto snaží o výběr dodavatele 
parkovišť a jejich realizaci co nejdříve. 
Těžko bychom si mohli namlouvat, že nejsme vyčerpaní a unavení 
z probíhající epidemie, která se určitým způsobem dotýká každého 
z nás. Všichni se těšíme a vyhlížíme návrat k původním pořádkům. 
Jarní slunce, stěhování v Náchodě a rekonstrukce v Broumově nám 
pomáhají zlepšovat náladu a dodávají energii k další a další prá-
ci. Období stěhování, rekonstrukcí a oprav je náročné, ale trochu 
jinak. Společně budeme postupně hledat cesty k obnovení všech 
provozů, včetně veškeré operativy. 

Přejeme Vám pěkné jarní dny!
Za všechny zdravotníky Jan Mach, ředitel 
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poděkování
29. 3. 2021 zemřela naše maminka a babička paní Lidmila Hejzlarová. Poslední roky svého života prožila v Městském středisku sociálních 
služeb OÁZA. Dovolte nám touto cestou poděkovat všem zaměstnancům tohoto střediska za vzornou péči, kterou věnovali naší mamince, 
za velmi náročnou a nelehkou práci, kterou věnují všem svým klientům. Ochota všech zaměstnanců je obdivuhodná. Nejen, že se starají, 
nic nezanedbávají, ale v dnešní době je velmi vzácné, s jakým lidským přístupem ke své práci přistupují. Ještě jednou moc děkujeme  
a přejeme všem hodně zdraví a hodně sil do další práce.

Čápová Lidmila, Petruželková Marie a dcery s rodinami

s p o r t

pojďme se hýbat s volejbalem
tréninky v dubnu
Lenošení v době koronavirové už bylo dosti, a protože nám počasí a vládní opatření zatím dovolují jen běhat v lese, rozhodli jsme se 
na nic nečekat a využít tuto nabídku. Pro naše volejbalové děti tedy připravujeme orientační běhy s překvapením. Na tratě je posíláme  
s časovými rozestupy a na každý trénink vytváříme několik okruhů tak, aby se děti mohly hýbat, ale na trati se nepotkávaly. Jedeme už 
naplno, ale nezapomínáme dodržovat opatření!
sportujeme v květnu
Pevně věříme, že od května už budeme mít možnost začít chodit na kurty a hned, jak se tak stane, budeme , krom standardních tréninků  
i jednu úplnou novinku. Pod Volejbalovou školou začneme pořádat Volejbalové kurzy. První kurzy jsou určeny především pro všem nadše-
ným začátečníkům, a to od těch nejmenších až po ty nejstarší. Takže ať už máte doma dceru nebo syna, kteří se chtějí začít hýbat, anebo 
máte sami zájem začít s volejbalem, tak neváhejte a přihlaste se do kurzu OOV na našich webových stránkách.
těšíme se na prázdniny
O prázdninách plánujeme pokračovací kurzy Volejbalové školy. Pro děti se otevřou dva příměstské tábory. Náš pirátský, červencový tábor 
máme již plně obsazen, ale v srpnovém Táboru snů se ještě pár míst najde. Příměstský Tábor snů otvíráme pro děti už od předškolního 
věku.  V srpnu nás také čeká celo-oddílové soustředění, které byste si neměli nechat ujít, pokud se chcete stát součástí naší volejbalové 
rodiny.

Za Vo-Cečko vás zdraví Roman a Hanča
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Rozhovor z tJ spartak – krasobruslení
Tentokrát jsme se v rámci klubu za-
měřili na oddíl krasobruslení. Zde 
jsme měli možnost vyzpovídat Kateři-
nu Hejzlarovou, která v oddílu působí 
již od dětství. Snažili jsme se trochu 
přiblížit, jakým způsobem probíhá 
trénování, kdy je ideální s krasobrus-
lením začít a jak se tento sport vyvíjí.
Váš oddíl má v Novém Městě n. M. 
též dlouholetou tradici, jak jste na 
tom celkově s počtem dětí? Kdy 
probíhá nábor a jaká je úspěšnost? 
Oddíl krasobruslení byl v Novém 

Městě nad Metují založen již v 70. letech.Od té doby se v něm vy-
střídaly stovky děvčat i chlapců a v současné chvíli tak můžeme 
říct, že už teď u nás bruslí i vnoučata těch, kteří se bruslit učili 
v jeho začátcích. V letošní sezóně máme celkem 26 aktivních dětí 
a mládeže ve věku od 4 do 20 let. Nábor probíhá formou postupu 
po absolvování Školičky bruslení, ve které získají děti potřebné 
a nezbytné základy. Poté mají ti, kteří mají zájem, rozšířen počet 
tréninků na 2-3 týdně a postupně se přidávají do dalších oddílo-
vých, již plně krasobruslařských, aktivit. Každou sezónu takto při-
chází průměrně 4-5 dětí, což jsme schopni kapacitně obsáhnout.
V kolika letech je ideální s krasobruslením začít? Je pravdou, že 
stejně tak jako v gymnastice i s tímto sportem většinou děti brzy 
končí a pokračují v jiném sportu? 
Ideální věk pro zahájení výuky bruslení jsou 4 roky, kdy by už děti 
měly mít plnou jistotu v chůzi a dostatečně připravené dolní kon-
četiny pro tento pohyb. Postupný přechod ke krasobruslení je pak 
často individuální, z hlediska velké náročnosti na koordinaci všech 
částí těla, která je v tomto sportu nezbytná. Je velmi důležité přistu-
povat k dětem individuálně a pohlížet tak i na jejich menší či větší 
pokroky. Zcela upřímně jde ale o sport náročný i na myšlení a tzv. 
pohybovou inteligenci, musíme si tak být vědomi toho, že někdy 
i přes veškerou snahu všech okolo nemusí být vhodný pro každého. 
Pokud jde o ukončení činnosti sportovců, většinou je to v našem 
případě spíš z důvodu studia nebo bohužel i případného zranění. 
Současná pravidla a množství jednotlivých závodních kategorií totiž 
nabízejí možnost uplatnění i starším bruslařkám a bruslařům. 
V kolika letech se děti poprvé mohou podívat na závody a cestuje-
te pouze po kraji, nebo se podívají po celé republice?
Nejmladší kategorií je přípravka, děti věku od 5 let, která na zá-
vodech soutěží formou předvádění jednotlivých předem daných 
prvků. S dětmi většinou mohou být na ledě trenéři, hlavně pro 
plynulejší průběh celé akce. Prvky hodnotí rozhodčí známkami. 
Často však tyto nejmladší děti bývají oceněny motivačně stejnými 
cenami a také účastnickou medailí. Postupně přecházejí do kate-
gorií, kde již mají své volné jízdy, které představují. Pravidelně se 
účastníme převážně závodů v kraji a nejbližším okolí, i z důvodu, 
že je zde velmi hustá síť zimních stadionů a za jednu sezónu tak 
můžeme objet zde i 7 soutěží. Samozřejmě ale vyrážíme i dál, např. 
do Prahy, Poděbrad, Chrudimi, České Třebové.  
Máte v oddílu i nějaké chlapce?
Ano, máme jednoho a holky ho mají rády. Moc nemluví a moc se snaží.
Jak často trénujete a jakým způsobem probíhá suchá příprava? 
Kolik měsíců z roku mají děti od trénování pauzu?
V hlavní zimní sezóně máme v týdnu 4 tréninky na ledě, k tomu 
trénink víkendový a 1x týdně suchou přípravu. Víkendový trénink 
závisí na tom, zda jsme na závodech, či je volný led a pro nás 
tak možnost trénovat. V letní sezóně probíhají tréninky 2x týdně 
formou suché přípravy, na venkovním hřišti, na ploše zimního 
stadionu, na ochozu, v posilovně, v přírodě. Věnujeme se všeo-
becné průpravě - rychlost, síla, dynamika, odraz, koordinace, ale 

i specializované krasobruslařské přípravě - technika skoků, piruet 
a kroků, cviky s využitím speciálních pomůcek. Samozřejmostí jsou 
i hry a zapojení dalších sportů, jako je gymnastika, balet, atletika, 
sporty s míčem atd.    
Kolik se vás podílí na výchově mládeže? daří se v tomto ohledu 
vychovávat holky, které pak s trénováním pomáhají?
V letošní sezoně trénujeme 3 trenérky za pomoci ochotné a zkuše-
né asistentky z řad rodičů, která nám pomáhá s nejmenšími dětmi. 
Využíváme také externí pomoci trenérky z oddílu Kraso Chrudim 
a v případě možnosti trenéra z Brna, který se s námi účastní sou-
středění. Nejstarší holky nám již několik let aktivně pomáhají při 
vedení školičky bruslení, jejíž jsou už nezbytnou součástí. Zda se 
jednou budou věnovat i trénování krasobruslení? Věřím, že ano.
Co se vám za ty roky nejvíce podařilo na co jste jako oddíl pyšní?
Z pohledu oddílu je to určitě pořádání několika tradičních akcí, 
mezi nimiž jsou určitě největšími dvě krasobruslařské soutěže - 
prosincová Novoměstská bruslička a Malá cena NMnM konající se 
v únoru. Každoročně se každé z nich účastní na 130-150 závodnic 
a závodníků z cca 20 oddílů celé ČR. Dalšími našimi akcemi je pak 
pravidelné pořádání Školičky bruslení, Karneval na ledě, předvá-
noční Přehlídka volných jízd a zatím jedna bohužel letos neuspo-
řádaná věc, která tedy zatím zůstane tajemstvím a můžete se na ni,
věřím, těšit v sezóně příští!  
Jak se tento sport vyvíjí, pozorujete za ty roky nějaké rapidní změ-
ny a například v čem? Co je základ úspěchu?
Krasobruslení se vyvíjí neuvěřitelně a sama jsem zvědavá, co ještě 
přijde! Aktuálně nejlepší muži jezdí volné jízdy se 6-7 čtvernými 
skoky. Toto však pomalu ale jistě dotahují i mladé ruské juniorky - 
a navíc v neskutečném tempu. Když se ale vrátím s odpovědí na 
otázku zpátky na zem, tak změny v našem prostředí jsou určitě 
v perfektním vybavení, ať už jde o samotné brusle, nože, oblečení, 
ale i tréninkové pomůcky. Pokud jde o systém, tak velké změny 
jsou v množství soutěžních kategorií a jejich věkovém rozložení. 
Nejstarší kategorií je kategorie Adult, v níž mohou soutěžit např. 
závodníci ve věku 50 let, muži, ženy, i párové disciplíny. Tito se 
začali věnovat krasobruslení až v dospělosti, ale přesto mají dveře 
otevřené a jsou pro ně pořádány i mezinárodní soutěže.  
stejně tak jako kluci, nyní ani vy nemáte možnost využívat ledové 
plochy. Jak se s touto situací vypořádává oddíl krasa? snažíte se 
s dětmi udržet v kontaktu? a jak to funguje?
Letošní sezóna pro nás začala skvěle. V srpnu jsme pořádali tradiční 
soustředění v Trutnově, v září zahájili na okolních zimních stadio-
nech, postupně naskočili na domácím ledě, připravovali akce a vol-
né jízdy, zapojili nové děti, radovali se z úspěchů, které přicházely 
snad na každém tréninku - a konec… Upřímně, online se dá dělat 
spousta věcí, ale podle mého názoru, krasobruslení to zrovna není. 
Děti mají od nás velký zásobník prvků, které zvládají a věřím, že 
pravidelně cvičí. Chodí bruslit na zamrzlé plochy, teď už i pomalu na 
kolečkové brusle a až to bude jen trochu možné, začneme trénovat 
opět společně. Venku, bezpečně, s dodržením všeho potřebného, 
ale konečně se zase hýbat a mít tu potřebnou pravidelnost a režim.
Co byste celkově oddílu tJ spartak pro následující sezónu přála?
Není to tak dlouho, co jsem četla slova jedné nejmenované osob-
nosti a ta si dovolím využít. „Když je někdo slušný, statečný, ote-
vřený, svobodný, nelže, nemachruje, je hodný, má talent, snaží se 
chápat souvislosti, bojuje se svým egem, má potřebu komuniko-
vat, je to pro mě neobyčejný zážitek. Jsem šťastný, když narazím na 
někoho, kdo má rozlišovací schopnosti, potřebu a ochotu přijímat 
nové informace. Kdo je prostě jen normální.“ Tak přesně takové 
lidi bych Spartaku přála dál a ještě více jich mít. A nám trenérům 
samozřejmě také nadšené a šikovné svěřence.

 Děkuji za rozhovor.
Jana Reichmann
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Rozloučení se zesnulými
V březnu 2021 z našich řad odešli

Iva Jirásková, Jaroslav Balcar, Zdeňka Lemerová, Dobromila Moravcová, Daniel Roman, Eva Rousková
Čest jejich památce!

V měsíci dubnu nás opustila, ve svých krásných 96 letech,  paní Milena Macháčková.
Při setkáních s jubilanty vždy rozzářila obřadní síň svým úsměvem,  nadšenými  radami, jak si udržet 

svěžest ducha i těla i v pokročilém věku  a vždy své povídání ukončila krásnou básní. Mileno, děkujeme!
Sbor pro občanské záležitosti

s p o l e č e n s k á  r u b r i k a

JAKÉ PROBLÉMY S NÁMI LZE ŘEŠIT? 
 Dluhy (exekuce, rozpočet, smluvní vztahy, 
osobní bankrot a oddlužení) 

 Rodina (rozvod, výživné, majetkové  
vypořádání, dědictví) 

 Bydlení (nájemné, nájemní smlouva, trva-
lé bydliště, sousedské vztahy) 

 Zaměstnání (výpověď, vymáhání mzdy) 

 Spotřebitelství (reklamace, odstoupení  
od smlouvy, prodejní podvody) 

 Orientace v sociálním systému (dávky,  
sociální pojištění, sociální služby) 

 Pomoc obětem trestných činů (domácí  
násilí, trestní řízení, mediace) 

CO NABÍDNOUT NEMŮŽEME? 
   advokátní či finanční služby; 
   převzetí zodpovědnosti  

za řešení; 
   zázraky.  

OBČANSKÁ PORADNA  
HRADEC KRÁLOVÉ 
KONTAKTNÍ MÍSTO 

DOBRUŠKA 
 

Hotel Dobruška, Solnická 777 
tel.: 734 734 818 

e-mail: ophk@ops.cz 
 

Další informace na www.ops.cz a FB.  
Chatové poradenství na FB Obcanska-
poradnaOnline.  

KO N Z U LTA Č N Í  H O D I N Y  

 Každý první lichý pátek v měsíci  9.00 -15.00 
 

V roce 2021 
14. 5., 11. 6., 9. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 12. 11., 10. 12. 

 

Konzultaci nutno předem telefonicky objednat. 

KOMU POMÁHÁME? 
Bezplatně pomáháme lidem, kteří 
se ocitli v tíživé sociální situaci,  
nebo jim taková situace hrozí. Služba 
je určená těm, kteří si nemohou  
pomoci sami, např. z důvodu věku, 
zdravotních problémů, pro krizovou 
životní a  sociální situaci, nedostatek 
informací, financí, nebo dovedností. 

placená inzerce

sňatky uzavřené v Novém Městě nad Metují v měsíci dubnu 2021

Vítání občánků

Martin Skládal, Rychnov nad Kněžnou a Zuzana Horáčková, Rychnov nad Kněžnou
Antonín Dědoch, Nové Město nad Metují a Zdeňka Martínková, Nové Město nad Metují

Tomáš Moravec, Říkov a Zuzana Gieciová, Říkov

Město Nové Město nad Metují ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti pořádá vítání nově narozených občánků  v prostorách 
obřadní síně v Základní umělecké škole B. Smetany. Poslední vítání občánků se uskutečnilo v září 2020. Děti, které nebyly  přivítány, mo-
hou jejich rodiče přihlásit na telefonním čísle 491 419 626 (matrika). Jednalo by se o děti narozené v roce 2020 s trvalým pobytem v Novém 
Městě nad Metují. Přihlášené děti za rok 2020 a děti  narozené v roce 2021 budou pozvány na vítání občánků, jakmile  to situace dovolí. 

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

SERIOZNĚ ZAPLATÍM. TEL.: 777 311 101

placená inzerce

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

Jo! Konečně jsem
vyhrála zlatou cihlu!

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

Město Nové Město nad Metují, 
odbor správy městských lesů, 

nabízí prodej dříví na palivo 
v ceně 350 Kč + dpH za 1 m3 

(plnometr).

V případě zájmu nás kontaktujte na 
rek@novemestonm.cz, 

tel.: 605 201 078



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

Tel 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz 

Strojírenský/á  dělník / dělnice 
Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělaní 

Nástup: ihned anebo podle domluvy 

Nabízíme: 
• Výborné platové      

podmínky  
• Práce ve stabilním  

a slušném kolektivu  

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

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

• Práce ve dvousměnném provozu 

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

28 Novoměstský zpravodaj

placená inzerce

Koupím jakékoliv
 mince a bankovky,

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

i neplatných peněz směnárnou.
Jsem členem České numismatické

společnosti. Seriozní jednání.
Petr Bárta, Husovo náměstí 1229

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

telefon 491 470 530 nebo 602 107 815

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

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

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

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

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

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

Cena 14 Kč, pro předplatitele 12 Kč.

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



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
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scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683

Počítejte s námi.  
Bezpečně. Online. Raz dva.

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může 
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří  
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

 27. 3. – 11. 5.  Sčítání online na scitani.cz
Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet 
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se 
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky 
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

 17. 4. – 11. 5.  Sčítání pomocí listinného formuláře
Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář. 
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře  
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných 
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném 
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný 
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní  
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

Jednoduše
Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší 
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv. 
Sečíst můžete nejen sebe, ale také 
celou rodinu. 

Bezpečně
Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet, 
nebo pomocí listinného formuláře při 
respektování aktuálních hygienických opatření. 
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.


