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JAROMÍR E.

BRABENEC

NO – NE?
výstava / exibition

22. května 
až 25. července 2021

Jaromír E. Brabenec  se narodil 4. srpna 1934 v Horních Počernicích u Prahy

Studia a praxe: 1944–1959 Reálné gymnázium v Praze-Libni, Dux Duchcov – malíř porcelánu, 

Aero Vysočany – letecký zámečník, soukromé hodiny malířství u profesorů Holečka a Boháče, Technická fakulta VŠZ v Praze (ing.) 

1960–1967 Projekta Praha, od 1966 Svaz čs. výtvarných umělců 

1968–1969 Konstfackskolan Stockholm

1970–1976 Experimentální dílny Stockholm (Konst. Kollektiv Verkstad) grafické techniky, zpracování kovů, smaltu 

1985–1987 Muzeum tance (Dansmuséet Stockholm) 

1990 a 1994 Papírny Lessebo, výroba ručního papíru

Pedagogická činnost: 1974–1983 Tollare Folkhögskola (Konsthantverk), 1984 Accademia di Capri, Itálie 

Zastoupení ve sbírkách: České muzeum výtvarného umění Praha, Galerie moderního umění Hradec Králové, Galerie výtvarného umění Ostrava,

Moderna Muséet Stockholm, Konstmuséet Eskilstuna, Museum för dekorativ konst Lund, Bennington College Vermont USA, Postmuseum Stockholm, 

Švédské velvyslanectví v Praze, soukromé sbírky

Čtrnáct svatých pomocníků (část), hliník, plast, v. 85–96 cm, nedat. Oblouky, plech v. 203 cm, 2020ObloukyOblouky

←← Sengai M 1, screen, papír 60 Sengai M 1 Sengai M 1 × 46 cm, 2019 

← Nápady (5. 9. 2020 Boris), koláž, papír 14,8ady × 14 cm, 2020 

↓←← Lolli 21, nerez. plech, plexi 40 × 33 cm, 2021 

↓← Pops 4, plexi, nerez. plech 50 × 50 cm, 2021
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o t á z k y  p r o  m í s t o s t a r o s t u

V úterý 29. června 2021 proběhlo slavnost-
ní otevření nového parku v Březinkách. 
Můžete čtenářům přiblížit, co vše zde bylo 
vysázeno a kdy je plánována druhá etapa?

Park Březinky vznikl v místě nové zástavby 
na ulici T. G. Masaryka. V úterý 29. června 
byla slavnostně otevřena první část par-
ku, v místě bylo vysázeno celkem 24 kusů 
stromů: javor mléč (9 ks), hloh obecný  
(7 ks), bříza bělokorá (1 ks), javor babyka  
(4 ks), bříza černá (1 ks), višeň chloupkatá 
(2 ks). Dále bylo vysázeno také 144 kusů ke-
říků meruzalky alpské. Součástí parku jsou 
také lavičky a místo pro grilování. Dle mého 
názoru se realizace parku velmi povedla a 
přispěje ke zkvalitnění bydlení v této části 
města. Termín realizace druhé etapy par-
ku zatím není určen. Předpokládám, že to 
bude v okamžiku, kdy vznikne na přilehlém 
pozemku bývalého kasárenského autopar-
ku nová výstavba, kterou tam plánuje Krá-
lovéhradecký kraj. 

V další otázce bych se ráda dotkla budouc-
nosti bývalého hotelu Metuj. Jak město 
plánuje jeho budoucí využití?

Pokusím se chronologicky popsat dosa-
vadní dění okolo bývalého hotelu Metuj. 
Po jeho zakoupení v roce 2020 Rada měs-
ta uložila Odboru majetku města zahájit 
kroky vedoucí ke zpracování studie jeho 
využití s vazbou na přestavbu jednotlivých 
podlaží na seniorské a startovací bydlení  
a zároveň s tím vyřešit i související potřebu 
parkování. 
Studii zpracovala firma ORGATEX – NÁ-
CHOD, s. r. o., a Rada města se s ní seznámi-
la na letošním únorovém zasedání. Násled-
ně bylo Odboru majetku města uloženo 
projednat se zpracovatelem studie nové 
uspořádání bytů v posledním podlaží, a to 
dle požadavku dotačních podmínek Mini-
sterstva pro místní rozvoj – podprogram 
117D0640 Podporované byty 2020, včetně 
prověření možnosti umístit parkování aut 
uvnitř objektu. 
Zpracovatel studie následně provedl úpra-
vu posledního podlaží a parkovacích míst. 
Problematika bytového domu byla poté 
projednána v Komisi pro výstavbu a rozvoj, 
Komisi bytové, Komisi sociální a v květnu 
na toto téma proběhl i seminář pro zastu-
pitele.
Rada města na svém červnovém za-
sedání podpořila vybudování celkem  
19 bytů. Z toho 16 bytů do 50 m2 a 3 byty nad  
50 m2. Kromě bytů by měly v přízemí objek-
tu vzniknout nebytové prostory a celkem  
27 parkovacích míst. 
Na zasedání Zastupitelstva města, které 
proběhlo 24. června, schválili zastupitelé 
novou investiční položku v rozpočtu měs-

ta 2021, a to “Bytový dům Metuj – PD” dle 
upravené Studie přeřešení bývalého hotelu 
Metuj na Bytový dům Metuj projekční kan-
celáří Orgatex-Náchod, s. r. o., bez využití 
žádosti o poskytnutí dotace z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora 
bydlení z podprogramu Pečovatelský byt. 
V této souvislosti schválilo také novou po-
ložku rozpočtu “Bytový dům Metuj – PD” ve 
výši 600 tis. Kč. ZM mi jako místostarostovi 
uložilo zajistit zpracování projektové do-
kumentace dle upravené “Studie přeřeše-
ní bývalého hotelu Metuj na Bytový dům 
Metuj” v kompletní projektové přípravě, vč. 
stupně dokumentace pro provedení stavby, 
požádat o stavební povolení a seznámit ZM 

s výší finančních předpokládaných nákladů 
na rekonstrukci stavby, s možností zvýšení 
počtu bytů 2+KK na úkor bytů 1+KK. Sou-
časně také zastupitelstvo schválilo zaháje-
ní projekčních prací na bytovém domě bez 
ohledu na dotační možnosti energetických 
úspor z důvodu, že v současné době nejsou 
vypsány vhodné dotační tituly.

Dětem začínají letní prázdniny a mnohým 
občanům dovolené. Co byste jim popřál?  
A prozradíte nám, jak budete trávit léto vy?

Celý školní rok byl značně poznamenán 
omezeními souvisejícími s nákazou CO-
VID-19. Když jsem v loňském červencovém 
čísle přál všem dětem a občanům měs-
ta klidné prázdniny, tak mne nenapadlo, 
že ten následující školní rok bude ještě 
komplikovanější, než ten 2019/2020. Chtěl 
bych poděkovat všem učitelům a rodičům, 
že tento velice náročný školní rok zvládli. 
Pevně věřím, že od září se všichni sejdou 
opět ve zdraví ve školách a nový školní rok 
2021/2022 bude již ve znamení normální 
školní docházky. Přeji také všem občanům 
našeho města, aby si užili léto v kruhu rodi-
ny a přátel. Já budu letní dny trávit přede-
vším doma v Novém Městě nad Metují, ale 
společně s manželkou plánujeme i kratší 
pobyt v jižních Čechách.

Děkuji za rozhovor.
(EK)

Zážitkové komentované prohlídky

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

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

Standardní vstupné: 20 Kč, Rodinné vstupné: 50 Kč

Město na skále (12. a 26. 7. 2021)
Město hodinek 

(19. 7. 2021)

Ing. Libor Hovorka
místostarosta
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky červencového čísla Novoměst-
ského zpravodaje proběhla dvě zasedání 
Rady města Nové Město nad Metují (dále 
jen RM).

RADA MěstA č. 65
Zasedání RM proběhlo dne 17. května 2021 
za účasti všech sedmi radních. Program 
jednání obsahoval 42 bodů a jednání trvalo 
od 13.00 do 19.43 hodin. 

Školství, kultura a sport:
» RM souhlasila s přijetím věcného daru 
pro Základní školu a Mateřskou školu Krčín 
od fy TIMA, s. r. o. - dárky pro žáky budoucí  
1. třídy v hodnotě 5.578 Kč.
» RM vzala na vědomí informaci o získání 
dotací z dotačních programů Královéhra-
deckého kraje. RM vyslovila poděkování ře-
ditelům Základní školy a Mateřské školy Kr-
čín, Základní školy Nové Město nad Metují, 
Komenského 15, okres Náchod, Městského 
muzea Nové Město nad Metují a Městského 
klubu v Novém Městě nad Metují za aktivi-
tu, která vedla k získání dotací z dotačních 
programů KHK.
» RM souhlasila s převzetím záštity nad  
17. ročníkem závodu ve šplhu na laně „Vel-
ká cena Nového Města nad Metují v athén-
ském šplhu“ konaného v sobotu 26.06.2021 
na Husově náměstí a s poskytnutím 25 kusů 
tašek s propagačními materiály pro oceně-
né sportovce.

Majetkoprávní úkony:
» RM souhlasila s pokácením 3 ks smrků 
rostoucích na p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Měs-
to nad Metují (Jiráskův park) a 2 ks hrušní 
rostoucích na p. p. č. 154/1 v k. ú. Krčín (ul. 
Černčická).

Rozvoj:
» RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje na projekt s názvem „Obnova bývalé 
školy v Krčíně, II. etapa“ mezi městem Nové 
Město nad Metují a Královéhradeckým kra-
jem, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Krá-
lové a pověřuje starostu jejím podpisem.
» RM souhlasila s přesunutím stávajícího 
ukazatele rychlosti z ul. Halínská ve Spech 
do Vrchovin na sloup VO se zachováním na-
pájení ze solárního panelu a pověřuje OMM 
zajištěním tohoto stanovení a objednáním 
montáže.
» RM schválila zadávací dokumentaci na 
akci „Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí“ ve zně-
ní přílohy tohoto bodu a souhlasí s vyhlá-
šením této veřejné zakázky.
» RM souhlasila, aby OMM zahájil přípra-

vu a projednávání s dotčenými vlastníky  
a se státní památkovou péčí nového umís-
tění lávky pro pěší pod zámkem v poloze 
mimo stávající opěry, v užším provedení 
z ocelové konstrukce s dřevěnými prvky  
a ukládá Oddělení majetku města předložit 
zpětnou vazbu z tohoto projednání do RM 
67, vč. návrhu na odsouhlasení nové položky 
rozpočtu na zpracování této projektové do-
kumentace a návrhu rozpočtového opatření  
a schválení zadání zpracování této projek-
tové dokumentace.
» RM schválila stavební program „Kulturní 
centrum Kino 70“ v Novém Městě nad Me-
tují, který bude součástí soutěžních pod-
mínek architektonické soutěže. RM dále 
schválila porotu architektonické soutěže  
o návrh „Kulturní centrum Kino 70“ v tomto 
navrženém složení: závislí členové poroty: 
Ing. Libor Hovorka - místostarosta, MgA.  
Vít Lukas - městský architekt, náhradník 
poroty: p. Petr Hable; a nezávislí členové 
poroty: Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. 
Ondřej Beneš Ph.D., Ing. arch. MgA. Pavel 
Nasadil, MgA. Ondřej Císler.
» RM souhlasila se zjednosměrněním uli-
ce Na Výsluní ve směru od ulice Slunečné 
směrem k ulici Československé armády. 
Ulice Pod Vodojemem a Třešňová zachovat 
jako obousměrné. Do ulice V Aleji mezi uli-
cemi Leštinská a U Lesa doplnit dopravní 
značení „Zákaz zastavení“ v obou směrech.
» RM uložila starostovi, místostarostovi  
a Oddělení majetku města projednat  
v rámci Studie Bytový dům Metuj v ul. Klo-
sova tato témata: optimální rozsah pro-
jektové přípravy v rámci přípravy veřej-
né zakázky, smysluplnost využití dotační 
podpory od MMR ČR na bezbariérové byty, 
skladbu velikosti bytů z pohledu potřeb 
města a možnost získat dotaci na úsporu 
energií - zateplení.

Různé:
» RM vzala na vědomí Zápis č. 4/2021 z jed-
nání Komise rozmisťovací ze dne 05.05.2021 
s návrhem na obsazení 2 míst v Domově 
pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v No-
vém Městě nad Metují.

RADA MěstA č. 66
Zasedání RM proběhlo dne 31. května 2021 
za účasti všech sedmi radních. Program 
RM obsahoval 15 bodů a jednání trvalo 
od 13.00 do 22.05 hodin. Jednalo se o tzv. 
koncepční RM, kde není k projednání velké 
množství bodů, ale řeší se dlouhodobější 
problematika předem vybraných témat.

Různé:
» RM schválila na základě doporučení 
hodnoticí komise na realizaci veřejné za-
kázky „Dodávka zemního plynu - společné 

zadávání pro sdružené zadavatele“ jako 
vítěze veřejné zakázky nabídku společ-
nosti Pražská plynárenská, a. s., se sídlem 
Národní 37, Praha 1, za nabídkovou cenu 
5.139.396 Kč bez DPH a pověřila starostu 
podpisem smlouvy.
» RM souhlasila s provedením chodníku 
před bytovým domem v ul. T. G. Masaryka 
na p. p. č. 646/1, k. ú. Nové Město nad Metu-
jí se stávající povrchovou úpravou, tedy bez 
provedení hrubšího povrchu zámkové dlaž-
by a zároveň stanovuje roční zkušební ob-
dobí, určené ke sledování, zda je chodník 
plně funkční i bez hrubšího povrchu dlažby. 
Pokud se během následujícího roku ukáže 
problém s povrchovou úpravou chodníku, 
provede Ing. Lubomír Dědek úpravu povr-
chu zámkové dlažby.
» RM byla seznámena s návrhem Zprá-
vy o uplatňování Zásad územního rozvoje 
KHK v uplynulém období (únor 2018 - du-
ben 2021), především pak části týkající se 
podnětů města Nové Město nad Metují na 
vymezení koridoru pro vytvoření jižního 
obchvatu Nového Města nad Metují v trase 
Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany, které 
město opakovaně předkládalo na základě 
výsledku místního referenda, konaného ve 
dnech 05. a 06.10.2018.
» RM schválila návrh zadávací dokumenta-
ce na Komplexní pojištění města a jeho PO, 
ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.
» RM byla seznámena se sdělením zástup-
ců společnosti Vodovody a kanalizace Ná-
chod, a. s., kteří byli pozváni na zasedání 
koncepční RM 66 dne 31.05.2021 a odpoví-
dali na dotazy radních spojené s plánova-
nou stavbou kanalizace ve Spech.

Budoucnost areálu sportovního klubu Nové 
Město nad Metují 
» RM vzala na vědomí informace ředitele 
Sportovního klubu Nové Město nad Metují, 
z. s., a zhotovitele projektu, kterými reago-
vali na dotazy a připomínky radních, které 
se týkaly plánovaného projektu „Nové za-
střešení tribuny a některých dalších úprav 
v areálu SK“. RM konstatovala, že ředitel SK 
Nové Město nad Metují, z. s., nepředložil do 
RM 66 žádnou úpravu projektu „Nové za-
střešení tribuny a některých dalších úprav 
v areálu SK“ v tom smyslu, jak bylo dopo-
ručováno na ZM 18. RM uložila starostovi 
informovat ředitele SK Nové Město nad 
Metují, z. s., o nutnosti snížit podstatně fi-
nanční náročnost projektu a směřovat pro-
jekt hlavně k zastřešení a řešení zavlažo-
vacího systému. RM konstatuje, že je nutné 
řešit celý areál SK Nové Město nad Metují,  
z. s., převodem do majetku města za účelem 
zajištění dlouhodobého rozvoje sportovní-
ho areálu pro potřeby sportovní veřejnosti 
a ukládá starostovi vyvolat v tomto smyslu 
jednání se SK Nové Město nad Metují, z. s.

r a d n i c e  i n f o r m u j e
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Nepovolené či jinak legislativně problema-
tické stavby na území města 
» RM byla seznámena s předloženým pře-
hledem nepovolených či jinak legislativně 
problematických staveb či jiných staveb-
ních činností, které se vyskytují na území 
města Nové Město nad Metují. Oddělení 
majetku města ve spolupráci s městským 
architektem provedlo své místní šetření, 
na kterém byl prověřován stávající stav 
problematické výstavby a dalších staveb-
ních či jiných činností na území města. 
Po uskutečněném místním šetření byl vy-
tvořen seznam provedených staveb a dal-
ších činností na území města, u kterých se 
předpokládá, že nebyly řádně povoleny 
a jsou v rozporu se stavebním zákonem, bez 
souhlasu stavebního úřadu a bez souhlas-
ného vyjádření města jako účastníka řízení 
a dále se jedná o stavby nebo činnosti, 
které jsou legislativně problematické. RM 

v této souvislosti uložila Odboru majetku 
města ve spolupráci s Odborem výstavby 
a regionálního rozvoje a Oddělením do-
pravy a silničního hospodářství zpracovat 
a předložit do RM aktualizovaný seznam 
zjištěných nepovolených a legislativně pro-
blematických staveb a stavebních úprav, 
které v současnosti nejsou řešeny Odbo-
rem výstavby a regionálního rozvoje, příp. 
Oddělením dopravy a silničního hospodář-
ství a ke kterým nedalo město jako účast-
ník řízení souhlas.

Koncepce zeleně ve městě 
» RM schválila navrženou změnu výsad-
by stromořadí v Nádražní ul., tj. náhradu 
stávajících kulovitých javorů (Acer plata-
noides Globosun) sloupcovitými sakurami 
na kmínku (Prunus serrulata Amanogawa), 
s výškou nasazení koruny min. 2,2 m, při-
bližně ve stejném počtu jako jsou ve stáva-

jícím stromořadí. 
» RM projednala podnět Ing. Dostála ke 
koncepčnímu přístupu k zeleni a vzala na 
vědomí vyjádření odborných útvarů k dané 
problematice. RM ukládá Oddělení majetku 
města vytvořit ve spolupráci s Technickými 
službami a Ing. Dostálem materiál s urče-
ním vhodných lokalit k náhradní výsadbě 
a její druhové skladbě.

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)

o k É n k o  d o  p a r t n e r s k Ý c H  m Ě s t

Auto plné her startuje za koronavirových podmínek
Roky 2020 a 2021 byly pro rodiny těžkou dobou. Z důvodu koro-
navirové pandemie nemohlo mnoho dětí chodit do školek nebo 
škol a také dětská hřiště byla dočasně nedostupná. Auto plné her 
městského Odboru pro podporu dětí a mládeže muselo také zů-
stat v garáži a i nadále tam bude muset zůstat. Vzhledem k tomu, 
že incidenční hodnoty rychle klesají a pěkného počasí přibývá, blí-
ží se větší využití v dohledné době.

Od 16. června 2021 připravuje tým Auta plné her pravidelně 
každou středu rozsáhlou nabídku her před Domem mládeže v ulici 
Weidenweg (JaW).
Na rozdíl od otevřeného mobilního využití her je k tomu nutná 
rezervace.

„Těší nás, že od poloviny června můžeme dětem a jejich rodinám 
nabídnout rozsáhlou nabídku pohybu. V těchto ne zcela snad-
ných dobách vám Auto plné her se skákacím hradem, malířským 
koutkem a různými pohybovými prvky jistě opět nabídne zvláštní 
zážitek. To nám v minulém roce ukázalo sedm využití, která jsme 
mohli provést po letních prázdninách,” informuje Mike Dörfl inger, 
pověřený podporou dětí a mládeže.

V uplynulém roce přišlo celkem okolo 500 velkých a malých dětí 
do ulice Weidenweg – samozřejmě s přihlédnutím k hygienic-
kým podmínkám, které je nutné letos znovu dodržovat, abychom 
každého ochránili před možnou koronavirovou infekcí!” uvádí dále 
Mike Dörfl inger.

Na zúčastněné osoby čekají šlapací autíčka, střílení na bránu, ská-
kací hrad, malovací koutek, minigolf, malá trampolína, stolní fot-
bal, stolní tenis a mnoho dalšího. Také hildenský cirkus se slack-
kline-akcí a žonglovacími prvky bude také opět k dispozici.

Catharina Giesler, vedoucí Odboru pro podporu dětí a mládeže je 
ráda, že její tým opět našel dobré řešení pro start akce Auto plné 
her: „Pro zážitek dětí a mládeže, ale i pro jejich osobnost je velmi 
důležité, aby by si sdílely společné zkušenosti se svými vrstevníky. 
Čistě digitální svět v žádném případě nefunguje a je nejvyšší čas, 
aby se zase vrátil ten správný život.”

 „V příštím roce se Auto plné her snad bude moci vydat na velkou 
túru po Hildenu,” přejí si Catharina Giesler a Mike Dörfl inger.



4 Novoměstský zpravodaj

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

Neznámý pachatel způsobil půlmilionovou škodu 
na městské zeleni
V úterý 8. června 2021 Městský úřad zjistil, že došlo k úhynu 5 kusů 
velkých buků v horní části areálu OÁZY. Mrtvé stromy se nachází 
uprostřed ucelené linie shodně starých buků, kdy ostatní stromy 
jsou plně zdravé a perspektivní. 
Po bližším ohledání bylo zjištěno, že jsou jejich kmeny u paty navr-
tány – vždy větším počtem otvorů po obvodu kmene. 
Je tedy bez nejmenších pochyb, že příčinou jejich úhynu je právě 
ono navrtání kmenů a pravděpodobná aplikace pro stromy jedo-
vaté látky do těchto otvorů.
Vzhledem ke skutečnosti, že se stromy nenacházejí u žádné cesty 
či vyšlapané pěšiny a nejsou ani z žádného běžného místa pohy-
bu lidí vidět, se evidentně nejedná o vandalský čin, ale záměrnou 
činnost s cílem tyto stromy zahubit.
Jelikož odhadovaná cena stromů se pohybuje okolo půl milionu 
korun, jedná se zde o trestný čin. V  současné době je již objed-
nán odborný znalecký posudek, který bude podkladem pro podání 
trestního oznámení na neznámého pachatele.
Věc je velice smutná a jedná se o velkou ztrátu, která naruší cel-
kovou koncepci parku, ve které se počítá s vycházkovým okruhem 
podél této krásné řady stromů.
Kdo z našich spoluobčanů mohl mít tak silný motiv? Komu moh-
lo právě těchto pět jedinců uprostřed řady vadit, že se odhodlal 
spáchat tak odsouzeníhodný čin?  Odpovědět na tyto otázky si do 
doby vyšetření věci Policií ČR může každý sám.

Mgr. Adam Balcar, člen Komise životního prostředí

spolek pro záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého získal 
Cenu Rady Královéhradeckého kraje

Ve středu 16. června 2021 proběhlo v  Muzeu východních Čech 
v Hradci Králové vyhlášení Cen Rady Královéhradeckého kra-
je za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví 
v Královéhradeckém kraji za rok 2020 v kategorii „Významný počin 
a dlouhodobý přínos památkové péči na území Královéhradeckého 
kraje“. Vedení našeho města přihlásilo do této soutěže  v podkate-
gorii „Iniciativní přístup k záchraně a obnově konkrétního objektu 
nebo skupiny objektů“  Spolek pro záchranu kaple sv. Jana Nepo-
muckého, jehož předsedou je pan Luděk Hojný, který se společně 
se svojí ženou Zdeňkou již řadu let o kapli sv. Jana Nepomuckého 
vzorně stará. Ze tří fi nalistů byl Radou Královéhradeckého kraje 
jako nejlepší vyhodnocen náš novoměstský spolek, který kromě 
plakety získal i fi nanční prémii ve výši 50 000 Kč, kterou použije na 
rekonstrukci střechy kaple.  Gratulujeme!

(EK) 

Informace z druhého zasedání pracovní skupiny Kino 70
Přinášíme souhrn informací z druhého zasedání pracovní skupiny Kino 70. To se konalo za plné účasti všech členů v budově kina. V úvodu 
všechny přivítal místostarosta Ing. Libor Hovorka a dále jednání vedl organizátor architektonické soutěže Ing. arch. MgA. David Mateásko. 
Členové byli seznámeni s problematikou parkování v okolí kina, které znamená snažit se nezatěžovat kapacitu rekonstruované budovy. 
Během jednání byl upřesněn stavební program připravované soutěže a diskutováno složení hodnotící poroty. Ta bude zasedat ve složení: 
Ing. Libor Hovorka – místostarosta, MgA. Vít Lukas – městský architekt, Petr Hable – starosta (jako náhradník) a nezávislí členové: Ing. 
arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Ondřej Beneš Ph. D., Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, MgA. Ondřej Císler. Složení poroty schválila Rada města, 
která rovněž schválila upravený program a návrh stavebních prací. V následujících dnech svolá Ing. arch. MgA. David Mateásko třetí jed-
nání pracovní skupiny, o kterém vás budeme následně informovat.

(EK)
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Letní rodičovské starosti v Centru prevence Mandl

V Centru prevence Mandl, kromě poskytování služeb klientům, 
nadále pokračujeme ve vyhledávání a zprostředkování informací 
občanům města. Naše zařízení funguje i v letních měsících a dal-
ším tématem, které s vámi sdílíme v podobě informačního kvízu, 
je děti a prázdniny. Rodiče často řeší, kam děti alespoň na pár dní 
o prázdninách umístit, kde a jak sehnat peníze. Věříme, že vám 
budou některé informace užitečné. Každá otázka má jedinou mož-
nou správnou odpověď. Otestujte své znalosti a na konci si můžete 
ověřit správnou odpověď.
1) Nemám peníze na letní pobytový tábor pro dítě, je pro mě pro-
blém dítě na tábor dopravit, dítě odmítá na táboře spát apod. Exi-
stuje nějaká alternativa?
a) ne, každé dítě by mělo zvládnout spát na táboře a rodič musí 
šetřit, aby tábor dokázal zaplatit
b) příměstský tábor (tj. dítě spí doma, příznivější cena, zpravidla 
v blízkém okolí města)
c) děti na tábor jezdit nepotřebují

2) Jsem samoživitel/ka v tíživé fi nanční situaci a rád/a bych svému 
dítěti dopřál/a letní tábor. Nemám ale dostatek fi nancí.
a) letní tábory jsou zbytečný luxus
b) dítě pojede, až bude mít rodič dostatek peněz
c) rodič samoživitel může požádat o příspěvek některou z nadací 
či organizací (např. Klub svobodných matek)

3) Moje dítě je často nemocné, trpí astmatem, nadváhou, alergie-
mi, je oslabené životním prostředím a já nemám peníze třeba na 
cestu k moři, mám nárok na nějakou pomoc?
a) marná snaha

b) můžu zkusit poprosit o pomoc příbuzné
c) můžu oslovit dětskou lékařku s žádostí o návrh na ozdravný po-
byt, který je plně hrazen pojišťovnou (nejblíže Dětská ozdravovna 
Království Nemojov) 

4) Když potřebuji zajistit péči o dítě předškolního věku a v mateř-
ské škole není místo, je ještě nějaká další možnost?
a) ano, existuje služba péče o dítě v dětské skupině (od 1 roku do 
zahájení povinné školní docházky, nejméně na 6 hodin denně)
b) ne, kromě mateřské školy nic jiného neexistuje
c) můžu požádat o hlídání jedině babičku 

5) Když jeden z rodičů neplní svou vyživovací povinnost vůči ne-
zaopatřenému dítěti („alimenty“), vzniká tomuto dítěti nárok na 
sociální dávku hrazenou státem, kterou je od 1. července 2021:
a) náhradní výživné (za splnění určitých podmínek)
b) dávka za neplatiče
c) sociální dávka pro děti

6) Když je dítě v nouzi nebo krizi, jsou ohrožena jeho základní prá-
va, existuje nějaké pobytové zařízení, které může pomoci?
a) pro děti žádné zařízení není
b) ano, ale vždy jen se souhlasem rodičů
c) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (nejblíže ZDVOP 
Nemojov, Dětské centrum Dvůr Králové n. L.)

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

Nouzový plán péče už máte a co teď? Odpočívejte a užívejte si 
vědomí, že pokud se něco přihodí, jste připraveni — máte 
Nouzový plán péče.  

 

Potřebujete se dozvědět více?  Nebojte se na nás obrátit… 

800 915 915 
 bezplatná poradenská linka pro pečující, denně od 9 do 20 h. 

poradna@pecujdoma.cz • www.pecujdoma.cz  

„Nouzový plán péče využiji i jako praktická lékařka, při výjezdech je 
užitečné, že budu mít k dispozici všechny údaje o daném člověku,“ 

 MUDr. Eva Kasalická, praktická lékařka Křivoklát, Sdružení praktických lékařů ČR 

„V Prachaticích se připojujeme k Nouzovému plánu péče, protože z 
praxe víme, že pečující se často bojí právě toho, že se o jejich blízké 
nebude mít kdo postarat,“ 
 Hana Rabenhauptová, referentka pro samosprávu a komunitní plánování, 
 MěÚ Prachatice 

Jste pečující a obáváte se situace, že se náhle 
nebudete moci starat o své blízké?  

Využijte Nouzový plán péče  
Nouzový plán umožní zastoupit vás v péči, když se ocitnete                  
v nouzové situaci jako je náhlé onemocnění, hospitalizace či úraz. 
Tato novinka vznikla v Irsku jako reakce na pandemii koronaviru a 
obavy pečujících a byla ve spolupráci s odborníky přizpůsobena 
českým podmínkám.  
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stAVEBNÍ POVOLENÍ – ANO, čI NE?
Řada občanů našeho města zvelebuje své pozemky přístavbou 
různých přístřešků, altánů a jiných drobných staveb a mnohdy ne-
řeší, zda je nutné zažádat si o stavební povolení či nikoliv. Připra-
vili jsme proto pro vás stručný přehled staveb, kdy není nutné mít 
povolení od stavebního úřadu. V těchto i všech ostatních přípa-
dech však doporučujeme se poradit se stavebním úřadem. 
Stavby, které povolení nevyžadují, definuje: § 79, 103 stavebního 
zákona. 
Na pozemcích rodinných domů nebo objektů pro rodinnou rekrea-
ci lze bez jakéhokoliv povolení stavebního úřadu postavit:
» § 79 odst. 2 písm. o) stavebního zákona
Stavbu do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzem-
ním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku 
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí 
nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k vý-
robě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se  
o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní ra-
dionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou 
činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umis-
ťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, 
plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím 
umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného 
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.
Takovou stavbou může být např. garáž, altán, pergola, kůlna, pří-
střešek pro auto, zpevněná plocha.
» § 79 odst. 2 písm. p) stavebního zákona
Bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním po-
zemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v za-
stavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové 
vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související 
technické zařízení.
» § 79 odst. 2 písm. n) stavebního zákona
Skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v od-
stupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez pod-
sklepení.
Pokud budou splněny tři nejběžnější parametry výše uvedených 
staveb – zastavěná plocha, výška a vzdálenost od hranice pozem-
ku, je potřeba také brát zřetel na celkovou zastavěnost pozemku 
tak, aby zbývala dostatečná plocha zeleně daná územním plánem. 
» § 79 odst. 2 písm. f ) stavebního zákona
Opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které ne-
hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s ve-
řejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném území či  
v zastavitelné ploše.
Pokud bude nový plot hraničit např. s městským chodníkem, je 
nutné mít mimo jiné souhlas města a požádat stavební úřad o po-
volení stavby.
Na dokončených stavbách lze provést stavební úpravu nebo udr-
žovací práci, která nepodléhá jakémukoliv povolení stavebního 
úřadu, když jsou dodrženy podmínky:

» § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
Udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdra-
ví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní pro-
středí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na 
stavbě, která je kulturní památkou.
» § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona
Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí 
stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyža-
dují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže 
negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební 
úpravy stavby, která je kulturní památkou.
takovými opravami nebo úpravami může být např.:
» Výměna oken, dveří, pokud se nemění rozměry stavebního  
otvoru.
» Zateplení rodinného domu, pokud se výrazně nemění jeho 
vzhled.
» Výměna střešní krytiny, pokud se nejedná o azbest nebo nedo-
jde k navýšení zatížení konstrukce krovu.
» Veškeré opravy stavebních konstrukcí a prvků, opravy technic-
kého zařízení, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky staveb-
ního zákona.
Posouzení rozsahu těchto prací není vždy zcela jednoznačné, pro-
to doporučujeme předem se obrátit na stavební úřad.
Pokud splníte všechny podmínky stavebního zákona a pustíte se 
do realizace stavby nevyžadující jakékoliv povolení stavebního 
úřadu, je třeba mít na zřeteli tyto povinnosti:
» § 152 odst. 1 stavebního zákona:
Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; 
tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí 
mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, 
ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.  
K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a mě-
ření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti 
má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani 
ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení re-
klamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je staveb-
ník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby  
s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stav-
bách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předsti-
hu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
Závěrem: 
» Pokud splníte výše uvedené požadavky stavebního zákona, mů-
žete se pustit do stavby bez stavebního povolení.
» Před realizací informujte sousedy, kteří by mohli být stavbou dotčeni.
» Při realizaci nesmíte nikoho poškodit a být šetrný k sousedctví.
Pokud vám výše uvedený přehled není dostatečně srozumitelný, 
nebo je v něm něco nejasného, obraťte se na stavební úřad, kde 
vám rádi poradí.

Ing. Miloš Skalský 

POstUP PRO ZŘÍZENÍ, ÚPRAVU NEBO ZRUŠENÍ PŘÍJEZDU NA sOUKROMÝ POZEMEK
V případě žádostí o povolení zřízení, úpravy či zrušení dopravního připojení sousední nemovitosti (dále též „sjezd“) k místním komunika-
cím nebo silnicím II. a III. tříd, jsou žadatelé povinni o toto zažádat příslušný silniční správní úřad (Oddělení dopravy a silničního hospo-
dářství, dále jen „ODSH“). U sjezdů vedených ze silnic přes chodníky k připojované nemovitosti je ve správním řízení nutné kromě klad-
ného stanoviska vlastníka silnice, taktéž doložit kladné stanovisko vlastníka dotčeného chodníku, přes které povede dopravní připojení. 
Přílohou žádosti podané na ODSH jsou dále: situace dopravního připojení s vyznačenými rozhledovými poměry sjezdu, fotodokumentace 
rozhledů, vzorový příčný řez sjezdu, kopie snímku katastrální mapy a v případě zastupování i plná moc. Na základě výše uvedených 
podkladů si v rámci správního řízení ODSH vyžádá závazné stanovisko příslušného orgánu Policie ČR, Dopravního inspektorátu Náchod.

Ing. Petr Kubala
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bě v jednom z bytových domů v ulici Malecí. Na místě bylo zjištěno, 
že žena není pod vlivem návykových látek, ale ve tmě se bála jít do 
místa bydliště a zde čekala na svého známého, který ji měl pustit 
do bytu. Hlídka MP ženě nabídla odvoz do místa bydliště, čehož do-
tyčná využila.
09.06.2021 v 09.15 hodin přijala MP oznámení o pohřešovaném 
seniorovi. Ihned se v rámci města rozjelo pátrání, které dobře 
dopadlo a senior byl v pořádku nalezen.
Městská policie Nové Město nad Metují je sice v oblasti dopravy re-
presivní složkou, ale snažíme se, aby naše činnost nebyla jen o po-
kutách, ale abychom zajišťovali bezpečnost řidičů i u nejrůznějších 
situací souvisejících s dopravou. Na prvním snímku můžete vidět 
naši asistenci při rizikovém kácení a na druhém zase „majáčkovou“ 
souhru s odtahovou službou, které asistujeme při naložení nepo-
jízdného vozidla.  

Miloš Kratěna, vrchní strážník     

sledované období: 10.05.2021 – 10.06.2021
V tomto období MP řešila celkem 165 událostí. Dopravních přestup-
ků bylo 61, ostatní přestupky byly zaznamenány ve 12 případech 
a PČR jsme předávali 1x důvodné podezření ze spáchání trestného 
činu. Právě v souvislosti s trestnou činností bych chtěl vyzdvihnout 
vynikající práci místního Obvodního oddělení PČR, které v loňském 
roce dosáhlo objasnění trestných činů ve výši 68,7 % což je jeden 
z nejlepších výsledků v Královéhradeckém kraji. Dle informací zá-
stupců PČR by tohoto výsledku nebylo dosaženo bez kvalitního 
městského kamerového systému a spolupráce s Městskou policií, 
kterou obě strany hodnotí jako bezproblémovou a pro bezpečnost 
občanů nepostradatelnou.
V měsíci květnu automatický radar provedl kontrolní měření 
u 25 465 vozidel. Ve 221 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší 
dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správní-
mu orgánu.
Uplynulé období bylo bohužel ve znamení velmi vážných nehod 
motorkářů, kteří se na naše silnice vrátili s pěkným počasím. To 
s faktem opět houstnoucího provozu znamená mnoho nebezpeč-
ných situací a já chci apelovat na všechny účastníky silničního pro-
vozu, aby byli obezřetní a vždy se maximálně věnovali řízení, neboť 
viníkem není vždy motorkář, ale mnohdy i nepozorný řidič.
K první nehodě motocyklu došlo 10.05.2021 v 16.22 hodin na hlavním 
tahu z Nového Města nad Metují na Náchod, poblíž odbočky na Vác-
lavice. Ke druhé nehodě došlo na stejné silnici, pouze u odbočky na 
Přibyslav, a to dne 19.05.2021 v 17.26 hodin. Obě nehody si vyžádaly 
po jednom zraněném člověku. Poslední a bohužel tragická nehoda 
se stala dne 21.05.2021 v 10.12 hodin na hlavním tahu z Nového Měs-
ta nad Metují na Jaroměř u odbočky na Českou Skalici a Nahořany. 
Tato nehoda si bohužel vyžádala lidský život.  
Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
17.05.2021 v 07.23 hodin byla MP požádána personálem zdravotnic-
kého zařízení, které se nachází na ul. T. G. Masaryka, o pomoc s ag-
resivním pacientem. Strážníci na místě pomohli pacienta zklidnit 
a asistovali při jeho převozu do specializovaného zařízení v Havlíč-
kově Brodě.  
17.05.2021 v 17.19 hodin bylo MP nahlášeno, že  na kapotě vozidla 
v ulici Nádražní leží muž. Strážníci na místě zjistili, že muž je namol 
opilý po oslavě návratu z výkonu trestu. Hlídka MP jej zajistila a pře-
vezla do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.  
30.05.2021 ve 21.20 hodin MP přijala oznámení o spící ženě na chod-

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

Kácení ul. Nahořanská

ul. Komenského

Květen 2021
2. května – 02.42 h. - prasklý přívod vody v domě, Nové Město 
n. Met., ul. Malecí.  
7. května – 11.20 h. - otevření bytu (jednotka odvolána před výjez-
dem), Nové Město n. Met., ul. Družební
8. května – 20.41 h. - dopravní nehoda dvou osobních automobilů, 
Vrchoviny.    
9. května – 15.52 h. - dohašení ohnisek po pálení, Libchyně.  
10. května – 12.24 h. - požár paseky, Sněžné (směr Polom).    
10. května – 16.22 h. - dopravní nehoda motocyklu, Vrchoviny 
(směr Náchod).
10. května – 17.39 h. - požár paseky, Náchod - Malé Poříčí
11. května – 10.07 h. - planý poplach (dopravní nehoda hlášená 
systémem e-call), Libchyně
11. května – 13.40 h. - požár lesa, Sněžné    
12. května – 14.43 h. - planý poplach (připálené jídlo na plotně), 
Nové Město n. Met., ul. Dukelská  

13. května – 20.42 h. - požár kontejneru, Nové Město n. Met., ul. Klosova.    
14. května – 09.33 h. - dopravní nehoda osobního automobilu, 
Vrchoviny (směr Náchod).    
16. května – 00.56 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met., ul. Na Táboře.  
16. května – 15.22 h. - planý poplach (nenahlášené pálení), Bohuslavice.
18. května – 06.22 h. - dopravní nehoda osobního automobilu 
a autobusu, Nové Město n. Met., ul. T. G. M.    
19. května – 13.32 h. - otevření domu, Nové Město n. Met., ul. 1. máje.
19. května – 17.26 h. - dopravní nehoda osobního automobilu 
a motocyklu, Vrchoviny (směr Náchod).    
21. května – 09.56 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Družstevní.
21. května – 10.15 h. - dopravní nehoda osobního automobilu 
a motocyklu, Nové Město n. Met. (směr Nahořany)    
21. května – 12.55 h. - odstranění stromu z komunikace, Václavice.  
27. května – 21.14 h. - transport pacienta do vozu ZZS, Nové Město 
n. Met., ul. Lomená.
31. května – 20.15 h. - požár túje, Nové Město n. Met., ul. Č. S. A.

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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Ladislav Beran: Kytice růží nebožtíkům

nevoní

Sbírka detektivních povídek.

Florian Illies: 1913 : Co jsem ještě
chtěl vyprávět

Vylíčení rozkvětu kultury a vědy před
1. světovou válkou.

Aleš Palán: Nevidím ani tmu

Rozhovory se šesti ženami s těžkým osudem.

Petra Stehlíková: Nasterea

Třetí díl sci-fi série Naslouchač.

Jan Balabán: Možná, že odcházíme

Náročné povídky o nelehkém životě.

Petr Čornej: Husitská revoluce:

 Stručná historie

Vylíčení doby husitských bouří
od vynikajícího historika.

 
 Pro provoz Městské knihovny Nové Město nad Metují budou

v červnu  platit tato omezení a bezpečnostní pravidla:
 

Provozní doba - společná pro obě oddělení - pro oddělení
pro dospělé a oddělení pro děti a mládež

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

 
Pátek - sobota zavřeno

 
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.

 

Červenec - srpen 2021

Oblíbená letní akce před budovou knihovny
 

začne v pondělí 26. 7. a potrvá do pátku 30. 7.
 

Prodáváme od pondělí do čtvrtka od 8 do 17.30 hodin,
v pátek od 8 do 15.30 hodin nebo do vyprodání zásob.

 V nabídce jsou vyřazené a nevyužité knihy v ceně od 5,- Kč/kus.
 

Letní antikvariát

Tipy ke čtení
Pro děti

Pro dospělé

Lenka Rožnovská: Smutno se musí vyšeptat
Pro menší děti. O vyrovnání se s depresí
rodiče.

Jeniffer Donnellyová: Otrávená
Pro mladé slečny - retteling Sněhurky.

Alena Mornštajnová: Listopád
Román. Jak se také mohly dít události
po listopadu 1989.

Terry Pratchett: Pračlověk,
který cestoval časem
Zábavné sci-fi povídky.

Bernard Minier: Údolí
Šesté pokračování série krimi

s Martinem Servazem

červenec 2021 9
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čt  1. 7.   17:30   Divoký Spirit
čt  1. 7.   20:00   Mstitel
pá 2. 7.   17:00   Rychle a zběsile 9
pá 2. 7.   20:00   Očista navždy
so 3. 7.   17:30   Matky
so 3. 7.   20:00   Spirála strachu: 

Saw pokračuje
ne 4. 7.   10:00   Červený střevíček 

a 7 statečných
ne 4. 7.   17:30   Tom & Jerry
ne 4. 7.   20:00   Mstitel
po 5. 7.   17:30   Godzilla vs. Kong
po 5. 7.   20:00   Očista navždy
út 6. 7.    15:00   Ženská pomsta
út 6. 7.    17:30   Matky
út 6. 7.    20:00   Spirála strachu: 

Saw pokračuje
st  7. 7.    20:00   Black Widow
 
 
 

www.kino70.cz

čt   8. 7.     17:30   Ubal a zmiz
čt   8. 7.     20:00   Black Widow
pá  9. 7.     17:30   Black Widow
pá  9. 7.     20:00   Matky
so 10. 7.    17:30   Maxinožka 2
so 10. 7.    20:00  Black Widow
ne 11. 7.    10:00   Divoký Spirit
ne 11. 7.    17:30   Black Widow
ne 11. 7.    20:00   Ubal a zmiz
po 12. 7.    17:30   Červený střevíček 

a 7 statečných
po 12. 7.    20:00   Spirála strachu: 

Saw pokračuje
út 13. 7.    15:00/19:00  
                                 Florencie a galerie Uffizi 
út  20. 7.   15:00   Princezna zakletá v čase
út  27. 7.   15:00/19:00    Salvátor Dalí
 
 

červenec 2021 11
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Kluby kaktusářů při ČZS Nové Město nad Metují a Náchod
a zámek Nové Město nad Metují pořádají

VÝSTAVU KAKTUSŮ, SUKULENTŮ, ACHIMENESŮ,
MASOŽRAVÝCH I DALŠÍCH ROSTLIN

ve dnech 9. – 11. července 2021 od 9.00 do 17.00 hodin

v prostorách zámku Nové Město nad Metují,
vstupné dobrovolné.

www.festivalkomedie.cz
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Novoměstská fi lharmonie zpátky ve hře!
Symfonický orchestr z podhůří Orlických hor se opět s nadšením 
vrací na koncertní pódia. Muzikanti bleskurychle připravili pro-
gram sestavený z rozverných a velmi oblíbených skladeb, jako jsou 
fi lmové melodie, Uherské tance a Kankán. Posluchači se mohou 
těšit na plavbu Pirátů z Karibiku, hrdinskou melodii Sedmi sta-
tečných nebo irské rytmy Pána tance. Koncert POD ŠIRÝM NEBEM 
orchestr zahraje 4. července v 18.00 h. na nádvoří zámku v Novém 
Městě nad Metují, pouze za příznivého počasí. „Koncertování nám 
hodně chybí a jsme rádi, že se po pauze orchestr sešel v tak hoj-
ném počtu. Nejvíc se těšíme na naše posluchače. Dodávají nám 
spoustu energie a chuti do další práce,“ komentuje přípravu let-
ních akcí dirigent orchestru Jaroslav Rybáček.
Další z venkovních koncertů se uskuteční 5. července od 18.30 h. 
pod hlavičkou prestižního festivalu Smetanova Litomyšl, kde or-
chestr zahraje v rámci programu v Klášterních zahradách a Dne 
s Českým rozhlasem. „Smetanova Litomyšl patří k těm nejpro-
slulejším festivalům v republice, takže pozvání k účasti, jehož si 
velmi vážíme, nešlo odmítnout,“ dodává umělecká vedoucí soubo-
ru Irena Rybáčková.
To ale není vše – Novoměstská fi lharmonie se tento rok pečlivě 
připravila na oslavu 60. výročí svého založení. K této příležitos-
ti orchestr zveřejnil na sociálních sítích výroční video a vytvořil 
pestrou brožuru s názvem „Od smyčcového souboru k Novoměst-
ské fi lharmonii“ plnou barevných fotografi í, vzpomínek, pamětí 
a zážitků. Tuto publikaci bude možné získat po jejím křtu na kon-
certech orchestru a také v Městském klubu nebo v Informačním 
centru v Novém Městě nad Metují. 
Více informací k plánovaným koncertům naleznete na www.nofi .cz 
nebo na Facebooku orchestru: Novoměstská fi lharmonie.

Knižní dárek městu  
k 520. výročí založení

Město Nové Město nad Metují  dalo před časem zelenou
 vydání  exkluzivní  fotografi cké publikace, 

která ponese název Město na skále. 
Kniha je důstojným dárkem k výročí založení města 

a po dvaceti letech dalším počinem, který kráčí 
ve stopách knih Jana Juránka, Františka Prouzy a Lubomíra 

Imlaufa.
Fotoprůvodce místem a časem připravuje autorský kolektiv 

Radovan Krtička, Petr Minařík a Petr Vlček, knihu vydává 
novoměstská knihovna.

slavnostní křest  je plánován na čtvrtek 9. 9. od 17 hodin 
ve společenském sále knihovny, kde se také kniha začne 

prodávat. Ke koupi bude následně i v Informačním centru 
na Husově náměstí, prodejní cena bude 450 Kč.

Tipy ke čtení
Pro děti

Pro dospělé

ž
Pro menší děti. O vyrovnání se s depresí
rodiče.

Pro mladé slečny - retteling Sněhurky.

Román. Jak se také mohly dít události
po listopadu 1989.

č ě
č

Zábavné sci-fi povídky.

Šesté pokračování série krimi
s Martinem Servazem
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z á k l a d n í  š k o l a  a  m a t e ř s k á  š k o l a  k r č í n

Distanční výuka se dotkla i provozu 
školní družiny a klubu. Děti ale rozhod-
ně nezahálely, toto období se neslo ve 
znamení „výzev“, které jim byly nabídnu-
ty na on-line schůzkách ŠD a ŠK. Pod-
zimní výzvy byly tvořivé – nakreslit man-
dalu nebo vyrobit ozdobu z přírodnin. 
Před vánočními svátky ti, co se zapojili, 

vyráběli ozdoby na stromek na náměstí. Zúčastněných rozhodně 
nebylo málo a výsledkem byl krčínský stromek ozdobený opravdu 
velmi pestře. Další výzva přišla s jarem a s Velikonocemi. Vyrobená 
velikonoční vajíčka zkrášlila keře před naší školou. Nejvíce však 
zaujala nabídka zapojit se do „malování kamínků“. Kamínků se se-
šlo velké množství. Obdivovat je mohl každý při návratu do školy 
ve vestibulu školy. Děti netrávily čas jen u počítače, ale účastnily 
se i sportovních a pohybových výzev – „Apríl v pohybu“.
Dnů strávených ve škole v tomto roce opravdu nebylo mnoho, ale 
i ty byly velmi pestré. Vzpomínat se bude hlavně na setkání se 
čtyřnohými přáteli. Žákyně 8. třídy Karolína Šplíchalová si pro děti 
připravila ukázku mushingu. Každý si mohl vyzkoušet jízdu na ko-
loběžce se psím spřežením. Další odpoledne nám zpestřila paní 
učitelka Halásková s ukázkou agility se svým cvičeným psem. Děti 
se dozvěděly spoustu zajímavostí o výcviku. Dále jsme stihli kar-
neval, čarodějnické odpoledne s opékáním vuřtů nebo společný 
výlet na závěr roku.

vychovatelky ŠD a ŠK při ZŠ Krčín

Závěr roku na ZŠ Komenského 
• proběhly školní výlety
• cyklistický kurz se přece jen uskutečnil
• školní družina byla v Jiráskových skalách
• exkurze do planetária a dovádění v Tongu
• jsme fi lmovými hvězdami
• Guste a Verena dokončily projekt Forest 
• deváťáci připravují akademii

Cyklistický kurz
Cyklistika zažívá obrovský nárůst zájmu. Přibyla k tomu možnost 
nešlapat a jen se vézt na elektrokole – a nyní už jezdí skoro každý.
My ale zůstáváme u klasiky. Je to sice namáhavější, ale určitě dob-
rodružnější a každý po takové týdenní zátěži pozná, jak na tom 
fyzicky je. Cyklistika tedy poskytuje i důvod k zamyšlení nad sebou. 
Vlastně se jí u nás věnujeme po celou dobu docházky. Začíná to na 
dopravním hřišti. Tam se snažíme osvojit si vědomosti nutné pro 
naši bezpečnost, symbolicky to končí zážitkovým výletem v deváté 
třídě. Ovšem než vyjedete, je třeba obstarat spoustu papírů a po-
tvrzení, což bylo letos, kdy se do poslední chvíle nevědělo, zda se 
pojede, vcelku napínavé. O covidovém potvrzení nemluvě. Ale do-
padlo to. Deváťáci s doprovodem vyrazili do Českého ráje. Zmokli 
jen jednou a šťastně se vrátili. Takový dárek na rozloučenou. To 
závěrečné rozloučení bude při školní akademii. I ta se nakonec 
uskuteční.  

Jiráskovy skály – výlet školní družiny  
Množné číslo skály je namístě, je tu totiž hned několik skupin skal. 
První skupina je nad Černým jezírkem okolo bývalého středověké-
ho hradu Skály / Bischofstein /. Hrad byl postaven ve 14. stole-
tí. Dnes jsou zde zbytky hradní branky, schodů tesaných do skály 

a zdiva. Je odtud nádherný výhled. Na Ostaš, polské i naše hory. 
Další skupina je kolem nejvyššího vrcholu Adršpašsko – Teplických 
skal, kterým je 785 vysoký Čáp. I tady je vyhlídka. A na dvoře bý-
valého barokního zámečku je občerstvení. A hřiště. Tohle všechno 
a i mnohem více viděla a navštívila naše družina ve středu 9.6. Jak 
je vidět, i v nepříznivých dobách se snažíme dohnat tradiční akce, 
aby děcka o nic nepřišla. 

sestry v akci    
To je název dokumentu o Aničce a Elišce Výravových. Dvou hol-
kách, youtuberkách. Jsou to fakt holky, je jim 14 a 16 let. Jsou to 
také vegetariánky, které jezdí vlakem. A snaží se žít podle toho, co 
točí. Točí fi lmy o životním prostředí. A dělají to fakt dobře. Vždyť za 
své dokumenty obdržely Cenu Josefa Vavrouška. To je snad nejvyš-
ší ocenění, které za své snahy v oblasti životního prostředí můžete 
obdržet. Jak se dozvěděly o nás a našem pozemku, netuším. Nic-
méně v pondělí 14.6. přijely vlakem a chtěly vědět, jaký byl příběh 
vzniku celého našeho vodního světa. A natáčely u nás jen o něco 
málo mladší šesťačky, které nám nápad na vodní okruh před pár 
lety vnukly. Chtěly vědět, jak to vzniklo, co na pozemku děláme. 
zajímaly je i názory našich děvčat. A aby těch fi lmařů nebylo málo, 
přijeli i tří studenti fi lmové školy, kteří zase točí studentskou práci 
– o holkách Výravových. Kam jste se v pondělí dopoledne na po-
zemku podívali, všude běžela nějaká kamera. Naše holky to zner-
vózňovalo, ne že ne. Naštěstí nervozita opadla poměrně brzy. Tak 
snad se všem u nás líbilo a holky ze šestky nelitují, že byly součástí 
této zajímavé akce. O uvedení fi lmu a jeho případných tuzemských 
i zahraničních cenách Vás budeme informovat. A hezké léto všem, 
hodně zdraví

Vašek Nýč 
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Akce v ZŠ Malecí
3. května nastoupili na rotační výuku i žáci druhého stupně, 
v tomto týdnu zároveň proběhly přijímací zkoušky na čtyřleté obo-
ry středních škol a také na šestiletá a osmiletá gymnázia (vždy ve 
dvou termínech). Žáci se tak kromě běžného testování účastnili 
i testování před těmito zkouškami.
Na začátku května také ve třídách proběhlo sociometrické šet-
ření, první třídy se fotografovaly do Novoměstského zpravodaje 
a proběhla další online setkání s lektory Semiramis (třídy 4. A, 
5. A a 9. A). Tento program nám připomněla například třída 4. A, 
kde po krátkém úvodu a připomenutí minulé schůzky lektorky 
znovu dětem oživily pravidla, kterými by se všichni účastníci měli 
řídit. Patří mezi ně například pravidlo důvěry, což dospělým může 
připadat jako samozřejmost, ale pro děti je dobré si občas připo-
menout, že nikdo nesmí zneužívat nabyté informace a sdělovat je 
cizím osobám. To samé platí i o pravidle respektu, neskákání si do 
řeči apod. Samotné setkání probíhalo ve dvou blocích. První blok 
byl ve znamení určování pocitů. Děti na emotikonech ukazovaly 
svoji náladu, sdílely ji s kamarády a snažily se přijít na její příčinu. 
V druhém bloku se lektorky zaměřily na poznávání a pojmenování 
chování nebo vlastností podle obrázku. Podobně jako v prvním 
bloku se děti snažily rozebírat různé způsoby jednání. Bylo zajíma-
vé sledovat, jak děti interpretují stejný obrázek různými způsoby, 
a to na základě vlastních zkušeností. 
Od středy 12. května probíhal v učebně fyziky a chemie první ročník 
školního kola soutěže Poznávání přírodnin, na které v září naváže 
meziškolní kolo pod záštitou MAS Pohoda venkova. Soutěž pro 
žáky 1. i 2. stupně připravila paní učitelka Rejtharová. Žáci obdrželi 
jmenný seznam rostlin a živočichů, které se v „poznávačce“ mohou 
objevit. Při samotném zápolení měli za úkol poznat 30 vybraných 
exemplářů. Soutěž byla zajímavá v tom, že všechny rostliny byly 
„živé“ a živočichové ve formě preparovaných nebo odchycených 
jedinců z volné přírody. Během soutěže si mohli žáci prohlédnou 
i další rostliny a živočichy ze školních sbírek. Velký úspěch měly 
mikroskopické preparáty hmyzu a roztočů. Na prvním místě se na-
konec umístil Martin Obst ze 7. B, další místa obsadily Eliška Ježko-
vá a Markéta Pavlátová ze 4. A a za nimi následovali Adam Chvátal 
a Jakub Sedlák z 5. B. Úspěšným řešitelům patří velká gratulace 
a všem zúčastněným poděkování.
17. května byla ukončena rotační výuka a do školy se po dlouhé 
době vrátili všichni žáci obou stupňů a prostory školy zase plně 
ožily.
Ve čtvrtek 20. května se konalo online konzultační odpoledne pro 
rodiče, a to po předchozí domluvě s vyučujícími.
24. a 25. května proběhlo fotografování tříd 1. a 2. stupně a přede-
vším žáků devátého ročníku, kteří si to již tradičně užili. V té době 

už věděli, že se na zvolené školy dostali a někteří se jen rozhodo-
vali, kam nakonec doručí zápisový lístek. Teď nastala pravá doba 
na to, aby se nám ve svých slohových pracích svěřili, co chtějí po 
základní škole dále studovat a nadále v životě dělat:
„Můj cíl byl vždy pomáhat lidem a toho se taky chci držet. Dávala 
jsem si přihlášku na gymnázium a také na zdravotní školu, nako-
nec jdu na obor Praktická sestra. Budu mít hodně praxe, na což 
se docela těším. Po střední škole asi půjdu dále na VOŠ na obor 
Diplomovaná dětská sestra. Je dobré, že je to na stejné škole.“ N. Č.
„V životě bych chtěl dělat něco, co mě baví. Líbí se mi pracovat 
rukama, a proto jsem si vybral studium na uměleckého řezbáře.
A jestli budu mít uplatnění? Myslím si, že ano, teď lidi rukama moc 
pracovat nechtějí, dobří dělníci nejsou a je těžké sehnat i spoleh-
livou fi rmu. Být řezbář má hodně výhod, například můžu pracovat, 
kdy chci a kde chci, dílnu si můžu udělat třeba na zahradě.“ M. V.
„Dostala jsem se na obě školy – jak na pedagogickou do Litomyšle, 
tak do Nové Paky. Opravdu se mi takto splnil můj sen, protože bych 
chtěla dělat učitelku v mateřské škole. Mám totiž moc ráda malé 
děti a vím, že dětství je jednou z nejdůležitějších fází našeho živo-
ta, a tak bych chtěla být hodnou a milující učitelkou pro všechny 
děti.“ T. K.
„Rozhodla jsem se, že se přihlásím na chemickou školu, která je 
bohužel až v Pardubicích. Hodně jsem přemýšlela, jak bych to zvlá-
dala v jiném městě, ještě k tomu tak daleko. Ale je to nejlepší škola 
s chemickým oborem v celé republice. Chtěla bych pracovat ve far-
maceutickém průmyslu, například vyrábět léky. Chemie mě hodně 
zaujala, chtěla bych jít i na vysokou školu, která je hned vedle této 
střední školy.“ M. Š.
„Rozmýšlela jsem se, co budu po základní škole dělat. Chtěla jsem 
jít na pedagogickou školu, jenomže tady v okolí žádná není a já 
jsem nechtěla jít na internát, a tak jsem se rozhodla pro gymnázi-
um. Třeba tam zjistím, že by mě bavilo úplně něco jiného, nebo se 
ujistím, že pedagogická škola bude super nápad. Na gymnázium 
jsem moc zvědavá. Mám obavy, že tam bude hodně učení, ale s tím 
se musí počítat, a také s tím, že už nebudou samé jedničky.“ A. N.
Všem žákům devátého ročníku přejeme úspěšné vykročení do 
nové životní etapy a doufáme, že si budou moci studentský život 
užívat za běžných podmínek.

Mgr. Ivana Rydlová
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sPŠ – Škola hrou aneb závody robotů
Jak jistě tušíte a mnozí jste zažili na vlastní kůži, návrat do školy po 
distanční výuce nebyl vůbec jednoduchý, a k tomu konec školního 
roku, uzavírání známek, opakování a procvičování. Náročné obdo-
bí jak pro žáky, tak i pro učitele.
Jak si lze také ověřit, že žáci probrané učivo zvládli? 
Jednoduše. 
Uspořádejte závody robotů. 
Jak na to, popisuje studentka třetího ročníku maturitního oboru 
Informační technologie Káťa Cohlová: „Pan učitel Roleček s námi 
probral zadání a my jsme začali pracovat. Rozdělili jsme se do tří 
týmů. Každý tým měl za úkol sestrojit svého robota z LEGO Mind-
storms, což je řada programovatelných robotických stavebnic vy-
ráběných fi rmou Lego, které má škola k dispozici. Naše práce tr-
vala dva týdny. Celková montáž robotů nás velmi bavila, měli jsme 
volnou ruku a náš robot mohl vypadat, jak jsme chtěli, ale musel 
současně splňovat zadání, které jsme na začátku obdrželi. Roboty 
jsme museli několikrát složit a rozložit, aby nám správně fungova-
ly. Nejtěžší bylo robota naprogramovat tak, aby se pohyboval na 
dráze, jejíž parametry byly dány předem. Teprve, když jsme tohle 
všechno zvládli, došlo i na samotné závodění, na to jsme se těšili 
nejvíc. Závody byly napínavé až do konce. Pan učitel také naši sna-
hu ohodnotil známkou.“
Už víte, jak vypadá škola hrou na začátku 21. století?

Mgr. Eva Cohornová

sPŠ - Poděkování fi rmám
Letošní školní rok pomalu končí, byl v mnoha ohledech jiný, aty-
pický oproti letům minulým.
SPŠ by ráda touto cestou poděkovala všem spolupracujícím fi r-
mám, které nám vyšly vstříc a umožnily některým žákům 2. roční-
ku, aby odborný výcvik absolvovali v jejich prostředí.
Děkujeme především fi rmám: 
Gumotex Automotive Jaroměř, s. r. o., Elkov Jaroměř, s. r. o., Mesa 
Parts s.r.o. Vysokov, Farmet, a.s. Česká Skalice, KD Planeta, s.r.o. 
Městec, Martin Macek Dolní Radechová, Progrestech – nástroje, 
s. r. o., Dobruška, Stránský, Petržík, Pneumatické válce, spol. s r. o.,
Bílá Třemešná, Škoda Auto, a. s., Kvasiny, Autoslužby Vik Provodov 
Šonov a AZ Salón Hradec Králové.
Poděkování patří i dalším fi rmám převážně Novoměstského regio-
nu, ve kterých naši budoucí maturanti absolvovali v září a v květnu 
tohoto školního roku odborné praxe. 
Jmenovitě se jedná o fi rmy: 
CNC obrábění DUBEN, spol. s r. o., Jasenná, BSB spol. s r.o., Hejtmán-
kovice, ASSA ABLOY opening Solutions CZ s. r. o., Rychnov nad Kněž-
nou, Autodoprava Štrof, Provodov Šonov, DLNK, s. r. o., Nové Město 
nad Metují, Continental Automotive Czech Republic, s. r. o., Horní 
Adršpach, Servisnotebook Rychnov nad Kněžnou, Mesa Parts, s. r. o.,
Vysokov, Progrestech – nástroje, s. r. o., Dobruška, ASC Bohusla-

vice, a. s., Hronovský, s. r. o., Nové Město nad Metují, Zeměděl-
ské družstvo Zlatý potok Sudín, Počítače Ing. Petr Louda, Jilemni-
ce, Goldware, s. r. o., Nové Město nad Metují, VLCOMP počítačová 
pohotovost Broumov, KAMAT, spol. s r. o., Nové Město nad Metují, 
Gumotex Automotive Jaroměř, s. r. o., Oblastní nemocnice Náchod 
a. s., Dopravní značení Náchod, s. r. o., Vysokov, Magic English 
s. r. o., Náchod, LPW KOVO spol. s r. o., Broumov, 4p design.cz Česká 
Skalice, ATAS elektromotory Náchod, a. s., Halla, a. s., Nové Město 
nad Metují, VZDUCHO – klima s. r. o., Nemojov, Železářství – spo-
třební zboží Rudník, s. r. o., PZP KOMPLET, a. s., Dobré, AMMANN 
Czech Republic, a. s., Nové Město nad Metují, INGTOP METAL, s. r. 
o., Týniště nad Orlicí a fi rmě Stránský, Petržík, Pneumatické válce, 
spol. s r. o., Bílá Třemešná.
Všem fi rmám děkujeme za jejich spolupráci, ochotu vyjít vstříc žá-
kům a umožnit jim poznání reálného prostředí ve fi rmách a získání 
dalších zkušeností a dovedností do jejich budoucího profesního 
života. Toto vše proběhlo i v době přísných hygienických opatření 
a testování.

těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.

Ing. Lenka Švadlenková
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C y k l o b u s y

Cyklobusy do Orlických hor
Vážení turisté a příznivci cykloturistiky,
cyklobusy do turistických regionů jsou v letošním roce v provozu 
od 29. května do 28. září a budou jezdit opět každou sobotu a nedě-
li, navíc také o svátcích 5. - 6. července a 28. září. Od letošního roku 
se na území Královéhradeckého kraje setkáte povětšinou se zcela 
novými autobusy, v některých případech i s novými dopravci. S tím 
přichází i řada novinek, například v odbavení v autobusech objed-
návaných Královéhradeckým krajem. Od 7. 3. 2021 je možné pla-
tit jízdné nejen hotovostí a bezkontaktní čipovou kartou, ale také 
platební kartou. Nově je možné také odbavení papírové přestupní 
jízdenky QR kódem. Tímto odpadá nutnost vlastnit bezkontaktní 
čipovou kartu při přestupech mezi spoji. V autobusech na LCD ob-
razovkách uvidíte i aktuální dopravní informace. Po loňském uza-
vření hranic je v letošním roce v opět provozu mezinárodní linka 
z Nového Města přes Náchod a Polsko. V rámci vlastních spojů 
oproti loňskému roku došlo pouze k minimálním změnám. Jedná 
se zejména o úpravu jízdních řádů z důvodu uzavírek, například 
kvůli opětovné rekonstrukci komunikace v Říčkách nezajíždí cyk-
lobus na Mezivrší, ale jede na Šerlich přes Bartošovice a Neratov. 
V průběhu roku se mohou objevit další uzavírky, a tak ve vlastním 
zájmu prosím sledujte aktuální on-line informace o spojích. K tomu 
vám slouží také mobilní aplikace IDS IREDO. Aktuální polohu spoje 
a případné zpoždění autobusu můžete sledovat na webu www.ta-
bule.oredo.cz. I nadále můžete využít QR kódy na zastávkách nebo 
informační linku IDS IREDO. Veškeré informace o veřejné dopravě 
v kraji naleznete na novém webu www.dopravakhk.cz.
Euroregion Glacensis v oblasti Orlických hor za poslední dva roky 
vybudoval množství nových rozhleden. Jedná se o rozhlednu na 
Velké Deštné, rozhlednu na Feistově kopci v Olešnici v Orlických 
horách, rozhlednu na Šibeníku v Novém Hrádku a rozhlednu na 
Vrchmezí. Další pak stojí v sousedních Bystřických horách na nej-
vyšším vrcholu Jagodna a na vrcholu Czerniec. Veškeré stavby jsou 
spolu propojeny dálkovou pěší trasou s názvem Česko-polská 
Hřebenovka a dostanete se k nim i na kole. Podrobné informa-
ce můžete získat také v nově otevřených infocentrech v Neratově 
a v Novém Hrádku nebo na našich stránkách www.euro-glacensis.
cz/hrebenovka. 
Pro letošní cykloturistickou sezónu vám přejeme pevné zdraví, 
krásné počasí a mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola. 

Sekretariát Euroregionu Glacensis
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Užijte si léto plné zážitků v Kladském pomezí
Rádi byste si v létě užili něco netradičního, zábavného a záro-
veň poučného? V Kladském pomezí máte ideální příležitost! Celé 
prázdniny se v našem regionu ponesou v duchu zážitků díky třetí-
mu ročníku česko-polského projektu Festival zážitků, tentokrát na 
téma tradice.
Devět atraktivních míst na české i polské straně hranice v červen-
ci a srpnu ožije zapomenutými i stále živými tradicemi našeho 
regionu. Speciální zážitkové prohlídky budou probíhat každý 
prázdninový den s opakováním v týdenních cyklech. Účastníci se 
seznámí s nejrůznějšími řemesly, regionálními zvyky či tradičními 
pokrmy a jejich výrobou. Slavnostní zahájení festivalu se středo-
věkým doprovodným programem proběhne 2. července na náměs-
tí v Kłodzku. 
Součástí festivalu je také soutěž o multifunkční víceúčelové šátky 
pro prvních 2 000 návštěvníků, kterým se podaří nasbírat razítka 
z pěti festivalových míst. První, kdo absolvuje alespoň sedm zážit-
ků, si navíc bude moci užít ještě jeden zcela mimořádný, a to stát 
se zvoníkem v kostele sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci. 
Podrobný program i informace o soutěži najdete na webu www.
festivalzazitku.cz a v přehledném tištěném katalogu, který můžete 
využít jako praktického průvodce festivalem. Vyzvednout si jej mů-

žete v informačních centrech. 
Pojďte si spolu s námi užít festivalové prázdniny a seznámit se 
zábavnou formou s kulturním odkazem našeho regionu. Všechny 
aktivity se konají za jakéhokoliv počasí a co víc, jsou zcela zdarma! 

Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností

k l a d s k é  p o m e z í

Za kamerou stál 45 let…

Mezi význačné novoměstské rodáky patří také kameraman Jiří 
Macháně. Narodil se v Novém Městě nad Metují 27. prosince 1940 
a v loňském roce oslavil osmdesáté narozeniny. 
Studium kameramanské profese na pražské FAMU úspěšně ukončil 
v roce 1964. Nejprve působil v Československém armádním fi lmu 
a jako druhý kameraman se podílel na ponuré vizi Jana Schmidta 
„Konec srpna v hotelu Ozon“ a na Kachyňově deziluzivní fresce 
„Ať žije republika“. Samostatnou kameramanskou práci zahájil 
Schmidtovým snímkem „Kolonie Lanfi eri“, natáčeným v Rusku 
v době srpnové invaze sovětských vojsk do Československa. Jeho 
„Smuteční slavnost“ režiséra Zdenka Sirového, podávající pravdivý 
obraz vesnice v období 50. a 60. let, skončila v trezoru, byla uve-
dena až v roce 1990. 
Jiří Macháně spolupracoval s řadou předních režisérů, například 
s Jurajem Herzem, Karlem Kachyňou, Františkem Filipem, Janem 
Němcem, Janem Schmidtem, Dušanem Kleinem… Do roku 2016 se 
podílel na 49 celovečerních fi lmech, např: „Smuteční slavnost“ 
(1969), „Adam a Otka“ (1974), „Den pro mou lásku“ (1977), „Devá-
té srdce“ (1978), „Stín létajícího ptáčka“ (1978), „Panna a netvor“ 
(1978), 1979: „Křehké vztahy“, „Nevěsta k zulíbání“ (1980), „Zrcadle-
ní“ (1980), „Buldoci a třešně“ (1983), „Anděl s ďáblem v těle“ (1984), 

„Noc smaragdového měsíce“ (1985), „Žabí král“ (1991), 
„Die Friedensmission – 10“, „Omračující úzkost“ (1997), „Průchod“ 
(1997), „Sans famille“ (2000).
Některé fi lmy, na nichž se Jiří Macháně podílel, byly uvedeny také 
na tradičním novoměstském festivalu veseloherních fi lmů. Zde 
také zažil jedno nepříjemné festivalové ukončení. Měl být oceněn 
za svoji práci na fi lmu „Buldoci a třešně“. Porota již připravila di-
plomy pro všechna ocenění. Ale…  V sobotu okolo poledne vypukl
poplach pro organizátory festivalu. Volali ideologové z KV KSČ 
v Hradci Králové, kteří se dozvěděli, že hlavní cena bude předána 
fi lmu „Kalamita“. Politickými orgány bylo nařízeno, aby při závě-
rečném vyhodnocení byla všechna ocenění předána jaksi „de-
centně“. Vzpomínám, jak před zahájením slavnostního večera si 
rozhorlená paní Jiřina Jiráskova sedla, zapálila cigaretu a situaci 
komentovala: „Snad nám to nebudou předávat na záchodě...!“  Ve-
dle sedící Jiří Macháně se zvedl a z kina odešel…  Po stolech a po 
zemi se pak válely diplomy připravené k předávání… Hlavní cenu 
získal fi lm Zdeňka Podskalského „Křtiny“.

Jiří Macháně se uplatnil profesně také v Německu. Kromě zde na-
točených několika celovečerních fi lmů se v roce 1997 podílel na 
snímku „Mírová mise – 10 hodin strachu“.  
V únoru 2016 Jiří Macháně převzal cenu za celoživotní dílo, kterou 
mu na návrh svého prezidia udělila Asociace českých kamerama-
nů.

Poznámka: Datum narození – 27. prosince – mu přinášelo jednu 
specialitu. Jeho životní jubilea byla ofi ciálně připomínána až v ná-
sledujícím roce. 

Za použití článků z Wikipedie, Zdeňky Kuchyňové a Hellraiser12 
připravil Ladislav Hartman
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Klub seniorů Dobrá pohoda / Okénko pro naše seniory – červenec 2021

čtvrtek 1. července 2021 – 13.00 h. - U Drašnarů.
Sejdeme se v naší oblíbené restauraci ve Vinárně U Drašna-
rů. Objednat si každý může, na co dobrého bude mít chuť, 
z pestrého jídelního lístku mistra kuchaře.
čtvrtek 8. července 2021 - setkání ve 14.30 h. - prodejna Penny.
Půjdeme procházkou ke stadionu, zde je možné zastavit se 
na malé občerstvení, posedět v upravené zahrádce. 
Úterý 13. července 2021
Zájezd do Hradce Králové, odjezd od kina v 8.00 h.
čtvrtek 15. července 2021 - setkání ve 14.00 h. v kině.
Budeme vybírat peníze na zájezdy Liberecko a Valašsko. 
V 15.00 hod. pro nás připravil ředitel Městského klubu pan 
Bc. Krákora, ukázky různých společenských her. 
Úterý 20. července 2021  - setkání v 15.00 hod. u kina.

Promítá se pro seniory fi lm „ Princezna zakletá v čase“. Pro-
mítání pro seniory je nyní každé úterý v 15.00 hod. dle výbě-
ru z programu kina. 
čtvrtek 29. července 2021 - setkání ve 14.30 h. na zahradě 
v MSSS Oáze
Sejdeme se na zahradě v Oáze, budeme opékat vuřty, které si 
přinesete. Nezapomeňte na pití a dobrou náladu. 
org. paní V. Mimrová

Všichni senioři jsou v Klubu seniorů vítáni!!!
Změna programu vyhrazena, sledujte vývěsky a Novoměst-
ský zpravodaj.

Samospráva Klubu seniorů

Křídlatka
Možná jste si už na procházkách kolem Metuje všimli, že se na ně-
kterých místech stále víc rozšiřuje až tři metry vysoká rostlina (děti 
jí říkají bambus) a jinde zase jiná s nápadně velkými a krásnými 
tmavě růžovými květy. Jedná se o křídlatku japonskou (českou) 
a netýkavku žláznatou. Jsou to takzvané invazní druhy rostlin – do 
naší přírody nepatří, „utekly“ do ní ze zahrad a masivně se šíří 
a vytlačují naše původní druhy rostlin. 
Po domluvě s Krajským úřadem a vlastníky pozemků (Statky a lesy 
Bartoň a Povodí Labe) se dvě třidy Gymnázia Dobruška vyrazily je 
likvidovat. A likvidovaly je poučeně – doprovázel nás totiž odbor-
ník na slovo vzatý, PhDr. Jan Čuda z Botanického ústavu Akademie 
věd. Tak jsme se dozvěděli o tom, jak je naše příroda někdy křeh-
ká a zranitelná a zároveň schopná obnovy a obnovení rovnováhy 
(zvlášť když jí pomůžeme tam, kde jsme ji poškodili).  
Děti si náramně užily svérázného zahradničení – trhání a řezání 
a šlapání a skákání do hromad vytrhaných křídlatek. Až půjdete 
s dětmi na procházku ve svém okolí, všímejte si těchto nepůvod-
ních druhů rostlin. 
A jeden tip do kuchyně: křídlatka je jedlá a léčivá, dá se upravovat 
jako rebarbora…

 Petr Pokorný

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

v neděli a ve svátek od 8.00 do 12.00 hodin.

sobota 3. července
Neděle 4. července

MUDr. Radka Prouzová
Jugoslávská 33, Náchod

Tel.: 602 234 217

Pondělí 5. července
MUDr. Petr Juran
Komenského 10

Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 721

Úterý 6. července
MDDr. Pavel Jirásek

Komenského 72, Nové Město nad Metují
Tel.: 703 600 915

sobota 10. července
Neděle 11. července

MDDr. Lucie Škodová Třísková
Krásnohorské 672, Náchod

Tel.: 737 449 355

Sobota 17. července
Neděle 18. července

MUDr. Jana Šimková Vaňková
Sokolská 215

Červený Kostelec
Tel.: 491 463 421

sobota 24. července
Neděle 25. července

MUDr. Radmila Sedláčková, MSc.
Kostelecká 1204

Náchod
Tel.: 491 426 926
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DVě OtÁZKY PRO PRIMÁŘE MIKROBIOLOGICKÉ LABORAtOŘE

Porodnice nemocnice Náchod je v novém

Mikrobiologická laboratoř náchodské nemocnice vyšetřila za uply-
nulý rok bezmála sto tisíc PCR testů. Pro zaměstnance to zname-
nalo mnoho přesčasové práce, řada z nich pracovala i za nemocné 
kolegy. Laboratoř byla v provozu téměř 20 hodin denně. „Drtivou 
většinu zaměstnanců laboratoře tvoří ženy. S velkým obdivem 
jsem sledoval, jak se s nastalou situací vypořádaly. Patří jim veliký 
dík,“ říká primář oddělení mikrobiologie a imunologie, doc. MUDr. 
Otakar Kopecký, CSc. 

Jak je možné vysvětlit, že řada lidí s pozitivním PCR testem neměla 
příznaky nemoci?
Metoda RT-PCR je velmi citlivá.  Používá se i v jiných oborech, např. 
v kriminalistice k zajišťování stop.  Dovedu si představit, že u osob 
bez klinických známek infekčního onemocnění PCR nezřídka pro-
kázala na sliznicích jen přítomnost fragmentů virové nukleové ky-
seliny, nikoliv živý virus. Ten je tvořen nukleovou kyselinou a pro-
teinovými molekulami obalu. Ztrátou nebo poškozením obalových 
bílkovin pozbývá virus schopnosti vyvolat infekční onemocnění. 
Sliznice jsou první barierou, kde se rozhoduje o dalším vývoji po 
setkání našeho těla s mikroorganismem. Naše sliznice jsou sou-
částí přirozené obrany společně s řadou humorálních i buněčných 
mechanismů vrozené imunity. Tyto obranné reakce nejsou speci-
fi cké a nemají paměť. Ale rychle reagují na přítomnost cizorodého 
materiálu. Většina setkání s mikrobiálním světem končí právě na 
sliznicích, kde jsou patogenní viry a bakterie zachyceny, neutra-
lizovány a fragmentovány. Teprve prolomením této obranné linie 
dochází k rozvoji infekčního onemocnění a aktivaci mechanismů 
specifi cké imunitní odpovědi. 
Mikrobiologická vyšetření je třeba hodnotit v souvislosti s klinic-
kým stavem pacienta. Do epidemiologických statistik byly uvedeny 

Letošní Mezinárodní den dětí se stal symbolickým termínem pro 
zahájení provozu nové náchodské porodnice. Stávající porodnice 
nemocnice v Náchodě se z horního areálu přestěhovala do nového 
pavilonu J v dolním areálu nemocnice. Oproti dosavadním prosto-
rám má zkušený tým porodnice možnost nabídnout nastávajícím 
maminkám komfortnější zázemí. 

Porodnice a novorozenecké oddělení sídlí v sedmém patře nové 
budovy. Rodičkám jsou tu k dispozici čtyři moderní porodní boxy, 
všechny s vlastním hygienickým zázemím. Dva boxy jsou vybaveny 
relaxační vanou a všechny krásným výhledem na náchodský zá-
mek. Součástí porodnice je sekční operační sál, který je určený pro 
porod císařským řezem. Najdeme tu i odpočinkovou místnost pro 
rodičky a otce, kde si tatínek může dopřát malé občerstvení, posa-
dit se a odpočinout. S prostory nové porodnice se budoucí rodiče 
mohou seznámit už v rámci těhotenských cvičení, které zde budou 
probíhat. Miminko pak na svět přivedou v již známém prostředí. 
„Oproti dosavadním podmínkám dochází po přestěhování po-
rodnice hned k několikerému zlepšení. Jedním z nich je například 
zkrácení cesty anesteziologů k operačním porodům, od nynějška 
budou ve stejné budově a ne ve dvou různých areálech jako do-
sud. Velkým zlepšením je sestěhování celé porodnice včetně sekč-
ního sálu a novorozeneckého oddělení na společné patro, běžné 
pokoje pro maminky jsou dvoulůžkové, nadstandardní jednolůž-
kové“ vypočítává klady nové porodnice RNDr. Jan Mach, předseda 
správní rady Oblastní nemocnice Náchod. 
Maminky také jistě uvítají komfortnější podmínky na novorozenec-

všechny osoby s pozitivním PCR testem na SARS-CoV-2 bez ohledu, 
zda trpěly akutními známkami infekčního onemocnění, nebo ne.  
U bezpříznakových osob se přitom mohlo jednat o pouhou koloni-
zaci sliznic koronavirem.   

Může být bezpříznaková osoba přenašečem infekce? 
Ano, pokud jsou sliznice dýchacích cest osídleny živým virem a ten 
se dostává zpět do prostředí, pak ano. To ale není nic nového. Na 
našich sliznicích se nachází obrovské množství mikroorganismů, 
které se vylučují do prostředí formou slin, sekretů a aerosolu 
z osoby na osobu. Většina mikroorganismů na sliznicích ale nejsou 
lidskými patogeny.  

OčKOVÁNÍ PROtI COVID-19 JDE DO FINÁLE 
V očkovacích centrech v Náchodě a Broumově již bylo podáno více 
než 60 tisíc dávek vakcín, převážně od společností Pfi zer&BioN-
Tech. V uplynulých dnech počet nově registrovaných k očkování 
v našich centrech výrazně klesá. Je to dáno pravděpodobně tím, 
že většina obyvatel, která měla o očkování zájem, se k očkování 
již zaregistrovala. Od 1. července zkracujeme interval mezi aplika-
cí první a druhé dávky vakcíny na 21 dnů. Po rozpačitém začátku 
testování kvůli nedostatku vakcín můžeme říci, že každý, kdo má 
o očkování zájem, bude před případnou podzimní vlnou plně 
očkován. 

Aktuální dění v ONN sledujte na:
www.nemocnicenachod.cz nebo na Facebooku www.facebook.
com/oblastni.nemocnice.nachod

kém oddělení. Zatímco dosud byly k dispozici tři nadstandardní
pokoje, nyní je jich připraveno dvakrát tolik. 
„Prostředí porodnice je nové a moderní, pracujeme ale na tom, 
abychom ho ještě více zútulnili. Pro maminky proto ve spoluprá-
ci s paní designérkou připravujeme výhledově malé překvapení,“ 
dodává RNDr. Mach. 

Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického holdingu KHK 
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Jaroslav Chmelař: z Nového Města nad Metují na MS

Járo, začnu otázkou na odlehčení. Vzpomeneš si ještě vůbec na 
svůj poslední zápas v novoměstském dresu? 
Tak úplně poslední zapas si přesně nepamatuji, ale naposledy 
jsem hrál za Nové Město, když ještě trénoval pan Hejzlar a já byl  
v kategorii mladších žáků.

Poslední tři sezóny působíš ve Finsku, odkud se ti letos podaři-
lo probojovat až na Ms U18 v UsA, ze kterého jsi se před pár dny 
vrátil. Jak celý turnaj osobně s odstupem času hodnotíš a s jakými 
pocity se z něj vracíš?
Samotný turnaj po stránce úspěšnosti bohužel nakonec nedopadl 
úplně podle našich představ, ale myslím, že kdybychom udrželi 
výsledek zápasu s Finskem, kde jsme bohužel o výhru přišli v po-
sledních minutách, tak by turnaj vypadal taky úplně jinak. Myslím, 
že jsme alespoň ukázali směr českému hokeji a navíc ukázali, tedy 
minimálně v prvních třech zápasech, že dokážeme hrát s kýmkoliv.  
Z osobní stránky hodnotím turnaj pozitivně, ale určitě je toho ještě 
dost co zlepšovat.

Na turnaji jsi nastupoval v první formaci. často jste se tedy po-
tkávali na ledě s elitními řadami soupeřů. Jaké to bylo hrát pro-
ti vycházejícím hvězdám světového hokeje  Michkovovi (RUs) či 
Bedardovi (CAN), kterým je již dnes, i přes jejich velmi mladý věk  
(16 a 15 let), předpovídána velká budoucnost i v slavné NHL?
Tak za sebe musím říct, že nic takového jsem na ledě nijak nevní-
mal. Bral jsem je všechny stejně. Nedělal jsem žádný rozdíl mezi 
tím, jestli je to vycházející hvězda, nebo ne, jelikož každý hráč na 
tomto turnaji měl svou kvalitu.

Po odchodu z NMnM jsi působil v Liberci. Na toto téma mě zaujala 
informace, že jsi tam před svým odchodem do Finska měl nastu-
povat dokonce za B tým a dnes tu mluvíme o tvé účasti na Ms U18. 
Je to pravda?
Ano, je to pravda. V Liberci v sezóně jako prvoročák v mladším do-
rostu jsem pendloval mezi extraligou mladšího dorostu a B týmem.

V posledních dvou sezónách jsi zaznamenal obrovský výkonnostní 
růst. čemu to osobně nejvíc přisuzuješ? 
V tomto ohledu mi určitě pomohl odchod do Finska. Zjistil jsem, 
že co jsem v té době dělal navíc a myslel si, že je to dostatečné, 
tak ve Finsku to bylo opravdu málo. Zjistil jsem, že jestli se chci ve 
své kariéře posunout dál, tak budu muset přidat a dělat ještě víc 
věcí nad základní trénink, což se nyní taky snažím plnit co to jde.

Myslíš si, že díky své cestě a progresu, kterého se ti podařilo do-
sáhnout, můžeš být pro některé mladé hráče, kteří dnes například 
nedostávají ve svých klubech takový prostor, i určitým vzorem  
a důkazem, že nikdy není nic ztraceno? 
Určitě! Člověk i ve chvílích, kdy se Ti tolik nedaří nebo to nejde 
podle představ, tak se hlavně nesmí nechat zlomit a připustit si, 
že to nejde. Musí pokračovat, makat a jak by řekl můj taťka „když 
nemůžeš, tak přidej”. Myslím, že určitě si někdo z mojí cesty něco 
vzít může.

Už máš v současné chvíli jasno, kam povedou tvé další hokejové 
kroky a kde bys měl v příští sezóně působit? 
Právě probíhají nějaká jednání, ale s největší pravděpodobností 
budu pokračovat ve Finsku v Jokeritu Helsinky.

V životě hokejisty, zejména pak těch, kteří odchází v mladém věku 
do zahraničí, je vždy velmi důležitým faktorem rodina a podpora 
nejbližších. Jak je to v tvém případě?
Určitě je. Musím poděkovat celé své rodině, přítelkyni a kamará-
dům za neskutečnou podporou, které se mi v tomto směru do-
stalo. Třeba lekce vaření po telefonu s mojí mamkou, to mi velice 
pomohlo. Musím říct, že si to ale bez mobilního telefonu nedokážu 
představit.

sleduješ přes svůj nabitý program ještě novoměstský hokej  
a co by jsi mu případně do příští sezóny popřál?
Jelikož jsem ve Finsku, tak český hokej moc nesleduji. Co se ale 
týká novoměstského hokeje, tak to mě vždy informoval, když jsem 
přijel domů, náš soused pan Černohlávek, velký FANDA novoměst-
ského hokeje, který už bohužel není mezi námi. Novoměstskému 
hokeji bych popřál hodně kvalitních hráčů od přípravky až po  
A-tým. Hodně do hokeje zapálených mladých kluků a vůbec lidí 
kolem celého novoměstského hokeje.

Járo, začal jsem otázkou na odlehčení, skončím náš rozhovor otáz-
kou na odlehčení. Uvidíme tě ještě někdy v novoměstském dresu? 

Odpověď na otázku 
naleznete na fotce.

Děkuji za rozhovor!
Vladimír Vik
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Charitativní běh s Vo-Cečkem pro NONU
Vo-Cečko již 5. rokem pořádá charitativní běh na podporu Stacio-
náře NONA 92, o.p.s., který se uskuteční v neděli 1. srpna 2021 a na 
který bychom vás tímto chtěli pozvat.
Registrace všech běžců i chodců budou probíhat od 11 hodin na 
nádvoří hotelu Rajská zahrada, Nové Město nad Metují a v 11:45 
bude odstartován začátek běhu samotného. Pro účastníky budou 
organizátory připraveny celkem 3 trasy o různých vzdálenostech, 
tak aby si každý mohl vybrat. Takže nemějte obavy, vezměte s se-
bou přátele, rodinu, babičku s dědou nebo čtyřnohého kamaráda 
a pojďte se s námi proběhnout nebo projít, uděláte tak něco pro 
své zdraví a navíc podpoříte dobrou věc!
Jako každoročně, i letos bude každý účastník zařazen do slosová-
ní o krásné poukazy, věnované generálním partnerem - hotelem 
Rajská zahrada. Pro menší účastníky bude tradičně připraven do-
provodný program.
Bližší informace o běhu najdete na našich webových a FB strán-
kách. (www.volejbal-nm.cz, FB: Volejbal Nováč)

Malujeme kamínky – pomáháme s VoCe-čkem
Na letošním charitativním běhu Volejbalového centra bude navíc 
možné koupit malované kamínky, a to za libovolný fi nanční příspě-
vek, který poté poputuje do Stacionáře NONA, o.p.s.
Proto tímto vyzýváme všechny nadšence a kamínkové malíře 
a malířky, aby se zapojili a namalovali spoustu krásných kamínků, 
které se na Vo-Cečkovém běhu nabídnou.
Návod, čím a jak malovat, najdeš určitě na internetu – osvědče-
né jsou fi xy Decor Pen nebo akrylové barvy a následně přelakovat 
bezbarvým lakem.
Kamínky můžete dávat do zádveří na adrese: U Zvonice 293, Krčín.
Moc se těšíme na všechny výtvory a doufáme, že se 1. srpna na 
běhu společně potkáme :-)

Za Vo-Cečko zdraví Hanka
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TÁBOR
LETNÍ 
PŘÍMĚSTSKÝ 

FLORBALOVÝ

23. - 27. 8. 2021
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Lucia Bildová
Jana Havlíčková

akci podporují:

Mše svatá v kostele sv. Anny (doprovází soubor La Bilancetta) 

vstupné: plné 190 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 450 Kč, ZTP zdarma  www.domovsvatehojosefa.cz
 www.arealzirec.cz

záštitu převzal Pavel Bělobrádek, poslanec PČR 

      
 Pořádá Domov sv. Josefa, jediné zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou v ČR. 100% výtěžku bude použito v souladu s účelem

veřejné sbírky, oznámené Krajskému úřadu v Hradci Králové ze dne 8. 7. 2015
  

Josef Mádle
programem provází

Václav Uhlíř
varhany, zvonkový klavír

Grošáci
folk a country

tanec a zpěvy

Barunka Quanti Minoris
hrad-rock

operní zpěv a varhany

Bumblebass
kontrabasové kvarteto

La Fiamma
tanec a zpěvy

Alla Breve
barokní zpěvy

divadlo pro děti

Kozlík

    HRADIŠŤAN & J. Pavlica
  Voxel & spol.

 

od 10:00 Domov sv. Josefa, Žireč − Dvůr Králové nad Labem 

Dvůr Králové nad Labem 

doprovodný program:  komentované prohlídky, řemeslný jarmark, módní přehlídka,
jízdy na koni a historických kolech, rikša, ZOO park Stěžery, program pro děti  

mediální partner

Pomozte 
hokejistům 

Krčínští a novoměstští hokejisté v současné 
době doplňují historické údaje o svém sportu 
v našem městě a potřebují pomoc veřejnosti. 

Hledají hokejové ročenky zejména 
z konce sedmdesátých let minulého století. 

Uvítají jejich zapůjčení. 
Po jejich rychlém zdokumentování 

je vrátí majitelům. 

Pokud můžete pomoci, 
volejte tel.: 603 897 490 nebo 704 341 697.

Ladislav Hartman

červenec 2021 23



24 Novoměstský zpravodaj

INFORMACE MINISTERSTVA VNITRA 

V souvislosti s přijímáním novely zákona o cestovních dokladech si Vás dovolujeme upozornit na následující: 

• V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze podat žádost o vydání cestovního 
pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona. 

 

• Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít cestovní pas podle zákona 

č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona. 
 

 

Elektronický podpis - 23.6.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Jan Stiebitz
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 5.7.2021 13:55:22-000 +02:00

INFORMACE 

MINISTERSTVA VNITRA 

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech si Vás dovolujeme 
upozornit na odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následného převzetí:  

• Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho 
vydání nejpozději do 28. července 2021. 

 

• Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít občanský průkaz se strojově 
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona. 

 

• V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání 
občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platnosti 1 měsíc.  

Elektronický podpis - 23.6.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Jan Stiebitz
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 5.7.2021 13:55:22-000 +02:00
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Přestávka
Výdej stravy
Vstup ZDARMA

P. Leoš RYŠKA, SDB
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P. doc. JUDr. Stanislav PŘIBYL, Ph.D., JCD., Th.D.
Právo na bohoslužby 

podle vlastního 
obřadu
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prof. PhDr. Ing.

Jan ROYT, Ph.D., DSc.
Ikonografie Kristova dětství 

a Klanění třech králů

Ensemble Inégal
A. V. Michna: Loutna česká
(koncert v děkanském kostele 
v Novém Městě nad Metují)

prof. PhDr. Petr 

DANĚK, Ph.D.
Loutna česká – výjimečné 

dílo hudebního baroka

AKADEMICKÉ TÝDNY o.p.s. 
info@akademicketydny.cz 

Tel. (+420) 494 909 100, 494 909 103

Podporují: Královéhradecký kraj • Servisbal Obaly s.r.o. • Hronovský s.r.o. • KAMAT spol. s r.o. • AZUB bike s.r.o. • PRIMÁTOR a.s.
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda • Nové Město nad Metují • Římskokatolická farnost N. Město nad Met. • Feinmetall CZ s.r.o.
Ing. Jan Čopík, Ph.D. • Duben Sound Company • Atelier duplex • Tiskárna Smola • Městské informační centrum N. Město nad Metují • aj.

Mediální partneři: Televize NOE • CSI – Křesťanská mezinárodní solidarita • Náchodský SWING www.akademicketydny.cz

plk. gšt. v zál. PhDr. Eduard 
STEHLÍK, Ph.D., MBA
Lidice – příběh 

české vsi11
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11
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P. Tomáš 
HOFFMANN

táborák

Petr VÁŇA
Příběhy soch

P. Benedikt 

Rudolf 

MACHALÍK, 
OPraem.

Mgr. Roman CARDAL, Ph.D.

Od demokracie 

k totalitě (Platon 
stále aktuální)

prof. Ing. Mgr. Tomáš 
MACHULA, Ph.D., Th.D.

Biblické základy 
přirozeného zákona

MUDr. Helena 

MÁSLOVÁ
Antikoncepce 

v souvislostech

prof. RNDr. Jan 

KONVALINKA, CSc.

Od HIV ke covidu: co jsme 
si odnesli a co nám to vzalo

Dušan MAJER
Poprvé na kometě

prof. RNDr. Petr 

SLAVÍČEK, Ph.D.
Věda o vědě – co ví 

vědci na vědce

16
:3

0↑
   

17
:0

0↓ Divadlo 

Víti MARČÍKA
Sněhurka

(divadlo pro děti i dospělé)

prof. PhDr. Pavel 

KALINA, CSc.

Jak pandemie 

utvářely naše města

prof. PhDr.

Vladimír JUST, CSc.
Havel dramatik,

Havel myslitel

Zázraky v pralese

prof. MUDr.

Jan PIRK, DrSc.

Pokusy lékařů na sobě 
pro pokrok medicíny

Mgr. Michal ŘOUTIL, 
Ph.D.

Nevěřící, odejděte!

Jiří TYMEL,
František BAUDISCH

Koncert pro dvoje varhany
(děkanský kostel N. M. n. Met.)

Mše sv. (vstup zdarma)

v3

Divadlo Víti MARČÍKA
Labyrint světa

(divadelní představení)

MERTA, HRUBÝ, FENCL
Koncert

Divadlo JEDL

Vše mé je tvé
(divadelní představení)

PŘEDNÁŠKY A BOHOSLUŽBY JSOU NAHRÁVÁNY.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Doporučujeme, abyste si před návštěvou zkontrolovali aktuální program na webu.

prof. MUDr. Cyril HÖSCHL, 
DrSc., FRCPsych.

Přirozené myšlení a logika 
vědeckého zkoumání

prof.  Alexander TOMSKÝ
Šílenství davů – gender, 

rasa a identita

Marek HOLEČEK
Dotknout se nebe

LE
G

E
N

D
A

P. Mgr. Miroslav 

HEROLD, Lic., SJ

Co nám dnes může 
nabídnout sv. Ignác?

1
7
:4

5

Ing. Pavel SOBOTKA

Na cestě k důchodu

31. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ v termínu 24. 7. – 1. 8. 2021, CHATA HORALKA ve Sněžném v Orlických horách

Mons. ThLic. Dominik 

kardinál DUKA, OP
Pojetí člověka 

v biblické zvěsti

Mgr. Jan ŠPILAR
Otcovství sv. Josefa

S
O

 2
4
. 

7
.

P. Mgr. Jan LINHART

Zahájení 31. AT, 
mše sv.

s kardinálem 
Dominikem DUKOU

Markéta KUTILOVÁ
Válka o Náhorní Karabach

Dobrodružství ctnosti 
aneb pár slov 
o Saturninovi

N
E

 2
5
. 

7
.

Markéta KUTILOVÁ, Petr LINHART
Vernisáž výstavy 
„Poslední zapálí 

vesnici“ a KONCERT
Jáchym TOPOL

Trnová dívka – horor a 
humor doby kamenné

(autorské čtení)

P
O

 2
6
. 

7
.

Ú
T 

27
. 7

.

Božský tanec 
Richarda Rohra

P. Václav VACEK

O Janu Rybářovi

Etika ctnosti v díle 
A. MacIntyrea

S
T

 2
8
. 

7
. P. Dr. Ing. Ladislav HERYÁN, Th.D., SDB

P. ThLic. RNDr. Tomáš RESCHEL, Ph.D. 

31 . 
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MUZEJNÍ  STAROČESKÉ TRHY
sobota 17. července 2021 od 9 hodin do 17 hodin

www.muzeum-nmnm.czwww.muzeum-nmnm.cz
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Rozloučení se zesnulými
V květnu 2021 z našich řad odešli

Jaroslav Tvrdík
Petr Šplíchal

Ivo Novák
Růžena Řezníčková

Miloš Rejthar
Vojtěch Pátek

Čest jejich památce!

s p o L e Č e n s k á  r u B r i k a

      Obec Mezilesí   
                         Mezilesí 95   
                          549 23 Mezilesí   
   

www.mezilesi.cz 
Datová schránka: e49b58q 

 

Výběrové řízení na pronájem a provozování 
nebytového prostoru – Hospoda Pod Kaštanem 

v majetku obce Mezilesí 
 
Vyhlašovatel: 
Obec Mezilesí, Mezilesí 95, 549 23 Mezilesí 
 
Předmět vyhlášení: 
• pronájem a provozování nebytového prostoru objektu  Hospody Pod 

Kaštanem č.p. 9 , který tvoří výčep s lokálem, salónek, kuchyně, vč. skladů, 
WC, úklidových místností zahrádka s venkovním posezením  

• součástí tohoto řízení je pronájem stávajícího zařízení (stoly židle, apod.) a 
plnohodnotné vybavení kuchyně (nádobí, příbory, sklo, lednice, sporáky, 
myčka, mikrovlnná truba, a.j.) 

• k dispozici je společenský sál pro konání akcí (svatby, plesy, a.j.) 
 
Požadavky vyhlašovatele: 
• způsob (účel) využití – provozování hospody 
• minimální nájemné 2.000,-/měsíc vč. DPH (bez energií a služeb) 
 
Informace pro účastníka (zájemce): 
• nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou – nástup možný v průběhu 

srpna 2021 
• prohlídku prostor je možné zajistit po předchozí dohodě s Michalem 

Novákem  na telefonu +420 777 112 321 
• podepsané nabídky zasílejte nebo doručte osobně na Obecní úřad Mezilesí, 

Mezilesí 95, 549 23 Mezilesí nejpozději do 30. 7. 2021 do 20 hodin  
 
 

Úplné znění textu výběrového řízení je na elektronické 
úřední desce obce Mezilesí – www.mezilesi.cz 

PLACENÁ INZERCE

• Patříš do věkové kategorie 19 až 40 let?

• Sportuješ či se rád/a udržuješ v dobré fyzické kondici?

• Není ti lhostejné, co se děje kolem tebe a chtěl/a by si 
prosazovat zákonnost?

• Je ti blízké pomáhat a chránit ostatní a chtěl/a by si se podílet 
na bezpečnosti v okrese Náchod?

Nabízíme:
• Po zaškolení plat od 30.790,- Kč

• Náborový příspěvek 75.000,- Kč

• Možnost kariérního postupu

• Příspěvek na dovolenou a další benefity

• Po odsloužených letech výsluha a odchodné

Bc. Pavlína Stražická
Personalistka
Územní odbor Náchod
Tel: 974 534 400 
pavlina.strazicka@pcr.cz
www.policie.cz/nabor

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Staň se jedním z nás!

Hledáme nové kolegy/ně k pořádkové policii!
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PLACENÁ INZERCE

Koupím jakékoliv
 mince a bankovky,

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

i neplatných peněz směnárnou.
Jsem členem České numismatické

společnosti. Seriozní jednání.
Petr Bárta, Husovo náměstí 1229

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

telefon 491 470 530 nebo 602 107 815

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

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

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

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

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

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

Cena 14 Kč, pro předplatitele 12 Kč.

Novoměstský zpravodaj si můžete předplatit
v pokladně Městského úřadu.

Přistavování kontejnerů
soukromým osobám,

sdružením, fi rmám

Přeprava suti, odpadu, paliv,
stavebního materiálu apod.

Likvidace odpadu

Zajištění prodeje
palivového dřeva

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

Kontejnery.Vrchoviny@seznam.cz

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS

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

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

japonské stěny

Vrchoviny 122
Nové Město nad Metují

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

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

POHŘEBNÍ ÚstAV, pobočka Nové Město nad Metují

JOsEF UNGRÁD
Komenského 50, Nové Město nad Metují

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

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

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

Slyším dobře,
sleva pro každého?



www.nabytek-polo.cz

POLO NÁCHOD  s.r.o

Na Písníku 206 - Náchod

tel.: 491 427 748

židle
stoly

kuchyneobývací stenyNÁBYTEK POLO

NÁBYTEKNÁBYTEK

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

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



18.7. FLASTR
Acoustic & bluegrass music

1.8. ANTARES BIG BEAT
Skladby slavných rockových legend

15.8. LUKÁŠ & HONZA
Lukáš Vojtěch a Honza Staněk ml.

29.8. STAVOSTROJKA
Česká dechová hudba

www.mestskyklub.cz

Nové Město nad Metují  - Husovo náměstí

16:00 hodin


