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výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar a hostů

Snahou výstavního projektu je představit veřejnosti současnou tvorbu členů SČUG Hollar. 
Toto sdružení patří společně s Uměleckou besedou a spolkem Mánes k jedněm z nejstarších, 
více než sto let trvajících uměleckých spolků v Čechách.
SČUG Hollar si dokázalo udržet po dobu svého trvání tradici a rovněž dokázalo dále rozvíjet 
a reinterpretovat umělecké grafické postupy, odpovídající současnému myšlení a technologickým 
postupům.
Pro výstavu jsou soustředěny grafické listy autorů několika generací. Střídají se tu klasické 
grafické postupy s digitálními tisky s experimenty v různých kombinovaných technikách, od 
drobných formátů až po rozměrné tisky. V pestrém názorově i formálně různorodém přehledu 
má tak divák příležitost shlédnout v průřezu současnou, přítomnou podobu tvorby členů 
Sdružení českých umělců grafiků Hollar.
Vědomí sounáležitosti, být ve společenství, které jednotlivce neomezuje, ale znamená kontakt, 
příležitost k setkávání a porovnání výsledků, vedlo SČUG Hollar k přizvání několika hostů, 
zejména ze spřízněného sdružení Umělecká beseda.
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Ve středu 1. září začíná dětem škola. Kolik 
prvňáčků nastoupí letos do prvních tříd  
v našem městě? Co byste popřál všem žá-
kům?
Do čtyř prvních tříd nastoupí letos celkem 
81 žáků (ZŠ Komenského 2 třídy - 30 žáků, 
ZŠ Malecí 1 třída - 24 žáků a ZŠ Krčín 1 třída 
– 27 žáků). Ve srovnání s loňským školním 
rokem to je o 6 žáků méně.
Uplynulý školní rok nebyl pro mnohé děti  
a jejich rodiče, ale samozřejmě také pro 
učitele, vůbec jednoduchý. Z důvodu uza-
vření škol následkem koronavirové pande-
mie se žákům přeměnila prezenční výuka 
ve školách na distanční výuku. Většinu času 
trávili žáci izolovaně, bez osobního kontak-
tu se svými kamarády, doma u svých počí-
tačů a snažili se zvládnout učivo a úkoly, 
které jim každý den připravovali jejich uči-
telé. Byl to náročný školní rok. A proto bych 
rád všem žákům popřál, aby měli možnost 
dál se vzdělávat ve školním prostředí za 
přítomnosti svých spolužáků a učitelům, 
aby měli dostatek sil a trpělivosti v dalším 
prezenčním vzdělávání svých žáků.

V sobotu 11. září se opět bude konat tradič-
ní akce Dny evropského dědictví. Čím bude 
tato akce letos výjimečná?
V letošním roce slaví naše město 520. vý-
ročí svého vzniku. Z tohoto důvodu se or-
ganizátoři akce rozhodli věnovat letošní 
ročník především památkám našeho krás-

ného města. Pro návštěvníky budou opět  
k dispozici svozové autobusy, které je do-
praví do různých částí města, včetně při-
lehlé obce Přibyslav a výletního místa 
Peklo. Jako tradičně projde městem slav-
nostní průvod v čele s Janem Černčickým 
z Kácova a jeho družinou a poté bude na 
Husově náměstí následovat bohatý dopro-
vodný program. Návštěvníci se mohou těšit 
na řadu hudebních a tanečních vystoupe-
ní. Součástí oslav bude také prezentace  

a prodej nové obrázkové publikace o na-
šem městě, o jejíž vydání se zasloužila 
Městská knihovna.

V polovině září bude opět v našem městě 
probíhat Festival české filmové komedie. 
Letos už se jedná o 43. ročník. Na co se mo-
hou návštěvníci festivalu těšit?
Festival začne v neděli 12. září 2021 prvním 
soutěžním filmem „Matky“ a zakončen bude 
v sobotu 18. září 2021 premiérovým filmem 
„Zbožňovaný“. Celý festival bude obohacen 
řadou hudebních a tanečních vystoupení. 
První den festivalu zahájí svým vystoupe-
ním místní hudební skupina JK BAND, která 
se převážně zaměřuje na český repertoár 
disco, rock, pop, taneční a lidové písně. Za-
končení festivalu zpříjemní návštěvníkům 
novoměstská folková kapela FUKANEC.  
V současné době již proběhlo ohodnocení 
všech soutěžních filmů odbornou porotou. 
Výsledek zůstává zatím v tajnosti. Slav-
nostní vyhlášení všech cen proběhne při 
závěrečném večeru v sobotu 18. září. Rád 
bych pozval všechny čtenáře Novoměst-
kého zpravodaje na tento festival a popřál 
jim příjemnou a ničím nerušenou zábavu. 
Zároveň přeji pořadatelům hladký průběh 
akce a mnoho spokojených návštěvníků.

Děkuji za rozhovor!

Věra Prokýšková

Ing. Libor Hovorka
místostarosta

i n f o r m a č n í  c e n t r u m

Relaxační omalovánky 
s novoměstskými 
osobnostmi
S pozvolna končícím podzimem přibývá deštivých dnů. Chcete se 
zabavit nenáročnou činností a při tom se něco dozvědět? Oma-
lovánky novoměstských osobností vám představí příběhy osob, 
které se ve „městě na skále“ narodily, nebo je jejich životní cesta 
k nám zavedla.
Každý z 12 obrázků ilustrátorky Evy Hanoutové je doplněn medai-
lonky osobností od Jiřího Švandy. Dozvíte se tu nejen o láskách 
slavného skladatele Bedřicha Smetany, architekta Dušana Jurko-
viče, ale i o hrdinství generála Klapálka a polárníka Josefa Sekyry, 
patriotství Jana Juránka nebo o zásluhách Jana Černčického z Ká-
cova, Vojtěcha z Pernštejna a Josefa Bartoně z Dobenína o rozvoj 
města.
Omalovánku zakoupíte v Městském informačním centru a v Měst-
ské knihovně za 45 Kč.

Text: Andrea Kecová, Jiří Švanda
Ilustrace: Eva Hanoutová
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky zářijového čísla Novoměstské-
ho zpravodaje proběhla dvě zasedání Rady 
města Nové Město nad Metují (dále jen RM).

RaDa města Č. 69
Zasedání RM proběhlo dne 26. července 
2021 za účasti šesti radních. Program jed-
nání obsahoval 51 bodů a jednání trvalo od 
13.00 do 16.20 hodin. 

Školství, kultura a sport:
» Rm souhlasila s přijetím účelově urče-
ného finančního daru pro Základní školu 
a Mateřskou školu Krčín od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci její-
ho charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI  
v celkové výši 18.170 Kč. Dar je určen vý-
hradně k uhrazení stravného ve školní jí-
delně pro celkem 10 žáků, a to v období 
ode dne 01.09.2021 do dne 31.12.2021.
» Rm souhlasila s přijetím účelově urče-
ného finančního daru pro Základní školu 
Nové Město nad Metují, Komenského 15, 
okres Náchod od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o. p. s., v rámci jejího charitativní-
ho projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 
119.385 Kč. Dar je určen výhradně k uhraze-
ní stravného ve školní jídelně pro celkem 21 
žáků v období od 01.09.2021 do 30.06.2022.
» Rm vzala na vědomí rezignaci Mgr. Vác-
lava Kupky na členství v Komisi kulturní 
a děkuje mu za jeho dosavadní práci. RM 
jmenovala Bc. Ivetu Habrovou novou člen-
kou Komise kulturní s platností ode dne 
01.08.2021.
» Rm vzala na vědomí rezignaci Mgr. Vác-
lava Kupky na členství v Komisi sportovní 
a děkuje mu za jeho dosavadní práci. RM 
jmenovala Bc. Ivetu Habrovou novou člen-
kou Komise sportovní s platností ode dne 
01.08.2021.
» Rm souhlasila s pořádáním tradiční 
akce „Dětský silvestr 2021“ dne 31.12.2021 
od 15.00 do 17.00 hodin na vyvýšené ploše 
Husova náměstí v prostoru před „vlaštov-
kami“ za podmínky, že budou dodržena 
všechna v té době platná epidemiologická 
nařízení.
» Rm souhlasila se zapůjčením 9 ks níz-
kého pódia organizátorům akce „Pochod 
10 hospod Novoměstskem“ v termínu od 
17.09.2021 do 21.09.2021.

majetkoprávní úkony:
» Rm nesouhlasila se zveřejněním zámě-
ru města Nové Město nad Metují prodat 
pozemek st. p. č. 2197 o výměře 1 258 m², 
jehož součástí je stavba (budova č. p. 427), 
pozemek p. p. č. 653/2 o výměře 12 829 m² 
a pozemek p. p. č. 2353 o výměře 3 033 m², 

vše v k. ú. Nové Město nad Metují, a to do 
doby dokončení kompletní architektonické 
studie celého území areálu bývalých kasá-
ren.
» Rm souhlasila s pokácením stromů ros-
toucích mimo les v majetku města Nové 
Město nad Metují, které rostou v k. ú. Nové 
Město nad Metují, a to ve znění dle uprave-
né přílohy takto:
• cypřiš (obvod 90 cm), hřbitov ve městě,  
p. p. č. 363
• bříza (obvod 131 cm) u CIS(u) - ul. T. G. Ma-
saryka p. p. č. 2292
• smrk (obvod 142 cm), pod restaurací STOP 
proti parkovišti u č. p. 851, p. p. č. 617/1
• levá bříza (obvod 120 cm) v areálu OÁZA, 
p. p. č. 673/1
• borovice (obvod 160 cm), proti 5 bukům  
v areálu OÁZA, p. p. č. 673/1
• bříza (obvod 112 cm), v areálu OÁZA u no-
vého chodníku, p. p. č. 671/1
• bříza (obvod 205 cm), uprostřed vlevo od 
budovy MSSS areál OÁZA, p. p. č. 671/1
• sakura (obvod 167 cm), ul. Smetanova  
u č. p. 274, p. p. č 435/4.

správa nemovitostí:
» Rm vzala na vědomí obsah Zápisu ze 
170. zasedání Bytové komise konané dne 
12.05.2021.
» 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, 
Šumperk, s nabídkovou cenou 343.000,00 
Kč bez DPH, tj. 415.030,00 Kč vč. DPH. V pří-
padě odstoupení uchazeče na 1. místě RM 
souhlasí se zadáním veřejné zakázky ucha-
zeči, který se umístil na 2. místě, a to firmě 
IZOLEX izolace staveb, s. r. o., Veverkova 
1343, Hradec 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 do-
tace z dotačního fondu Královéhradeckého 

kraje č. 20RGI02-0436, jejímž předmětem 
je poskytnutí účelové investiční dotace ve 
výši 2 mil. Kč z dotačního fondu poskyto-
vatele na financování výdajů vynaložených 
na realizaci projektu s názvem „Opěrná zeď 
v ul. Nádražní u č. p. 361, Nové Město nad 
Metují“ mezi městem Nové Město nad Me-
tují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a po-
věřila starostu jejím podpisem.
» Rm projednala žádost podanou Bytovým 
družstvem Malecí, ve které bylo žádáno  
o vyhrazení parkování u BD č. p. 579 - 580 
naproti DDM, na pozemku města p. p. č. 
619/13 a 619/8 v k. ú. Nové Město nad Me-
tují, a to pro nájemníky BD č. p. 579 - 580, 
dále pak o vyhrazení parkování u BD č. p. 
574 - 575, na pozemku města p. p. č. 619/10 
v k. ú. Nové Město nad Metují, a to v zele-
ni, kterou by si na vlastní náklady zavezli 
štěrkem, a o opravu účelové komunikace 
mezi BD č. p. 576 a 575, a souhlasí s vyjád-
řením města k podané žádosti. RM uložila 
Odboru majetku města prověřit možnost 
umístění parkovacích stání do p. p. č. 638/1  
v k. ú. Nové Město nad Metují (travnatá 
plocha naproti DDM), výši nákladů na zpra-
cování potřebné projektové dokumentace  
a výši nákladů na realizaci a následně tyto 
informace předložit do RM 73. RM uložila 
Odboru majetku města obeslat dopisy BD 
na sídlišti Malecí, s cílem zjistit zájem o vy-
budování parkovacích míst, a to zejména 
ty BD, u kterých by bylo možné vybudovat 
parkovací stání systémem, kdy město uhra-
dí zpracování projektové dokumentace 
parkovacích stání a jednotliví nájemci nebo 
vlastníci BJ si vybudování parkovacího mís-
ta uhradí a s městem uzavřou smlouvu  
o výpůjčce na dobu 20 let. Základním před-
pokladem je však předložení, jednotlivými 
správami BD, 100 % souhlasů všech vlastní-
ků BJ s vybudováním parkoviště u daného 
BD.
» Rm souhlasila se zrušením autobuso-
vé zastávky MHD Nové Město nad Metují 
„Slévárna” v ul. Nádražní pod křižovatkou 
ul. Nádražní, Rašínova na straně u MŠ a ZŠ 
speciální NONA o. p. s.
• RM uložila Technickým službám před-
ložit akční termínový plán k tomu, kdy 
bude z daného území pod smuteční síní  
v ul. Čs. legií zlikvidována deponie zeminy 
a stavebního materiálu za účelem stano-
vení termínu možného zahájení výstavby 
nového urnového háje vč. kolumbária dle 
připravené Územní studie veřejného pro-
stranství náměstí Republiky.

Finance:
» Rm vzala na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu ke dni 30.06.2021.
» Rm schválila, na základě doporučení 
hodnoticí komise, stanovení pořadí nabí-

r a d n i c e  i n f o r m u j e
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dek na 1. a 2. místě. Jako vítěze veřejné za-
kázky „Nákup gastro-vybavení pro ZŠ a MŠ“ 
doporučuje schválit nabídku společnosti 
HOSPIMED, spol. s r. o., Malešická 2251/51, 
Praha 3, za nabídkovou cenu 659.000 Kč bez 
DPH, 138.390 Kč DPH, 797.390 Kč cena vč. 
DPH, a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy. V případě nepodepsání smlouvy vítěz-
ným uchazečem, nebo pro případ neplnění 
zakázky doporučuje komise schválit pořadí 
nabídky na 2. místě. Jako druhá v pořadí se 
umístila nabídka společnosti Gastro Theo, 
s. r. o., se sídlem Smilova 307, Pardubice, 
za nabídkovou cenu 662.266 Kč bez DPH, 
139.076 Kč výše DPH, 801.342 Kč cena vč. 
DPH.
» Rm souhlasila s podáním žádosti o dota-
ci Královéhradeckého kraje na dofinanco-
vání provozu Centra prevence Mandl v roce 
2021.
» Rm schválila finanční dar Organizaci 
technické pomoci pro civilní ochranu (Hel-
fer- und Fördervereinigung des Technis-
chen Hilfswerks - Hilden e. V.) ve výši 750 
EUR v souvislosti s eliminací škod způsobe-
ných záplavami. 
» Rm schválila finanční dar Sboru dob-
rovolných hasičů v Hildenu (Förderverein 
Freiwillige Feuerwehr Hilden e. V.) ve výši 
750 EUR v souvislosti s eliminací škod způ-
sobených záplavami.

Různé:
» Rm souhlasila s konáním akce Monster 
Truck Show v areálu bývalých kasáren  
v Novém Městě nad Metují ve dnech 14.08. 
a 15.08.2021, a to za podmínky, že si žadatel 
vše potřebné zajistí svépomocí. Reklamní 
poutače nesmí být umístěny na sloupech 
VO u křižovatek a u přechodů pro chodce.

RaDa města Č. 70
Zasedání RM proběhlo dne 9. srpna 2021 za 
účasti čtyř radních. Program RM obsahoval 
33 bodů a jednání trvalo od 13.00 do 16.00 
hodin. 

majetkoprávní úkony:
» Rm uložila Odboru majetku města zve-
řejnit záměr města prodat spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/3 pozemku označeného 
jako st. p. č. 2127, vč. budovy č. p. 926, která 
je jeho součástí, v k. ú. Nové Město nad Me-
tují, za podmínek uvedených v přiloženém 
záměru města.
» Rm nesouhlasila s vydáním parkova-
cích karet bez SPZ zaměstnancům ZUŠ  
B. Smetany Nové Město nad Metují pro lo-
kalitu Husovo náměstí, neboť dle Nařízení 

č. 2/2019 o placeném stání na vymezených 
úsecích místních komunikací na územ-
ní města Nové Město nad Metují lze tyto 
karty vydat pouze osobě nebo firmě, která 
má sídlo, provozovnu, nemovitost či bydli-
ště na Husově náměstí, a to na základě TP 
vozidla s uvedením SPZ. Vzhledem k tomu, 
že ZUŠ nemá služební vozidlo, doporučuje 
RM zařadit ZUŠ, v případě zájmu, do reži-
mu půjčování vozidel MěÚ a příp. výdaje 
za parkovné kompenzovat učitelům jinou 
formou a na daný kalendářní rok pak v roz-
počtu vyčlenit potřebnou částku na par-
kovné.
» Rm uložila Odboru majetku zveřejnit zá-
měr města pronajmout nejvyšší nabídce 
část pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 260 
m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh po-
zemku ostatní plocha, ve vlastnictví města 
pro k.  ú. a obec Nové Město nad Metují, 
jako oplocenou zahradu (k zahrádkářským 
účelům), na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a za nájemné v minimál-
ní výši 11 Kč/m2/rok, s tím, že na pozemku 
nelze zřizovat žádné stavby, sázet dřeviny  
a skladovat materiály.

Rozvoj:
» Rm uložila Odboru majetku města po-
dat podnět k zahájení kontrolní činnosti 
Odboru výstavby a regionálního rozvoje na 
legislativně problematické stavby, objekty, 
stavební úpravy apod., na území Nového 
Města nad Metují.
» Rm souhlasila, aby firma STAVIX, s. r. o., 
zpracovala podrobnou cenovou nabídku, 
která bude předložena do programu násle-
dující RM 71, která schválí přímé zadání na 
realizaci vč. SOD na akci „Zasypání starých 
sklepů na nám. Republiky“. 
» Rm souhlasila se záborem veřejného 
prostranství na předvolební kampaň Čes-
ké pirátské strany, Na Morání 360/3, Pra-
ha 2, formou umístění montované lavičky  
z dřevěných palet na autobusové stanoviš-
tě Rychta ode dne 06.09. do dne 17.10.2021 
na pozemku p. p. č. 2244 v k. ú. Nové Město 
nad Metují, a to před železářství vedle sou-
časného posezení pro cestující. Umístění 
lavičky je zpoplatněno na základě Obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním po-
platku za užívání veřejného prostranství, 
záležitost vyřizuje Odbor finanční na MěÚ 
Nové Město nad Metují. Místní poplatek za 
užívání veřejného prostranství činí 10 Kč za 
každý započatý m2 a každý i započatý den. 
Dále je třeba požádat Oddělení dopravy  
a silničního hospodářství, MěÚ Nové Měs-
to nad Metují, o vydání povolení zvláštního 
užívání pozemních komunikací. 
» Rm schválila Smlouvu o poskytnutí do-

tace z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje č. 21RRDU3-0004, jejímž předmětem 
je poskytnutí investiční dotace z dotač-
ního fondu poskytovatele na financování 
výdajů vynaložených na realizaci projektu 
s názvem „Chodník ve Vrchovinách, 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 souhlasila, na základě předloženého 
protokolu o otevírání a hodnocení nabídek 
Komisí pro otevírání, posouzení a hodno-
cení nabídek se zadáním veřejné zakázky 
malého rozsahu „Stavební úpravy ul. Kpt. 
Jaroše v Novém Městě nad Metují“ firmě 
ŠPELDA, s. r. o., Říkov 82, Říkov, za nabídko-
vou cenu 6.042.724,70 Kč vč. DPH.
» Rm uložila Odboru majetku města podat 
podnět k zahájení kontrolní činnosti Odbo-
ru výstavby a regionálního rozvoje na vel-
koformátovou reklamní tabuli na křižovat-
ce „U Papežů“ v Novém Městě nad Metují.

Různé:
» Rm vzala na vědomí Zápis č. 5/2021 z jed-
nání Komise rozmisťovací ze dne 14.07.2021 
s návrhem na obsazení 1 místa a o umís-
tění dalších 2 zájemců pro případ uvolnění 
místa do 31.08.2021 v Domově pro seniory 
Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě 
nad Metují.
» Rm uložila Odboru majetku města při-
pravit, ve spolupráci s právničkou města 
žádost města vlastníkům komunikace v ul. 
Pod Vinicemi o její převod na město Nové 
Město nad Metují. 

Podrobná znění zápisů a usnesení ze zase-
dání RM jsou pravidelně zveřejňována na 
internetových stránkách města, nebo jsou 
dispozici na MěÚ. Souhrny usnesení z jed-
notlivých zasedání jsou pak zveřejňovány 
v zákonných lhůtách na úřední desce MěÚ 
u Komerční banky a rovněž na elektronické 
úřední desce na www stránkách města. 

(EK)
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Je naše město úspěšné v čerpání dotací?
U části občanů našeho města panuje přesvědčení, že „Radnice” 
neumí získat dotace na své investiční akce a zbytečně tak zatě-
žuje městský rozpočet. Následující text je snahou o to, uvést věci 
na pravou míru a umožnit tak každému udělat si vlastní obrázek  
o tom, jak to s těmi dotacemi ve skutečnosti je. 
Stejně jako v minulých letech, i letos bude řada investičních akcí 
financována nejen z rozpočtu města, ale i z jiných finančních zdro-
jů. Na řadu investičních akcí, schválených v rozpočtu města na le-
tošní rok k realizaci, má město přislíbeny finanční prostředky od 
poskytovatelů dotací z krajských, národních či evropských zdrojů. 
Některé investice jsou jednoleté a některé projekty se realizují ve 
dvou letech.
Zde je několik příkladů investičních akcí, které v Novém Městě nad 
Metují buď probíhají, nebo byly nedávno dokončeny. 
Naše město se zaměřilo na modernizaci základních škol. S výraz-
nou pomocí dotací z Evropské unie byly v roce 2020 dokončeny 3 
projekty v ZŠ Komenského, ZŠ Krčín a ZŠ Malecí, které se týkaly vy-
budování odborných učeben a zajištění konektivity. Celkové výda-
je všech projektů překročily 36 mil. Kč, město na spolufinancování 
dokázalo získat dotace ve výši 27,5 mil. Kč. 
V ZŠ Malecí byla v r. 2020 instalována vzduchotechnika do tělocvi-
čen za 1,8 mil. Kč, dotace z Operačního programu životní prostředí 
činila 1,2 mil. Kč. V letošním roce bude modernizace školy pokračo-
vat rekonstrukcí sociálních zařízení na 1. stupni ZŠ. Město má při-
slíbenou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 2,2 mil. 
Kč z celkových výdajů, které se předpokládají ve výši 3,4 mil. Kč.
Město také dbá na bezpečnost chodců a cyklistů. V loňském roce 
byly s finančním příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruk-
tury rekonstruovány chodníky a veřejné osvětlení v ulicích Naho-
řanská a Na Strážnici s celkovými náklady 4,9 mil. Kč. Příspěvek 
SFDI činil 3,2 mil. Kč. V letošním roce proběhnou rekonstrukce 
chodníků v ul. Sokolská za 3,5 mil. Kč (příslib dotace z Integrova-
ného regionálního operačního programu ve výši 1,75 mil. Kč) a ve 
Vrchovinách podél plakátovací plochy s dotací od Královéhradec-
kého kraje. Bude zahájena rekonstrukce komunikace a chodníků  
v ulici Kpt. Jaroše, na kterou má město zajištěnou dotaci z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR ve výši 3,3 mil. Kč. Projekčně se 
připravuje rekonstrukce chodníku v ul. Nádražní, která by měla 
proběhnout v roce 2022. Opět předpokládáme čerpání dotace  
z Integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši  
70 % uznatelných nákladů. 
V dubnu byly dokončeny práce na opravě opěrné zdi v ulici Ná-
dražní podpírající přilehlý chodník a krajskou silnici. Na tuto akci 
s náklady přes 5 mil. Kč město získalo od Královéhradeckého kraje 
dotaci 2 mil. Kč.
V letošním roce bude dokončena oprava střechy a krovu „staré 
krčínské školy” v ulici Bratří Čapků. Opět s dotací od Ministerstva 
kultury ČR a Královéhradeckého kraje. 
Koncem června bylo dokončeno rozšíření a modernizace stávají-
cího varovného a informačního systému města doplněním o bez-
drátové hlásiče. V rámci zajištění protipovodňových opatření má 
město nově digitalizovaný povodňový plán. Tento projekt je pod-
pořen dotací z Evropské unie ve výši 3,2 mil. Kč.
Město je aktivní i v otázce zlepšování životního prostředí. V letošním 
a loňském roce realizovalo tři projekty týkající se zeleně (výsadby 
stromů v intravilánu a realizace první etapy parku Březinky). Celko-
vé výdaje projektů činí 1,3 mil. Kč, z čehož 583 tis. Kč jsou dotace. Na 
jaře 2021 byla dokončena rekonstrukce zahrady u MŠ Na Františku 
(výsadba zeleně, herní prvky v přírodním stylu), spolufinancovaná  
z Ministerstva pro životní prostředí ČR částkou 435 tis. Kč.
Město rovněž investovalo do městských lesů. Byly vybudovány 
oplocenky, zakoupen „železný kůň“ na přibližování dřeva a při-

pravuje se vybudování šestnácti odpočinkových míst pro posílení 
rekreační funkce lesa. Celkové výdaje těchto projektů jsou 1,2 mil. 
Kč, dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu činí 750 
tis. Kč.
Kromě výše uvedeného výběru investičních akcí existují i takové, 
kde se dotaci nepodařilo získat a celý rozpočet akce byl hrazen  
z městského rozpočtu. Nikoliv však z důvodu, že by se město ne-
snažilo najít vhodný dotační titul, ale proto, že tyto akce nejsou 
aktuálně podporovány. Mezi takové patří rekonstrukce jižní a zá-
padní části ulice Na Zadomí s celkovým rozpočtem 9,6 milionu ko-
run, nebo rekonstrukce ulice Na Bořetíně za 7 mil. Kč.
Přehled akcí schválených v rozpočtu města na rok 2021 a dalších 
projektů, na které město v r. 2021 již obdrželo dotaci nebo má pří-
slib, že dotaci na projekt získá:

Ing. Libor Hovorka, místostarosta

akce Předpokládané 
náklady

Přislíbená 
dotace

Zdroje 
financování

Park Březinky, 
I. etapa 1 009 050

350 576,50
(dotace pouze 

na zeleň)

Ministerstvo ži-
votního prostředí 
– Evropský fond 
pro regionální 
rozvoj (OPŽP)

Protipovodňový va-
rovný a informační 
systém města Nové 
Město nad Metují

4 683 448 3 278 413,60

Ministerstvo ži-
votního prostředí 

– Fond soudrž-
nosti (OPŽP)

Malá vodní nádrž 
Spy 640 000 251 000 Královéhradecký 

kraj

Výsadba stromů 
v Novém Městě nad 

Metují, II. etapa
135 500 111 462 Státní fond život-

ního prostředí

Výsadba stromů 
v Novém Městě nad 

Metují, I. etapa
145 500 121 006

Státní fond 
životního 
prostředí

Přírodní zahrada 
MŠ Na Františku 898 984 434 619 Ministerstvo ži-

votního prostředí

Vybudování 
odpočinkových míst 
v městských lesích, 

Nové Město nad 
Metují

242 000 242 000
Státní 

zemědělský 
intervenční fond

Samochodný naviják 
(železný kůň) 655 820 300 000

Státní 
zemědělský 

intervenční fond

Stavební úpravy 
a doplnění chodníků 

v ul. Sokolská
3 580430 1 754 650

Ministerstvo pro 
místní rozvoj - 
Evropský fond 
pro regionální 
rozvoj (IROP)

Obnova budovy 
bývalé školy 

v Krčíně, II. etapa
1 909 860 522 000

Ministerstvo 
kultury

Královéhradecký 
kraj

Stavební úpravy 
místní komunikace 

ul. Kpt. Jaroše
6 456 174 3 323 675 Ministerstvo pro 

místní rozvoj

Rekonstrukce WC 
v ZŠ Malecí 3 390 004 2 168 774 Ministerstvo pro 

místní rozvoj

Opěrná zeď 
v ul. Nádražní 5 630 736 2 000 000 Královéhradecký 

kraj

Chodník ve 
Vrchovinách, Nové 
Město nad Metují

600 933 250 000 Královéhradecký 
kraj
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Vandalismus v Novém městě nad metují

Nové Město nad Metují je jedno z nejkrásnějších měst na výcho-
dě Čech. Není to jen věta, kterou se rádi prezentujeme, abychom 
k našemu městu přitáhli pozornost. Tuto, nebo jí podobné věty 
velmi často slýcháme z úst turistů, náhodně projíždějících, ale i od 
obyvatel z okolních měst. Bohužel si krásnou pověst občas sami 
kazíme a krásné město pak působí navenek poněkud neučesaně.
Pravděpodobně nikdy dříve nemuselo naše město řešit tolik van-
dalských činů, jako je tomu nyní. Jen v letošním roce vandalové 
v Novém Městě nad Metují způsobili škodu přesahující půl milio-
nu korun. Velká část z toho připadá na případ pěti fatálně poško-
zených vzrostlých buků v areálu Městského střediska sociálních 
služeb OÁZA. Tyto stromy spolu s ostatními, stejně starými buky, 
tvořily jednotnou linii podél plotu areálu. Do letoška byly všechny 

zdravé a perspektivní do budoucna. Přesto někdo pět z nich po ob-
vodu kmene navrtal a takto poškozené stromy následně uhynuly 
a musely být pokáceny.
Město se však potýká i s menšími škodami, které sice nedosahují 
řádů statisíců, ale znepříjemňují každodenní život. V ulici Česko-
slovenské armády tak například zmizela lavička, která sem byla 
před krátkou dobou přesunuta od bořetínského hřbitova a stále 
mohla při dobré péči posloužit občanům města. Její náhrada bude 
stát nemalé prostředky z rozpočtu města. Škoda dokonce odpoví-
dá kvalifi kaci trestného činu. Nákolník – kámen, který měl ochrá-
nit zeď domu od poškození projíždějícími auty, někdo pro změ-
nu odcizil z ulice Na Zadomí. Při výsadbě parku Březinky zmizelo 
10 ks čerstvě zasazených keříků meruzalky, neboli rybízu alpského, 
a to i přesto, že se jedná o okrasný kultivar, který nedává plody 
vhodné ke konzumaci. 
Nejen krádeže, ale rovněž poškození městského mobiliáře může 
následně vést k nehodám, zranění či poškození majetku občanů 
města. Například u chodníku vedoucímu od nákupní zóny do Vr-
chovin někdo vytrhl elektrické připojení lampy veřejného osvět-
lení, čímž způsobil nejen nevratné poškození svítícího tělesa, ale 
i výpadek osvětlení na sídlišti Malecí. Lidé vracející se v pozdních 
nočních hodinách z práce, nebo venčící své psy, pak museli být 
velmi obezřetní, aby bez újmy, prakticky po tmě, zvládli svou cestu 
domů.
Nezbývá než si přát, aby podobných incidentů do budoucna město 
řešilo co nejméně a fi nanční prostředky byly využívány ke zlep-
šování stávající situace, nikoliv k napravování úmyslných škod.  
Hleďme si našeho krásného města a nenechme druhé, aby ho zby-
tečně ničili. Máme jedno z nejkrásnějších měst na východě Čech, 
pečujme o něj.

Michaela Mináriková

n a b í d k a  m í s t a

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 
549 01 Nové Město nad Metují,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 

vedoucí Oddělení 
majetkoprávního městského úřadu 

Nové město nad metují
Předpokládaný termín nástupu: leden 2022 nebo dle dohody.

Přihlášky podávejte do 8. října 2021.

Bližší informace podá Ing. Libor Pozděna, vedoucí 
Odboru majetku města, telefon: 491 419 691, 

mobil: 731 411 657, e-mail: pozdena@novemestonm.cz.

Více informací na www.novemestonm.cz
/obcan/mestsky-urad/volna-mista/ 
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Novoměstské „Zadomí”
tajemná ulička kolem náměstí v novém
Práce na posledním úseku ojedinělé uličky Na Zadomí, jež vede 
kolem Husova náměstí a je nedílnou součástí městské památkové 
rezervace, jsou dokončeny a my si můžeme plně užít atmosféru 
historického centra našeho krásného města. Aby krása i hodnota 
historických budov zůstala zachována, je třeba jim zajistit potřeb-
nou péči, kterou se snaží podpořit jak město, tak stát. Soukromí 
majitelé historicky či architektonicky významných budov na území 
Nového Města nad Metují mohou získat z rozpočtu města příspě-
vek na jejich obnovu. Seznam podporovaných objektů, schvále-
ných Zastupitelstvem města je zveřejněn na webových stránkách 
města. Vedle tohoto programu, který z důvodu epidemie covidu-19 
nebyl letos vyhlášen, mají vlastníci kulturních památek na území 
městské památkové rezervace možnost čerpat fi nanční prostředky 
z dotačního programu „Program regenerace“, který poskytuje Mi-
nisterstvo kultury České republiky. 
O svůj majetek v historickém centru pečuje i město – v roce 2011 
byla dokončena rekonstrukce plochy náměstí podle návrhu ak. 
architekta Zdeňka Tomka, tehdy byla odkryta také studna ze 16. 
století, která je dnes výrazným prvkem náměstí. K náměstí neod-
myslitelně patří již výše zmíněná unikátní ulička Na Zadomí, jejíž 
první dvě části – východní a severní, byly opraveny v letech 2001 
a 2006. V březnu loňského roku začaly práce na opravách jižní části 
této okružní ulice – od kostela Nejsvětější trojice k ulici Českých 
bratří a dále na západ k zámku. Kromě nového dláždění byla jižní 
část osazena novým schodištěm s rampou a kovaným zábradlím 
z dílny uměleckého kováře pana Petra Hartmana. Plocha jižního 
„Zadomí” má zadláždění řešeno tak, že střed komunikace tvoří pra-
videlné dlažební kostky, zatímco okraje jsou dlážděny odseky žuly. 
V západní části „Zadomí” jsou opět plochy odlišeny rozdílnou dlaž-
bou – pochozí pás je vydlážděn pravidelnými dlažebními kostkami 
a oddělen jednořadým pruhem, zbytek plochy je vyplněn žulovými 
odseky. V západní části „Zadomí” navíc proběhla překládka pod-
zemních sítí. Celkové náklady stavebních prací na nově oprave-
ných částech „Zadomí” dosáhly částky 9 754 714,62 Kč včetně DPH.
Novoměstské „Zadomí” však nebylo vždy romantickou uličkou 

kolem náměstí. Vzniklo při obnově města Pernštejny, po zhoub-
ném požáru v roce 1526. U nově postavených domů z kamene 
a cihel byl zachován původní půdorys, ale mezi ohrazenými dvorky 
a hradbami vznikl prostor obíhající ze všech čtyř stran historický 
střed města. Zadomí mělo původně významnou úlohu při obraně 
hradeb a obsluze bašt proti případným útočníkům. Postupem času 
toto místo ztratilo svůj obranný účel a bylo užíváno k hospodář-
ským potřebám. Ještě na konci 19. století chovali někteří občané 
na dvorcích mezi měšťanskými domy a hradbami hospodářská zví-
řata a na „Zadomí” se nacházelo 18 hnojišť. Po snížení hradeb na 
východním „Zadomí” se příchozím otevřely nádherné výhledy do 
údolí řeky Metuje, která ze tří stran obtéká skalní ostroh. Přesto 
ještě v druhé polovině 20. století bylo spíše skladištěm různého 
stavebního materiálu a odložených věcí. 
Dnes se můžeme těšit z krásné podoby této jedinečné uličky, která 
koresponduje se vzhledem celého historického centra, a navíc po-
skytuje dechberoucí rozhled do krajiny Nového Města nad Metují.

Michaela Mináriková

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

Jízda na kole po městě 2021
Od konce srpna to v Hildenu opět znamená: Nasednout na jízd-
ní kola a vyrazit! Město ležící na řece Itter se od 29. srpna do 18. 
září 2021 zúčastní celosvětové akce „Jízda na kole po městě – jízda 
na kole pro dobré klima”, ke které se už přihlásil okres Mettmann. 
Zde se nebere na zřetel sport. Všichni mohou svou účastí přispět 
k ochraně klimatu, poukázat na zvýšenou propagaci jízdy na kole 
v Hildenu a nakonec mít i radost ze samotné jízdy na kole.
Účastnit se mohou všichni, kteří v Hildenu žijí, pracují, navštěvují 
hildenskou školu, jsou členem nějakého hildenského spolku nebo 
jsou činní v nějakém hildenském zařízení. Přepokladem pro účast 
je pouze mít jízdní kolo a přihláška na www.stadtradeln.de. Hilden 
v okrese Mettmann zvolit jako obec a připojit se ke stávajícícm 
týmům nebo s kolegy, přáteli či rodinou vytvořit nové družstvo. 
A poté vyrazit na kole a najeté kilometry zapsat online. Lidé, kteří 
vše raději zapisují ručně, si mohou od 29. srpna vyzvednout lístek 
pro zapisování kilometrů ve vestibule radnice. „Každý ujetý kilome-
tr platí, je jedno jestli  5 nebo 500. Já už jsem se přihlásil a budu více 
k vidění na jízdním kole. Hilden vyhlásil klimatickou nouzi. Úspora 
CO2 tímto způsobem je příkladem pro ochranu klimatu. Potěší mě 
všichni, kteří tuto akci podpoří,“ vysvětluje starosta Claus Pommer.

Hilden nabízí dobré podmínky pro jízdu na kole. Při celkové ploše 
26 kilometrů čtverečných zabírá síť cyklostezek přes 100 kilome-
trů. „Mnoho tras, které projedeme městem, jsou jen pár kilomet-
rů dlouhé. Tyto cesty jsou pro kolo jako dělané,“ zdůrazňuje Claus 
Pommer. Všechny informace přehledně  naleznete na www.stadtra-
deln.de/hilden.
Základní informace k jízdě na kole po městě. 
Jízda na kole po městě je soutěž, u které jde o to najet po dobu 
21 dní na jízdním kole co nejvíce kilometrů. Přitom je jedno, zda 
někdo jezdí každý den nebo jen občas. Každý kilometr se počítá 
– o to víc, pokud by jinak byl ujetý autem. Cílem akce je vyvarovat 
se co nejvíce CO2, chránit životní prostředí a zároveň mít radost 
z jízdy na kole. Jízda na kole ve městě není žádný závod jednotlivců, 
ale společný projekt, při kterém každá osoba přispěje tolik, kolik 
může a chce. Každý kilometr se počítá. Kromě hildenských občanek 
a občanů jsou zváni také ti, které zde pracují, jsou členem nějakého 
spolku nebo zde chodí do školy. Zda v Hildenu, v místě pracoviště či 
na dovolené – kdo bude soutěžit za město ležící na řece Itter, může 
sbírat kilometry i mimo hranici města.

Překlad: Věra Prokýšková
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Oslavy svátku seniorů Přednáška o alzheimerově 
chorobě v našem městě

o d b o r  s o c i á l n í c h  v ě c í

Odbor sociálních věcí pořádá ve dnech 13. až 17. září 2021 oslavy 
Svátku seniorů s drobným občerstvením a propagačními materiály, 
a to v Městské knihovně v Novém Městě nad Metují, vždy dopoled-
ne od 8 do 11 hodin.
Pondělí 13.09.2021 půjčovna (oddělení pro dospělé) 
a společenský sál
Představení Odboru sociálních věcí, MSSS Oáza, Klubu seniorů 
Dobrá pohoda a Mobilního hospicu Anežky České z Červeného Kos-
telce -  půjčovna.
Přednáška MUDr. Jiřího Veselého z kardiologické ambulance EDU-
MED, s. r. o., na téma „Jak předcházet a léčit srdeční a cévní one-
mocnění” s diskusí od 9 do 11 hodin – společenský sál.
Úterý 14.09.2021 společenský sál
Přednáška fyzioterapeutky MSSS Oáza o kompenzačních a hygie-
nických pomůckách - společenský sál.
středa 15.09.2021 půjčovna (oddělení pro dospělé) 
a společenský sál
Představení Odboru sociálních věcí a MSSS Oáza – půjčovna.
Přednáška Městské policie (bezpečnost v bytech a návštěva ne-
zvaných hostů, zajímavosti o Městské policii, aktuální bezpečnost  
v našem městě, diskuse) - společenský sál.
Čtvrtek 16.09.2021 půjčovna (oddělení pro dospělé)
Představení Odboru sociálních věcí, služeb MSSS Oáza a tísňové 
péče Život Hradec Králové, o. p. s  - půjčovna.
Pátek 17.09.2021 půjčovna (oddělení pro dospělé)
Představení Odboru sociálních věcí, služeb MSSS Oáza, Úřadu prá-
ce v Novém Městě nad Metují a Vodní záchranné a dopravní služby, 
s. r. o., Náchod – půjčovna.

Odbor sociálních věcí MěÚ Nové Město nad Metují 
ve spolupráci s OSOBNÍ ASISTENCÍ DOMOV DOMA, o. p. s. 

bude pořádat dne 23. září 2021 od 9 – 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 alzhei-
merovské 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

m ě s t s k á  p o l i c i e  n o v é  m ě s t o  n a d  m e t u j í

18.07.2021 v 00.53 hodin přijala MP oznámení o potyčce dvou mužů 
se zraněním, poblíž Osmy. Na místě MP společně zasahovala s PČR. 
Zraněnému byla zavolána záchranná zdravotní služba, která jej pře-
vezla do Oblastní nemocnice v Náchodě. Událost je dále v šetření 
PČR.
19.07.2021 v 09.30 hodin vyjížděla MP na žádost PČR k dopravní 
nehodě se zraněním, která se udála na silnici mezi Bohuslavicemi  
a Pulicemi. Na místě strážníci zhruba 2 hodiny usměrňovali dopravu.
31.07.2021 v 00.53 hodin MP společně s PČR přijala oznámení o rvač-
ce dvou mužů na ul. Komenského. Hlídky na místě zjednaly pořádek. 
Oba rváči byli zpacifikováni za použití donucovacích prostředků  
a převezeni na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové. 
Oba muži jsou dále v šetření jak PČR, tak MP.
05.08.2021 v 19.00 hodin došlo k opětovné poruše semaforů řídících 
vjezd na Husovo náměstí. Strážníci ihned přešli k ručnímu řízení  
a zavolali odborný servis, který závadu odstranil.
07.08.2021 ve 04.28 hodin byla MP požádána PČR o společný zásah 
v obci Libchyně, kde mělo údajně docházet ke rvačce tzv. feťáků. 
Na místě byla zjištěna partnerská hádka. Hlídky uklidnily situaci  
a přestupkové jednání bude oznámeno správnímu orgánu.
09.08.2021 ve 13.26 hodin vyjížděla MP na žádost HZS k asistenci při 
otevření bytu v ul. Husova, kde se měla nacházet zraněná seniorka. 
Na místě se hasičům z důvodu speciálního uzamčení dveří nepo-
dařilo byt odemknout, a proto MP dveře od bytu vyrazila. Zraněná 
seniorka byla předána do péče záchranné zdravotní služby.
09.08.2021 v 17.18 hodin byla MP přivolána k tragické dopravní ne-
hodě do obce Mezilesí, kde se střetl cyklista se zemědělským stro-
jem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že cyklista utrpěl zranění 
neslučitelná se životem a bohužel jakákoli první pomoc byla marná. 
Tato událost je o to tragičtější, že zde vyhasl mladý lidský život.

sledované období : 10.07.2021 – 10.08.2021
V tomto období MP řešila celkem 172 událostí. Dopravních přestup-
ků bylo 60, ostatní přestupky jsme zaznamenali v 9 případech. 
V měsíci červenci automatický radar provedl kontrolní měření  
u 34 645 vozidel. Ve 248 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší 
dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správní-
mu orgánu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
12.07.2021 ve 13.26 hodin MP přijala prosbu o odchyt neznámého 
hada, který byl v jednom z domů v Šerči. Na místě vyšlo najevo, že 
se jednalo o neškodnou užovku, tu strážník šetrně odchytil a ná-
sledně vypustil do přírody.   
16.07.2021 ve 20.10 hodin došlo na křižovatce poblíž obce Nahořany 
(odbočka na Českou Skalici) k další vážné dopravní nehodě. Při této 
nehodě se srazilo osobní vozidlo s nákladním, což mělo za násle-
dek zranění spolujezdkyně z osobního vozidla a téměř tříhodinovou 
úplnou uzavírku. I přesto, že křižovatka byla doplněna o vodící ku-
žely, má reflexní dopravní značení, stále se zde nedaří zabránit váž-
ným dopravním nehodám a jedná se o nejnebezpečnější dopravní 
místo v rámci Nového Města nad Metují a jeho okolí. Toto místo co 
do vážnosti následků, dokonce předčí i křižovatku „u Papežů.”
17.07.2021 ve 12.15 hodin byl na stanici MP přiveden senior, který byl 
nalezen v lese poblíž Nového Města nad Metují. Byl nezraněn, ale 
dezorientovaný a vůbec nevěděl, jak se do lesa dostal a kde byd-
lí, zároveň u něho nebyly nalezeny žádné doklady. MP se podařilo 
místo jeho bydliště zjistit, ihned tam byl odvezen a předán rodině, 
která jej již začínala zoufale hledat.

městská policie Nové město nad metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156
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m ě s t s k á  p o l i c i e  n o v é  m ě s t o  n a d  m e t u j í

Na přiložené fotografi i můžete vidět ovládací stanoviště umístěné 
na stanici Městské policie.

Miloš Kratěna, vrchní strážník     

09.08.2021 ve 22.05 hodin bylo MP nahlášeno pravděpodobné zata-
jení nálezu, na autobusovém nádraží Rychta. Konkrétně zde jeden 
hoch zapomněl batoh a když se po chvíli pro něho vrátil, tak zde již 
nebyl. Strážníkům se podařilo díky MKDS identifi kovat muže, který 
batoh odnesl. Následně byl u něho obsah batohu zajištěn a předán 
původnímu majiteli. Pachateli se zde podařilo prokázat, že si nález 
chtěl ponechat, a to i s ohledem na fakt, že samotný batoh vyho-
dil do odpadkového koše. Za tento svůj čin byl odměněn pokutou 
v řádu tisíců korun.
Na tomto posledním případě je opět vidět přínos MKDS (Městský 
kamerový a dohlížecí systém). Často dostávám otázky, zda jej roz-
šiřovat či nikoli. Pokud se nic nestane, tak občané spíše rozšiřovat 
nechtějí, pokud se ovšem něco stane, tak slýchávám slova: „Škoda, 
že zde nemáte kamery.“ Osobně i profesně zastávám názor, že ka-
mery nepatří do tzv. rezidenčních oblastí, jakou je např. František, 
ale rozhodně mají své opodstatnění v centrech měst s celou řadou 
restaurací, na uzlech hromadné dopravy a u důležitých křižovatek.
V Novém Městě nad Metují máme MKDS již osm let a jeho bez-
pečnostní význam je nesporný, zároveň musím uvést, že jsme ni-
kdy nemuseli řešit incident s jeho zneužitím, nebo únikem záběrů. 
V současné době máme v rámci města 11 kamer, což pokládám za 
dostatečné pokrytí a v budoucnu se chci soustředit spíše než na 
jeho rozšíření, tak na jeho zkvalitnění, abychom mohli číst např. SPZ 
i za snížené viditelnosti apod.

k u L t u r n í  a k c e

V sobotu 21. srpna jsme si připomněli dvojité výročí našeho rodá-
ka, spisovatele a fotografa Jindřicha Imlaufa (1881 - 1921).
Pamětní desku s jeho portrétem najdete na ulici Komenského, 
naproti Hotelu Rajská zahrada. Deska byla slavnostně odhalena 
starostou města, panem Petrem Hablem a 95letou praneteří Jind-
řicha Imlaufa, paní Janou Ropkovou z Prahy.  Někteří další příbuz-
ní přijeli až z Bratislavy. Setkání potomků sester Imlaufovy matky 
a dalších zájemců o novoměstské osobnosti  dokumentují násle-
dující fotografi e.

(EK)
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Září 2021
 

Město na skále - výstava fotografií Radovana Krtičky
Naše město očima fotografa, autora stejnojmenné knižní novinky,

která v září vychází. Přijďte se podívat, co se do knihy nevešlo.
Od 2. 9. do 15. 9. ve společenském sále knihovny, vstup je volný.

 

Dopolední čtenářský klub
Další z řady setkání a povídání si o literatuře, kultuře a umění. Pojďme si společně

číst a povídat si o tom. V pondělí 6. 9. od 9 hodin dopoledne v klubovně.
 

Město na skále - slavnostní křest knihy
Po dvaceti letech vychází nová fotografická kniha o našem městě. Fotografie

Radovan Krtička, text MUDr. Petr Minařík. Slavnostní křest proběhne
ve čtvrtek 9. 9. od 17 hodin ve společenském sále za účasti představitelů města.

Tento den také bude kniha uvedena do prodeje, cena 450 Kč.
 

Děti dětem - rumunský Banát
Mezinárodní projekt ZŠ Komenského má mnohaletou tradici.

Na výstavě uvidíte fotografie děti z proběhlých expedic.
Od 20. 9. do 29. 10. ve společenském sále knihovny, vstup je volný.

 

Noc literatury 2021
Další ročník na podporu současné evropské literatury je zde! Pořádáme společně

se zámkem rodiny Bartoňů z Dobenína a Městskou galerií Zázvorka.
Originální texty, zajímaví interpreti.

Koná se ve středu 22. 9., sraz je před zámkem v 18 hodin. Akce je zdarma.
 
 
 
 

Podle platných opatření Ministerstva zdravotnictví platí pro návštěvníky VNITŘNÍCH AKCÍ
povinnost mít nasazený respirátor a při vstupu do sálu (neplatí pro výstavy) se prokázat

negativním testem, dokladem o očkování nebo prodělání nemoci.
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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.mestskyklub.cz

Dvořák
Weber

Brahms

Předprodej vstupenek od 1. září 2021 od 9 hodin online na www.mestskyklub.cz nebo osobně 

v Informačním centru a v Městském klubu v Novém Městě nad Metují.  www.nofi.cz

25. září 2021 od 18 hodin
Sokolovna, Nové Město nad Metují

 Dirigent: Jaroslav Rybáček

 Hostující dirigent: Marek Klimeš

 Sólista:   Marek Pavíček (klarinet)

st  1. 9.    20:00   Zátopek
čt  2. 9.    17:30   Mimi šéf: Rodinný podnik
čt  2. 9.    20:00   After: Tajemství
pá 3. 9.    17:30   Spící město
pá 3. 9.    20:00   Shang-Chi a legenda o deseti 
                                                                   prstenech
so 4. 9.    17:30   Mimi šéf: Rodinný podnik
so 4. 9.    20:00   After: Tajemství
ne 5. 9.   10:00   Mimi šéf: Rodinný podnik
ne 5. 9.   17:30   Zátopek
ne 5. 9.   20:00   Atlas ptáků
po 6. 9.   17:30   After: Tajemství
po 6. 9.   20:00   Shang-Chi a legenda o deseti 
                                                                   prstenech

 

út  7. 9.    15:00    Šarlatán - BIO Senior
út  7. 9.    17:00    Shang-Chi a legenda o deseti 
                                                                      prstenech
út  7. 9.    20:00    Zátopek
st   8. 9.    20:00   Prvok, Šampón, Tečka a Karel
čt   9. 9.    17:30   Tlapková patrola ve filmu
čt   9. 9.    20:00   Spící město
pá 10. 9.   17:30   Mimi šéf: Rodinný podnik
pá 10. 9.   20:00   Zhoubné zlo
so 11. 9.   17:30   Shang-Chi a legenda o deseti 
                                                                     prstenech
so 11. 9.   20:00   After: Tajemství

    12. - 18. 9.  Festival české filmové komedie

 

www.kino70.cz
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Rozhovor k festivalu

V neděli 12. září 2021 začíná v našem městě 43. ročník Festivalu 
české fi lmové komedie. Položila jsem proto několik otázek řediteli 
městského klubu Zdeňku Krákorovi, který nám přiblíží průběh pří-
prav letošního ročníku. 

Jak ovlivnil covid-19 letošní přípravy?
Otázku, zda se festival bude moci uskutečnit, neovlivňovaly pře-
kvapivě vůbec úvahy o vládních nařízeních, či situaci, ale převážně 
nasazení fi lmových komedií. Kina byla až do května uzavřená, takže 
distributoři váhali s nasazováním fi lmů. Ještě v půlce června byly 
v plánu premiér pouze 4 komedie, takže by nemělo smysl festi-
val pořádat. Naštěstí ale nastal zlom a na konci června jsme mohli 
ohlásit, že festival bude. Čeká nás 12 komedií, což je maximální ka-
pacita festivalu vzhledem k projekčním dnům.

Jaká je ochota lidí chodit do kina?
Museli jsme samozřejmě přehodnotit celkovou strategii nasazová-
ní fi lmů, přistoupili jsme ke čtrnáctidennímu programu a hlavně 
– hrajeme denně! Tím se výrazně zvýšil počet projekcí. Díky tomu 
jsou naštěstí absolutní čísla dokonce vyšší než návštěvy z roku 
2019. Statisticky ještě nemáme všechna čísla analyzována, ale lze 
konstatovat, že výrazně méně chodí do kina mladší generace 15-30 
let. To lze přičíst pravděpodobně nařízením, kdy na kulturu je poža-
dováno potvrzení o očkování nebo test, a to často tito lidé nemají 
a nejsou ochotni kvůli kultuře tyto peripetie absolvovat. Avšak díky 
nasazení skvělých titulů lidé naštěstí do kina chodí. 

Budou v souvislosti s aktuální situací nějaké změny v organizaci 
festivalu?
Výrazné změny v organizaci nechystáme. Zatím neprodáváme pl-
nou kapacitu sálu, neboť vládní nařízení jsou nepředvídatelná 
a nikdy nevíme, co ty „nahoře“ napadne a jaký klacek kultuře zase 
hodí pod nohy. Každopádně vše plánujeme jako každý rok, v plném 
nasazení.

Jaký je rozpočet 43. ročníku a je těžší najít partnery festivalu?
Vzhledem k tomu, že v loňském roce kvůli covidu-19 byl rozpočet 
omezenější, rozpočet toho letošního bude velmi obdobný. Zís-
kali jsme větší podporu od Královéhradeckého kraje, ale naopak 
se ponížila rozpočtová částka města a pravděpodobně vzhledem 
k ekonomické situaci fi rem přijdeme i o část partnerů. Festival má 
dlouhodobě stabilní partnery, dochází jen  k drobným změnám. 
Za to jsme moc rádi, že nás partneři podpořili i v nelehké době 
pandemie. Ukazuje se, že dlouhodobá spolupráce se oboustranně 
vyplácí.

Na začátku srpna se sešla v Kině 70 porota festivalu. Jak hodnotila 
kvalitu letošních fi lmů a kdo v porotě v září zasedne?
Porota se sešla ve velmi podobné sestavě, chyběl – a bohužel chy-
bět nám bude – grafi k a malíř Vladimír Suchánek, který nás v led-
nu letošního roku opustil. Na jeho počest zůstane cena za výtvar-
ný počin. Porotci prošli náročným programem, kdy během 2 dnů 
zhlédli všech 12 komedií, dvě z nich dokonce díky premiérám v září 
v předfi nální verzi. I já jsem využil příležitosti a všechny fi lmy jsem 
zhlédl. Oceňuji hlavně žánrovou pestrost – od crazy komedií, čer-
ných, akčních či romantických. Proto věřím, že si každý divák svůj 
fi lm najde. Porota je samozřejmě daleko kritičtější než diváci, často 
se stává, že divácky úspěšné fi lmy porotou doceněné nejsou, ale 
i proto se oddělují hlavní ceny poroty a potom divácká cena za 
smích „Novoměstský hrnec smíchu“. Prozrazovat samozřejmě vý-
sledky nemohu, nechť je divák překvapen. Výsledky se dozvíme při 
slavnostním zakončení v sobotu 18. září. Dopředu mohu jen prozra-
dit, že cenu za nezapomenutelné role v českých komediích obdrží 
Petr Nárožný a bude v Novém Městě přítomen již od pátku, kdy 
domlouváme i besedu v naší kinokavárně.

Děkuji za rozhovor.
(EK)
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Otevírací doba knihovny
 od září 2021

Dospělí
Po  
Út 
St  
Čt  
Pá  
So  

Dětské
Po  
Út  
St  
Čt  
Pá  
So  

 
  8 - 18

  12 - 18
  8 - 18
  8 - 18
  8 - 16
  8 - 12

 
  8 - 18

  12 - 18
  12 - 18
  8 - 18

  12 - 16
  8 - 12
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Koncert Novoměstské fi lharmonie 

sobota 25. září 2021 / 18.00 / sokolovna / Nové město nad metují
Novoměstská fi lharmonie si už za léta svého působení získala 
spoustu věrných posluchačů, kteří si nenechají ujít ani jeden kon-
cert svých oblíbenců. Jaká je to čest a radost, která naplňuje nitro 
účinkujících při pohledu na ty známé tváře sedající si s nadšením 
na své místo v novoměstské sokolovně a napjatě očekávající kul-

turní zážitek. A právě k nim se teď obracíme s naší pozvánkou na 
příjemné strávení podvečera.
Nofi , v čele s dirigentem Jaroslavem Rybáčkem se opět představí 
novoměstskému publiku s unikátním programem nabitým nejlep-
šími kousky z dílen velikánů A. Dvořáka, C. Webera a J. Brahmse. 
Můžete se těšit na zvukomalebnou Českou suitu, brilantní klarine-
tový koncert nebo rozverné Uherské tance. Dále se dozvíte mnoho 
zajímavého ze života A. Dvořáka, který tento rok slaví 180. výročí. 
Jako hosté vystoupí hostující dirigent Marek Klimeš a vynikající kla-
rinetista Marek Pavlíček, student JAMU Brno, který patří mezi mladé 
nadějné umělce nové hudební generace. 
Předprodej vstupenek bude zahájen ve středu 1. září 2021 od 9.00 h.
ON-LINE na www.mestskyklub.cz nebo osobně v IC Nové Město nad 
Metují (tel.: 491 472 119). 
Srdečně vás také zveme i na další koncerty Nofi , na kterých se 
můžete zaposlouchat do hudby plné emocí, a to v neděli 26. září 
v kostele v Neratově v rámci ZUŠ Open, v sobotu 9. října v SC Kino 70 
v Dobrušce, v neděli 10. října v sokolovně v České Skalici a v sobotu 
16. října v Obecním domě v Brně v rámci mezinárodního hudebního 
festivalu Moravský podzim … více na www.nofi .cz

(IR)

Členové Klubu fotografů Nové Město nad Metují 
spolku Poznávání zvou na výstavu fotografi í

I tak lze vidět město Nové město nad metují
Galerie Na schodech, Městský úřad Nové Město nad Metují. 

Otevřeno podle provozní doby úřadu. 1. 9. – 30. 10. 2021

Wystawa fotografi czna Klubu fotografi cznego stowarzyszenia
Poznávání Nové město nad metují

Pohledy a vize XV - 10. 9. 2021 -  29. 9. 2021
Pijalnia Wód Mineralnych / Duszniki-Zdrój,  WERNISAZ WYSTAWY 10. 9. 2021 / 17:00

Sekce fotografů regionu Náchod, Městský klub v Novém Městě nad Metují, 
Zámek rodiny Bartoň-Dobenín, Nové Město nad Metují
a Klub fotografů Nové Město nad Metují spolku Poznávání
vás zvou dne 4. 9. 2021 v 10 hodin 
na slavnostní otevření výstavy fotografi í 
z přehlídky fotografi cké tvorby „FOtOGRaFIE 2021“
Galerie Za pokladnou a arkády zámku rodiny Bartoň-Dobenín, 
Nové Město nad Metují.
Otevřeno podle provozní doby zámku. Výstava potrvá do 31. 10.

Výstava fotografi í

Výstava Pohledy a vize XV Duszniki-Zdrój

FOTOGRAFIE 2021
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Domov v Evropě 
Po několika odkladech mohla být 10. srpna 2021 na ZŠ Malecí za-
hájena společná výstava fotografi í hildenské a novoměstské mlá-
deže na téma Domov v Evropě. Vernisáž zahájil starosta města 
Petr Hable společně s paní ředitelkou Mgr. Pavlou Smolovou, za 
přítomnosti delegace z Hildenu a dalších milých hostů. Z Hilde-
nu přijeli zástupci mladých fotografů, vedoucí projektu Dr. Sandra 
Abend a fotograf Michael Ebert. Za naše město se tohoto projek-
tu zúčastnily děti z fotokroužku při ZŠ Malecí pod vedením Evy 
Vincencové, Jarmily Valterové a Zdeňka Mudrocha. Tento společný 
projekt má návštěvníkům výstavy přiblížit život v obou partner-
ských městech očima mládeže. Jak vnímají svoje město, svůj do-
mov? To se pokusili mladí autoři velmi zdařile zachytit na svých 
fotografi ích. Projektu se celkem účastnilo 54 mladých fotografů ve 
věku od 7 do 21 let. Přejeme jim hodně dalších zdařilých snímků 
a tvůrčích úspěchů. 

Eva Vincencová

Krásného úspěchu dosáhl Marek Semerák (11 let, ZŠ Malecí), který 
zvítězil v celostátní soutěži Mladí fotografují památky. Tato soutěž 
je jednou z největších světových akcí pro mladé do 21 let a u nás 
ji pořádá od roku 2007 Sdružení historických sídel Čech a Moravy. 
Celá akce má podpořit zájem o naše kulturní dědictví. Do letošní-
ho ročníku soutěže přišlo celkem 298 snímků od žáků a studentů 
základních a středních škol a porotu nejvíce zaujala Markova fo-
tografi e Zámecké zrcadlení. Slavnostní vyhlášení proběhlo v krás-
ných prostorách Národního muzea v Praze. Markovi moc gratulu-
jeme k vítězství v tak náročné konkurenci a děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy.

Eva Vincencová

DIE EUROPÄISCHE 
HEIMAT

DOMOV V EVROPE

DOMOV JE MÍSTEM, KDE SE CÍTÍME DOBŘE 
A TRÁVÍME VĚTŠINU ČASU NAŠEHO ŽIVOTA.

HEIMAT IST DA, WO WIR UNS WOHLFÜHLEN UND 
DIE MEISTE ZEIT UNSERES LEBENS VERBRINGEN. 

VÝSTAVA 

HEIMAT IST DA, WO WIR UNS WOHLFÜHLEN UND 

Nové Město nad Metují 
Školní 1000, okr. Náchod

10.8.2021 | 14:00 h

Zahájení výstavy ve vestibulu 
základní školy
Ausstellungseröffnung im Foyer 
der Grundschule

Vítězné foto
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sPŠ se mění před očima
Dnes je 1. září. Tisíce dětí, žáků a studentů, spolu se svými učiteli 
a také rodiči zahájily nový školní rok. Jaký asi bude? Snad všichni 
jsme dnes vstupovali do školy s jediným přáním: „Ať je tento rok 
zase tím normálním školním rokem se všemi radostmi i starostmi, 
které školní život s sebou přináší!“ Jsou věci, které však neovlivní-
me, musíme se jen přizpůsobit a myslím, že minulý školní rok jsme 
zvládli dobře.
Ani o prázdninách nebyl ve škole klid. Konečně se rozběhly prá-
ce na rekonstrukci fasády a oken školy. Budova tak získá moder-
ní vzhled, zlepší se podmínky výuky ve třídách, dojde k úsporám 
energie. Celá rekonstrukce přinese užitek nejen samotné škole, 
ale i městu a jeho obyvatelům, každý má rád hezké věci a k těm 
určitě patří i upravené domy a veřejné budovy. Pokud budete mít 
cestu okolo, určitě si všimnete, že už došlo k výměně oken napří-
klad v tělocvičně, případně i v dalších částech velmi členité budo-
vy průmyslovky, která tak dostane nový krásný kabát.
Jestli se chcete o naší škole dozvědět víc, podívejte se na www.
skolynome.cz, případně se po domluvě přijďte osobně podívat. 
Úpravy interiéru a modernizace vybavení probíhají neustále, mu-
síme držet krok s dobou.
Všichni bychom měli mít na paměti slova Jana Amose Komenské-
ho: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou 
jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minu-
lost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

Mgr. Eva Cohornová

Etická a estetická výchova v sPŠ
Etická a estetická výchova je důležitou součástí života studentů. 
Prolíná se napříč celým výchovně-vzdělávacím procesem, a to  
v takové míře, která souvisí s náplní a cíli jednotlivých předmětů. 
Pro vývoj mladých lidí je podstatné, jak vnímají sebe sama, svoje 
vrstevníky, rodiče, přátele, lidi, se kterými se setkávají na soukro-
mé i profesní úrovni. Je také neméně podstatné, jak se k druhým 
chovají, jak je respektují a vyjadřují svoje postoje.
Etika ani estetika nejsou zařazeny jako samostatné předměty, 

Drazí čtenáři, 
po prázdninové přestávce opět u řádků, které pravidelně přibli-
žují aktuální dění v naší škole. Věříme, že jste si letní měsíce užili 
ve zdraví, které nás všechny bude, jak doufáme, dál doprovázet. 
Zářijové číslo našeho okénka je věnované informacím, které jsou 
nezbytnou součástí každého začátku školního roku.

Co je nového? V jakém duchu se ponese nový školní rok?
Zahájení školního roku proběhne ve středu 1. září, a započne tak 
čas shromažďování posledních přihlášek ke studiu a následné do-
mlouvání rozvrhů.

NEPŘEHLÉDNětE              

Naše škola nadále přijímá nové žáky!
Pokud máte zájem navštěvovat naši školu, neváhejte nám zaslat 
elektronickou přihlášku, a to do 5. září 2021 na odkazu: www.zus-
novemesto.cz/102/Prihlaska/. Nové žáky přijímáme do všech obo-
rů: hudebního, výtvarného, tanečního i literárně - dramatického. 
V hudebním oboru upřednostňujeme zájemce na žesťové nástroje, 
nicméně přihlášky můžete zasílat na všechny námi vyučované ná-
stroje. Výčet jednotlivých oddělení a vyučované nástroje nalezne-
te na našich webových stránkách, stejně  jako kontakty v případě, 
že budete mít jakékoli dotazy. 

ale jsou součástí každodenního života školy a také studia jiných 
předmětů. V minulém školním roce studenti neměli možnost ab-
solvovat různé programy a přednášky na tato témata. Proto bylo 
potřeba najít jiný způsob, jak studenty v tomto směru vzdělávat. 
Jednou z možností byla komunikace třídních učitelů v třídnických 
hodinách.
V rámci těchto hodin třídní učitelé informovali studenty o různých 
nebezpečích číhajících na internetu, jako jsou kyberšikana a další 
často skrytá nebezpečí. Studenti se dozvěděli, jaká bezpečnostní 
pravidla je důležité respektovat při používání internetu a čemu se 
naopak vyhnout.
V rámci hodin anglického jazyka škola spolupracovala s rodilou 
mluvčí. V hodinách 3. ročníků s ní studenti diskutovali na téma 
„Vzdělávací systém v Anglii“. Kromě autentického vyprávění  
o vzdělávacím systému zároveň zmínila osobní zkušenost se šika-
nou v anglických internátních školách ze strany spolužáků. Popsa-
la situace, kdy se se šikanou sama setkala a jak to řešila.
Ve škole probíhají úpravy vnitřních prostor. V návaznosti na tyto 
úpravy se mění i výzdoba a vzhled interiéru. Součástí změn jsou  
i například motivační citáty instalované v prostředí celé školy. Stu-
denti tak mají možnost se zamyslet nad významem toho, co jim 
citát sděluje a pracovat s odkazem textu.
V minulém roce bylo vzdělávání studentů složité kvůli online výu-
ce. Bylo to dané nejen vzdáleností mezi vyučujícím a studentem, 
ale také technickým vybavením, kvalitou připojení, vnitřní motiva-
cí studentů, rodinným prostředím, přístupem, zájmem o předmět, 
ochotou spolupracovat a chovat se fair play. Pro obě strany to bylo 
neobvyklé a určitě o dost složitější než prezenční výuka. Hodně 
záleželo na snaze obou dvou stran najít řešení. Naším cílem bylo, 
je a bude vždy podporovat a rozvíjet všechny stránky osobnosti 
studenta a být tady pro ně bez ohledu na to, jaký předmět vyuču-
jeme. Neovlivňujeme jen intelektuální stránku osobnosti, ale také 
tu emocionální a osobní rovinu studenta. Tento přístup je důležitý 
pro výchovu zdravých, zodpovědných, pracovitých, sebevědomých, 
schopných, ale zároveň dobře se chovajících mladých lidí.

Mgr. Jana Petráčková

Přijímací zkoušky do tanečního oboru proběhnou ve středu 1. září 
od 16.00 h. Zkoušky budou probíhat v tanečním sále ZUŠ. 
Těšíme se na vás! 

Jako každý rok se celý pedagogický sbor těší na své žáky! Na ty 
stávající i nově příchozí. Začne totiž opět ten krásný kolotoč, ve 
kterém rostou noví hudebníci, výtvarníci, tanečníci a divadel-
níci. Učitelé si nejen plánují, čemu se budou věnovat se svý-
mi žáky, ale také se chystají na vlastní sebevzdělávání, aby byli 
svým žákům vzorem. Rozvoj svého talentu a zájmu je nekončící 
a krásná cesta. Rádi budujeme v našich žácích vztah k umění.  
A takový vztah, jako každý jiný, je třeba s láskou udržovat, vyživovata 
kořenit. V takovém duchu si přejeme, aby se nesl celý školní rok!  
S láskou k umění, které obohacuje naše životy. Vstupujeme do září 
2021 a věříme, že je před námi klidný školní rok, který bude přát 
živému setkávání, výuce ve škole a spoustě krásných kulturních 
akcí, které naše škola bude pořádat, nebo se jich bude účastnit. 

Přejeme všem pevné zdraví, dávku trpělivosti a také přetrvávající 
zodpovědnost. Jistě se nám podaří prožít zcela odlišný rok, oproti 
tomu předešlému.

ZUŠ Bedřicha Smetany a Lucie Kotěrová
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Rekonstrukce kláštera slibuje zajímavý multifunkční prostor

Běžíme s Vo-Cečkem pro NONU 2021

Poté, co byl dokončen převod vlastnictví historického objektu 
z řádu Milosrdných bratří na Římskokatolickou farnost v Novém 
Městě nad Metují byla zřízena společnost „NOK“, s. r. o., (Novoměst-
ský klášter – pozn. autora). Jednatele společnosti Mgr. Jana Součka 
jsme se zeptali na aktuální stav rekonstrukce a hlavně na aktuali-
zovaný záměr na oživení rozsáhlých prostor:
„V současné době provádíme úpravy bývalých kanceláří na zázemí 
naší klášterního s. r. o., a též jsme museli opravit rajskou zahradu, 
která trpěla zatékáním a vlhkostí a bude v budoucnu součástí pro-
vozu restaurace. Ostatní investice budou v režii provozů, které si 
daný segment dlouhodobě pronajmou. Kromě toho se jednotlivé 
provozy budou fi nančně podílet na celkové rekonstrukci inženýr-
ských sítí, topení, venkovních prostor, části mobiliáře apod.  Celé to 
bude vycházet z architektonického záměru, na kterém se ale ještě 
pracuje.“

V květnu jste zmínil některé z dílčích projektů revitalizace kláštera. 
Jaká je situace nyní na konci léta?
„Aktuálně pracujeme s pěti projekty, jejich názvy jsou zatím jen 
pracovními verzemi; společně restaurace „U Milosrdných“ s pivova-
rem „Srdeční záležitost“. V této oblasti můžeme navázat na vcelku 
dobrou pověst nedávné učňovské kuchyně, jídelny a čajovny, kte-
rou si novoměstští ještě mohou pamatovat. V pivovarnictví bychom 
rádi oživili místní tradici, jejímž představitelem byl např. v polovině 
19. století otec Bedřicha Smetany. Doufám, že nevyzradím příliš, 
když zmíním, že budoucí novoměstské pivo ponese název „Ví bůh“.
Dalším projektem by měla být pekárna „Nové těsto“. 
Dále zahrada a víceúčelová hala se zázemím „Misericordia“ mj. pro 
komunitní setkávání a volnočasové vyžití občanů i návštěvníků 
města včetně třeba neorganizované a „nezařazené“ mládeže.
V rámci projektu byty „Na klášteře“ počítáme s vestavbou a dlou-
hodobým pronájmem osmi bytových jednotek. S tím by došlo 
k propojení s chodbami a schodištěm vedoucími na půdu, se vstu-
pem do oratoře a kancelářského HUBu.
A to by byl onen pátý projekt: klášterní „START up HUB,“ aneb pro-
najmi si stůl, židli a co-workingový prostor s přístupem jak z bytů, 
tak z restaurace“.
Nedílnou součástí celého projektu jsou duchovní a kulturní roz-
měr kostela. Právě historický odkaz kláštera (hospital, apatyka, 
víra, lékařství) spolu s duchovním rozměrem kostela a chystanými 
volnočasovými a komerčními aktivitami dávají jedinečný prostor 

V neděli 1. 8. 2021 se uskutečnil již 5. ročník charitativního běhu 
Běžíme pro NONU. Tuto akci pořádá tradičně Volejbalové centrum 
Nové Město nad Metují. Připraveny byly tři trasy: 3 km, 6,8 km a 10 
km, které začínaly a končily na nádvoří restaurace a hotelu Rajská 
zahrada, která byla ofi ciálním partnerem této akce. Pro sportovce 
i diváky byl k dispozici doprovodný program: skákací hrad pro děti, 
možnost sportovní masáže, malování na obličej či okénko zdravo-
vědy.
I když počasí bylo nejisté, akce se velmi vydařila a navíc se v rámci 
ní podařilo vybrat 9.200 Kč, které jsme osobně převzali od zástupců 
Vo- Cečka. Tyto peníze budou sloužit k podpoře našeho Stacionáře 
NONA.
Ráda bych touto cestou poděkovala pořadatelům, všem dobro-
volníkům, fotografům, sponzorům a samozřejmě hlavně běžkyním 
a běžcům, kteří si přišli zasportovat a podpořit dobrou věc.

Za Stacionář NONA Markéta Hanušová

pro setkávání, duchovní a kulturní život a podnikatelské, komerční 
aktivity ve vzájemné symbióze.
„Občanům Nového Města nad Metují mnohé z výše uvedeného 
dlouhodobě dlužíme a klášter tu jako jedna z dominant města stojí 
a, myslím, že si přímo o takové širokospektré využití říká,“ dodává 
J. Souček s tím, že „jsme ale stále v přípravné fázi, s rozdílnou do-
bou rozjezdu jednotlivých programů; nicméně počítáme realisticky 
s úplným dokončením proměny kláštera někdy v roce 2031.“

David Šnajdr



Odhalení informačního panelu o děkanu Janu Karlu 
Rojkovi v Budyni nad Ohří

Zveme vás na rozloučení s Festivalem zážitků

V letošní poslední červencový den se dočkal děkan Jan Karel Rojek 
znovu pocty v Budyni nad Ohří. 
Novoměstští spoluobčané asi vědí, že v nice Společenského domu 
na Husově náměstí, v místech, kam ukazuje ruka zakladatele na-
šeho města Jana Černčického z Kácova, je umístěn panel o životě  
a díle obrozeneckého kněze, historika a mecenáše Jana Karla Roj-
ka (1804 – 1877). V Novém Městě a Bohuslavicích nad Metují půso-
bil k radosti svých farníků více než 30 let, než byl donucen v roce 
1862 odejít do Budyně nad Ohří. Budyňští si tuto nevšední osob-
nost také oblíbili. Vždyť Jan Karel Rojek za 15 let intenzivní práce  
v jejich regionu nejen sesbíral materiál pro Dějiny Budyně nad 

Pojďte s námi v sobotu 18. září 2021 společně uzamknout letošní, již 
třetí sezonu Festivalu zážitků. Sejdeme se v Hronově, městě s tradi-
cí ochotnického divadla. Akce zůstane věrna letošnímu prázdnino-
vému programu a ponese se v duchu tradic. V parku Aloise Jiráska 
si budete moci užít jarmark certifikovaných regionálních výrobků, 
prohlédnout si ukázku řemesel, jako je paličkování či zpracování 
lnu a výrobky  dalších tvůrců z blízkého okolí.  Připravena bude zá-
bavná stezka po stopách letošních prázdninových zážitků, loutkové 
divadlo, hudba a občerstvení. Těšíme se s vámi všemi na viděnou.

Markéta Tomanová

Ohří, které pak vydal jeho žák – učitel, archivář a muzejník Antonín 
Janda, ale byl také u zrodu tamní záložny, světil prapor pěveckému 
spolku Bivoj, nechal opravit kostel v Nížebohách či postavit kaplič-
ku v Pístech, úplně první u nás zasvěcenou Anežce České, ale pře-
devším se zajímal o své farníky, uměl jim poradit a povzbudit je.
Zástupci Matice české a další příznivci se sjeli do Budyně 31. 7. 2021 
před polednem a nejdříve navštívili krásný vodní hrad s krokodý-
lem, alchymistickou dílnou a od roku 1997 i se znovu otevřeným 
Jandovým muzeem. Ve 14.00 hodin jsme se pak sešli před koste-
lem sv. Václava na Mírovém náměstí. Promluvil pan starosta Me-
dáček, pan místostarosta Kindl a pan farář Čepl. Já jsem přítomné 
pozdravila za Nové Město nad Metují a připomněla důležité mezní-
ky působení J. K. Rojka v Budyni. Přítomen byl se svou rodinou také 
umělecký kovář, který vytvořil důstojný stojan pro panel.
Po prohlídce kostela jsme se přesunuli ke hrobu J. K. Rojka na 
hřbitově u kostela Panny Marie Sněžné. Náhrobní kámen z pískov-
ce s textem o JKR působí zvláštně pokorným, prostým dojmem. 
Prohlédli jsme si kostel, zazpívali u varhan a našli pak mezi hroby 
i jeden, kde odpočívá Rojkův kaplan a následovník – děkan Josef 
Moc. Cestou z Budyně do Litoměřic jsme se ještě s paní Kroupovou 
zastavily u Rojkem založené kapličky v Pístech. A pan děkan nás 
zřejmě podpořil a poslal nám do cesty milého poutníka. Když jsme 
se ho zeptaly kudy ke kapli, přisedl do auta, že do Píst zrovna jde, 
navíc znal dalšího dobrého člověka, který měl (už dva týdny) klí-
če od kapličky, takže jsme mohli vstoupit i dovnitř a pozdravit se  
s Anežkou Českou na obraze. Paní Kroupová, profesí pozlacovač-
ka, slíbila, že ji brzy trošku opráší - zaslouží si to. Byl to slunný  
a slavnostní den. Určitě všem doporučuji návštěvu Budyně a okolí. 

Markéta Mrázková

od 14.00 hod.

Slavnostní
ukončení

sezóny
Festivalu
zážitků

18. 9. 2021 HRONOV
Park Aloise Jiráska

dětské dílny    hudba    divadlo     zážitková stezka
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Pátý ročník mysliveckého tábora na Pavlátově louce
Od 11. do 18. 7. 2021 se uskutečnil již v pořadí pátý ročník mysli-
veckého tábora na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. 
Krásné zalesněné údolí při březích Libchyňského potoka hostilo 
65 dětí ve věku od šesti do patnácti let. Podobně jako v předešlých 
letech měly děti možnost se nejen sportovně vyžít, ale především 
získat a prohloubit si znalosti z oblasti naší přírody a myslivosti 
formou různých her a soutěží. A nejen to. Tábor navštívila i řada 
hostů, kteří dětem předvedli svůj program. Velký dík patří mimo 
jiné i novoměstským hasičům, kteří dětem předvedli ukázky ze své 
činnosti a nechybělo ani vodní osvěžení všech účastníků tábora na 
koneci programu, které všichni v parném dni s radostí uvítali. Le-
tošní tábor se konal opět za přísných hygienických opatření vzhle-
dem ke covidu, proběhl bez vážnějších zdravotních komplikací  
a děti  byly v pořádku vráceny svým rodičům. Jako organizátoři 
jsme rádi, že můžeme v areálu Pavlátovy louky tento tábor provo-
zovat a za to patří dík i pronajímatelce prostor a kuchařkám, které 
se o nás po celou dobu tábora staraly.

Jitka Vaňková Přibylová, předsedyně KPK OMS Náchod
Foto: Zlatko Hála

Reportáž z afriky 2. díl a „Cesta do minulosti“
V minulém díle skautského zápisníku jsme nahlédli do táborové-
ho života šonovského oddílu. Druhý týden tábora s sebou přine-
sl několik vrcholných zážitků. Mezi ně patří samozřejmě slibový 
oheň v poslední večer. Jedna nová skautka a tři skauti slíbili věr-
nost skautským ideálům a vlasti, službu Nejvyšší Pravdě a Lásce, 
snahu činit svět lepším místem pro všechny a odhodlanost a při-
pravenost pomáhat bližním skrze zdokonalování své osoby. Nová 
světluška a nové vlče se zavázali tyto ideály hledat a snažit se  
o jejich dodržování. V druhé půlce tábora také jednotliví táborníci 
dokončovali podmínky odbory „Mladá Afričanka – Mladý Afričan“ 
a „Afričan – Afričanka“. Podmínky byly různorodé - od procház-
ky naboso přes noční hru či stezku odvahy až po konání dobrých 
skutků, pouť pro vodu ke studánce vzdálené 2 kilometry či třeba 
pojídání sušených cvrčků a moučných červů. O třetí vrcholný zá-
žitek se postaral náš milý bratr Karel Pfeiffer, který nás vzal do 
míst, kde novoměstští skauti tábořili před 75 lety (to je ta „cesta do 
minulosti“). Upřímně, vzhledem k tomu, že Karel oslavil v červnu 
osmdesáté páté narozeniny, čekali jsme lehčí trať. To jsme se ale 
přepočítali. Níže je popis přímo od Karla.

Autor: Jakub Pěnička
středa 21.07.2021
40 novoměstských skautů z tábora v Dědově se sešlo v Suchém 
Dole, odkud jsem skupinu vedl k Suchodolské Niagaře, dále pak 
do Hajkovy rokle a odtud na hlavní cíl této výpravy: Velmi obtížný 
výstup na vysokou skálu, kde v roce 1946 tábořili dědové a pradě-
dové těchto dětí. Pro obtížnost terénu (vyfotografovat se to nedá) 
bylo třeba obejít kámen po úzké stezce (10cm), když dole zela vel-
ká propast. Starší junáci však dokonale zajistili bezpečnost všech 
účastníků. Nahoře jsme si tradičně zazpívali skautskou hymnu.
Pod jmenovanou skalou jsme se vtěsnali do „Mechové rokle“, jak 
ji kdosi takhle nazval. Na závěr výletu se všichni museli prodírat 
velmi hustým porostem - buď uschlých větví, vysokého borůvčí  
a jiných rostlin. Problém byl jediný, najít jestli v tom porostu není 
díra, kterých ve skalním porostu bylo hodně. Co bylo nejdramatič-
tější se vyfotografovat nedalo (museli jsme se prodírat i po čty-
řech plazením). Všichni účastníci si počínali obdivuhodně a od-
vážně, nikdo ani nepovzdechl a společnými, musím zvýraznit, že 
společnými silami, 5 hodin v terénu úspěšně a s radostí zvládli. 
Všichni zaslouží uznání. Malá skupina si vyžádala ještě návštěvu 
ke Stříbrným vodopádům. Možná to udiví, ale převážně ti nejmenší  
a nejmladší ze skupiny. Později Péťa Balling donesl a položil dlou-
hý kmen stromu na důležitou skálu a umožnil tak vstup dalším 
zájemcům.

Autor: Karel Pfeiffer

Pokračování (Jakub Pěnička):
21 účastnic a účastníků nepokračovalo s Karlem ke Stříbrným vo-
dopádům, ale vydalo se na 11kilometrový pochod přes Hvězdu  
a kiosek U Malíků na Ostaši zpět do tábora. Na druhém ze jmeno-
vaných bodů došlo na další dělení skupiny, kdy 14 nejodvážnějších 
vyrazilo ještě dobýt vrchol Ostaše. Z něj pak sestoupili Frýdlant-
skou stezkou a okolo „Jelena“ do tábora dorazili okolo 20:30. Guláš  
i sprcha zaslouženě chutnaly.

Dovětek (Jakub Pěnička):
Přestože jsme tak učinili již na místě, rád bych zde ještě jednou 
vyslovil velké díky Karlovi za výpravu „do minulosti“ a „do divoči-
ny“. Asi jsem nikdy obtížnějším terénem nešel. Když jsme z Hajkovy 
rokle vylezli strání na žlutou značku a výprava se znaveně svalila 
do borůvčí, Karel se opřel o svoji hůlku a povídá: „Tak si chvilku 
odpočiňte, a když budete chtít, mám pro vás přídavek“. A pak nám 
zatleskal za to, jak jsme to zvládli. Jednou bych chtěl mít taky ta-
kový elán… v pětaosmdesáti letech!

Poslední „ahoj“, Bagheero
Když jsem do červnového čísla Novoměstského zpravodaje psal 
článek o životě Zdeňka Svobody – Bagheery, nevěřil bych, že již 
do zářijového čísla budu psát o něm znovu, tentokrát však zprávu  
o poznání smutnější. Bagheera se vydal na svoji poslední plav-
bu v úterý 27. července 2021. Novoměstský skauting a Nové Město 
nad Metují jako takové přišlo o významnou osobnost, která byla  
a i nadále bude pro ostatní velkou inspirací. Bagheera odešel po-
klidně a mohlo by se říci, že trochu příznačně, v přírodě, kterou tolik 
miloval. Naposledy jsme se s naším admirálem rozloučili následu-
jící pátek 6. srpna. Vzpomínkový (protože smuteční není to vhodné 
slovo) obřad se konal v kině a dorazilo na něj řádově zhruba 200 
– 250 lidí. Jednalo se nejen o skautky a skauty z Nového Města, ale  
i z ostatních středisek okresu a představitele vodních skautů  
z Hlavního kapitanátu. Byli přítomni Bagheerovi sousedé, kolego-
vé, kamarádi a známí. Písničky od táborového ohně proložilo pro-
mítání fotografií z Bagheerova bohatého života a vzpomínky alba-
trosáků. Ti také celý obřad organizovali, protože Bagheera neměl 
bližší rodinu. Byl jsem požádán několika lidmi, abych jim za tuto 
poslední službu jejich admirálovi a kapitánovi poděkoval, činím 
tak tedy touto cestou.
„Bagheero, tak ahoj!“

Autor: Jakub Pěnička

z e  s k a u t s k é h o  z á p i s n í k u
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Klub seniorů Dobrá pohoda / Okénko pro naše seniory – září 2021

Čtvrtek 2. září 2021 – setkání ve 14.30 h. v kině
Naše pozvání přijal pan starosta Petr Hable. Těšíme se na 
besedu o novinkách i problémech našeho města. Připravte 
si dotazy.
Úterý 7. září 2021– setkání ve 14.30 h. v kině
Bude se pro nás promítat fi lm „Šarlatán“.  
Hlavní roli hraje Ivan Trojan.   
Čtvrtek 16. září 2021 – setkání v 8.00 h. u kina
Odjíždíme malým autobusem do Olešnice. Podíváme se 
k nové rozhledně, navštívíme muzeum, kde nám paní Bezsta-
rosti poví něco o historii a současnosti Olešnice, podíváme 
se na pohyblivý betlém. Zajedeme k chatě Jurášce na oběd. 
Zájemci si mohou koupit v pivovaru olešnické pivo Agent.

Čtvrtek 23. září 2021 – setkání ve 14.30 h. v kině 
Paní Pavla Potůčková pro nás připravila vyprávění o Bedři-
chu Smetanovi. Zahraje nám několik ukázek z jeho tvorby.
Čtvrtek 30. září 2021 – setkání ve 14.00 h. na autobusovém 
nádraží. Pojedeme směrem k České Skalici. Paní Eva Balá-
žová pro nás připravila procházku do Dubna, kde bude malé 
pohoštění. Zpět do Nového Města pojedeme opět autobu-
sem. 
org. paní V. Mimrová
Všichni senioři jsou v Klubu seniorů vítáni!
Změna programu vyhrazena, sledujte vývěsky a Novoměst-
ský zpravodaj.

samospráva Klubu seniorů
Za Klub seniorů zdraví všechny Věra mimrová 

tJ sPaRtaK NOVÉ městO NaD mEtUJÍ  - DOROst
Dorost nyní zlepšuje své fyzické i technické dovednosti na soustře-
dění v Trutnově. Jak se po tak dlouhé době připravují na sezonu a 
co je v nejbližších dnech čeká, to nám prozradil Aleš Steklík,  který 
je pro letošní rok hlavním trenérem dorostu. 

aleši, jakou porci tréninků nyní kluci dostávají a kdy se vlastně 
chystáte na domácí led?
V průběhu letní přípravy jsme trénovali 3x týdně. Ta trvala od květ-
na do července. Momentálně jsme na soustředění v Trutnově, kde 
máme každý den dvě  tréninkové jednotky na ledě i na suchu. Na 
led do NMnM půjdeme hned, jak to půjde, tedy ofi ciálním startem, 
který je stanoven na 6. září 2021.

Na čem jste museli s klukama nejvíce zapracovat? Přeci jen to je 
pro tuto kategorii velmi dlouhá doba, která se musí zákonitě někde 
projevit.
Určitě je znát, že kluci prakticky rok nehráli hokej, proto je potřeba 
nyní zapracovat ve více ohledech, především na bojovnosti, jistotě 
a vzájemné souhře. Věřím, že se to postupně zlepší a budeme se 
moci zaměřit na detaily.

V čem máš naopak pocit, že mohou kluci dominovat?
Co se týká hry, tak rozhodně bruslení. Přizpůsobili jsme tomu letní 
přípravu a chceme tak i hrát. Jinak za tu kratší dobu, co tu jsem, tak 
pozoruji, že se tvoří vynikající parta. Proto si myslím, že v sezóně 
budeme moci těžit hlavně z týmové hry.

můžeš nám prozradit novinky z kabiny? Bude tým doplněn o nějaké 
nové hráče?
V sezóně budeme spolupracovat s HC Hronov a doplní nás 4 hráči 

tohoto klubu. Zároveň by se k nám mělo připojit pár hradeckých 
kluků. Budeme mít tedy cca 18 hráčů, konkurence tedy bude veliká.

Co dorost teď mimo soustředění čeká? 
Kluci odehrají  několik přátelských zápasů - Náchod, Choceň, Kr-
konoše, Jaroměř, všechny na hřištích soupeře. Ofi ciální první zápas 
máme v sobotu 17.9. Všichni už se na to ohromně těšíme, protože ta 
doba bez hokeje byla opravdu dlouhá.

Děkuji za rozhovor!
Jana Reichmann

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
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NOVÉ městO NaD mEtUJÍ V PRŮBěHU PětI stOLEtÍ (pokračování)
I na počátku 19. století se tvář města pomalu proměňovala. Pastvi-
ny v dnešní Bořetínské a Nádražní ulici a v ulici T. G. Masaryka byly 
zastavovány prvními domy. Aby se snížila hrozba vzniku požárů, 
vstoupilo v platnost nařízení o výměně dřevěnohliněných komínů 
za komíny zděnými a město zřídilo na Hradčanech novou cihelnu. 
Do roku 1819 byly všechny komíny vyzděny. Na louce pod Výrovem 
postavila roku 1823 Střelecká společnost velkou dřevěnou střelnici 
s restaurací, kterou však o čtvrt století později vzala velká voda. 
Domy na náměstí dostaly nové okapy namísto dosavadních chr-
ličů a byla zbořena ohradní zídka kolem rybníčku u mariánského 
sloupu, rybníček byl pak zčásti zasypán. Při opravě děkanského 
kostela byly vyzvednuty náhrobní kameny a cínové rakve ze štu-
benberské krypty byly přelity na svícny. Byla přestavěna škola 
(dnešní Spolkový dům), ke které přibylo ještě jedno patro pro dru-
hou třídu a pokoj pro učitelského mládence. Přitom byly na straně 
ke kostelu strženy pavlače a roku 1832 zrušeny jatky v zadní části 
budovy. Na zámku byla zbořena část oficíren a když se roku 1841 
zřítila neudržovaná klenba koníren, část budovy upravili na vozov-
nu. Odbourána byla i válcová bašta u zámecké kaple. 
Ve městě i okolí se rozšířilo tkalcovství a povznesl obchod s tex-
tiliemi. Obchodníci skupovali obarvené lněné látky a vyváželi je 
do světa. Došlo i k pokusům o obnovu pěstování vinné révy. Roku 
1827 vybudoval pod Horskou branou purkmistr Antonín Hartmann 
terasovou vinici, vzniklo i několik dalších vinohradů v okolí, dlou-
ho se však neudržely.  Od nepaměti se na Novoměstsku pěstovaly 
ovocné stromy, v 19. století prý vykvétalo v okolí města na 20 tisíc 
třešní a 30 tisíc jiných ovocných stromů. Proslulost novoměstských 
třešňových sadů byla veliká. Na třešňové burzy přijížděli překupní-
ci až z Kladska, Vratislavi, Vídně i Berlína.
Podobně jako v jiných českých městech se i u nás začalo projevo-
vat národní uvědomění. V roce 1818 sepsal kněz Jan Nepomuk Pa-
diaur první dějiny města (německy), o rok později se konalo první 
divadelní představení místních ochotníků. V roce 1848 byla usta-
vena čtenářská společnost a vytvořen oddíl Národní gardy, později 
vznikaly i další spolky. Epidemie cholery v roce 1832 si vyžádala 
80 obětí. V roce 1833 žilo ve městě 1 662 obyvatel. Pracovalo zde 
85 cechovních mistrů, 93 tovaryšů a 25 učedníků. Obchodem se 
zabývalo 17 rodin. 
V první polovině 19. století v našem městě žila řada zajímavých 
osobností.  V roce 1818 se do Nového Města přistěhoval se svou 
rodinou sládek František Smetana, který si pronajal dietrichštejn-
ský panský pivovar. Pivovar byl v té době nově přestavěn, takže se 
v něm mohly vařit 24 sudy piva. Sládek Smetana v našem městě 
ovdověl, záhy se tu však potřetí oženil a kromě toho, že mu zde 
jeho nová manželka Barbora povila dvě dcery, počátkem června 
roku 1823 opět otěhotněla. První syn manželů Smetanových – slav-
ný Bedřich - se však narodil  krátce po jejich odchodu z Nového 
Města již v litomyšlském zámeckém pivovaře a to na masopustní 
úterý 2. března 1824. V Litomyšli se pak o rok později, 3. dubna 
1825, Bedřichovi narodil bratr Antonín, který se potatil, vyučil se 
sládkem a r. 1846 převzal na plných 22 let místo zámeckého sládka 
v novoměstském pivovaře.
Pokud bychom se uměli přenést v čase do minulosti, potkávali 
bychom před více než jeden a třičtvrtě stoletím v ulicích našeho 
města v černém hábitu další významnou osobu – Celestýna Opit-
ze, narozeného 25. února 1810 v Heřmánkovicích u Broumova. Po 
absolvování gymnázia v Brně vstoupil do řádu Milosrdných bratří  
v Praze. V prvních letech své praxe působil především v řádové 
nemocnici ve Valticích, později ve Vídni a dále pak v Budapešti. 
Poté se vrátil do Prahy, kde se nechal zapsat na Karlo-Ferdinan-
dovu univerzitu na studium chirurgie. Roku 1841 zde získal titul 
magistr a přišel do nemocnice Milosrdných bratří v Novém Městě 

nad Metují. Zpět do Prahy odešel roku 1845. Opitz se stal jednou  
z významných postav světového lékařství díky operaci uskutečněné  
v roce 1847. Tento lékařský zákrok, který byl jako první na evropském 
kontinentu proveden v narkóze, tak umožnil vznik nového převrat-
ného oboru - anesteziologie, díky kterému dnes mohou být každo-
denně bezbolestně operovány tisíce pacientů po celém světě. 
(Pokračování příště.)

Jiří Hladík

Úvodní list dějin města sepsaných Janem Nepomukem Padiaurem

Purkmistr Antonín Hartmann
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Nové město nad metují hostilo světový pohár 
a paralympijskou kvalifi kaci pro tokio

Tradičně se v úvodu prázdnin zviditelňuje Nové Město nad Metu-
jí coby pořadatel vrcholných turnajů v paralympijské lukostřelbě. 
Letos se ve dnech 3.-11. července sjelo do místního Sportovního 
klubu na 440 lukostřelců a činovníků z bezmála 50 zemí celého 
světa. Dalších 80 osob se o účastníky staralo v roli pořadatelů, 
řidičů, technické čety nebo zdravotníků. Celý tento „mega“ projekt 
se konal jaksi v utajení, bez propagace a diváků.
Protože se ve světě řada turnajů loni i letos rušila, připadly do 
Nového Města hned dvě paralympijské kvalifi kace: evropská a zá-
věrečná světová o celkem 22 lukostřeleckých míst do Tokia. A nás 
může těšit, že si čtyři místa vybojovali také čeští reprezentanti: 
David Drahonínský, Šárka Musilová a Tereza Brandltová v kategorii 
kladkových luků, resp. W1 – kladkových luků a Václav Košťál s re-
fl exním lukem.
Na turnaji startovali také členové pořádajícího Sportovního klubu 
Lenka Kuncová, Martin Chaloupský a Tomáš Vrzal, kteří se ale ten-
tokrát ve světové konkurenci neprosadili.

V hodnocení národů si nejlépe vedli Britové se ziskem 10 medailí 
(5-2-3), následovaní Italy (3-2-1) a Rusy (3-1-7). Česká reprezentace 
obsadila 11. místo (0-3-2).  

V podmínkách světové pandemie, protipandemických opatření 
a po roce a půl trvajícím „lockdownu“ s omezením zejména v sek-
toru ubytování a stravování, si pořadatelé sáhli na „dno“ svých sil.
„Nad vodou nás držel nebývalý zájem o turnaj ze všech koutů svě-
ta, podpora střešní světové, evropské, ale i domácí lukostřelec-
ké federace a musím poděkovat za naprosto hladkou a rychlou 
součinnost i s Národní sportovní agenturou, Ministerstvem zdra-
votnictví ČR, jakož i s Ministerstvem zahraničních věcí ČR zejména 
při vyřizování výjimky ze zákazu pořádání hromadných akcí a poté 
při agendě kolem povolení ke vstupu účastníků na území repub-

liky,“ vysvětluje ředitel SK a předseda organizačního výboru Libor 
Šnajdr. Podle jeho slov mnohé tradiční hotely nebo penziony 
s bezbariérovými lůžky buď skončily, nebo se pustily do rekon-
strukcí, které nestihly dokončit, nebo účastníky ubytovaly, ale bez 
stravování. „Účastníky jsme vozili mikrobusy a autobusy neustále 
mezi letištěm v Praze, sportovištěm v Novém Městě a 15 hotely 
resp. penziony od Rychnova nad Kněžnou, přes Hradec Králové až 
po Kudowu-Zdroj, v Polsku. Naši řidiči najezdili za oněch 10 hek-
tických dnů více než 41.000 km. Symbolicky by tak objeli zeměkou-
li kolem rovníku. Hodně vypovídající je také fakt, že kvůli testo-
vání, karanténám a aklimatizaci jsme museli zaopatřit účastníky 
z Kanady a Mexika už od 26. června až po poslední odlety výprav 
z Mongolska a Thajska 23. července“, dodává L. Šnajdr.
Pořadatelé z SK Nové Město nad Metují si měsíc po akci už ale 
oddechli, nabrali síly a uchází se opět o Světový pohár a případně 
ME na začátku července 2022. A opět možná s fi nále jednotlivců 
a družstev na renesančním Husově náměstí jako v roce 2016. To ale 
ještě bude předmětem jednání především s vedením města. 
Kompletní výsledky a statistiky ze Světového poháru a kvalifi kač-
ního paralympijského turnaje jsou ke zhlédnutí na www.worldar-
chery.sport/event. Bohatá fotodokumentace pak na FB „lukostřel-
ba Nové Město nad Metují“. Odložené Paralympijské hry 2020 byly 
zahájeny v Tokiu 24. srpna 2021. Všechny čtyři naše paralympijské 
reprezentanty bude možno vidět v akci při MČR v para-lukostřelbě 
11.-12. 9. 2021 opět v Novém Městě nad Metují.

David Šnajdr  
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Vo-Ce se rozjíždí na 110 %
Volejbalové centrum nad Metují, zvané VoCe-čko, ani o prázdni-
nách nezahálelo. Zorganizovali jsme pro děti všesportovní pří-
městský tábor, volejbalový kemp, charitativní běh pro NONU 
a zahájili i přípravné tréninky pro žákovské družstvo. Všechno jsme 
zaznamenali v naší fotogalerii na www.zonerama.com/volejbal
-nm, tak se můžete podívat.

A co bude dál? Rozjíždíme celkem 9 kroužků/oddílů minivolejba-
lu plus 3 žákovské. Spolupracujeme se všemi školami v okolí, tak 
si svůj oddíl může vybrat opravdu každý. Pro váhavce, kteří by se 
chtěli přijít jen podívat a vyzkoušet si minivolejbal, organizujeme 
7. září na zahradě sokolovny v Novém Městě a 11. září v Dobrušce 
velké minivolejbalové odpoledne. Začínáme v 15 hodin a budeme 
všem k dispozici až do 17 hod.

Všechny podrobnosti najdete na našem WEBu www.volejbal-nm.cz  
nebo na telefonu 603 863 891.

Hana Ptáčková

s p o L e Č e n s k á  r u B r i k a

K přivítání mezi občany našeho města 
byly se svými rodiči pozvány děti:

sňatky uzavřené v Novém Městě nad Metují v měsíci červenci 2021

Karolína Němečková, Karolína Jirušková, Antonín Chmelík, Damián Malý, Matyáš Hejnyš, Bára Schneiderová, Vojtěch Anderle
Malvína Trudičová, Elen Řeháková, Jakub Hain, Dominika Horáková

Oslavencům, novomanželům, rodičům dětí i novým malým občánkům našeho města hodně štěstí, pevné zdraví a vše nejlepší přeje redakce.

Tomáš Andrš, Nové Město nad Metují a Jana Řeháčková, Hradec Králové
David Šinták, Týniště nad Orlicí a Helena Řezáčová, Týniště nad Orlicí

Ondřej Schuma, Náchod a Martina Olivová, Náchod
Ondřej Slavík, Nové Město nad Metují a Jana Stuchlíková, Nové Město nad Metují

70let
Jiří Škalda

75 let
František Novák

Jiřina Šulcová
Jiří Smrček

75 let
Vratislav Knap
Miloslav Král
Jana Smolová

80 let
Oldřich Žďárek
Josef Adámek

85 let
Lubomír Přichystal

Václav Netík

91 let
Bartolomej Maga

92 let
Miroslav Herčík

V srpnu 2021  oslavili svá životní jubilea

70 let
Josef Hübl

Anna Habrová
Marie Neumanová

80 let
Bohdan Ptáček
Jiřina Ulrichová
Eva Kellingerová

85 let
Terezia Čechová
Zdeňka Ryšavá

93 let
Alena Židová

V červenci 2021 oslavili svá životní jubilea

Rozloučení se zesnulými
V červenci 2021 z našich řad odešli

Jaroslav Stránský, Dana Kalíková, Josef Mazač, Tomáš Kafka, Václav Kábrt, Blažena Kánská, Helena Vávrová
Zdeněk Svoboda, Miroslav Švarc, Květoslava Vincencová

Čest jejich památce!
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Zubní pohotovost 
září 2021

sobota 4. září
Neděle 5. září

MUDr. Jana Šnajdrová
Náchodská 548

Velké Poříčí
Tel.: 777 905 047

sobota 11. září
Neděle 12. září

MDDr. Marcela Špačková
Náchodská 548

Velké Poříčí
Tel.: 777 905 047

sobota 18. září
Neděle 19. září

MUDr. Jana Šťovíčková
Denisovo nábřeží 665

Náchod
Tel.: 491 423 748

sobota 25. září
Neděle 26. září

MDDr. Jan Petřík
Kamenice 113 

(Pasáž Magnum)
Náchod

Tel.: 724 086 199

Úterý 28. září
MUDr. Hana Jelenová 
Denisovo nábřeží 665

Náchod
Tel.: 491 431 104

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

3. Valobraní

AREÁL PŘÍRODNÍHO DIVADLA

VAL U DOBRUŠKY

BURČÁK, sudové a lahvové VÍNO

20:00  

TEPLÁ BUCHTA

15:30 k poslechu a tanci

DUHA music 

sobota 18. září od 13:00

slavnost vína a burčáku

13:30 dechová hudba

VALÁNEČKA

Akci pořádá PohodeX Team 

Akce se koná za podpory obce Val
                   |              |                             |

PRODEJ BURČÁKU S SEBOU 

SOBOTA: 13:00 - 20:00, NEDĚLE: 9:30 - 12:00 (DOPRODEJ)

PROGRAM PRO DĚTI  14:30 - 18:00

+ AIRBRUSH TATTOO

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ  

(od 19:00 na večerní rock. zábavu 100,-)

k u L t u r a  V  o k o L í
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PLACENÁ INZERCE

Koupím jakékoliv
 mince a bankovky,

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

i neplatných peněz směnárnou.
Jsem členem České numismatické

společnosti. Seriozní jednání.
Petr Bárta, Husovo náměstí 1229

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

telefon 491 470 530 nebo 602 107 815

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

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

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

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

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

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

Cena 14 Kč, pro předplatitele 12 Kč.

Novoměstský zpravodaj si můžete předplatit
v pokladně Městského úřadu.

Přistavování kontejnerů
soukromým osobám,

sdružením, fi rmám

Přeprava suti, odpadu, paliv,
stavebního materiálu apod.

Likvidace odpadu

Zajištění prodeje
palivového dřeva

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

Kontejnery.Vrchoviny@seznam.cz

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS

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

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

japonské stěny

Vrchoviny 122
Nové město nad metují

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

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

POHŘEBNÍ ÚstaV, pobočka Nové město nad metují

JOsEF UNGRÁD
Komenského 50, Nové Město nad Metují

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

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

Proč jen jsem si
nenechal poradit!

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



 

Stepík Nové Město 
nad Metují                    

  

 

KONTAKT 

Jana Michelová 

Telefon: 606 181 148 

Email: info@fitnesjana.cz 

www.stepik.eu 

 

 
NÁBOR 
NOVÝCH DĚTÍ 
ve věku 4 – 15 let  
na školní rok 2021/22 
 

Cvičení 
• Děti na startu 

• Gymnastika 

• Aerobik, Step aerobik 

• Soutěžní týmy (Fitness, Sportovní aerobik) 
• Trampolínky 

 

Tanec 
• Tančení a pohybová přípravka 

• Street Dance 

• Moderní tanec a Zumba 

• Standardní a latinskoamerické tance 

 

Nábory se konají v 16:00–17:00 hodin  
6. – 10. září 2021 v Novém Městě nad Metují, Malecí 585  
15. září 2021 v České Skalici, tělocvična ZŠ  

 

Děti se mohou do jednotlivých hodin hlásit i během školního roku, v případě zájmu 
kontaktujte p. Michelovou na uvedeném telefonu nebo emailu. 



DEN 
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 11/09/2021 0900–1700

| POSLEDNÍ NÁVŠTĚVNÍKY PŘIVÍTÁME V 1615 |

Ammann Czech Republic, a.s.,  
Náchodská 145 | Nové Město nad Metují

Co na Vás čeká:
prohlídka výrobních prostor s komentářem
doprovodné atrakce pro děti
ukázka strojů
historie firmy
občerstvení

Program se uskuteční společně s akcí DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
pořádané Městským muzeem Nové Město nad Metují.  

Pro návštěvníky je zajištěna mimořádná autobusová doprava.

JÍZDNÍ ŘÁD MIMOŘÁDNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

Odjezd – náměstí Republiky 09:00 - 17:00 v intervalu 30 minut

Odjezd – Ammann 09:07 - 17:07 v intervalu 30 minut


