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o t á z k y  p r o  s t a r o s t u

Prázdniny se přehouply do druhé poloviny 
a školy jsou prázdné. Jaké investiční akce 
se plánují ve školách během prázdnin?
Období letních prázdnin je každoročně 
využíváno k rozsáhlejším rekonstrukcím  
a opravám. V letošním roce probíhá na ZŠ 
Malecí rekonstrukce toalet pro celý 1. stu-
peň a oprava stropní konstrukce v učebně 
výtvarné výchovy. Na ZŠ Komenského se 
prázdné třídy malují. V MŠ Na Františku 
se provádějí dokončovací práce na novém 
dětském hřišti v prostorách zahrady. Ani 
dům pro volnočasové aktivity DDM Sto-
nožka nezůstane s venkovními úpravami 
v prostorách zahrady pozadu. Revitalizace 
zahrady je rozdělena do několika etap. Byly 
zde již nainstalovány herní prvky pro děti 
a v současné době probíhají dokončovací 
práce 1. etapy.
Naše město má už nějakou dobu k dispozi-
ci nový městský rozhlas. Jeho spuštění do 
provozu se bohužel neobešlo bez kompli-
kací. Jaký má přínos pro naše občany?
V první řadě bych chtěl uvést, že nové bez-
drátové hlásiče byly zřízeny především pro 
rozšíření a modernizaci varovného a infor-
mačního systému města. V budoucnu se 
ale také budou využívat pro účely hlášení 
městského rozhlasu. Celkem se jedná o 96 
nových hlásičů v různých částech našeho 
města. Budovaný systém bude zapojen do 
JEDNOTNÉHO SYSTÉMU VAROVÁNÍ A VYRO-
ZUMĚNÍ (JSVI) provozovaného hasičským 
záchranným sborem. Akce je realizována  
v rámci projektu Protipovodňový varovný  
a informační systém města Nové Město 

nad Metují, na který obdrželo město dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí.  
V současné době probíhá zkušební období, 
kdy se dolaďuje funkčnost, kvalita a přede-
vším hlasitost jednotlivých hlásičů. Vím, že 
pro většinu občanů je toto testování měst-
ského rozhlasu nepříjemné a velice obtě-
žující. Společně s dodavatelskou firmou se 
proto snažíme v co nejkratší době vyřešit 
veškeré nedostatky a zprovoznit městský 
rozhlas ke spokojenosti všech. 
Turistická sezóna je v plném proudu. Jaká 
je návštěvnost našeho města v letošním 
roce?

Z obavy z možných komplikací při součas-
ném vycestování do zahraničí z důvodu 
protikoronavirových opatření tráví velká 
část turistů svoji letošní dovolenou v tu-
zemsku. To je patrné i v našem městě. Den-
ně naše informační centrum navštíví kolem 
150 lidí, z nichž převážná většina hovoří 
česky. Je také velký zájem o tištěné mate- 
riály, které zaměstnanci informačního cent-
ra několikrát denně doplňují. S dostatečným 
časovým předstihem zajistili i jejich dotisk. 
Turistům se u nás líbí a byli bychom velice 
rádi, aby jim zájem o naše krásné město vy-
držel i do dalších sezón. Z tohoto důvodu 
se pro ně snažíme neustále vylepšovat tu-
ristickou nabídku. Jednou z nich je interak-
tivní projekt nazvaný Město hodinek, jehož 
součástí je i nedávno otevřená expozice ve 
Spolkovém domě na Husově náměstí.
Co Vás v poslední době v souvislosti s na-
ším městem potěšilo?
Vloni, ale ještě i začátkem letošního roku 
probíhala oprava opěrné zdi v ulici Ná-
dražní, jejíž celkové náklady se vyšplha-
ly na celkovou částku 5,9 mil. Kč. Jednalo 
se o projekt, který řešil opravu stávajících 
kamenných opukových opěrných zdí pod 
přilehlým chodníkem u čp. 361. Tyto opěrné 
zdi bylo nutné opravit z důvodu jejich po-
škození. Velice mě potěšila zpráva z Králo-
véhradeckého kraje, že nám Zastupitelstvo 
KHK na svém zasedání schválilo dotaci ve 
výši 2 mil. Kč na tuto opravu. Rád bych jim 
proto touto cestou poděkoval.
Děkuji za rozhovor!

Věra Prokýšková

Petr Hable
starosta
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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) a jedno zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město nad Metují (dále jen ZM).

Rada měsTa č. 67
Zasedání RM proběhlo dne 14. června 2021 
za účasti všech sedmi radních. Program 
jednání obsahoval 74 bodů a jednání trvalo 
od 13.00 do 18.45 hodin. 

Školství, kultura a sport:
» Rm byla seznámena a bere na vědomí 
Zápis č. 10 z jednání Komise kulturní ze dne 
07.06.2021.
» Rm byla seznámena s připravovanou 
akcí k uctění památky 100. výročí úmrtí 
spisovatele a fotografa Jindřicha Imlaufa, 
která proběhne v Městské knihovně Nové 
Město nad Metují v sobotu 21.08.2021 od 
11.00 hodin za účasti cca 20 osob z širší 
rodiny Jindřicha Imlaufa, zástupců vedení 
města, předsedy Kulturní komise, ředitel-
ky Městské knihovny, autorky publikace  
o J. Imlaufovi, případně dalších hostů. 
» Rm souhlasila s úpravou provozní 
doby Městské knihovny v období ode dne 

01.07.2021 do dne 31.08.2021 takto: pondělí 
8.00 – 12.00h., 13.00 – 18.00 h.; úterý 8.00 – 
12.00 h., 13.00 – 15.00 h.; středa 8.00 – 12.00 h., 
13.00 – 15.00 h.; čtvrtek 8.00 – 12.00 h., 
13.00 – 18.00 h.; pátek zavřeno; sobota  
zavřeno.
» Rm souhlasila s konáním tradiční akce 
„Muzejní staročeské trhy“, která se usku-
tečnily v sobotu 17.07.2021 na části Husova 
náměstí a na Hildenském atriu. 
» Rm souhlasila s bezplatným záborem 
veřejného prostranství a s konáním tra-
diční akce pod názvem „Dny evropského 
dědictví“ na celém Husově náměstí dne 
11.09.2021 od 7.00 do 19.00 hodin. Veške-
ré podmínky záboru vychází z Obecných 
podmínek pro konání akcí na veřejných 
prostranstvích, které schválila RM dne 
25.04.2016, a které budou společně se sou-
hlasem předány žadateli.
» Rm souhlasila se zapůjčením městské-
ho pódia městu Dobruška na koncert No-
voměstské filharmonie v Dobrušce dne 
27.06.2021.
» Rm souhlasila se zapůjčením městské-
ho pódia Městskému klubu v Novém Městě 
nad Metují na koncert Novoměstské filhar-
monie na nádvoří zámku v Novém Městě 
nad Metují dne 4. 7. 2021.
» Rm schválila poskytnutí daru Spolku Ne-
závislá společnost Luštinec ve výši 10 tis. 
Kč za soustavnou a dlouhodobou činnost  

v oblasti sportu ve prospěch občanů města 
Nové Město nad Metují.

majetkoprávní úkony:
» Rm vzala na vědomí výpověď smlouvy  
o nájmu částí pozemků p. p. č. 861/1  
a 861/51 o celkové výměře 240 m2 v k. ú. 
Nové Město nad Metují, podanou dne 
30.04.2021 nájemcem pí [osobní údaj od-
straněn] s tím, že nejpozději ke dni ukonče-
ní nájmu, tj. 31.07.2021, převezme zástupce 
města pozemky zpět vyklizené, zarovna-
né, bez nekulturních porostů, posekané 
a oplocené. RM uložila Oddělení majetku 
města zveřejnit záměr města pronajmout 
nejvyšší nabídce části pozemků p. p. č. 
861/1 a 861/51 o celkové výměře 240 m2  
v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozem-
ku ostatní plocha, jako oplocenou zahradu 
(k zahrádkářským účelům), na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za ná-
jemné v minimální výši 11 Kč/m2/rok.
» Rm byla seznámena s nabídkou spol. Zá-
silkovna, s. r. o., IČO: 28408306, se sídlem: 
Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha, a konsta-
tuje, že zájem o spolupráci má, ale nemá 
pro tento účel vhodný pozemek.

správa nemovitostí:
» Rm vzala na vědomí obsah Zápisu ze 
170. zasedání Bytové komise konaného dne 
12.05.2021.

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

Komplexní kontrola výkonu státní správy 
na městském úřadě Nové město nad metují

Nové Město nad Metují, jako obec s úřadem s rozšířenou působ-
ností, je pověřeno výkonem státní správy ve svém správním ob-
vodu, který čítá kromě Nového Města nad Metují i dalších 12 obcí. 
Jsou to: Bohuslavice, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Naho-
řany, Provodov-Šonov, Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují, Sla-
voňov a Vršovka. 

V první polovině měsíce června 2021 proběhla na našem MěÚ kom-
plexní kontrola výkonu státní správy. Kontrolu prováděli pracovní-
ci jednotlivých odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
Kontrola v takovém rozsahu je prováděna v průměru jedenkrát za 
tři až čtyři roky.

Byly kontrolovány agendy stavebního úřadu, památkové péče, 
územního plánování, životního prostředí, silničního správního 
úřadu, místních poplatků, dopravně-správních agend, matriky, 

evidence obyvatel, přestupků, občanských průkazů, cestovních 
dokladů, sociálních věcí, školství a živnostenského úřadu.

Dále byly prověřeny i nařízení a právní předpisy města, zápisy  
a usnesení ze zasedání rady města, agenda stížností občanů, po-
skytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vedení eviden-
ce válečných hrobů. 

Výsledky všech kontrol jsou podchyceny v protokolech, které byly 
projednány s jednotlivými vedoucími odborů a oddělení. Velice 
pozitivně hodnotím především to, že u žádné z kontrolovaných 
agend nebyly shledány závažnější problémy a nedostatky, takže 
nebyla ukládána dodatečná nápravná opatření. To mj. prokazuje 
velice dobrou úroveň výkonu státní správy v uvedených oblastech. 
Je to zároveň důkazem vysoké profesionality a dobré práce všech 
zainteresovaných pracovníků úřadu, což je při současné složitosti 
a komplikovanosti související legislativy o to více potěšující stav. 
Velmi rád touto cestou proto vyslovuji veřejné poděkování všem, 
kdo se o dobrý výsledek komplexní kontroly zasloužili.

Petr Tyč – tajemník úřadu 
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» Rm souhlasila, na základě protokolu  
z otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek, se zadáním veřejné zakázky malé-
ho rozsahu: „Rekonstrukce střešního pláš-
tě nad prodejními plochami Rychta“, firmě 
W.H.A. system spol. s r. o., Blanická 21, Šum-
perk, s nabídkovou cenou 343.000,00 Kč 
bez DPH, tj. 415.030,00 Kč vč. DPH. V případě 
odstoupení uchazeče na 1. místě, RM sou-
hlasí se zadáním veřejné zakázky uchazeči, 
který se umístil na 2. místě, a to firmě IZOLEX 
izolace staveb, s. r. o., Veverkova 1343, Hra-
dec Králové, s nabídkovou cenou 396.853,00 
Kč bez DPH, tj. 480.192,00 Kč vč. DPH.
» Rm souhlasila, na základě protokolu  
z otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek, se zadáním veřejné zakázky malé-
ho rozsahu: „Výměna plynových spotřebičů 
2021“ p. Martinu Žahourkovi, Českosloven-
ské armády 319, Nové Město nad Metují,  
s nabídkovou cenou 377.225,00 Kč bez DPH, 
tj. 433.808,75 Kč vč. DPH. V případě odstou-
pení uchazeče na 1. místě RM souhlasí se 
zadáním veřejné zakázky uchazeči, který se 
umístil na 2. místě, a to firmě K + K top CZ, 
spol. s r. o., Světí 2, Všestary, s nabídkovou 
cenou 412.864,00 Kč bez DPH, tj. 474.794,00 
Kč vč. DPH.

Rozvoj:
» Rm schválila smlouvu o poskytnutí dota-
ce z dotačního fondu KHK č. 21RRD12-0013 
na rozšíření řidičského oprávnění ze skupi-
ny „B“ na skupinu „C“ pro 1 člena JSDH Nové 
Město nad Metují mezi městem Nové Měs-
to nad Metují a Královéhradeckým krajem, 
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové  
a pověřila starostu jejím podpisem.
» Rm vzala na vědomí žádost p. [osobní 
údaj odstraněn], ve věci opravy komunika-
ce v ul. Československé armády na p. p. č. 
727/13 v k. ú. Nové Město nad Metují a ulo-
žila Odboru majetku města zařadit opravu 
komunikace na p. p. č. 727/19 v k. ú. Nové 
Město nad Metují do zásobníku investič-
ních akcí města. RM uložila Technickým 
službám města opravit stávající výtluky  
v komunikaci v ul. Československé armády na 
p. p. č. 727/13 v k. ú. Nové Město nad Metují.
» Rm schválila smlouvu o dílo na akci 
„Zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení a provedení stavby 
pro akci Kamenný most ve Vrchovinách  
v Novém Městě nad Metují“ mezi městem 
Nové Město nad Metují a Ing. Janem Cha-
loupským, aut. Ing., U Hřiště 639, Trutnov, 
za nabídkovou cenu 177.265,00 Kč vč. DPH  
a pověřila ST jejím podpisem.
» Rm vzala na vědomí žádost p. [osobní 
údaj odstraněn] o provedení živičného kry-
tu v ul. Stavební a uložila Odboru majetku 
města ve spolupráci s vedením města svo-
lat schůzku se žadateli.
» Rm schválila smlouvu o dílo na akci 

„Chodníky Žižkovo náměstí, ul. Černčická“ 
na realizaci 30 % části chodníku za cel-
kovou částku 221.599,4 Kč, vč. DPH, mezi 
městem Nové Město nad Metují a firmou 
EUROVIA CS, a. s., a pověřila starostu jejím 
podpisem.
» Rm souhlasila na základě protokolu  
z otevírání, posouzení a hodnocení nabí-
dek, se zadáním veřejné zakázky malého 
rozsahu „Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí“ 
firmě Stavix, s. r. o., Türkova 828/20, Praha 
- Chodov, za nabídkovou cenu 3.147.853,88 
Kč vč. DPH.
» Rm souhlasila se záměrem stavby komu-
nikační sítě spol. T-MOBILE CZECH REPUB-
LIC, a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, v ul. So-
kolská v pravostranném chodníku ve směru 
od ul. Komenského a dále v ul. Klosova a ul. 
Klášterní, za předpokladu koordinace pro-
jekčních i stavebních prací s firmami GOLD-
WARE s. r. o., T. G. Masaryka 64, Nové Město 
nad Metují a N_SYS, s. r. o., Krásnohorské 
1748, Náchod a za podmínky dalšího jedná-
ní se zástupci města o podmínkách uložení 
komunikační sítě do pravostranného chod-
níkového tělesa v ul. Sokolská ve směru od 
ul. Komenského na p. p. č. 2093/1, k. ú. Nové 
Město nad Metují a v p. p. č. 2240, 2241, 
2034/18, 353/2, 2034/25, k. ú. Nové Město 
nad Metují, které jsou ve vlastnictví města, 
bude po stanovení konkrétních tras a pod-
mínek udělen souhlas se stavbou v podo-
bě smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy  
o právu provést stavbu.
» Rm souhlasila s umístěním dopravního 
značení „Zákaz vjezdu všech motorových 
vozidel“, s dodatkovou tabulkou mimo 
vlastníků dotčených nemovitostí a držitelů 
povolení, do ulice K Sirkárně. RM nesouhla-
sila opatřit komunikaci v dolní části ulice  
K Sirkárně asfaltovým kobercem až po Be-
ranův most.

Různé:
» Rm schválila program řádného veřejné-
ho zasedání ZM 19 dne 24.06.2021 od 16.00 
hodin ve velkém sále Kina 70, Boženy Něm-
cové 720, Nové Město nad Metují, ve znění 
upravené přílohy k tomuto bodu. 

Rada měsTa č. 68
Zasedání RM proběhlo dne 28. června 2021 
za účasti pěti radních. Program RM obsa-
hoval 43 bodů a jednání trvalo od 13.00 do 
16.20 hodin. 

Školství, kultura a sport:
» Rm jmenovala s účinností ode dne 
12.07.2021 členy školských rad za zřizovate-
le takto: do Školské rady při Základní škole 
Nové Město nad Metují, Komenského 15, 
okres Náchod: PhDr. Zdeňka Kulhavá, Mgr. 
Josef Hylský, Bc. Iveta Habrová; do Školské 
rady při Základní škole Nové Město nad 

Metují, Školní 1000, okres Náchod: Ing. Jan 
Čopík, Ph.D., Mgr. Hana Rydlová, referent/
ka OŠKS; do Školské rady při Základní škole 
a Mateřské škole Krčín: pan Petr Hable, pan 
Jiří Hladík, Ing. Vratislav Fröde. RM děkuje 
za práci všem dosavadním členům škol-
ských rad, kteří v nich působili jako jmeno-
vaní zástupci zřizovatele.

Rozvoj:
» Na základě podnětu z Komise dopravní 
byl RM 49 uložen starostovi ve spoluprá-
ci s Odborem majetku města úkol jednat  
s obcí Provodov-Šonov a následně s Krá-
lovéhradeckým krajem ve věci vybudová-
ní cyklostezky v úseku Vrchoviny - Šonov  
a jejím napojením na připravovanou cyk-
lostezku okolo Rozkoše. Proběhla jednání  
na Krajském úřadě Královéhradeckého 
kraje i se starostou obce Provodov-Šonov, 
kde byla oběma stranami vyjádřena pod-
pora projektu. Na tomto základě RM ulo-
žila Odboru majetku města zahájit jedná-
ní s vlastníky dotčených pozemků v rámci 
plánované cyklotrasy Vrchoviny (viadukt)> 
Jesinky> Provodov-Šonov. RM dále uloži-
la Odboru majetku města zahájit jednání  
s vlastníky dotčených pozemků v rámci plá-
nované cyklotrasy Ammann> pravá strana 
do Vrchovin a jednání s uživateli městských 
pozemků v rámci plánované cyklotrasy ko-
lem letiště směrem Jesinky> Provodov-Šo-
nov.
» Rm schválila Pravidla pro koordinované 
pokládání optických sítí a pověřila starostu 
jejich podpisem.
» Rm souhlasila s novostavbou rodinného 
domu na p. p. č. 801/3 a st. p. č. 759 v k. 
ú. Nové Město nad Metují v ul. Leštinská,  
s připojením na místní komunikaci v ul. 
Leštinská v šíři 5 m, vybudováním nového 
sjezdu na p. p. č. 2088 v k. ú. Nové Město 
nad Metují a vodovodní přípojkou za pod-
mínek uvedených ve vyjádření ORM.
» Rm souhlasila s umístěním letní předza-
hrádky o velikosti 25 m2 (1,73 x 14,31 m) 
na chodníku před provozovnou kavárny  
v č. p. 1512, ul. Bořetínská, p. p. č. 2034/24, 
k. ú. Nové Město nad Metují, v termínu ode 
dne 01.08.2021-31.07.2023, a to vždy v obdo-
bí od dubna do října. 
» Rm souhlasila s umístěním letní předza-
hrádky o velikosti 21 m2 (15 x 1,4 m) na 
chodníku před provozovnou kavárny Café 
Monastero v č. p. 153, ul. Komenského,  
p. p. č. 2034/7, k. ú. Nové Město nad Metují, 
v termínu ode dne 30.06.2021-29.06.2023,  
a to vždy v období od dubna do října.

Finance:
» Rm schválila finanční dar pro obce: Luži-
ce - 20 tis. Kč, Mikulčice - 20 tis. Kč, Morav-
ská Nová Ves - 20 tis. Kč, Hrušky - 20 tis. Kč 
na odstranění škod způsobených extrémní 
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bouří s krupobitím a tornádem.
» Rm schválila na základě doporučení 
hodnoticí komise, vítěze veřejné zakázky 
„Komplexní pojištění majetku města“, na-
bídku pojišťovny Hasičská vzájemná po-
jišťovna, a. s., se sídlem Římská 2135/45, 
Praha 2, za nabídkovou cenu 3.143.532 Kč, 
a pověřila starostu podpisem smlouvy.
» Rm schválila nové znění „Pravidel pro 
užívání městského rozhlasu a světelných 
novin“ a pověřila starostu jejich podpisem. 

ZasTUPITELsTVO měsTa č. 19
Zasedání ZM proběhlo dne 24. června 2021 
za převážné účasti 19 zastupitelů. Program 
ZM obsahoval 19 bodů a jednání trvalo od 
16.00 do 20.20 hodin. 

Finance:
» Zm vzalo na vědomí Zápis z jednání Fi-
nančního výboru ZM ze dne 26.05.2021, 
ve znění přílohy tohoto bodu. ZM uložilo 
starostovi zajistit projednání doporučení 
Finančního výboru ve věci kategorizace ob-
jektů (prodej, setrvání v majetku, asanace) 
a fondového účtování bytového hospo-
dářství příslušnými odbory MěÚ, případně 
komisemi, a předložit podklady do jednání 
koncepční RM 71 dne 23.08.2021.
» Zm schválilo závěrečný účet a souhlasí 
s celoročním hospodařením za rok 2020, 
a to bez výhrad.
» Zm souhlasilo s příslibem fi nanční spo-
luúčasti města při realizaci investičního 
projektu „Rekonstrukce zázemí a hřiště ná-
rodní házené TJ Sokol Krčín“ ve výši 2,3 mil. 
Kč.

majetkoprávní úkony:
» Zm souhlasilo s cenou za budoucí rozsah 
věcného břemene, a to 100 Kč/m2 zatížené-
ho pozemku ve vlastnictví cizího vlastníka, 
v souvislosti s plánovanou stavbou kanali-
zace ze Spů do Krčína, a uložilo starostovi 
svolat schůzku se všemi dotčenými vlastní-
ky v trase plánované kanalizace (dle zpra-
cované PD, označeno pod zn. č. „V2“), kteří 
jsou uvedeni v příloze tohoto bodu a zjistit 
tak jejich stanoviska k návrhu města Nové 
Město nad Metují na zmiňovanou investiční 
akci.

Rozvoj:
» Zm schválilo aktualizovaný Strategický 
plán rozvoje města Nové Město nad Metují 
ve znění přílohy tohoto bodu. 
» Zm schválilo novou položku rozpočtu 
„Urnový háj“ vedle smuteční obřadní síně 
v ul. Čs. legií - ve výši 200 tis. Kč. 
» Zm schválilo novou investiční položku 
v rozpočtu města 2021, a to „Bytový dům 
Metuj – PD“ dle upravené Studie přeřeše-
ní bývalého hotelu Metuj na Bytový dům 
Metuj projekční kanceláří Orgatex-Náchod, 
s. r. o., bez využití žádosti o poskytnutí do-
tace z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj, Podpora bydlení z podprogramu Pe-
čovatelský byt. ZM uložilo místostarostovi 
zajistit zpracování PD dle upravené Studie 
přeřešení bývalého hotelu Metuj na Bytový 
dům Metuj v kompletní projektové přípra-
vě včetně stupně dokumentace pro prove-
dení stavby, požádat o stavební povolení 
a seznámit ZM s výší fi nančních předpo-
kládaných nákladů na rekonstrukci stavby 
s možností zvýšení bytů 2+KK na úkor 
1 + KK. ZM schválilo zahájení projekčních 

prací na „BD Metuj“ bez ohledu na dotační 
možnosti energetických úspor z důvodu, že 
v současné době nejsou vypsány vhodné 
dotační tituly.
» Zm schválilo pořízení změny č. 5 ÚP 
NMNM - změna podmínek využití ploch 
občanského vybavení - komerční zařízení 
malá a střední (OM) na pozemcích parc. 
č. 251/3 a 251/7 v k. ú. Vrchoviny, spočívající 
ve změně maximální zastavěné plochy pro 
jednotlivé stavby na 2 500 m2. Tato změna 
ÚP NMNM se bude pořizovat zkráceným 
postupem dle stavebního zákona.

Různé:
» Zm schválilo veřejné ocenění formou 
čestného uznání za dlouhodobou činnost 
ve prospěch města a poděkování města 
jako ocenění dobrovolnické činnosti pro 
město v boji proti šíření viru COVID-19 navr-
ženým občanům a skupinám občanů měs-
ta. Ocenění budou předána na slavnostním 
večeru u příležitosti oslav 28. října 2021 na 
zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
» Zm bylo seznámeno s průběhem jednání 
KKULT a RM týkajících se fi nancování kul-
tury v Novém Městě nad Metují a bere tyto 
informace na vědomí.

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)

Novoměstský web zvítězil v krajském kole soutěže Zlatý erb
Nové Město nad Metují obsadilo 1. místo v soutěži  „Zlatý erb“ 
o nejlepší weby obcí a měst. Vyhlášení vítězů proběhlo v pondělí 
28. června 2021 na Krajském úřadě v Hradci králové. Soutěž byla 
rozdělena do dvou kategorií: o nejlepší webové stránky a elektro-
nické služby měst a obcí. V Královéhradeckém kraji soutěžilo cel-
kem 33 projektů, nejvíce jich bylo přihlášeno v kategorii obce. Ceny 
vítězům 23. ročníku soutěže předal v sídle krajského úřadu hejt-
man Martin Červíček. Za Nové Město nad Metují přebrali ocenění 
Ing. Libor Hovorka, místostarosta a Mgr. Lucie Kunteová, správkyně 
webu města a autorka vítězného webu. Internetové stánky našeho 
města postoupily do celostátního kola, kde budou reprezentovat 
Královéhradecký kraj.  Vyhlášení výsledků proběhne 19. října 2021 
v prostorách Senátu a ocenění bude předávat předseda Senátu 
PČR pan Miloš Vystrčil. 
Pořadí v kategorii „ web města“:
1. Nové Město nad Metují, www.novemestonm.cz 
2. Dobruška, www.mestodobruska.cz 
3. Nový Bydžov, www.novybydzov.cz

(EK)
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Nové město nad metují má aktualizovaný strategický plán rozvoje

Strategický plán rozvoje města je středně až dlouhodobý doku-
ment, který orientuje další vývoj města jak v oblasti hospodářské, 
tak sociální. 
Aktualizovaný strategický plán navazuje v základních rysech na 
původní strategii z roku 2014 tím, že přejímá její prioritní oblasti 
a zabývá se podobnými problémovými okruhy. V mnoha ohledech 
je to však strategie zcela nová, odráží nové problémy a zaměřuje 
se na nové příležitosti. 
Strategický plán ve své nejvyšší úrovni určuje dlouhodobou stra-
tegickou vizi, která popisuje, jaké by město mělo být v horizontu 
cca 15 let, dále strategické cíle, střednědobé záměry a opatření, 
na které navazují konkrétní projekty či aktivity, které město a další 

Obr.: Prioritní oblasti strategického rozvoje města

organizace v něm chtějí postupně uskutečňovat. Plánovací hori-
zont strategického plánu v úrovni záměrů a opatření je do roku 
2030. 
Návrhy uvedené v dokumentu vycházejí z práce, diskusí a shody 
různých představitelů života města i občanů, kteří se na zpraco-
vání podíleli, a to jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru. Zú-
častnění se zapojili do činnosti Komise pro strategický rozvoj nebo 
do některé z pracovních skupin. 
Práce Komise pro strategický rozvoj a pracovních skupin se zú-
častnilo více než 50 osob, které do plánování přinesly názory, vize 
a potřeby mnoha různých zájmových skupin, organizací, institucí 
ve městě působících i místních fi rem. 
Součástí plánovacího procesu bylo i rozsáhlé anketní šetření mezi 
obyvateli města, kterého se zúčastnilo více než 1 000 lidí, což před-
stavuje více než 10 % dospělé populace města. Jelikož pro život měs-
ta jsou velmi důležité podniky, které v něm působí, tvoří pracovní 
místa a investují zde, byl proveden také průzkum mezi významnými 
fi rmami ve městě. Jejich představitelé v něm vyjádřili nejen svoje 
názory na město, ale také své představy o dalším působení ve měs-
tě. Tyto názory byly rovněž zahrnuty do následného plánovacího 
procesu. Strategický plán vypracovala Komise pro strategický roz-
voj ve spolupráci s poradenskou společností Berman Group, s. r. o., 
která byla zodpovědná za koordinaci plánovacího procesu, připra-
vovala analytické vstupy, organizovala průzkumy a anketní šetření 
a zpracovávala výstupy z jednání pracovních skupin a Komise pro 
strategický rozvoj. Zastupitelstvo města schválilo aktualizovaný 
strategický plán města na svém 19. zasedání, které se konalo dne 
24.6.2021.
Dokument vč. příloh je dostupný na webových stránkách města 
v sekci Strategický plán, konkrétně na: www.novemestonm.cz/o-
meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/strategicky-plan-mesta/

Markéta škodová

Nový „starý“ znak města na spolkovém domě
Po několika dlouhých letech jednání s NPÚ Josefov se podařilo 
realizovat výměnu městského znaku na Spolkovém domě na Huso-
vě náměstí. V souvislosti se změnami na josefovském památkovém 
ústavu jsme našli společný dialog, který vedl k naplnění naší vize 
o nahrazení moderní podoby znaku za historickou, která budovu 
spolkového domu již v minulosti zdobila. Dosavadní provedení – 
barevnou plastovou fólií nalepenou na ocelovém plechu nahradila 
malba přímo na fasádu domu. Všem, kteří se na této rozsahem 
sice malé, ale logisticky náročné akci podíleli, patří velký dík. 
Autorkou samotné malby je paní Markéta Škopková s dcerou 
Anežkou. Rodinná výtvarná tradice tak v Novém Městě nad Metují 
může pokračovat již třetí generací. Navazuje totiž na oblíbený no-
voměstský betlém v nadživotní velikosti a Český betlém v podobě 
zasněženého Nového Města nad Metují, jejichž autorem je tatínek 
a dědeček výtvarnic Jiří Škopek.
Věříme, že jsme touto drobností přidali další střípek do krásné 
mozaiky tvořící jedinečnou atmosféru Nového Města nad Metují.

Michaela Mináriková

Vedení města poděkovalo asistentům mP za službu na přechodech
V poslední školní den přivítalo vedení města asistenty Městské policie, kteří se starají o bezpečnost dětí na přechodech v blízkosti novo-
městských škol a školek. Potkávat je tu můžete v ranních hodinách každý všední den v průběhu celého školního roku. Na problematických 
místech jim pomáhají i strážníci Městské policie. Děkujeme za skvěle odvedenou práci a těšíme se v září opět na přechodech - bezpečně 
a s úsměvem.

Michaela Mináriková
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slavnostní otevření parku Březinky I. etapa

částečná uzavírka 
v Rezecké ulici

V úterý 29. června byl v Novém Městě nad Metují slavnostně ote-
vřen nový park Březinky.
Od konce roku 2020 do května 2021 byl v lokalitě Březinky na plo-
še o výměře 1 659 m2 vybudován zbrusu nový park Březinky. Jeho 
stavba byla spolufi nancována Evropskou unií – Evropským fondem 
pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní pro-
středí. Z celkové částky 1 211 745,6 Kč bude Evropskou unií poskyt-
nuta částka 416 248 Kč – zejména na výsadbu zeleně.
Park byl vybudován v lokalitě, kde byla dříve jen louka bez zvláštní-
ho účelu. Občané ji využívali pouze k průchodu z jedné části města 
do druhé a chyběla zde jakákoliv občanská vybavenost. Dnes je 
přehledným a bezpečným místem, kudy mohou děti chodit do ne-
daleké školy, občané zde mohou trávit svůj volný čas a využít gril 
nebo trávník k pikniku. Park navíc zlepší mikroklimatické podmín-
ky jinak hustě zastavěné oblasti. V novém parku vznikly mlatové 
cesty, vydlážděné plochy pro umístění mobiliáře v podobě laviček 
a grilu, pro majitele psů nechybí ani odpadkový koš s držákem na 
sáčky. Upraveny byly také travnaté plochy a vysazeny keře a cel-
kem 24 nových stromů. Projektovou dokumentaci zpracovala fi rma 
Green4plan, s. r. o., a realizaci zajistila společnost Okrasné zahrady 
arboristika, s. r. o.

Michaela Mináriková

V období od 13. července 2021 do 31. srpna 2021, v čase od 8.00 do 
16.00 hodin dojde po dobu 10 dní k částečné uzavírce v ulici Rezec-
ké. Důvodem je těžba proschlých stromů v přilehlém lese, které se 
nacházejí v blízkosti silnice.

Věra Prokýšková

Probíhá II. etapa prací na obnově krovu a statickém 
zajištění objektu „staré školy“

Budova „Staré školy“ v Krčíně byla postavena v roce 1824 a její 
přístavba potom proběhla o 54 let později. Na sklonku 19. století 
byla škola zrušena a dalších 100 let sloužila obci jako chudobinec. 
Na stavu budovy se tak kromě zubu času podepsal také náročný 
provoz školní budovy i mnohé příběhy obyvatel…
V současné době se blýská na lepší časy. Probíhá již druhá etapa 
obnovy budovy a po obnově střechy na přístavbě dostane nový 
kabát i nejstarší část budovy. Řemeslníci tu v těchto dnech opra-
covávají dřevěné prvky krovu. V souvislosti s předpovědí počasí 
bude následovat nová střešní krytina a stropy. 
Vzhledem k tomu, že je objekt „Staré školy“ zapsán jako kulturní 
památka, jsou všechny odstraněné prvky nahrazovány autentický-
mi kopiemi a veškeré práce probíhají za bedlivého dohledu pra-
covníků státní památkové péče.

Michaela Mináriková
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stavební úpravy v ul. sokolská
Ve středu 7. 7. 2021 zahájila fi rma MATEX HK s.r.o. stavební práce 
v ulici Sokolská, které jsou plánované do konce listopadu 2021. Re-
alizovat se budou levostranné chodníky ve směru od baru U Kaliče 
na křižovatce s ul. Komenského po ul. Československé armády, kde 
nově vznikne místo pro přecházení. V rámci této investice bude 
dostavěna chybějící část chodníku v ul. Sokolská (před provozov-
nou Eden). Bude zrušeno stávající vedení veřejného osvětlení na 
protější straně ulice a bude přemístěno na levou stranu do nového 
chodníku. Také dojde k rozšíření stávajících chodníčků podél hřbi-
tovní zdi a bude dostavěn propojující chodník do ul. Na Bořetíně. 
Z důvodu rozšíření chodníků před hřbitovní zdí a srovnání terénu 
mezi hřbitovem a chodníkem v ul. Sokolská bylo nutné pokácet 
stávající vzrostlé břízy a okrasné třešně. Po vystavění chodní-
ku bude podél hřbitovní zdi v ul. Sokolská a podél propojujícího 
chodníku do ul. Na Bořetíně vysázeno 16 lip malokorunných ‘srd-
čitých’.

Hana Ptáčková

Zkušební provoz varovného a informačního systému města
Vážení občané,
posledního června byl do provozu uveden rozšířený varovný 
a informační systém města v rámci akce Protipovodňový varovný 
a informační systém města Nové Město nad Metují, tzn., že hlášení 
bude probíhat i z nově osazených bezdrátových hlásičů. Vzhledem 
k tomu, že na území města jsou dva propojené systémy – stávající 
rozhlas a nové bezdrátové hlásiče, musí dojít k vyladění celého 
systému.
Během následujících dvou měsíců (červenec, srpen) bude probíhat 
zkušební provoz, je tedy možné předpokládat četnější počet hláše-
ní. Po jeho vyhodnocení může následně dojít ke korekci slyšitelnos-
ti. Koncové prvky jsou instalovány na sloupy veřejného osvětleni 
a sloupy nízkého napětí a jsou zároveň připojeny do jednotné-

ho systému varování a vyrozumění. Z tohoto důvodu jsou na nich 
každou první středu v měsíci ve 12 hodin, po dobu 140 sekund 
povinně prováděny hlasité testy dle platné vyhlášky hasičského 
záchranného sboru.
Žádáme vás proto, abyste případné náměty a požadavky v době 
zkušebního provozu zasílali na e-mailovou adresu mach@nove-
mestonm.cz, Ing. Petr Mach, Oddělení rozvoje města, tel. 731 433 
197. Z důvodu, že se jedná o varovný systém obyvatel, musí jak 
provozovatel, majitel objektu, na kterém nebo v jehož blízkosti je 
zařízení umístěno, tak každý občan, strpět toto zařízení.
Děkujeme za pochopení.

Petr Mach

dodatkové tabule na 
autobusových zastávkách
Od 7. března 2021 zahájili autobusoví dopravci provozování veřej-
né služby podle nových smluv, které Královéhradecký kraj uzavřel 
s jednotlivými dopravními společnostmi po úspěšném dokonče-
ní veřejné zakázky s názvem „Výběr dopravců pro uzavření smluv 
o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové do-
pravě na území Královéhradeckého kraje”. Smlouvy jsou uzavře-
ny pro období následujících 10 let a přinesly několik významných 
změn. Jednou z nich bylo umístění dodatkových tabulí na všech 
autobusových zastávkách v Královéhradeckém kraji. Dodatkové ta-
bule se již na většině autobusových zastávkách nacházejí a budou 
postupně během letošního roku umisťovány i na zbylé autobusové 
zastávky.
Na dodatkové tabuli jsou uvedeny základní informace o zastávce, 
jako je název zastávky, číslo zóny IREDO, do které je zastávka zařa-
zena, číslo odjezdové hrany. Dále však také dodatková tabule ob-
sahuje QR kód, který přináší také dynamické informace. Načtením 
QR kódu pomocí mobilního telefonu lze zjistit nejbližší odjezdy 
autobusů z dané zastávky, polohu spoje a jeho případné zpoždění.

Věra Prokýšková

Dodatkové tabule na autobusových 
zastávkách v Královéhradeckém kraji 

Název zastávky, na 
které se nacházíte

Číslo stanoviště

QR kód - při načtení telefonem
se Vám zobrazí nejbližší 
odjezdy z dané zastávky.

Zóna IDS IREDO
- určuje cenu jízdného

V průběhu roku 2021 budou všechny 
autobusové zastávky v kraji označeny 
dodatkovou tabulí s informacemi. 

Co jednotlivé informace znamenají? 

V případě jakýkoliv dotazů jsme Vám k dispozici.

Call centrum IREDO 491 580 333

www.dopravakhk.cz
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s plným žaludkem je svět veselejší!

Léto je v plném proudu a Centrum prevence Mandl je tu pro vás  
i v průběhu prázdnin. Služby poskytujeme v rámci naší běžné  
otvírací doby každý všední den od 8.OO do 16.30 hodin, a právě Vám 
přinášíme další informační kvíz. Častým prázdninovým tématem 
rodičů (a nejen rodičů) bývá, jak a kde obstarat celodenní stravu 
pro své děti a hlavně, jak vše finančně zvládnout. Nabízíme nějaké 
typy. Každá otázka má jedinou možnou správnou odpověď. Otes-
tujte své znalosti a na konci si můžete ověřit správnou odpověď.

1) Jsem v situaci, že moje aktuální příjmy jsou nižší než částka exi-
stenčního minima. můžu se na někoho obrátit s žádostí o pomoc? 
a) můžete požádat Úřad práce o mimořádnou okamžitou pomoc
 (jedná se o jednorázovou pomoc při nenadálé životní události)
b) nikdo nepomůže, podobným situacím je lepší předcházet
c) ne, danou situaci musí člověk překonat sám

2) Vyčerpal/a jsem veškeré možnosti pomoci od státu, přesto mi 
po zaplacení všech výdajů nezbyly peníze na jídlo. Nemám ani na 
základní potraviny. Existuje nějaké řešení?
a) ne, je potřeba naučit se lépe hospodařit s penězi
b) ano, můžete požádat o pomoc „Potravinovou banku“ prostřed-
nictvím sociálního pracovníka na úřadě (v Novém Městě n. M. Od-
dělení sociálních věcí, Oddělení sociálně právní ochrany dětí)
c) ne, taková situace řešení nemá

3) Existuje způsob, jak omezit plýtvání s jídlem, vyhazování množ-
ství zemědělských plodin, které nevyhovují prodeji pouze svým 
tvarem nebo velikostí? 

a) nevzhledné plodiny se vyhazovat mají, o plýtvání nejde
b) potravy je všude dost, není třeba se tím zabývat
c) kdo má zájem, může se zapojit do projektu „Zachraň jídlo“ (jako 
dobrovolník při „paběrkování” = sběru zbylých plodin po sklizni, 
které následně putují do Potravinových bank)

4) Ovoce, ořechy či bylinky mohou být pro mnohé z nás finančně 
nedostupným zbožím. může být jiná cesta, jak se k nim dostat?
a) můžete využít webové stránky „Na ovoce“, kde najdete mapu  
s odkazy, kde se v přírodě vyskytují volně rostoucí ovocné stromy, 
keře či bylinky
b) nejlépe chutná ovoce ze sousedovy zahrádky
c) ne, kdo nemá, ten neochutná

5) Připadá vám zbytečné utrácet za pitnou vodu v obchodech?     
Bývá to pro vás někdy finančně neúnosné? Je jiná možnost?
a) budete asi muset omezit pitný režim
b) v dnešní době se platí za všechno
c) můžete využít prameny pitné vody v blízkém okolí (nejblíže 
poutní místo Rokole, minerální pramen Běloves Náchod)

6) Pokud rodiče nemohou hradit dětem stravné ve škole či školce  
z vlastních peněz, mohou využít projekt ministerstva práce a sociá- 
lních věcí. Jak se projekt jmenuje?
a) „Plné bříško“
b) „Stop hladu“
c) „Obědy do škol“ 

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

o k é n k o  d o  p a r t n e r s k ý c h  m ě s t

malé plemeno severoněmeckých ovcí 
(moorschnucken) opět v Hildenu

Přednáška o alzheimerově chorobě v našem městě

Na začátku července se opět začali vyskytovat v hildenském lese 
zvaném Hildener Heide oblíbení čtyřnožci. Stádo ovcí bude jeden 
týden spásat keře, bylinky a mladé výhonky na rašeliništi a vřeso-
višti. Tím se ovce starají o cennou údržbu krajiny. Vřesoviště kolem 
oblasti Hildener Sandberg, které je z hlediska ochrany přírody ne-
smírně cenné, je v okrese Mettmann jedinečné a od roku 2002 je 
udržováno stádem kočujících ovcí z ovčí farmy Eikermann. Pastýřka 
putuje rok co rok od Rýna přes oblasti Bergische Heideterrasse, 
Further Moor, Ohligser Heide a Hildener Heide. V červenci a září 
zůstane zhruba jeden týden v Hildenu. Stádo kočujících ovcí čítá 
zhruba 500 ovcí zvaných Moorschnucken – malého bezrohého ple-
mene – a asi 30 koz. Přes den je hlídá pastýřka s pasteveckými psy 
a noc pak stádo tráví v ohradě.

Odbor sociálních věcí MěÚ Nové Město nad Metují ve spolupráci s OSOBNÍ ASISTENCÍ DOMOV DOMA, o. p. s., bude pořádat dne 23. 09. 2021 
od 9 do 14 h. v Městské knihovně v Novém Městě nad Metují veřejnou přednášku o Alzheimerově chorobě. Přednáška se bude skládat 
z dvouhodinové prezentace a následné diskuze. Součástí přednášky bude ukázka aktivizačních technik a pomůcek. Během přednášky 
bude pro posluchače k dispozici testování určené k včasnému záchytu příznaků této choroby (osoba provádějící testování je držitelem 
certifikátu České alzheimerovské společnosti, osvědčujícího odbornou způsobilost této osoby k testování veřejnosti standardizovaným 
testem MMSE). Vzhledem k tomu, že testování je určeno pro omezený počet osob, je nutné se předem přihlásit na Odboru sociálních věcí 
na telefonním čísle 491 419 643.

Petra Francová, Odbor sociálních věcí

Bohužel život stáda ovcí není vždy jednoduchý a bezstarostný.  
V posledních letech došlo především v oblasti Hildener Sandberg, 
a to i přes odpovídající sdělení v tisku a označení, k pravidelným 
útokům  volně pobíhajících psů, kteří ovce opakovaně potrhali  
a těžce zranili. Z tohoto důvodu se zástupci institucí – Úřadu pro 
ochranu přírody okresu Mettmann, biologická stanice Haus Bür-
gel, lesnictví města Hilden a Krajský lesní úřad – jednohlasně 
shodli na tom, že jednotlivé cesty v oblasti Hildener Heide do-
časně během pastvy uzavřou. Navíc jsou zároveň na místě dobro-
volní spolupracovnice a spolupracovníci biologické stanice Haus 
Bürgel, aby upozornili procházející lidi a majitele psů na opatření  
a pomohli jim najít náhradní trasu.

Překlad: Věra Prokýšková
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a zavolal zdravotnickou záchrannou službu. MP však poprosil o za-
jištění úklidu krvavých skvrn z chodníku. Tento úklid MP samozřej-
mě zajistila. Rád bych ovšem touto cestou oznamovateli poděkoval 
- při zahlédnutí pádu seniora na chodníku se zachoval přesně tak, 
jak se má každý občan zachovat. Vystoupil z vozu, poskytl první po-
moc a zavolal záchranáře.
17.06.2021 v 11.30 hodin nahlásil dopravce MP, že u jednoho z jeho 
nákladních vozidel došlo k defektu a vůz stojí v nepřehledném úse-
ku hlavního tahu na Náchod za odbočkou na Bražec. MP na místo 
neprodleně vyjela a společně s PČR na místě až do 16 hodin řídila 
dopravu. Jednalo se o dvojitý defekt u plně naloženého nákladního 
vozidla, jehož oprava si dokonce vyžádala i zásah HZS.
17.06.2021 v 16.40 hodin byla MP požádaná PČR o spolupráci na pří-
padu, při němž byla mladá dívka v autobuse, který projížděl Novým 
Městem nad Metují, sexuálně obtěžována. MP se podařilo prostřed-
nictvím městského kamerového systému zjistit pachatele. Celý pří-
pad je dále v šetření PČR.
19.06.2021 ve 04.55 hodin bylo MP nahlášeno, že uprostřed ulice 
Komenského leží jízdní kolo. Po příjezdu MP na místo již ovšem kolo 
nebylo nalezeno. Následující den MP přijala oznámení od občana, 
který si pamatoval, že jel v ranních hodinách na kole centrem měs-
ta, spadl z něho a zraněný odešel domů. Až tam si uvědomil, že kolo 
zapomněl na místě pádu. Jízdní kolo bylo v hodnotě téměř 100 000 
Kč. MP se prostřednictvím městského kamerovému systému poda-
řilo vypátrat dodávku, a to včetně SPZ, do které bylo kolo naloženo. 
Celý případ byl předán PČR pro podezření z trestného činu zatajení 
nálezu věci.
21.06.2021 v 16.28 hodin MP přijala oznámení o muži ležícím na ul. 
Sokolské. MP na místo vyjela společně s PČR. Obě hlídky na místě 
zjistily, že mladý muž je pod značným vlivem alkoholu. Dechovou 
zkouškou u něho bylo zjištěno 3,87 promile alkoholu v dechu. Jelikož 
se mu velmi špatně dýchalo, byla na místo přivolána zdravotnická 
záchranná služba, která dotyčného přepravila do Oblastní nemoc-
nice v Náchodě, neboť jeho stav vylučoval pobyt na protialkoholní 
záchytné stanici.
29.06.2021 v 16.30 hodin byl MP nahlášen nefunkční semafor na 
Husově náměstí. Bohužel se jednalo v krátké době již o druhou po-
ruchu. Jelikož byl strážník ve službě sám, tak ihned požádal o spo-
lupráci policisty a až do odstranění závady v místě společně řídili 
dopravu.
08.07.2021 ve 21.31 hodin MP při hlídkové činnosti zjistila, že ka-
nalizace v ul. Havlíčkově nestíhá pojmout množství vody a v jízd-
ním pruhu doslova tryská fontána. Strážníci místo ihned označili 
a jakmile to bylo možné, tak „vystřelený“ kanál vrátili zpět na místo. 
Podobné zásahy našich strážníků nejsou náhodné, neboť vždy po 
bouřce či silném větru vyrážíme na kontrolu města vyhledávat prá-
vě takovéto nebezpečné situace či závady.  
O letních prázdninách mě pravidelně kontaktují pořadatelé letních 
táborů v Novém Městě nad Metují a nejbližším okolí, a to s prosbou 
o ukázku naší techniky a povídání o činnosti Městské policie. Jeli-
kož jsou tyto ukázky u dětí velmi oblíbené, snažím se těmto žádos-
tem, pokud to jen trochu jde, vyhovět. Přiložená fotografi e je právě 
z návštěvy sportovního tábora v Černčicích.

Miloš Kratěna, vrchní strážník     

sledované období: 10.06.2021 – 10.07.2021
V tomto období MP řešila celkem 152 událostí. Dopravních přestup-
ků bylo 41, ostatní přestupky jsme zaznamenali v 8 případech. 
V měsíci červnu automatický radar provedl kontrolní měření 
u 55 065 vozidel. Ve 450 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší 
dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správní-
mu orgánu.
MP v poslední době přijala poněkud neobvyklou stížnost, a to na 
osobní vozidla, jejichž řidiči nastartují motor, zapnou klimatizaci 
a z vozidla odejdou zpět do bytu. Tato činnost je zvlášť v letním po-
časí celkem pochopitelná, ale musím upozornit všechny řidiče, že je 
i zákonem zakázána, neboť motor v chodu nemůže být bezdůvodně 
spuštěný. Zároveň chápu i oznamovatele, kterému takto nastartova-
né auto kouří do oken. Prosím všechny řidiče, aby, obzvlášť pokud 
parkují v husté zástavbě, takto nastartovaná vozidla nenechávali.
Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
11.06.2021 ve 14.13 hodin MP vyjela na žádost PČR do jednoho z ob-
chodů v ul. Komenského, kde se měl nacházet agresivní mladík, kte-
rý ukradl zboží. Strážníci jej na místě zadrželi. Ke krádeži došlo tak, 
že mladík si nové oblečení na sebe oblékl v kabince a bez zaplacení 
chtěl obchod opustit. Jelikož se krádeže dopustil v podmínce, tak 
jeho jednání bylo kvalifi kováno jako trestný čin, navíc vyhrožoval, 
že bude páchat další trestnou činnost a proto byl umístěn do cely 
předběžného zadržení v Náchodě. Případ je dále v šetření PČR.  
12.06.2021 v 10.25 hodin bylo MP oznámeno, že v ulici Zborovské je 
zvednutý kanál. Oznamovatel jej vrátil zpět na místo a celou událost 
oznámil zejména z důvodu, že celá situace byla velmi nebezpečná 
a pokud by do víka najel např. cyklista, mohl by utrpět vážné zraně-
ní. MP se podařilo zjistit, že kanál byl zvednutý úmyslně předešlou 
noc. Následně byl vypátrán a usvědčen mladík, který byl odměněn 
pokutou.  
12.06.2021 v 10.56 hodin MP vyjížděla na žádost PČR ke sraženému 
cyklistovi do ulice Dobrušské. K místu letěl i vrtulník zdravotnické 
záchranné služby. Na místě vyšlo najevo, že cyklistu nikdo nesra-
zil, jeho zranění není vážné, ale je pod vlivem alkoholu. Vrtulník se 
naštěstí podařilo vyrozumět ještě ve vzduchu, takže zbytečně ne-
ztrácel čas přistávacím manévrem a mohl odletět k jinému případu. 
V souvislosti s touto událostí bych chtěl upozornit, že jízda na kole 
pod vlivem alkoholu je zákonem zakázána. Bohužel je tento nešvar 
společností stále více tolerován, ale upozorňuji všechny podnapilé 
cyklisty, že pokud způsobí dopravní nehodu, nebo zraní třeba jen 
sami sebe a událost bude vyšetřována, hrozí jim - a je také často 
udělována - sankce v řádu desítek tisíc korun.
12.06.2021 v 17.25 hodin přijala MP oznámení o domácí hádce v jed-
nom z bytů na ul. T. G. Masaryka. Z důvodu vytíženosti jsme požádali 
o spolupráci PČR, ta na místo vyjela okamžitě, naše hlídka do místa 
dorazila cca za 20 minut. Na místě byl zjednán pořádek a případ byl 
předán k dořešení správnímu orgánu.
14.06.2021 ve 03.42 hodin byl MP sděleno, že na silnici poblíž Naho-
řan se pohybuje poník. Strážníkům se podařilo vyrozumět majitele, 
který si následně poníka odchytil.
14.06.2021 v 17.59 hodin MP vyjela k dopravní nehodě do ulice Ná-
chodské. Na místě se nacházel zraněný řidič, který nadýchal 2,26 
promile alkoholu v dechu. Jelikož se svým jednáním dopustil trest-
ného činu, byl na místě zadržen a předán k dalším úkonům PČR.
16.06.2021 v 11.55 hodin došlo na ulici Komenského k situaci, při 
níž musel autobus prudce zabrzdit, čímž došlo ke zranění cestují-
cího. Bohužel se v krátké době jedná v Novém Městě nad Metují již 
o druhý případ. K dalšímu obdobnému případu došlo na ulici T. G. 
Masaryka. Apeluji zde zejména na starší občany, aby v autobusech 
nepostávali, dokud vůz na zastávce zcela nezastaví.
17.06.2021 v 09.00 hodin byl MP nahlášen pád seniora v ulici Na 
Strážnici. Oznamovatel uvedl, že zraněnému již poskytl první pomoc 

městská policie Nové město nad metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156
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červen 2021

4. června – 09.42 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., 
ul. Družstevní.
4. června – 10.05 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., 
ul. Zborovská.
5. června – 09.23 h. - únik oleje na vozovku, Nové Město n. Met., 
ul. Českých bratří.
6. června – 16.47 h. - odchyt hada ze zahradního jezírka, 
Nové Město n. Met., ul. Ke Sta schodům.
8. června – 04.26 h. - záchrana osoby za pomoci automatického 
externího defi brilátoru, Nové Město n. Met., ul. Třešňová.
8. června – 08.12 h. - požár garáže, Nový Hrádek, Krahulčí.
9. června – 15.31 h. - požár hromady dříví a stromů, Kounov.
11. června – 21.56 h. - dopravní nehoda osobního automobilu, 
Vrchoviny.
13. června – 13.37 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., 
ul. Nádražní.
14. června – 17.59 h. - dopravní nehoda osobního automobilu, 
Nové Město n. Met., ul. Náchodská.

16. června – 16.32 h. - únik plynu v bytovém domě, 
Nové Město n. Met., ul. Rašínova.
19. června – 13.59 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. 1. máje.
20. června – 07.03 h. - transport pacienta do vozu ZZS, 
Nové Město n. Met., Husovo nám.
23. června – 10.40 h. - dopravní nehoda osobního automobilu 
a dodávky, Nahořany (směr Česká Skalice).
23. června – 13.30 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., 
ul. Husova.
24. června – 20.27 h. - transport pacienta do vozu ZZS, 
Nové Město n. Met., ul. Lomená.
29. června – 23.32 h. - odstranění stromů z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Jestřebí).
29. června – 23.37 h. - odstranění stromů z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Slavoňov).
30. června – 00.17 h. - odstranění stromů z komunikace, 
Janov - Tis (směr Olešnice v Orl. horách).
30. června – 04.24 h. - odstranění stromů z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Zákraví).
30. června – 06.15 h. - odstranění stromů z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Peklo).

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

k u l t u r n í  a k c e

Novoměstská fi lharmonie oslavila 60 let

Foto: Michal Fanta
Orchestr z podhůří Orlických hor, Novoměstská fi lharmonie, po celý 
školní rok 2020/2021 průběžně slavil šedesát let od svého založení 
učitelem a dirigentem Dušanem Vrchoslavem. Přes nemožnost ve-
řejně koncertovat, s níž se kulturní organizace potýkaly především 
v minulém a první čtvrtině letošního roku, se členové orchestru 
soustředili na oblasti společnosti, kterým svou aktivitou mohli ale-
spoň trochu zpříjemnit izolaci. V červnu minulého roku se proto 
z řad hráčů vyčlenilo smyčcové okteto, které pod hlavičkou pro-
jektu Hrajeme do oken vyrazilo potěšit klienty několika sociálních 
a zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji. Začátkem ad-
ventu se orchestr pustil do online adventního kalendáře, ve kterém 
se každý den představil někdo z hráčů s vybranou koledou. Kromě 
toho se v této době prokázal také jiný než hudební talent členů, 
a sice talent cukrářský. „Kdo zrovna nenatáčel koledy, pekl cukroví, 
které spolu s DVD koled putovalo do Oblastní nemocnice Náchod, 
Městského střediska sociálních služeb Oáza v Novém Městě nad 
Metují a do Hospice sv. Anežky České v Červeném Kostelci,“ ohlíží 
se tým orchestru.
Letos v květnu vybídla zlepšující se celospolečenská situace or-
chestr, aby opět naskočil do zkoušek a koncertování. První „po-

covidový“ koncert se konal pod širým nebem v neděli 27. června 
v Dobrušce. V reakci na tornádo, které se objevilo na jižní Moravě, 
orchestr ve spolupráci s Farní charitou v Dobrušce a městem Dob-
ruška v rámci koncertu uspořádal fi nanční sbírku na pomoc Mora-
vě. „Když jsme v pátek ráno se slzami v očích viděli reportáže z jižní 
Moravy, hned nás napadlo, že musíme s Novoměstskou fi lharmonií 
těmto lidem pomoci. Spojili jsme se proto s organizátorem koncer-
tu Pavlem Štěpánem, který vše bleskurychle zařídil s Farní charitou 
Dobruška. Přišlo opravdu hodně lidí, atmosféra byla fantastická, 
jsme rádi, že se vybralo úžasných 110 633 korun,“ dodává umělecká 
vedoucí souboru Irena Rybáčková.
Další koncert pod širým nebem Novoměstská fi lharmonie uspo-
řádala v neděli 4. července na zámeckém nádvoří v Novém Městě 
nad Metují, kde oslavy výročí vyvrcholily. Během „covidového roku“ 
tým orchestru pracoval na výroční publikaci, jež mapuje historii or-
chestru, vrací se k některým významným událostem a představuje 
vzpomínky nejrůznějších osob spjatých se životem orchestru. Pub-
likace byla pokřtěna právě na novoměstském koncertu. Momentál-
ně je možné ji zakoupit v Informačním centru na Husově náměstí 
v Novém Městě nad Metují a rovněž v Městském klubu. Na zmí-
něném koncertu se publiku vedle šéfdirigenta Jaroslava Rybáčka 
představil také hostující dirigent Marek Klimeš a mezzosopranistka 
Václava Hájková. Den nato pak orchestr zahrál na festivalu Smeta-
nova Litomyšl v rámci programu v Klášterních zahradách.
Přes svůj vysoký věk Novoměstská fi lharmonie rozhodně neskládá 
ruce do klína. Vedení orchestru s velikým nadšením plánuje pod-
zimní sezónu. Nofi  vystoupí v rámci happeningu ZUŠ Open v Ne-
ratově v neděli 26. září. Na programu bude především Česká suita 
Antonína Dvořáka a Weberův Klarinetový koncert č. 1 f moll. Mladí 
muzikanti se také chystají na svou premiéru v Brně. Orchestr při-
jal pozvání do studentské části festivalu Moravský podzim, který 
organizuje Filharmonie Brno. V sále Besedního domu se orchestr 
představí 16. října s Dvořákovou Českou suitou, Uherskými tanci 
Johannesa Brahmse a opět s Weberovým Klarinetovým koncertem, 
v němž se sólového partu ujme Marek Pavlíček. Za dirigentským 
pultem se vystřídají Jaroslav Rybáček a Marek Klimeš.

Eliška Kratěnová
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Tipy ke čtení
Pro děti

Pro dospělé

Jaroslav Němeček: Čtyřlístek a záhada
faraónovy hrobky
Komiksová kniha pro menší děti.

Iva Vašková: Řádky z lásky
Krásně ilustrované básně pro menší děti.

Christopher Paolini: Spát v moři hvězd
I., II. díl
Dvoudílná sci-fi od autora knihy Eragon.

Muriel Barbery: Růže sama
Romantické čtení z prostředí Japonska.

Jonas Jonasson: Sladká pomsta
Zábavný román od autora Stoletého staříka.

 
 Pro provoz Městské knihovny Nové Město nad Metují
budou 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

Peter James: Hon se smrtí

Pátý případ vyšetřuje detektiv Roy Grace.

Jana Rečková: Virtuální vrazi
Sci-fi román.

Yrsa Sigurðardóttir: Poprava
Již čtvrtý díl krimi série Freyja & Huldar.

Robyn Carr: Městečko Virgin River
Romantický příběh pro ženy.

Jan Venca Francke: Sám sobě psem: zážitky
ryzí z extrémních krizí
Dobrodružství českého sportovce a dobrodruha.

Jung Changová: Velká sestra, malá sestra,
 rudá sestra

Memoáry tří sester popisují dějiny novodobé Číny.

Roma Agrawal: Stavět: Skryté příběhy budov.
Příběhy zajímavých staveb a jejich tvůrců.
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město na skále slaví 520 let od založení
O vzniku publikace k letošnímu novoměstskému jubileu hovoříme  
s autorem textu a spoluautorem koncepce Petrem Minaříkem.

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

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

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

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

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

Děkuji za rozhovor. Eva Maurová

Město na skále

Výstava  f oto g r a f i í  R a d o va n a  Krtičky
2 .–1 5 .  z á ř í  v  M ě sts k é  k n i h o v n ě

Křest nové knihy 9. 9. 2021 v 17 hodin
v e  S p o l e č e n s k é m  s á l e  M ě sts k é  k n i h ov n y

Město na skále

Výstava  f oto g r a f i í  R a d o va n a  Krtičky
2 .–1 5 .  z á ř í  v  M ě sts k é  k n i h o v n ě

Křest nové knihy 9. 9. 2021 v 17 hodin
v e  S p o l e č e n s k é m  s á l e  M ě sts k é  k n i h ov n y
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www.festivalkomedie.cz

město ožije
festivalem
12.  - 18.  září 2021
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neděle 12. 9.

     9. 00  hod.     PÁSMO POHÁDEK
11. 00  hod.     KULOVÝ BLESK
13. 00  hod.     PRINC A VEČERNICE

úterý

     9. 00  hod.     GUMP
11. 00  hod.     ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
13. 00  hod.    GUMP

středa

čtvrtek 16. 9.

pátek 17. 9.

sobota 18. 9.

filmový program

17. 00 hod.     MATKY

pondělí 13. 9.

17. 00  hod.     VYŠEHRAD: SERYJÁL
20. 00  hod.     CESTA DOMŮ

14. 9.

17. 00  hod.     MSTITEL
20. 00  hod.     JEDINĚ TEREZA

15. 9.

     9. 00  hod.     PÁSMO POHÁDEK
11. 00  hod.    MAREČKU, PODEJTE MI PERO!
13. 00  hod.     KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
17. 00  hod.     MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠI MA
20. 00  hod.     PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA  A KAREL

     9. 00  hod.     MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
11. 00  hod.     SHOKY & MORTHY
13. 00  hod.     TŘI  OŘÍŠKY PRO  POPELKU
17. 00  hod.     UBAL A ZMIZ
20. 00  hod.     DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA

     9. 00  hod.     PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
11. 00  hod.     PÁNI KLUCI
13. 00  hod.     LIMONÁDOVÝ JOE
17. 00  hod.     SHOKY & MORTHY
20. 00  hod.     VEČÍREK

17. 00 hod.     ZBOŽŇOVANÝ

PŘEDPRODEJ
 www.festivalkomedie.cz
městský klub / kino 70
Informační centrum (Husovo  náměstí)

děti do 5 let vstup v doprovodu rodiče zdarma

JEDNOTNÉ
VSTUPNÉ 

50  Kč
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ne 1. 8.   10:00   Raya a drak
ne 1. 8.   17:30   Gump – pes, 

               který naučil lidi žít
ne 1. 8.   20:00   Prvok, Šampon, Tečka a Karel
po 2. 8.   17:30   Space Jam
po 2. 8.   20:00   Slečna bestie
út 3. 8.   15:00/19:00 Labutí jezero
st  4. 8.   20:00   Voyagers - Vesmírná mise
čt  5. 8.   17:30   Králíček Petr bere do zaječích
čt  5. 8.   20:00   Shoky & Morthy: 

Poslední velká akce
pá 6. 8.   17:30   Voyagers - Vesmírná mise
pá 6. 8.   20:00   Sebevražedný oddíl
so 7. 8.   17:30   Králíček Petr bere do zaječích
so 7. 8.   20:00   Shoky & Morthy: 

Poslední velká akce
ne 8. 8.   10:00   Králíček Petr bere do zaječích
ne 8. 8.   17:30   Expedice džungle
ne 8. 8.   20:00   Okupace

 
 
 
 

www.kino70.cz

po 9. 8.   17:30   Sebevražedný oddíl
po 9. 8.   20:00   Shoky & Morthy: 

Poslední velká akce
út 10. 8.  15:00/19:00 Jan Werich
st  zavřeno - zasedání festivalové poroty
čt  zavřeno - zasedání festivalové poroty
pá 13. 8.  17:30   Deníček moderního fotra
pá 13. 8.  20:00   Prvok, Šampon, Tečka a Karel
so 14. 8.  17:30   Free Guy
so 14. 8.  20:00   Muž se zaječíma ušima
ne 15. 8.  10:00   Maxinožka 2
ne 15. 8.  17:30   Muž se zaječíma ušima
ne 15. 8.  20:00   Deníček moderního fotra
po 16. 8.  17:30   Free Guy
po 16. 8.  20:00   Sebevražedný oddíl
út  17. 8.  15:00/19:00  Trubadůr 
st  18. 8.   15:00   Deníček moderního fotra
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Novoměstský spisovatel Jindřich Imlauf 
a jeho letošní výročí
Na 25. srpna 2021 připadá 100. výročí úmrtí spisovatele, překlada-
tele, fotografa, sběratele ex libris a rodáka z Nového Města nad Me-
tují Jindřicha Imlaufa (1881 - 1921). Začátkem roku -  9. února - jsme 
si také připomněli 140. výročí jeho narození.
 Jindra Imlauf měl od začátku „Osudem” rozdané špatné karty. Již 
od dvou let bojoval s tuberkulózou kostí, na kterou zemřel jako 
miminko jeho bratr Jan i jejich mladý, hudebně nadaný otec, voskař 
Bohuslav (víme o něm, že navrhl pro tehdy vznikající novoměstské 
pěvecké sdružení název Kácov).
Díky matce, sestře i širší rodině získal Jindra Imlauf vzdělání (od 
12 let se vzdělával doma) a dokonce se jako mladík o berlích 
a s těžkým stativem vydal vlakem odvážně na dalekou cestu do 
Ruska. Napsal řadu článků a několik publikací, jak beletristických 
(„Jas a stín ženy“, „Churavec“, „Tesknice“, „Samojed“) a cestopisných 
(„Za ruskou hranicí“), tak i odborných - zaměřených na amatérskou 
fotografi i („Vyvíjení pozvolné a časové“). Některé publikace vydal 
vlastním nákladem, jiné vydalo např. Prombergrovo nakladatelství 
v Olomouci (tzv. Moravský Kramérius - nakladatel Romuald Prom-
berger - také pocházel z našeho města). 
V Novém Městě nad Metují v Městské knihovně proběhla v roce 
2010 výstava věnovaná životu a dílu Jindry Imlaufa. V Městské gale-
rii Zázvorka následovala v roce 2012 výstava fotografi cká ve spolu-
práci s Prvním českým klubem fotografů amatérů - Nekázanka, o. s., 
v Praze, a poté v roce 2014 výstava umělecká s výběrem z Imlaufovy 

sbírky ex libris zapůjčenými ze sbírek Národního muzea v Praze. 
Jindra Imlauf měl řadu přátel - dopisoval si s libretistkou E. Krásno-
horskou, básníkem J. S. Macharem nebo výtvarníkem J. Váchalem. 
V Galerii moderního umění v Hradci Králové si můžete prohlédnout 
portrét Jindry Imlauf a od Josefa Váchala. 
Spisovatel je s rodiči a některými dalšími příbuznými pohřben na 
hřbitově U Všech svatých v Novém Městě nad Metují. 
On, ani jeho sestra Antonie potomky neměli. Jeho matka, dcera 
notáře a říšského poslance Antonína Schmidta, ale měla 6 sester. 
Řada potomků tohoto rodu je hudebně nebo výtvarně nadaných, 
např. varhaník a skladatel Jiří Ropek (1922 - 2005), který zahajoval 
v r. 1968 kulturní část olympiády v Mexiku, nebo nedávno zesnulá 
ilustrátorka Lucie Pítrová (1964 - 2019), která ráda kreslila i motivy 
s jiřičkami a štíty novoměstského náměstí.
 21. srpna 2021 bude slavnostně odhalena pamětní deska na domě 
naproti hotelu Rajská zahrada a položeny květiny u hrobu spiso-
vatele. Budeme mít tedy možnost si s představiteli našeho města, 
ale i váženými příbuznými Jindry Imlaufa připomenout  tohoto sta-
tečného, vzdělaného a vlastenecky smýšlejícího muže, který se za-
jímal o literaturu, překladatelství, výtvarné umění a fotografování, 
ale třeba i o buddhismus a mystiku. Ale hlavně neúnavně propago-
val své rodné město a okolní přírodní krásy.

Markéta Mrázková

Letos si připomínáme
140. výročí narození a 100. výročí úmrtí

Jindřicha Imlaufa
(9. 2. 1881 — 25. 8. 1921)
spisovatele, překladatele, fotografa,

sběratele ex libris a rodáka
z Nového Města nad Metují

* * *
Sobota 21. srpna v 10:30

odhalení pamětní desky na domě čp. 12
v Komenského ul.

a poté položení květin u hrobu



Zámek Bartoň - dobenín

společně jsme zpívali pro moravu

ZÁmECKÁ NOC 2021
Přijměte pozvání na již tradiční kulturní událost, kterou se vždy 
pomyslně loučíme s letní sezonou. Každoročně se v jejím rám-
ci snažíme přinést nový zážitek z prohlídky zámku, která je vždy 
umocněna večerní atmosférou. Letos se bude konat v sobotu 21. 
srpna 2021. Pro tento rok jsme zvolili téma „Žena na zámku“. Rádi 
bychom tím připomněli ženy, které jsou svými osudy spjaty s na-
ším zámkem. Na závěr prohlídky obdrží každý účastník prohlídky 
malou pozornost.
Začátky prohlídek: v 19.30, 20.30, 21.30 a 22.30 hod.
Vstup za běžné vstupné.
Doporučujeme rezervaci na tel. 491 470 523 
nebo e-mailu: pokladna@zameknm.cz.

aRCHITEKTEm s JURKOVIčEm
Novoměstský zámek je jednou z nejnavštěvovanějších památek 
v kraji. Velkou měrou k tomu jistě přispěl i věhlasný architekt Du-
šan Jurkovič, který zámku na počátku 20. století vtiskl jedinečnou 
podobu moderního sídla s úctou a citem k památce. 7. srpna na-
bízíme netradiční interaktivní prohlídky, při kterých se návštěvníci 
seznámí nejen se samotným architektem, ale dokonce mu pomo-
hou s návrhem zámecké zahrady. Program je vhodný i pro rodiny 
s dětmi. Prohlídky začínají v 10.00, ve 12.00, ve 14.00 a v 16.00 hodin.

Benefi ční koncert smíšeného pěveckého sboru Kácov a folkové 
kapely Fukanec
Když se po sezóně, která pro Smíšený pěvecký sbor Kácov ani ne-
začala, o pár dní později sejdeme, abychom společně s Fukancem 
uspořádali koncert na Husově náměstí a v kostele Nejsvětější Tro-
jice. Jak to tak bývá, člověk míní a život mění. Živelná pohroma na 
Moravě zasáhla snad všechny napříč republikou a vlna solidarity 
vdechla život mnoha projektům, které by jinak ve velice kompliko-
vané době ani neměly možnost vzniknout. 
Podobně tomu bylo i s naším koncertem,…společně zazpíváme 
pro Moravu“. Od první myšlenky k jeho realizaci uběhlo neuvěři-
telných čtrnáct dní. Získali jsme skvělého partnera – folkovou ka-
pelu Fukanec, která šla do koncertu s námi prakticky bez váhání. 
Spousta lidí obětovala svůj volný čas přípravě a prakticky celý sbor 
i kapela si dokázaly svůj i rodinný program přeorganizovat tak, aby 
se v neděli 11. června 2020 v 16.00 odpoledne sešli na Husově ná-
městí a zazpívali pro dobrou věc. Už to je samo o sobě skvělé. Snad 
ještě lepší byla atmosféra během koncertu. Vystupující zpívali 
s nadšením a posluchači v přátelské náladě přispívali do kasičky, 
jejíž obsah byl určen paní Lence Salajkové z Moravské Nové Vsi. 
Koncert začal na Husově náměstí a následně se sbor i Fukanec 
přesunuly do kostela Nejsvětější Trojice, kde obě tělesa vystou-
pila akusticky. Zpívaly se osvědčené skladby, ale zaznělo i několik 
nových, distančně nastudovaných během koronavirové pauzy. Na 
závěr koncertu zazněly premiérově dvě lidové písně „Stojí hruška 
v širém poli“ a „Mezi horami“ v podání Kácova a Fukance dohro-
mady. 
Celý koncert doprovázely pozitivní ohlasy od posluchačů a vůle 
pomoci na místě, jehož příběh se nás všech dotýká i přesto, že je 
stovky kilometrů daleko. Pro paní Salajkovou se podařilo vybrat 
krásných 44.771 Kč. Celá částka byla hned druhý den ve spolupráci 
s Městským klubem Nové Město nad Metují převedena na její sbír-
kový účet na Donio.cz. Pokud vám dobročinný koncert utekl, nebo 
byste rádi pomohli více, na adrese www.donio.cz/Salajkovi je mož-

VÝsTaVa „Hravý sVěT KOsTIčEK® PRO maLÉ I VELKÉ“
Nenechte si ujít letošní letní expozičně-herní výstavu na zámku, 
která bude k vidění v zámecké Galerii Pod Žebrovkou až do 18. 
září 2021. Na výstavě „Hravý SVĚT KOSTIČEK® pro malé i velké“ 
se představuje největší soukromá sbírka artiklů napříč výrobním 
portfoliem někdejšího výrobce - Kovozávodů Semily, datovaná 
roky 1955 - 1993. Sbírka zahrnuje stavebnice a skládačky, plastové 
mozaiky, společenské a didaktické hry a mnoho dalšího. Podnik 
vyráběl také ruční domácí a kuchyňské potřeby, které jsou rov-
něž součástí výstavy. Výstava je otevřena v rámci aktuální otvírací 
doby zámku za samostatné vstupné. 
Finančně je podpořena městem Nové Město nad Metují. 

VÝsTaVY OBRaZŮ
PLECHOVÁ aBsTRaKCE
V zámecké arkádě si přijďte prohlédnout výstavu nazvanou „Ple-
chová abstrakce“ fotografa Martina Veselého, která zde bude 
k vidění do konce srpna. Všechny vystavené obrazy jsou prodejní.

PORTRÉTY OsOBNOsTÍ Z VERNIsÁŽÍ a HOsPOd
Fotograf Jiří Chadima prezentuje v zámecké Galerii Za Pokladnou 
svou autorskou výstavu, která bude trvat do konce prázdnin.
Na viděnou na zámku se s Vámi těší

Rodina Bartoň – Dobenín a Správa zámku

né přispívat téměř do konce prázdnin. Podobně můžete přispět 
i na mnoho dalších, tornádem postižených rodin, jejichž příběh 
vás osloví. Úplný přehled sbírek na podporu zasažených rodin na-
leznete na www.donio.cz/SpolecneProMoravu.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se jakkoliv připojili 
k našemu benefi čnímu koncertu. Ať už pomohli s organizací, nebo 
přispěli fi nančním obnosem. Pro nás jste hrdiny, kterým není osud 
druhých lhostejný.

Za Smíšený pěvecký sbor Kácov Michaela Mináriková

Lenka Salajková
Během ničivého tornáda ve čtvrtek 24. 6. 2021 v obci Moravská 
Nová Ves jsme s dcerou přišly o střechu nad hlavou a podkroví. Na 
domě jsou rozbitá okna, zničena fasáda i vnitřní vybavení domu, 
včetně elektroniky. Znemožnilo mi to i pracovat v mojí provozov-
ně kadeřnictví, takže jsme úplně bez příjmu a dcera ještě studuje. 
Přišly jsme i o auta a plot na dvoře. Dům jsme se snažily dodělávat 
samy a během pár minut je vše pryč.
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akce v ZŠ malecí
V červnu, posledním měsíci školního roku, došlo k většímu rozvol-
nění, a tak mohla ve škole proběhnout řada akcí. V šestých, sed-
mých a osmých třídách se do poloviny června uskutečnilo ještě 
jedno setkání s lektory Semiramis. 
Dne 17.6.2021 se někteří žáci naší školy zúčastnili 16. ročníku dět-
ského závodu horských kol v Dobrušce. Získali velmi krásná umís-
tění podobně jako někteří žáci ve výtvarných a fotografi ckých sou-
těžích. 
Po 21. červnu se třídy druhého stupně ještě učily, žáci prvního 
stupně už měli i jiné aktivity. Třída 4. B si prohlédla například no-
voměstský zámek a muzeum, 5. A si závěr školního roku zpestřila 
komentovanou prohlídkou náměstí. Žáci se dozvěděli hodně zají-
mavého například o studni na náměstí, o Zadomí nebo o Bedřichu 
Smetanovi. Poslední čtvrtek žáci této třídy vyrazili na výlet. Trasa 
vedla od školy přes Krčín, Popluží, HIS až do skautské loděnice. Vý-
let byl inspirován cestou za pokladem. Pokladem byla třídní trička 
a čokoládové mince. V HISu si mohly děti vylézt na skály pod ve-
dením zkušených lezců. Na konci cesty žáky kromě pokladu čekalo 
ještě jedno překvapení v podobě vyjížďky na pramicích po řece 
Metuji, kterou pro ně připravili místní skauti. 
Jiné třídy vyrazily do okolí, například třídy 2. A a 2. B se zúčastnily 
výletu do České Skalice, kde žáci navštívili Muzeum Boženy Něm-
cové a Barunčinu školu. Poté krásnou přírodou putovali 3 km do 
Ratibořického údolí. Viděli zámek, mlýn i sousoší babičky s dětmi. 
Do Muzea Pod čepicí v Hronově zavítali vlakem žáci 1. A a 1. B. Téma 
výstavy bylo Všechno je v pohybu. Interaktivní prvky výstavy děti 
hodně bavily. Hýbaly se, točily, opticky je klamaly. 
Žáci a žákyně z obou třetích tříd navštívili louky pod Josefovem, na 
kterých je vybudován ptačí park. Pod vedením skvělého průvod-
ce si prošli návštěvnický okruh josefovskou džunglí, prostudovali 
model krajiny s řekou přírodní a „umělou“, dalekohledem pozoro-
vali divoké koně na pastvě a ptáky u jezera a na závěr přišla ukáz-
ka živých exponátů a výprava k ohradě divokých koní. 
Třída 5. B uskutečnila jedno dopoledne vycházku do Klopotovské-
ho údolí a další den se žáci vydali na Pavlátovu louku, kde si zahrá-
li bojovou hru. Nejzajímavější byl však celodenní výlet do Pece pod 
Sněžkou. Lanovka se opravovala, tak děti vystoupaly na Růžovou 
horu. Odtud je již lanovka dopravila na naši nejvyšší horu Sněžku. 
Byl to pro ně neuvěřitelný zážitek. Po svačině se žáci vydali na 
15km túru po hřebeni Krkonoš zpět do Pece pod Sněžkou. 

V pátek 25. 6. měl první stupeň sportovní den, který uspořádala 
třída 5. A. Bylo zde několik sportovních stanovišť a třída 4. B ještě 
připravila dětem ukázky zdravovědy. Druhý stupeň tento den vyra-
zil na jednodenní výlety. 6. třídy vyjely do Miletína a na přehradu 
Les Království, sedmý ročník pokořil pěšky rozhlednu na Sendraži 
a žáci osmého ročníku vyrazili z Náchoda zpět do Nového Města 
přes Ostrovy a Peklo. 
Deváté třídy tento den odevzdávaly učebnice, ale výlet je čekal 
v pondělí 28. 6. Ten den vyrazily do Orlických hor. Autobus je dove-
zl k Masarykově chatě na Šerlichu. Pak si žáci udělali krátkou túru 
na nejvyšší horu Orlických hor Velkou Deštnou a postupně vystou-
pali také na novou rozhlednu, kde je čekal krásný pohled na zdejší 
krajinu. V Deštném potom hráli minigolf a fotbalgolf. Obě deváté 
třídy také postupně přespaly ve škole. Děvčata přinesla jídlo, aby 
nikdo neměl hlad ani večer, ani ráno. Když žáci vzpomínali na spo-
lečné školní zážitky, hodně se nasmáli. Poté následoval sportovní 

a kulturní program, například vybíjená, poslouchání písniček, vzá-
jemné strašení ve ztemnělých školních chodbách, žáci si pustili 
také akademii. Pozdě k ránu se vytáhly žíněnky a duchny, které se 
používají při skoku o tyči, a začalo se chystat spaní. Když se všichni 
uložili, pustil se fi lm. Ovšem ve čtvrt na osm byl budíček. Žáci po-
snídali a pustili se do odevzdávání učebnic a úklidu tříd. Na tuto 
akci budou žáci devátých tříd dlouho vzpomínat. 
Ani školní družina nezahálela, od poloviny června probíhalo v jed-
notlivých odděleních opékání na školní zahradě, při kterém po-
máhali i někteří žáci devátého ročníku, a děti se také zúčastnily 
zvířecí olympiády. Oddělení Kočiček a Soviček mezi sebou soupe-
řila v mnoha disciplínách - čekaly je sportovní aktivity, vědomostní 
kvízy i prověření jemné a hrubé motoriky. Děti se na soutěže vždy 
velice těšily, vzájemně se povzbuzovaly a motivovaly. 
A protože minule jsme zhodnotili závěrečné kroky žáků devátého 
ročníku na naší škole a jejich další směřování, nyní se podíváme, 
jak tento náročný školní rok proběhl u těch nejmenších – dětí 
z prvních tříd. 
V září roku 2020 se prvňáčci posadili poprvé do školních lavic 
a očekávali, jaké to ve škole bude. Na začátku se seznamovali 
s novými spolužáky, s prostředím školy i školní družiny. V říjnu za-
čali poznávat první písmenka. Učení jim šlo celkem dobře. Pak ale 
došlo k uzavření škol a oni se stejně jako ostatní školáci začali učit 
spolu s rodiči „na dálku“. Úkoly paní učitelky plnili velmi dobře, 
jen psaní jim dělalo problémy. Byli moc rádi, že se mohli do školy 
vrátit a další písmena i číslice procvičovat zase tam. Výuka prvňáč-
ků ve škole pokračovala i během ledna a února. Protože nemohli 
cvičit, v hodinách tělesné výchovy chodili ven a díky velké nadíl-
ce sněhu stavěli sněhuláky, kouleli koule a hráli různé hry. Pak se 
i pro ně třída zavřela a zase se začali učit „na dálku“. Byli už ale 
o něco zkušenější, proto zvládali čtení, počítání i psaní. Po dalším 
návratu do školy na ně čekala opět změna – rotační výuka, ale 
i s tou si poradili. Sice letos nemohli být pasováni na rytíře čte-
nářů, ale i tak můžeme prohlásit, že se naučili nejen všechna pís-
mena číst a psát, ale už si přečtou i krátké texty a pomalu začínají 
číst i knížky. Počítání do 20 se jim zdá také lehké. Celý rok úspěšně 
zvládli a po vysvědčení si budou užívat první „školní“ prázdniny.

Ivana Rydlová
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Ve školce nám bylo prima
S nadšením přijaly paní učitelky z 3. třídy Kopretiny nabídku skau-
tů z Nového Města nad Metují k využití jejich areálu na rozloučení 
s předškoláky.
Nejstarší děti z Mateřské školy Nové Město nad Metují, Na Františ-
ku 845 prožily krásné odpoledne společně s rodiči, skauty a svými 
kamarády. V úvodu předvedly svůj krátký program s písničkami 
a tanečky. Potom paní učitelka základní školy Komenského 
Mgr. Romana Valášková pasovala děti na školáky. Byla to chvíle, 
na kterou se děti skutečně těšily. Odměnou pro děti i dospělé byla 
projížďka na lodích po řece Metuji. Kdo chtěl, mohl i povečeřet. 
Zakončili jsme opékáním špekáčků a nevázaným posezením 
u ohně. Odpoledne plné emocí, her a zážitků jsme si i díky vydaře-
nému počasí všichni perfektně užili. Skauti, děkujeme. 

Za kolektiv mateřské školy Ivana Schumová

Reportáž z afriky 1. díl
Již čtvrtý den trávím s Šonovským oddílem 
v Africe. Pod posvátnou horou místních kme-
nů - Ostašem - prozkoumáváme krásy příro-
dy, mapujeme okolí a pomáháme náčelníkům 
okolních domorodců řešit jejich problémy. Při 
těchto činnostech se mnohému učíme. Již jsme 
zjistili, že na světě existují místa, kde jsou lidé 

vykořisťováni - ba dokonce zotročováni - jinými a co s tím může 
dělat každý z nás. Podívali jsme se na zoubek místní partě pytláků 
a dnes nás čeká nedostatek vody. Těším se, že se dozvíme, jakým 
způsobem můžeme přispět k tomu, aby se s vodou lépe hospoda-
řilo. Je ráno a na blankytné obloze není vidět ani mráček. Slunce 
už začíná pěkně připalovat. Za chvíli nás čeká nástup ke vztyčení 
vlajky a potom dělený program. Dvě družiny budou pracovat v tá-
boře, z toho jedna v kuchyni. Skautky se vydají na objevitelskou 
výpravu okolo Ostaše, posetého sladkými borůvkami. Světlušky 
mají po dnešní noční hlídce volnější dopoledne a budou odpočí-
vat při rukodělných činnostech.
Večer nás čeká lázeň v místní sprše. To by jeden nevěřil, jak pří-
jemným zážitkem je sprcha pod širým nebem s výhledem na zápa-
dem slunce dožluta ozářené koruny stromů. Díky všem táborníkům 
a jejich vedoucím za kamarádskou atmosféru, která nás provází. 
I když žirafu či slona asi neuvidíme, myslím, že nejeden z nás si 
z tohoto tábora odnese zážitky na celý život. Díky také Královéhra-
deckému kraji za fi nanční příspěvek, který nám umožnil, aby zážit-
ky byly intenzivnější při zachování dostupné ceny pro rodiče dětí.

Byli jsme připraveni
Každá tragická událost má jednu pozitivní vlastnost. Umí semk-
nout spoustu lidí ve společné snaze pomáhat. Když jsem jedno-
ho červnového rána otevřel internetový prohlížeč a „vyskočilo“ 
na mne tornádo na jižní Moravě, věděl jsem hned, že novoměstští 
skauti a skautky dostojí svému heslu a budou připraveni pomoci.
Přímo do místa řádění živlu vyrazilo zhruba 15 členů našeho stře-
diska, kteří se na místě v několika vlnách prostřídali a svou troš-
kou přispěli k likvidaci škod. Chtěl bych moc poděkovat za to, že 
i v čase těsně před tábory našli pár dní, ve kterých naplnili svůj 
slib a pomohli tam, kde jich bylo zapotřebí.
Sedím teď v táborové jídelně, kolem se blýská a leje jako z konve. 
Ideální příležitost zeptat se dvou táborníků, kteří byli „při tom“.

davide, tak jak bylo na moravě?
Bylo tam zvláštně. Převládal chaos v řídících střediscích, ale když 
šel člověk do terénu, tak tam vždycky našel práci.

Co jste s Ojtíkem dělali, jak jste pomohli?
První den jsme celý strávili přerovnáváním obrovského množství 
věcí, které lidé z celé republiky na místo poslali. V Hodoníně vznik-
lo několik skladů, ze kterých jsme transportovali materiál do cen-
trálního skladu a dál třídili. Naše parta čítala pět lidí. Dostali jsme 
svůj sklad, který jsme měli vyklidit. Ojtík se jako zkušený skautský 
vedoucí stal velitelem čety. Když jsme přijeli na místo, dostali jsme 
k ruce i šest vojáků, takže velel i jim.
Ojtík: No, tak velel je hodně silné slovo. Jenom jsem jim rozdával 
úkoly.

davide, nějaký silný zážitek, něco, co ti utkvělo?
Když jsme druhý den u nějakého pána vykopávali základy kurníku, 
aby se mohl postavit znova. Pán mluvil o tom, že už měli všechno 
hotové a začínali se doma nudit, takže jim to tornádo přišlo vhod.

Takže to lidé brali v pohodě?
No, byli unavení, ale pořád byli optimističtí. Viděli, že celá republi-
ka jim chce pomoci. A pak cestou domů jsme měli u každé stavby, 
u každého suchého stromu pocit, že tam tornádo prošlo taky.

Bylo to tedy silné?
Bylo silné vidět spoustu té zkázy najednou.

davide, Ojtíku, ještě jednou díky za účast na místě.
Rádo se stalo.

Autor + foto: Jakub Pěnička
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NOVÉ měsTO Nad mETUJÍ V PRŮBěHU PěTI sTOLETÍ (pokračování)
Slibnému výhledu na další rozvoj města zasadily rány dva po sobě 
následující výrazné válečné konflikty. Po nástupu Marie Terezie na 
trůn v roce 1740 se rozhořela válka o dědictví rakouské a zanedlou-
ho poté sedmiletá válka. Město bylo několikrát dobýváno Prusy, 
trpělo drancováním a ohněm.  Pruská vojska v roce 1745 vypálila 
celé Horské předměstí a několik domů se špitálem na Krajském 
předměstí.  Počet obětí z místních občanů se mi dohledat nepo-
dařilo. V letech 1757 – 1758 se ve městě rozšířily nakažlivé nemo-
ci, kterým podlehlo 140 obyvatel. Po ukončení válek a nastolení 
Hubertusburského míru v roce 1763 byli zbídačení lidé na mizině  
a město muselo rozprodávat pozemky, aby se zbavilo dluhů. To 
však na jejich umoření nestačilo, proto obec později nabídla ma-
jitelům panství lesy, které Lesliové koupili i s Rezkem. Války sice 
ustaly, ale zakrátko přišla nepřízeň počasí, tři nadměrně deštivé 
roky.  Roku 1770 od jara až do podzimu skoro denně pršelo. Obilí 
a luštěniny se sklízely až na podzim a protože byl v důsledku ne-
úrody nedostatek potravin, jejich cena vystoupala do závratných 
výšek.  

Přes všechny uvedené děsivé události začalo město ve 2. polovině 
18. století pomalu růst. Roku 1757 zde stálo 159 domů, o třiatři-
cet let později již 212 domů s 1 362 obyvateli. Zástavba města na 
Krajském předměstí v té době končila domy čp. 39 a čp. 40, tedy 
poblíž Rychty. V roce 1750 byla dokončena stavba věže klášterní-
ho kostela a kostel Všech svatých na hřbitově získal dnešní podo-
bu. Leopold z Leslie pořídil roku 1765 sochu svého jmenovce - sv. 
Leopolda. (Pomník stál původně nedaleko Rychty a několikrát se 
stěhoval, dnes jej najdeme před krčínským hřbitovem.) Dva roky 
poté nechalo město z vděčnosti za ukončení sedmileté války na 
náměstí postavit sochu Nejsvětější Trojice. Začaly se objevovat  
i první podnikatelské záměry. Vznikla první textilní manufaktura  
s barevnou a bělidlem, další bělidlo založil Michal Hartman. V Klo-
potovském údolí se pánové Frynta a Kodytek pokoušeli obnovit 
dolování stříbra, roku 1783 byl dokonce zřízen hornický cech, avšak 
dva roky poté byly neúspěšné těžební pokusy ukončeny.  

Nové Město nad Metují bylo také jedním z uchazečů o sídlo kraj-
ského úřadu. Protože se však záhy ukázalo, že vzhledem ke své 
vzdálené poloze a nedostatku příhodných prostor je pro tuto insti-
tuci nevhodné, byl krajský úřad umístěn v Hradci Králové. Podobně 
dopadly i úvahy o zřízení pohraniční pevnosti, kterou nakonec po-
stavili v letech 1780 – 1787 o 20 km dále na západ - nad soutokem 
Labe a Metuje - v Plesu, později přejmenovaném po císaři na Jose-
fov. Sám císař Josef II. do našeho města zavítal v roce 1782 a pře-
nocoval v novoměstském zámku, když si se svým štábem prohlížel 
kladskou hranici. Město však přece jeden úřad získalo. V roce 1784 
sem z Libčan na téměř padesát let přesídlil Bankální inspektorát 
pro Hradecký kraj. Josefínské reformy vytvořily základ pro po-
stupný vznik občanské společnosti, znamenaly však likvidaci řady 
církevních staveb i v Novém Městě. Roku 1787 byla zrušena kaple 
sv. Jana Nepomuckého v Podskalí, protože ji však koupila vrch-
nost, nemusela být zbořena a zachovala se dodnes. Ve zrušeném  
a odsvěceném kostele sv. Salvátora na dnešním náměstí Republi-
ky byl zřízen mandl, později, až do svého zboření v roce 1877 bývalý 
svatostánek sloužil jako skladiště. (Na jeho místě před současnou 
radnicí už téměř sto let stojí pomník „Vítězům”, symbolizovaný so-
chou francouzského legionáře.)

V roce 1797 byl ve městě zřízen regulovaný magistrát, který pod-
statně omezil vrchnostenské pravomoci. V čele města stál purk-
mistr, zkoušený radní, dva radní zvolení měšťany a kancelista. Pod 
správu magistrátu kromě města spadala také osada Bradla a ves 

Libchyně. Na přelomu 18. a 19. století se Novému Městu začalo 
opět dařit. V roce 1802 zemřel ve Štýrsku majitel novoměstského 
panství hrabě Antonín Josef z Leslie. Jeho osobou zanikla rakouská 
a česká větev lesliovského rodu a jeho majetky zdědili Dietrich-
steinové.
(Pokračování příště.)

Jiří Hladík

Socha sv. Leopolda z roku 1765 před hřbitovem v Krčíně

Detail sochy Nejsvětější Trojice z roku 1767 
s nápisem a chronogramem
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Klub seniorů dobrá pohoda / Okénko pro naše seniory – srpen 2021

Úterý 3. srpna 2021 – v 6.45 h. u kina.
Zájezd do Liberce do botanické zahrady. Za příznivého poča-
sí lanovkou na Ještěd nebo prohlídka novorenesanční rad-
nice. Kryštofovo údolí - betlémy, orloj, Novinský železniční 
viadukt. 

středa 18. srpna 2021 – v 6.00 h. u kina.
Pojedeme za krásami Valašska – Pustevny, známé stavby slo-
venského architekta Dušana Jurkoviče – Maměnka a Libušín, 
procházka po vyhlídkovém chodníku „Stezka Valašska“, Rož-
nov pod Radhoštěm – Valašské muzeum v přírodě – skanzen 
s původními lidovými domky, možnost ochutnat typické va-
lašské pokrmy a dobroty. 

čtvrtek 2. září 2021 – setkání ve 14.30 h. v kině.
Naše pozvání přijal pan starosta Petr Hable. 
Těšíme se na besedu o novinkách a problémech našeho 
města. Připravte si svoje dotazy.

Od měsíce září 2021 již budeme mít pravidelné programy, jak 
poučné, tak zábavné. Srdečně vás zveme, přijďte mezi nás!
Těšíme se na navázání nových přátelství i popovídání. Jsme 
přece Klub seniorů „Dobrá pohoda“! Tak si pro ni přijďte!

Za Klub seniorů zdraví všechny Věra Mimrová.

Konference Léto v Kladském pomezí představila novinky v našem 
regionu
Téměř dvě desítky prezentací plné aktualit od subjektů cestovního 
ruchu. Tak vypadala konference, která se uskutečnila 29. června 
2021 ve Rtyni v Podkrkonoší. Úvodního slova se ujal Zdeněk Špringr, 
předseda správní rady Kladského pomezí, o. p. s., Ředitelka Klad-
ského pomezí, o. p. s., Markéta Venclová přiblížila, jak se destinač-
ní společnost již 24 let snaží pomáhat svým členům a partnerům  
v oblasti cestovního ruchu. Letos se jednalo především o rozsáh-
lou online kampaň představující příběhy jednotlivých provozova-
telů služeb a památek.
Lenka Lembejová, projektová manažerka Kladského pomezí, o. p. s., 
seznámila s projekty zaměřené na slavné osobnosti regionu (Ča-
pek, Božena), cestovatelskou soutěž Toulavý baťoh a projekt Fes-
tival zážitků. Novou expozici o táboře nucených prací na Tmavém 
dole otevřeli v Městském muzeu Rtyně v Podkrkonoší. Kromě ní 
představil vedoucí odboru kultury Richard Švanda ještě plán akcí 
a tematické propagační materiály.
Destinační společnost Východní Čechy, ve spolupráci s Centrálou 
cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s., připravila pro 
letní turistickou sezónu další ročník soutěže Cyklopecky východní 
Čechy. Tu spolu s novým motorkářským průvodcem představil Pa-
vel Mohelník, projektový manažer CCR KHK. Kulturní léto v Malých 
lázních Běloves je název série akcí pro všechny generace, které 
se uskuteční v oáze klidu na okraji Náchoda. Markéta Tomanová, 
pracovnice místního IC, prezentovala rovněž výletní hru Geofun  
a nové suvenýry.
Služby náchodského Hotelu Beránek a Městského divadla určené 
pro firemní klientelu i pořadatele akcí, představila manažerka Zu-
zana Francová.
Martina Zálišová, vedoucí odboru v České Skalici, pozvala na ROZ-
KOŠný konec léta 2021, Jiřinkové slavnosti i k návštěvě nové expo-
zice Válka 1866.
Od 1. dubna letošního roku je možné rezervovat se na prohlídkový 
okruh Adršpašských skal. Tuto změnu, vedoucí k zlepšení návštěv-
nického zážitku i šetrnosti vůči přírodě, představila Kateřina Men-
šíková z Technických služeb Adršpach, s. r. o.
Tento rok se uskuteční již 91. Jiráskův Hronov, jak ve své prezentaci 
připomněla Šárka Čmelíková, ředitelka Kulturního a informačního 
střediska Hronov. Úplnou letošní novinkou je připravovaná Cesta 
psa Voříška, inspirovaná Devatero pohádkami Karla a Josefa Čap-
kových. V tomto souboru nalezneme rovněž Loupežnickou pohádku 

o Lotrandovi z Brend (Jestřebích hor). O možnostech, jak tento kraj 
poznat pěšky či ze sedla (elektro)kola, pohovořil Jan Balcar, ředitel 
MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s. Novinky z výroby bylinných 
sirupů Camellus, jež patří mezi certifikované regionální výrobky 
Kladského pomezí, představil Vojtěch Vlček, zástupce Pro-Charitu, 
s. r. o. Na letní výstavy a další kulturní akce v Galerii výtvarného 
umění v Náchodě pozvala edukátorka Veronika Mesnerová.
Z Nového Města nad Metují dorazila referentka pro cestovní ruch 
Michaela Mináriková a pracovník IC Jiří Švanda. Představili nově 
vzniklý interaktivní sál Město hodinek a tematické propagační ma-
teriály.
Radostnou zprávu přinesl Jan Košťál ze Sdružení pro Vízmburk,  
z. s. Hrad, přezdívaný „České Pompeje”, je po rozsáhlé rekonstruk-
ci znovu přístupný návštěvníkům. Do pevnostního města Josefov 
pozvali Zuzana Stádníková a Vojtěch Dolana. Novinkami jsou volně 
přístupná výstava cínových vojáčků od Ctibora Klímy a návštěv-
nická hra „Třetí za polovic, sedmá zdarma“. Program Kosteleckého 
kulturního léta a Domku Boženy Němcové představil Tomáš Šimek, 
ředitel Městského kulturního střediska Červený Kostelec.
Mezi novinkami nechyběly ani aktivity pro děti. Vladimíra Odro-
biňáková z Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích prezento-
vala pexeso a domino, na kterých naleznete spolu s dalšími posta-
vami z pohádek obou sourozenců i pejska s kočičkou. Sestavit si 
zde můžete rovněž magnetického robota nebo si vyzkoušet stolní 
hru „Vejšlap na Žaltman“. Po aktérech cestovního ruchu dostali 
prostor k prezentaci rovněž výrobci certifikovaných regionálních 
produktů. Na závěr navštívili účastníci konference rtyňské mu- 
zeum a zvonici.

Markéta Tomanová

k l a d s k é  p o m e z í
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dny evropského dědictví 2021

Týden s Vo-Cečkem 
a minivolejbalem

malá vodní elektrárna městyse Krčín znovu v plném provozu! 

Už po několik desetiletí se vždy druhou zářijovou sobotu konají  
i v našem městě Dny evropského dědictví, které otvírají veřejnos-
ti dveře nejrůznějších památek, budov, objektů a prostor, včetně 
těch, které jsou jinak nepřístupné. Jsou významnou kulturně- 
poznávací společenskou akcí, která rozšiřuje a zvyšuje všeobecné 
povědomí o našem kulturním dědictví. Proto jsou po celé republice 
v rámci Dnů evropského dědictví pořádány nejrůznější doprovodné 
akce - koncerty, slavnosti, soutěže a další kulturní programy. Dny 
evropského dědictví v Novém Městě se letos zaměří na 520. výročí 
založení města a proto se můžeme těšit, že bude otevřeno více pa-
mátek přímo ve městě a jeho bezprostředním okolí. Jak se již sta-

Od září se nám rozjíždí všechny naše již zavedené i nové kroužky 
a oddíly v Novém Městě a okolí. Že nás ještě neznáte a nevíte, 
co děláme? Nevadí!!! Právě pro vás a vaše ratolesti máme v září 
připravena sportovní odpoledne. Děti, vezměte s sebou své ka-
marády a přijďte zjistit, jaká je s námi a minivolejbalem zábava. 
Zapište si červeně do kalendáře datum 7. září 2021 a dorazte na 
kurty u sokolovny v Novém Městě nad Metují v 15 hodin. Máme pro 
vás připravenou pořádnou nálož pohybu a legrace, kromě minivo-
lejbalu se můžete s dětmi těšit na spoustu pohybu, soutěže, hry,  
a dokonce i hodnotné odměny. 

Za Vo-Cečko vás zdraví Hanča

TěLOVÝCHOVNÁ JEdNOTa sPORT PRO VŠECHNY NOVÉ měsTO Nad mETUJÍ - děKUJE
Oddíl rodičů a dětí velmi děkuje cukrárně KAMILA za dlouholeté sponzorství v podobě kopečků zmrzliny pro děti, které chodí 

pravidelně s rodiči cvičit a účastní se závěrečného výletu do Klopotova za zvířátky.
Cvičitelky Věra Řeháková, Petra Menclová a Ivana Menecová

srdečně vás zveme na den otevřených dveří, a to v sobotu 11. září 2021.
Můžete se podívat na plně funkční malou vodní elektrárnu. Možnost zhlédnout provoz a zázemí elektrárny, součástí je expozice o samotné 
elektrárně, doplněná o historické fotografie městyse Krčín, zpracované muzeem Nového Města nad Metují.
Budeme se na vás moc těšit!

Srdečně zve MVE Krčín

lo tradicí, akci zahájí příjezd zakladatele města Jana Černčického  
z Kácova s družinou v historických kostýmech a průvodem směřu-
jícím na Husovo náměstí. Průvod bude letos vycházet od Základní 
školy Malecí, protože převážně žáci této školy se budou průvodu 
účastnit. Od 10 hodin bude na náměstí probíhat kulturní program 
zajišťovaný Městským klubem, na kterém svou účast zatím přislíbi-
li žáci ZUŠ Bedřicha Smetany, Fukanec a ABBA Revival. Mezi památ-
kami, které budou zdarma otevřeny veřejnosti, najdeme již tradiční 
budovy, ale i některé dosud nezpřístupněné objekty. Zatím uvá-
díme jen jejich neúplný výčet: Městské muzeum, Městská galerie 
Zázvorka, zámecká věž Máselnice, kostel Nejsvětější Trojice, kostel 
Všech svatých (na hřbitově), kaple sv. Jana Nepomuckého, Husův 
sbor, Městská knihovna s prezentací a prodejem nově vydané knihy  
o městě, hodinový stroj v podkrovní učebně ZŠ Krčín, kostel sv. Du-
cha a zvonice v Krčíně, znovuzprovozněná vodní elektrárna v Krčí-
ně, promítací kabina kina, klášter Milosrdných bratří, sborový dům 
Církve bratrské a dvě mateřské školy - Pod Výrovem a Na Františku. 
Zájemci o prohlídky památek budou zdarma přepravováni auto-
busy, které budou jezdit nejen po městě, ale budou zajíždět i na 
Přibyslav a do Pekla. K akci se připojí také firma AMMANN a. s., kde 
bude probíhat Den otevřených dveří. I letos budou mít návštěvníci 
památek možnost zúčastnit se soutěže o drobné ceny. Podrobný 
program bude k dispozici na přelomu srpna a září a budete se  
s ním moci seznámit na plakátech, letácích, v zářijovém Novo-
městském zpravodaji i na sociálních sítích.

Jiří Hladík

s p o r t
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světový čas v Novém městě nad metují
V sobotu 26. června 2021 viděli diváci strhující výkon Martina Vacka 
ze Sokola Libčice nad Vltavou, který překonal jedenáct let starý 
rekord Aleše Nováka ze Sokola Šternberk, jenž měl dosud hodnotu 
14,03 s.  Martin letos v prvním kole vyšplhal bez pomoci nohou 
čtrnáctimetrovou délku lana v čase 13,29 s. Ve druhém kole svůj 
historicky nejlepší čas ještě posunul a po jeho dohmatu ve čtrnác-
timetrové výšce se elektronická časomíra zastavila v čase 13,13 s. 
Tímto časem stanovil nový rekord závodu ve šplhu na 14 m dlou-
hém laně bez přírazu. Jedná se o historicky nejlepší světový čas 
závodu v athénském šplhu na této délce lana.  
Tyto výjimečné závody se konaly za krásného slunečného poča-
sí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují a jednalo se již  
o XVII. ročník závodů ve šplhu na čtrnáctimetrovém laně „Velká 
cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu“. Záštitu nad 
tímto závodem pořádaným Tělocvičnou jednotou Sokol Nové Měs-
to nad Metují převzalo již tradičně město Nové Město nad Metují. 
Druhé místo získal Adam Novotný z klubu Sokol Praha Libeň, kte-
rý vyšplhal v čase 14,56 s. Ze stejného klubu byl třetí Patrik Valut  
v čase 15,02 s.  Celkem devět borců tuto extrémní výšku vyšplhalo, 
z toho byli tři, kterým se to podařilo poprvé. Připomínám, že na 
olympijských hrách v roce 1896 v Athénách, kde se na čtrnáct met-
rů dlouhém laně šplhalo poprvé, dosáhl vítěz času 23,40 s.
V první části programu diváci viděli závody dívek na třímetrovém 
laně, kde zvítězila Bára Šubrtová z klubu T.J. Sokol České Meziříčí 
v čase 9,50 s. Závody mládeže a dorostenců na laně dlouhém čty-
ři a půl metru vyhrál Ondřej Klíč z T.J. Sokol Brno 1 v čase 3,61 s. 
V kategorii starších žákyň a dorostenek nejrychleji vyšplhala na 
stejně dlouhém laně (4,5 m) Jana Hurdálková ze Sokola Libčice nad 
Vltavou v čase 6,34 s. V závodech pro veřejnost na čtyři a půl metru 
dlouhém laně zvítězil Josef Vrábel z klubu ASPV Nové Město nad 
Metují s časem 5,36 s.
Na závěr dne se pro zájemce z řad závodníků zavěsilo dvacet met-
rů dlouhé lano. Ze sedmi přihlášených závodníků se dvěma poda-
řilo tuto extrémní výšku pokořit. Nejrychleji šplhal Adam Novotný, 
který zdolal dvacet metrů v čase 31,05 s. Druhým sportovcem, který 
vyšplhal až do 20 metrů, byl Martin Vacek s časem 41,02 s.
Všem závodníkům děkujeme za krásný zážitek a divákům za nád-
hernou atmosféru, kterou vytvořili svým povzbuzováním.
Tento unikátní závod by se nemohl konat bez podpory dalších 
partnerů, sponzorů a dobrovolníků, kterým všem děkujeme.

Ing. Martin Mach, 
starosta T.J. Sokol Nové Město nad Metují a ředitel závodu
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Termín: Sobota, 25.9.2021 10-1130 hod

Adresa: ... Zimní stadion ...
Kontakt: Štěpán Lukášek  
 Šéftrenér mládeže TJ Spartak 
 mob.: 775 300 924 | e-mail: luk.stepa@seznam.cz

TJ SPARTAK - Nové Město nad Metují

věková skupina | 2013 - 2017

www.tjspartak.cz

BAV SE  
S NÁMI  
BAV SE  
HOKEJEM

TJ spartak Nové město nad metují
Letní hokejový kemp 2021

Na druhý červencový týden letošního roku byl připraven a naplá-
nován „Letní hokejový kemp“, který probíhal nedaleko našeho 
města, ve sportovním areálu Černčice. Hokejový kemp měl formu 
příměstského tábora a byl zaměřen na děvčata a chlapce roční-
ků 2009 – 2015. Celkem se zúčastnilo 54 dětí, které si od pondě-
lí do pátku užily nespočet sportovních aktivit, zážitků a srandy. 
Hlavní náplní hokejového kempu byl samozřejmě sport, zaměřený 
výhradně na všeobecnou pohybovou průpravu, koordinaci těla 
a kolektivní hry. Nechyběla atletika, výlet vlakem, či jízda na ko-
lečkových bruslích. Velkým zážitkem byla jistě i návštěva z Městské 
policie Nové Město nad Metují, která dětem odhalila a přiblížila, 
jakým způsobem jejich práce probíhá a co je k výkonu tohoto 
povolání potřeba. Na děti čekalo ve čtvrtek překvapení, setkání 
a debata s hokejovým reprezentantem a hráčem působícím v NHL, 
Filipem Hronkem, který děti osobně navštívil a sdílel s nimi své 
zkušenosti.

Vrcholem a zakončením hokejového kempu byl závod v duchu 
“SPARTAN RACE”.
Děti si celý týden velmi užívaly a všichni odjížděly domů s fůrou 
nových zážitků.
Velký dík patří všem trenérům, kteří se na organizaci a hladkém 
průběhu letního hokejového kempu podíleli, ale stejně tak velký
dík i rodičům, kteří nás po celou dobu zásobovali vlastnoručně 
vyrobenými dobrotami.

Lukáš Entler
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Výstava fotografií členů klubu fotografů 

Nové Město nad Metují spolku Poznávání 
 

Pohledy a vize XV 
 

Galerie Za Pokladnou, zámek rodiny Bartoń-Dobenín 

Nové Město nad Metují 

Konání výstavy 31. 7. – 20. 8. 2021 

Klub fotografů Nové Město nad Metují 
spolek Poznávání,Kłodzki Klub Fotografi czny, 

a zámek rodiny Bartoň-Dobenín, Nové Město nad Metují,

vás zvou na výstavu fotografi í polských autorů

SEZON 2021

Galerie Za pokladnou, 

zámek rodiny Bartoň-Dobenín,
Husovo náměstí, Nové Město nad Metují. 

Otevřeno podle provozní doby zámku.
21. 8. – 2. 9. 2021

    

STEPÍK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ  
                       pořádá 

 
 

NÁBOR NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22  
PRO DĚTI VE VĚKU 4–15 LET  

   do hodin cvičení a tance:    

Děti na startu                           Taneční a pohybová přípravka 

Gymnastika                                      Standardní a latinskoam. tance 

Aerobik, Step aerobik              Street Dance 

Soutěžní týmy–Fitness          Zumba 

Trampolínky                              Disco Dance 

 

     6. – 10. září 2021 v 16–17 hodin 
v tělocvičně Malecí 585 (naproti potravinám Verner) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Michelová, tel. 606 181 148, info@fitnesjana.cz, 

www.stepik.eu  
 

PLACENÁ INZERCE
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Rozloučení se zesnulými
V červnu 2021 z našich řad odešli

Bohuslav Čečetka, Věra Blažková, Jana Josefa Kösslerová
Miroslav Fišer, Eva Křížová, Jaroslav Vymetálek

Čest jejich památce!

s p o l e Č e n s k á  r u B r i k a

• 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!

Zubní pohotovost 
srpen 2021

Neděle 1. srpna
MUDr. Vladimír Semerák

Denisovo nábřeží 665
Náchod

Tel.: 491 424 921

sobota 7. srpna
Neděle 8. srpna

MDDr. Lubomír Šeda
Komenského 72

Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 946

sobota 14. srpna
Neděle 15. srpna

MUDr. Jiří Sedláček
Kostelecká 1204

Náchod
Tel.: 491 426 926

sobota 21. srpna 
Neděle 22. srpna

MUDr. Simona Ságlová, Ph.D.
ZŠ Malecí

Nové Město nad Metují
Tel.: 491 520 373

sobota 28. srpna
Neděle 29. srpna
MUDr. Jan Šnajdr
Náchodská 548

Velké Poříčí
Tel.: 491 482 850

Zubní pohotovost je zajišťována v sobotu, 
v neděli a ve svátek od 8.00 do 12.00 hodin.

Ocenění dárců krve
V úterý 30. června 2021 byly níže uvedeným dárcům krve 

předány Zlatý kříž 3. třídy, zlaté, stříbrné a bronzové medaile 
prof. MUDr. Jana Jánského:

Zlatý kříž 3. třídy
(udělován za 80 bezpříspěvkových odběrů)

Marie Piskorová, Petr Rydlo
Zlatá medaile

(udělována za 40 bezpříspěvkových odběrů)
Michal Erban, Jana Exnerová, Jakub Chráska, Jan Chvátal

David Janeček, Jana Kameníková, Božena Kondeková
Věroslav Kopp, Petr Pokorný, Lenka Prouzová, Roman Přichystal

Alexandra Štefková, Miroslava Ticháčková, Martin Uždil
 Jiří Vít, Petr Zelený
stříbrná medaile

(udělována za 20 bezpříspěvkových odběrů)
Michaela Hanušová, Jan Holeček, Lukáš Hradecký, Jiří Lejsek
Vítězslav Malý, Pavlína Poláčková, Josef Zeman, Pavel Zítko

Bronzová medaile
(udělována za 10 bezpříspěvkových odběrů)
Tomáš Drašnar, Michal Erban, Radek Rydlo

Václav Rydlo, Lukáš Tulej, Jonáš Tvrdík
Všem oceněným patří náš dík!
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Koupím jakékoliv
 mince a bankovky,

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

i neplatných peněz směnárnou.
Jsem členem České numismatické

společnosti. Seriozní jednání.
Petr Bárta, Husovo náměstí 1229

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

telefon 491 470 530 nebo 602 107 815

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

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

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

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

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

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

Jo! Konečně jsem
vyhrála zlatou cihlu!

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



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

Společnost Scolarest 
zařízení školního stravování spol.s  r. o., 

specialista na školní stravování na českém trhu, 
komplexní dodavatel gastronomických služeb 

a největší caterer hledá nové členy do týmu do naší 
školní jídelny v Novém městě nad metují. 

Kuchař/ka 
Pomocná síla do kuchyně

Pracovní poměr: práce na plný úvazek
smluvní vztah: pracovní smlouva
Lokalita: Nové Město nad Metují

Firma:
Scolarest zařízení školního stravování spol. s r.o.

Kontakt:
Chadwick Lenka, 731 438 398, 

zr.6820@scolarest.cz
Šafaříková Milena, 731 438 314, 

milena.safarikova@scolarest.cz



Interaktivní sál město hodinek 
byl slavnostně otevřen

Po roce příprav byla zpřístupněna expozice ve Spolkovém domě v Novém Městě nad Metují. Slavnostní otevření se odehrálo v pátek 
9. července 2021 za účasti místostarosty Ing. Libora Hovorky a generální ředitelky ELTON Hodinářská, a. s., Ing. Renaty Červenák 
Nývltové.
» „Cílem bylo připomenout nejen tři čtvrti století trvající hodinářskou tradici v našem městě, ale rovněž hravou formou přiblížit 
historii měření času,“ vysvětluje autorka koncepce Andrea Kecová hlavní záměr celého projektu.
» Návštěvníci volně přístupného interaktivního sálu zde naleznou časovou osu, na kterou budou moci doplňovat jednotlivé 
vynalézy, které v průběhu dějin lidstva sloužily jako časoměřiče. Nápovědou i zdrojem poznání jim budou informační panely, které 
mapují vývoj od nejstarších slunečních hodin až po výrobu náramkových hodinek PRIM v Novém Městě nad Metují.
» Pro menší návštěvníky jsou určeny interaktivní prvky v čele s modelem hodin s ozubenými koly, které mohou pomocí otočných 
pák ovládat. Nechybí ale ani dětské ručičkové i přesýpací hodiny a omalovánky.
» „Myslíme rovněž na ty, které zajímá zákulisí výroby. U hodinářského stolku naleznou lupu, pinzetu i jednotlivé součástky. Ve 
vitrínách spatří vnitřek hodinek i různé druhy Primek,“ láká Andrea Kecová k návštěvě.
» Samotným otevřením sálu ovšem projekt Město hodinek nekončí. Stejný název ponese i série letních prohlídek, které se usku-
teční ve třech termínech (19. července, 9. a 23. srpna 2021).
» Interaktivní sál Město hodinek vznikl za fi nanční podpory města a na jeho vzniku se podílela společnost Elton Hodinářská, 
a. s., přístupný je zdarma během otvírací doby Městského informačního centra ve Spolkovém domě.

Text: Jiří Švanda, Foto: Tomáš Menec


