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Město Nové Město nad Metují ve spolupráci s Městským klubem, 
Českým svazem bojovníků za svobodu a Skautským oddílem Albatros

pořádá

SLAVNOSTNÍ VEČER
ke Dni vzniku samostatného československého státu

ve čtvrtek 28. října 2021 od 17.00 hodin
v koncertním sále zámku rodiny Bartoň-Dobenín

Program
• Slavnostní zahájení

• Předání ocenění města Nové Město nad Metují
• Koncert vážné hudby – Nos Dames - Francouzské šansony 

Martina Forejtková – klavír, akordeon, zpěv
Kateřina Prokešová – violoncello, kytara, zpěv

Po ukončení večera pietní akt u pomníku padlých 
na náměstí Republiky se slavnostním ohňostrojem.

Srdečně zvou pořadatelé.
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o t á z k y  p r o  t a j e m n í k a

V říjnovém čísle vám přinášíme rozhovor  
s tajemníkem Městského úřadu Nové Město 
nad Metují Bc. Petrem Tyčem. V otázkách se 
zaměříme na budoucí dopady nového sta-
vebního zákona na činnost úřadu.

V červenci letošního roku byl schválen 
nový stavební zákon, bude mít do budouc-
na nějaký dopad na činnosti úřadu? 
Nový stavební zákon z 13. července 2021 vy-
šel ve sbírce zákonů pod číslem 283/2021 
Sb. Tento zákon přináší po cca patnácti le-
tech zásadní změny stavebního práva. Vý-
znamně dopadne také na strukturu a čin-
nost našeho městského úřadu. Jako úřad 
obce s rozšířenou působností vykonáváme 
tzv. přenesený výkon státní správy – a prá-
vě do něj také patří agenda dle stavebního 
zákona. Výkon státní správy vykonáváme 
pro náš správní obvod, tj. kromě naše-
ho města ještě pro Bohuslavice, Černčice, 
Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nahořany, Pro-
vodov – Šonov, Přibyslav, Sendraž, Slavětín 
nad Metují, Slavoňov a Vršovku. 

Jaké jsou ty zásadní změny, které nový sta-
vební zákon přináší?
Zákon zavádí jednotnou soustavu staveb-
ních úřadů a odděluje jejich agendu od 
obcí. V čele té struktury bude Nejvyšší sta-
vební úřad, dále pak se jedná o Specializo-
vaný a odvolací stavební úřad, krajské sta-
vební úřady a jejich územní pracoviště, což 
jsou současné stavební úřady na obcích.   
Jde tedy o systémovou změnu, která dle 
zákonodárců má vyřešit zásadní problémy 
tzv. „systémové podjatosti“, tzn. odstranit 
riziko zasahování místních samospráv do 
rozhodování o povolování staveb. Výhodou 
tohoto uspořádání má také být jednotný  
a předvídatelný výklad stavebních před-
pisů. Zákonodárci dále očekávají, že díky 
novému stavebnímu zákonu a nové struk-
tuře stavebních úřadů dojde k tolikrát sli-
bovanému zjednodušení a hlavně zrychlení 
stavebních řízení. Schválený zákon zavádí 
jedno společné řízení o povolení stavby 
namísto současného územního a stavební-
ho řízení a řady dalších „zvláštních postu-
pů”. 
Rozhodnutí stavebního úřadu bude vznikat 
ve spolupráci s vícero oprávněnými úřed-
ními osobami. Samostatná zůstanou napří-
klad stanoviska Agentury ochrany přírody 
pro záměry ve zvláště chráněných územích, 
rozhodnutí orgánu státní památkové péče 
v městské památkové rezervaci, stanovisko 
hasičského záchranného sboru, vyjádření 
báňských úřadů, veterinární správy a ně-
která další. 
Odvolací úřad už nebude oprávněn roz-
hodnutí vydané v 1. stupni rušit a vracet, 
jako tomu bylo dosud, ale vždy bude mu-
set rozhodnout s konečnou platností. Tím 

se má mj. zabránit opakovanému projed-
návání věci, tzv. „úřednímu ping-pongu”, 
ke kterému nyní mezi obecním stavebním 
úřadem a krajským stavebním úřadem čas-
to dochází.
Zákon dále zpřísňuje podmínky pro doda-
tečné povolení tzv. „černých staveb”, posta-
vených bez povolení nebo v rozporu s jeho 
podmínkami. Takovou stavbu bude možné, 
kromě splnění všech dalších zákonných 
podmínek, dodatečně povolit jen za pod-
mínky, že stavebník jednal v dobré víře, 
tedy že zákon neporušil vědomě. 
Co se pak týká oblasti územního plánová-
ní, tak územně plánovací dokumentace na 
všech úrovních, (tj. územní rozvojový plán 
pro území celého státu, zásady územního 
rozvoje kraje, územní plány obcí a regu-
lační plány), bude pořizována v jednotně 
upraveném procesu. 

Plná účinnost zákona nastane k 1. červenci 
2023. Znamená to tedy, že od tohoto data 
přestane na městském úřadě existovat 
stávající Odbor výstavby a regionálního 
rozvoje? 
Fakticky ano, ale nebude se to týkat pouze 
Odboru výstavby a regionálního rozvoje, 
ale i Oddělení životního prostředí. Budou 
se od nás totiž oddělovat i agendy tzv. 
„speciálních stavebních úřadů“, které mají 
na starosti povolování staveb týkajících se 
pozemních komunikací, což v současnosti 
vykonává náš stavební úřad, a vodohos-
podářských děl, což zde zajišťuje Oddělení 
životního prostředí. V souvislosti s povolo-
váním staveb od nás odejde i agenda vyja-
dřování se ke stavbám v lese a v ochranné 
zóně lesa, k odpadům, k ochraně ovzduší, 
k ochraně zemědělského půdního fondu  
a ochraně přírody. 
Z činností, které v současnosti Odbor vý-
stavby a regionálního rozvoje vykonává, 
zde na úřadě zůstane nadále např. agenda 

územního plánování a částečně agenda pa-
mátkové péče. 

Jak to bude s pracovníky, kteří dnes vyko-
návají agendy, které budou z úřadu vyňaty? 
A kde bude územní pracoviště krajského 
stavebního úřadu sídlit?  
Již nyní je jasné, že půjde o složitý deli-
mitační proces, který se bude týkat jak 
stávajících zaměstnanců, tak i technické  
a logistické oblasti. Předpokládám, že 
bude ze strany státu předložena podrobná 
metodika, podle které bude možné postu-
povat. Protože ale v této chvíli nemáme nic 
k dispozici, tak nejsem schopen na danou 
otázku jasně a podrobně odpovědět. Mů-
žeme se k tomu vrátit v některém z dalších 
vydání Novoměstského zpravodaje. 

Závěrem bych k procesům odloučení ně-
kterých agend výkonu státní správy z obec-
ních úřadů zpět na stát, tj. do struktur 
samostatných úřadů státní správy, ještě 
rád uvedl, že to celé vnímám jako určitý 
paradox. Ten spočívá v tom, že na konci 
roku 2002 byly zrušeny okresní úřady, kte-
ré byly komplexními úřady státní správy  
v daném území, oddělenými od územních 
samospráv. Jejich agendy ale byly v rám-
ci reformy veřejné správy delimitovány 
od roku 2003 ve velké míře na úřady obcí  
s odůvodněním, že smíšený model výko-
nu státní správy a samosprávy přinese 
mnoho výhod, především pak pro občany, 
a také finanční úspory státu. Jednalo se  
o určitý experiment, který se dle mého ná-
zoru zrovna moc nepodvedl. Šlo fakticky  
o umělé smíšení dvou nesourodých systé-
mů, což v relativně krátké době např. vyústi-
lo v obavy státu z nepatřičného ovlivňování 
výkonu státní správy orgány obcí. Vytvoře-
ní umělých „malých okresů“ v podobě obcí  
s rozšířenou působností přineslo mj. právní 
nerovnost mezi obcemi, byly problémy ve 
financování výkonu státní správy, příspěv-
ky státu na to nestačily apod. Vzniklý počet  
a tvar správních obvodů krajů i obcí s roz-
šířenou působností navíc nebyl plně při-
způsoben zavedené sídelní struktuře státu, 
což přineslo problémy, a tak by bylo možné 
pokračovat. Nyní se tedy postupně nasazu-
je určitá „zpátečka“ a stát hledá legislativní 
cesty, jak jednotlivé segmenty výkonu stát-
ní správy z obcí dostat pryč. Vytváří pak sa-
mostatné, vertikálně řízené struktury, jako 
tomu bude právě v oblasti stavebních úřa-
dů. To vše vyvolává otázky, zda jde o kro-
ky promyšlené, systémové a  ekonomicky 
únosné, které přinesou skutečné zlepšení 
dosavadního stavu a umožní opravdu efek-
tivní výkon státní správy týkající se povolo-
vání staveb.

Bc. Petr Tyč
tajemník
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky říjnového čísla Novoměstské-
ho zpravodaje proběhla dvě zasedání Rady 
města Nové Město nad Metují (dále jen RM).

RADA městA č. 71
Zasedání RM proběhlo dne 23. srpna 2021 
za účasti sedmi radních. Program jednání 
obsahoval 15 bodů, včetně výjezdu radních 
na vybrané lokality související s projedná-
vanými body. Jednání trvalo od 13.00 do 
20.08 hodin. 

Různé:
» Na Rm 71 byl projednáván bod ohledně 
řešení havarijní situace sklepů na náměstí 
Republiky. Byla oslovena místní firma, se 
kterou město úspěšně realizovalo a reali-
zuje investiční akce, s jejich zástupci byla 
provedena obhlídka místa a byly jim po-
skytnuty dostupné materiály - zaměření 
+ statický posudek (městem nebyla zpra-
cována PD s podrobným výkazem výměr). 
Rm schválila SOD na akci „Zasypání starých 
sklepů na náměstí Republiky“ mezi městem 
Nové Město nad Metují a firmou STAVIX, s. r. 
o., ul. Türkova 828/20, Praha 4 - Chodov, za 
nabídkovou cenu 362.398,63 Kč vč. DPH.
» Rm schválila SOD na zpracování „Projek-
tové dokumentace - Lávka pod zámkem, 
Nové Město nad Metují_2“, mezi městem 
Nové Město nad Metují a Ing. Ivanem Ší-
rem, projektování dopravních staveb, a. s., 
Haškova 1714/3, Hradec Králové, za nabíd-
kovou cenu 217.800 Kč vč. DPH.
» 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 „Chodník ve Vrchovinách, 
Nové Město nad Metují“ firmě NOVOSTAV, 
s. r. o., Koutníkova 404, Hradec Králové, za 
nabídkovou cenu 708.818,12 Kč vč. DPH.
» Rm schválila Smlouvu o dílo na zhoto-
vení 16 ks srubových stolů s lavicemi mezi 
městem Nové Město nad Metují a p. Pavlem 
Krušinou, IČO: 07602448, za celkovou část-
ku 231.840 Kč bez DPH. Lavice budou in-
stalovány do městských lesů. Město má na 
tento projekt přislíbenu dotaci ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu (SZIF) 
ve výši 242.000 Kč (100 % ze způsobilých 
výdajů).
Zvažované nové investiční akce ZŠ NmNm 
spojené s prohlídkou na místě 
Radní v rámci výjezdu navštívili všechny 
3 novoměstské ZŠ, kde je při prohlídkách 
doprovodili ředitelky a ředitel těchto škol. 
Návštěvy ZŠ byly zaměřeny na investiční 
záměry v jednotlivých školách, na které 
by bylo v budoucnu možné podat žádost  
o dotaci z programu IROP. V každé škole na 

úvod seznámil vedoucí Odboru majetku 
města Ing. Pozděna přítomné s navrhova-
nými investičními prioritami. Tyto informa-
ce doplnily ředitelky „ZŠ a MŠ Krčín“ a „ZŠ 
Malecí“ a v případě objektu č. p. 14 i ředitel 
„ZŠ Komenského“. Zároveň pak při prohlíd-
ce dotčených prostor odpověděli na dotazy 
radních. Po návratu z výjezdu radní vedli 
velice obsáhlou a podrobnou koncepční 
diskusi, která se týkala celé oblasti školství 
ve městě, jeho potřeb, předpokládaného 
budoucího demografického vývoje, stavu 
jednotlivých škol, možností financování 
dalších investic do školství při omezených 
zdrojích daných rozpočtem města apod.

RADA městA č. 72
Zasedání RM proběhlo dne 6. září 2021 za 
účasti šesti radních. Program RM obsaho-
val 42 bodů a jednání trvalo od 13.00 do 
17.47 hodin. 

Školství, kultura a sport 
» Starosta přivítal a představil novou ředi-
telku SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují 
paní Mgr. Kláru Barešovou, která byla jme-
nována do funkce 1. srpna 2021. RM byla 
seznámena s informacemi nové ředitelky 
Střední průmyslové školy, Odborné školy  
a Základní školy o její koncepci řízení a za-
bezpečení dalšího rozvoje školy. 
» Rm souhlasila s uzavřením Smlouvy  
o výpůjčce mobilní učebny na podporu 
přírodovědného vzdělávání, která se týká 
z 20 notebooků, 20 dotykových per a nabí-
jecí skříně, mezi Královéhradeckým krajem  
a Základní školou a Mateřskou školou Kr-
čín.
» Rm souhlasila s konáním závodu „Běh 
do 100 schodů“, který pořádá Lyžařský klub 
Nové Město nad Metují, z. s., ve čtvrtek 
09.09.2021 od 15 do 17 hodin a s uzavřením 
Sta schodů pro veřejnost na dobu závodu.

Rozvoj:
» Rm souhlasila se zadáním zpracování 
projektové dokumentace pro vydání územ-
ního souhlasu na kontejnerové stanoviště 
v ul. Družební v Novém Městě nad Metují 
firmě OPTIMA spol. s r. o., Žižkova 738, 566 
01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 27.830 
Kč vč. DPH.

» Rm souhlasila se zadáním veřejné zakáz-
ky na výkon TDI na akci „Stavební úpravy 
místní komunikace ul. Kpt. Jaroše v Novém 
Městě nad Metují“ firmě DOSPOK, s. r. o., 
IČO: 07229640, za celkovou cenu 99.462 Kč 
vč. DPH.
» Rm schválila rozpočtové opatření a za-
řazení akce „Přístřešky pro autobusové 
zastávky (zastávka ve Vrchovinách)“ ve výši 
50 tis. Kč do rozpočtu města na rok 2021. 
» Rm projednala podnět radního Mgr. Jo-
sefa Hylského ve věci rozšíření zpoplatnění 
parkovací plochy na pozemku p. p. č. 381/3 
v k. ú. Nové Město nad Metují a ukládá 
OMM zjistit požadavky PČR DI NA a OVRR na 
umožnění zpoplatnění a zřízení parkovací 
plochy na pozemcích p. p. č. 381/3, 390/1, 
části p. p. č. 397 a st. p. č. 312 (po demolici 
objektu č. p. 142), všechny v k. ú. Nové Měs-
to nad Metují.

Různé:
» Rm rozhodla na základě doporučení 
hodnotící komise o vítězi veřejné zakázky 
malého rozsahu - nákup nového osobního 
vozidla, a to o nabídce společnosti OlfinCar, 
s. r. o., Na Rybárně 1670, 500 02 Hradec Krá-
lové, za celkovou nabídkovou cenu bez DPH 
324.876,04 Kč, platná výše DPH 68.223,96 
Kč, celková cena 393.100 Kč vč. DPH. Poří-
zení vozidla bylo v souladu s plánovanou 
obměnou vozového parku úřadu - položka 
schválená v rozpočtu města na rok 2021. 
» Rm schválila program řádného veřej-
ného zasedání ZM 20 dne 16.09.2021 od 
16.00 hodin v přednáškovém sále Městské 
knihovny Nové Město nad Metují, Komen-
ského 30, Nové Město nad Metují.

Diskuze:
» Rm uložila starostovi svolat diskusní se-
tkání s občany na středu dne 24.11.2021.

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)

r a d n i c e  i n f o r m u j e
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Investice do dopravní infrastruktury zkvalitňují 
život v našem městě
Za posledních šest let prošla dopravní infrastruktura Nového Měs-
ta nad Metují velkou proměnou. Královéhradecký kraj investoval 
téměř 400 milionů korun do oprav a rekonstrukcí novoměstských 
komunikací. Nové podoby se za tu dobu dočkala Náchodská uli-
ce, silnice z Nového Města nad Metují na Jestřebí, z Nového Města 
nad Metují na Přibyslav, úsek silnice z Krčína (od Ammannu) do 
Vrchovin, ulice 1. máje, Dobrušská ulice včetně nového viaduktu, 
úsek silnice č. II/285 od Rychty až k Nahořanům a s ním související 
rozšíření železničního viaduktu na 2 jízdní pruhy a v neposlední 
řadě také ulice na Hradčanech s vybudováním nového Rezeckého 
mostu. 
Nejednalo se však pouze o investice ze strany Královéhradeckého 
kraje, svůj podíl na vylepšení vzhledu města a zvýšení bezpečnos-
ti provozu nese i naše město. To většinu z realizací Královéhra-
deckého kraje doplnilo vlastními investičními akcemi tak, aby byl 
konečný výsledek úplný a maximálně využitelný pro obyvatele 

Investiční akce Královéhradeckého kraje Rok Navazující investiční akce Nového města nad metují Rok částka Dotace

silnice č. III/28520 (ul. Náchodská) 
od křižovatky se silnicí č. II/285 

po konec města (2015)
2015

stavební úpravy komunikace v ul. Náchodská 
(spoluúčast) 2015 786 030,00 Kč 0,00 Kč

Cyklostezka v ul. Náchodská 2015 8 140 910,00 Kč 3 239 440,00 Kč

Měřič rychlosti v ul. Náchodská 2015 57 290,00 Kč 0,00 Kč

Úprava části komunikace v ul. Náchodská 
u areálu Ammann 2018 43 920,00 Kč 0,00 Kč

2019 24 010,94 Kč 0,00 Kč

silnice č. 28522 
Nové Město nad Metují – Jestřebí (2017) 2017

chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech 
vč. VO, MR, kanalizace a chrániček 2018 3 415 298,00 Kč 0,00 Kč

chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech 
vč. VO, MR 2019 379 537,47 Kč 0,00 Kč

silnice č. III/01422 Nové Město nad Metují
-Přibyslav (oprava povrchu) (2017) 2017 0,00 Kč 0,00 Kč

silnice č. III/28520 a č. III/28521 Krčín – 
Vrchoviny po silnici č. I/14 (2018) 2018

Rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská 2018 30 250,00 Kč 0,00 Kč

Rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská 2019 1 497 100,00 Kč 0,00 Kč

silnice č. II/308 od křižovatky se silnicí 
II/285 po Žižkovo náměstí – 1. máje (2018) 2018

Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje 2018 3 887 398,76 Kč 2 254 999,95 Kč

Stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje před č.p. 56 2019 29 000,00 Kč 0,00 Kč

silnice č. III/30821 v úseku mezi obcí Spy 
a Krčínem – Dobrušská (2019) 2019

Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská 2018 197 109,00 Kč 0,00 Kč

Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská 2019 219 001,00 Kč 0,00 Kč

silnice č. II/285 od Rychty po křižovatku 
se silnicí č. III/28517 do Nahořan, 
rozšíření železničního viaduktu 

na 2 jízdní pruhy (2019)
2019

Chodník v ulici Havlíčkova 2019 282 595,75 Kč 0,00 Kč

PD Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici 
a Nahořanská vč. VO, II. etapa 2019 429 412,00 Kč 0,00 Kč

Rekonstrukce chodníků v ul. Havlíčkova 
(za viaduktem směr. ul. Náchodská) 2019 158 134,73 Kč 0,00 Kč

Doplnění zábradlí a další stavební úpravy 
v ul. Havlíčkova a v Ul. Nádražní 2019 248 975,25 Kč 0,00 Kč

Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Naho-
řanská 2020 5 908 989,97 Kč 0,00 Kč

Stavební úpravy stávajících sjezdů v ul. Na Strážnici 
(2020) 2020 90 557,70 Kč 0,00 Kč

silnice č. III/28522 (ul. Na Hradčanech) 
včetně rekonstrukce mostu (2019) 2019 Chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. 

VO, MR 2020 96 957,53 Kč 0,00 Kč

silnice č. II/308 od Žižkova náměstí 
do Černčic 2021

Chodníky ze Žižkova náměstí podél silnice II/308, 
žulová mozaika před Reprezentačním domem 
(předpokládaná částka)

2021 271 076,07 Kč 0,00 Kč

Celkem ≥ 400 000 000 Kč 26 193 554,17 Kč 5 494 439,95 Kč

našeho města. Novou podobu tak dostaly mnohé chodníky sou-
sedící s opravovanými komunikacemi. V ulici Náchodská tak byla 
vybudována cyklostezka a opravena lávka pro pěší. Dále byly do-
plněny bezpečnostní prvky v podobě zábradlí v Havlíčkově ulici 
nebo měřiče rychlosti v Náchodské ulici. Na opravovaných úsecích 
bylo zmodernizováno také veřejné osvětlení, které by mělo přispět 
k bezpečnosti v ulicích. 
Všechny dílčí investice města, které byly připojeny k jednotlivým 
velkým investičním akcím Královéhradeckého kraje jsme shrnuli 
do tabulky níže. Z tabulky je patrné, že město i kraj byly ve zkva-
litňování dopravní infrastruktury města velice aktivní. Snad ještě 
více potěšující je skutečnost, že i do budoucna je v rámci komuni-
kací počítáno s nemalými investicemi. Ano, na jistou dobu to sice 
znamená mnohá omezení v podobě uzavírek opravovaných silnic, 
ale odměnou nám je upravené a bezpečnější město.

M. Mináriková



4 Novoměstský zpravodaj

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

město na skále, nová kniha fotografií Nového města 
nad metují je na světě

Uzavírka silnice 1/14 – Husovo náměstí, Nové město nad metují

U příležitosti výročí 520 let od založení města, vyšla nová foto-
grafická publikace o Novém Městě nad Metují – „Město na skále“, 
která navazuje na publikaci „Český Betlém“, jež byla vydána přes-
ně před dvaceti lety. Čerstvá novinka byla pokřtěna 9. září 2021 
v Městské knihovně v Novém Městě nad Metují. Během křtu bylo 
možné prohlédnout si také výstavu snímků Radovana Krtičky, au-
tora fotografii křtěného publikace, kterou svými texty doplnil Petr 
Minařík. Na programu křtu nechyběl ani krátký vhled do historie 
města. Potěšení nad novou publikací vyjádřil i starosta města Petr 
Hable, který jí popřál do vínku: „Nové knize Město na skále přeji 
při nejmenším takový úspěch, jaký měla její předchůdkyně Český 
Betlém“.

Fotografickou publikaci Město na skále vydala Městská knihovna 
v Novém Městě nad Metují, kde bude také k zakoupení. Publikaci 
prodává také Městské informační centrum Nové Město nad Metují.

M. Mináriková

V termínu od 20. září do 31. října 2021 bude uzavřen vjezd na Hu-
sovo náměstí ulicí U Zázvorky. Důvodem je oprava dláždění silnice 
1/14, které je v současné době ve velmi špatném technickém sta-
vu. Jedná se o úsek od přechodu z asfaltového povrchu na dla-
žební kostky v ulici U Zázvorky až na Husovo náměstí přibližně do 
úrovně mariánského sloupu.
Opravu silnice 1/14 zadalo a financuje Ředitelství silnic a dálnic ČR 
správa Hradec Králové. Realizaci má na starosti firma Novostav , 

s. r. o. Po dobu uzavírky bude autobusová doprava vedena po ob-
jízdných trasách.

V autobusové dopravě budou během uzavírky platit následující 
opatření:
• Zastávky Nové Město n.Met. ,,Husovo náměstí” a Nové Město 
n.Met. ,,Papírny” se dočasně neobsluhují.
• Linka 349 neobslouží zastávku Nové Město n.Met. ,,nám. Repub-
liky”, odjezdy z ostatních zastávek se nemění.
• Linka 267, 308, 331 a 332 začíná svou jízdu zpravidla na zastávce 
Nové Město n.Met. ,,Na Rychtě”. Odjezdová stanoviště se nemění 
„Na Rychtě”. Autobus pokračuje k železniční stanici, kde staví v Ná-
dražní ulici (nást. 5 a 6) – před budovu železniční stanice nezajíždí. 
Dále obsluhuje zastávku Krčín, most a Spy, Halínská.
• Dochází k časovým úpravám odjezdů linek 267, 308, 331, 332 se 
snahou v maximálně možné míře zajistit stávající přípoje.
• Z důvodu zachování přípojů na Novém Hrádku je linka 308 o ví-
kendu vybranými spoji z Náchoda uspíšena o 5 minut, stejně jako 
linka 262 v úseku Olešnice v Orlických horách – Nový Hrádek. Ve 
směru od Nového Města nad Metují přijíždí o víkendu linka 332 na 
Nový Hrádek později, proto dochází k posunu odjezdu linky 262  
v úseku Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách, aby přestupní 
vazba zůstala zachována.
• Z oběhových důvodů dochází ke drobným změnám časových 
poloh na linkách 267, 334, 336, 337.
• Linka 332 v ranních hodinách jede z technologických důvodů ve 
směru do Nového Města nad Metují uspíšena (platí pro první dva 
ranní spoje).
• Počty spojů se nemění.
Výlukové jízdní řády platné po dobu uzavírky jsou ke stažení na 
webových stránkách města.

M. Mináriková
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Občanské průkazy nově 
V souvislosti s přijetím nového zákona o občanských průkazech 
se od 2. srpna 2021 vydává nový typ občanského průkazu (dále 
jen „OP“), který obsahuje vysoce zabezpečený bezkontaktní čip, na 
kterém jsou uloženy biometrické údaje. Ztíží se možnost občanský 
průkaz padělat a zneužívat. Změna se také týká důvodu automa-
tického skončení platnosti občanského průkazu. K automatickému 
skončení platnosti občanského průkazu dojde uplynutím 45 dnů 
ode dne změny jakéhokoliv údaje uvedeného v občanském průka-
zu. Nejčastěji se jedná o změnu trvalého pobytu, změnu rodinného 
stavu ovdověním, sňatkem, rozvodem, dále o změnu příjmení či 
jména a změnu rodného čísla.
Další změny v souvislosti s přijetím nového zákona:
• biometrické údaje v OP (zobrazení obličeje držitele průkazu  
a od věku 12 let dva otisky prstů)
• ruší se zápis akademických titulů do OP
• při ztrátě nebo odcizení OP se nevydává Potvrzení o OP (občan 

obdrží až nově vyhotovený OP, do té doby je nutné se prokazovat 
jiným dokladem totožnosti).
Změna sazebníku správních poplatků za některé úkony:
• vydání OP občanu mladšímu 15 let – 100 Kč
• vydání OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na 
území ČR – 200 Kč
• vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronic-
kým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zne-
platněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifi-
kátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující 
neoprávněně provedené zápisy – 200 Kč.
Občanský průkaz musí mít každý státní občan ČR starší 15 let, který 
má trvalý pobyt na území ČR a není omezený ve svéprávnosti.

Dagmar Kavanová
vedoucí Oddělení vnitřních věcí

Bezpečný, zdravý a udržitelný pohyb je pro seniory hračka!
V rámci Oslav svátku seniorů a Evropského týdne mobility jsme 
pozvali v úterý 14. září 2021 všechny seniory na vycházku s Nordic 
walking holemi, pod vedením akreditovaného instruktora Jakuba 
Jiráska. Ve druhém zářijovém týdnu nás překvapilo velmi horké 
počasí, a tak se před sokolovnou v 15.00 hodin sešly tři odvážliv-
kyně – hrdinky, které si tak mohly užít v podstatě soukromou lek-
ci Nordic walkingu v Jiráskově parku. Instruktor dámám vysvětlil 
základní pravidla pohybu s holemi a napravil některé chyby. Na 
vycházku navazovala přednáška od zdravotní sestřičky a Nordic 
walkingové nadšenkyně paní Šmídové o ergonomii chůze s hole-

mi. Na závěr společného odpoledne vystoupil zástupce vrchního 
strážníka Městské policie pan Josef Pročko, který vysvětlil, jak se 
na kole či elektrokole chovat, abychom v provozu neohrozili sebe 
a ni někoho jiného. Dámy si z odpoledne kromě zážitků odnesly 
také drobné dárky včetně reflexní pásky, která je nezbytným do-
plňkem při pohybu venku.
Společně jsme si také ověřili, že naplnit heslo Evropského týdne 
mobility a Evropského dne bez aut „bezpečně, zdravě a udržitelně“ 
je pro naše seniory skutečně hračka.

M. Mináriková
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Škola začala a v mandlu jsou taháky povoleny!

Léto je za námi a stejně tak i prázdninový režim. V Centru prevence 
Mandl jsme tento čas kromě jiného využili také k přípravě „tahá-
ků“, které využíváme při práci s našimi klienty v rámci poradenství. 
V podobě informačních kvízů vám přinášíme ochutnávku toho,  
s čím se na nás lidé nejčastěji obrací, s čím si neví rady. Každá 
otázka má jedinou možnou správnou odpověď. Otestujte své zna-
losti a na konci si můžete ověřit správnou odpověď.
1) Ztratil/a jsem občanský průkaz. Co mám dělat?
a) doufat, že se brzy najde
b) nejdéle do 15 dnů požádat na městském úřadě o nový
(nemusí být v místě trvalého bydliště), prokázat se jiným dokla-
dem (řidičský průkaz, rodný list, pas)
c) nemusím dělat nic
2) Chci si změnit trvalé bydliště. Potřebuji k tomu souhlas majitele 
domu, do kterého jsem se přestěhoval/a?
a) ano, je to přece jeho dům
b) ano, souhlas je nutný při nájmu domu, při nájmu bytu ne
c) ne, souhlas majitele není potřeba (ke změně trvalého bydliště 
je třeba doložit smlouvu o nájmu)
3) Chci vědět, kdy budu mít nárok na starobní důchod a jak vysoký 
bude. můžu se to dozvědět, i když mám do důchodu ještě daleko?
a) ano, pomocí internetové důchodové aplikace (IDA) – člověk zjis-

tí přehled evidovaného počtu let důchodového pojištění a přibliž-
nou výši budoucího důchodu
b) ne, informovat se mohou pouze lidé podávající žádost o důchod 
na Okresní správě sociálního zabezpečení
c) ne, informace žádné nejsou
4) Chybí mi odpracované roky a tím pádem nemám nárok na sta-
robní důchod. Co mám dělat?
a) smířit se s tím, že do důchodu nepůjdu
b) doufat, že mám dostatečné úspory na stáří
c) můžu dohledat staré doklady o práci (Okresní správa sociální-
ho zabezpečení nemusí mít v evidenci všechna moje zaměstnání, 
můžu zažádat o výpis pojistné doby na zdravotní pojišťovně), do-
klady o náhradních dobách pojištění (studium, péče o nemocné 
dítě, …) anebo si doplatit chybějící důchodové pojištění
5) Pobírám pouze částečný invalidní důchod. Budu mít nárok na 
starobní důchod, až dosáhnu potřebné doby pojištění z tohoto 
důchodu?
a) ne, pobírání důchodu pro invaliditu I. a II. st. není dobou pojiš-
tění – do nároku na starobní důchod se nezapočítává
b) důchod jako důchod
c) zažádat můžete a uvidíte – kdo nic nezkusí, nic nezíská

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

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

Výstava novoměstských 
fotografů v partnerském městě
Již po patnácté se uskutečnila výstava Fotografického klubu Nové 
Město nad Metují v Dusznikách-Zdróji a to v pátek 10. září 2021 v Pi-
jálně Wod Minerálných. Vernisáže mimo členů spolku Poznávání, se 
zúčastnili místostarostka  města Karolina Łuszczki a místostarosta 
našeho města Ing. Libor Hovorka se svou manželkou. 

Jarmila Valterová

Lesní školka „srnečci“ v Hildenu slaví 20. výročí svého vzniku.
2. září 2001, tedy před dvaceti lety, směly první děti poprvé navští-
vit novou lesní školku „Srnečci“.
Zpočátku měla tato školka být v provozu pouze pět let, ale tento 
zvláštní přírodo-pedagogický koncept nadchl mnoho lidí, takže 
toto zařízení zůstalo i nadále zachováno. Spojení s přírodou, přímá 
blízkost k lesu a zvláštní angažovanost vychovatelek a vychovatelů 
je pro mnoho rodin argumentem přihlásit tam své děti s vědomím, 
že je o ně dobře postaráno. Tak mohlo být původně plánovaných 
pět let existence zčtyřnásobeno a lesní školka „Srnečci“ může nyní 
slavit své 20. výročí. U této příležitosti si tým a děti lesní školy 
„Srnečci“ vymyslely něco speciálního, co je přiměřené i v době 
pandemie: v sobotu 4. září 2021 se od 13:00 do 16:00 hodin konal 
trh v překrásné, velké zahradě školky. Zde bylo nabízeno všechno 
z domácí výroby a kutění, jako např. lapače snů, kouzelné hůlky, 
levandulové sáčky, bylinné soli, kořeněný cukr, lektvary na odpu-
zení hmyzu, hmyzí domečky atd. Všechny tyto pěkné věci zde bylo 
možné zakoupit.
Občerstvení bylo také zajištěno:  vedle domácích vaflí byly také 
servírovány lahodné bramboráky, které alespoň z části byly při-

pravovány z ručně nasbíraných brambor z malé zeleninové zahrád-
ky lesní školky. Rodičovská rada k tomu ještě naplánovala spon-
zorský běh. Zúčastněné děti běhaly malá kolečka v sousedním 
lese a tím pomohly naplnit „lesní pokladnu“. „Cílem bylo získat 
výtěžek něco kolem 1.000 EURO. „Tuto částku potřebujeme, aby-
chom v našem lese mohli zasadit 500 nových stromků. Při našich 
procházkách lesem jsme si všimli - a především děti si všimly - jak 
moc stromy trpí. Mnoho stromů je odumřelých, popadaných nebo 
všeobecně ve špatném stavu. A když ještě na pozemku školky mu-
selo být poraženo několik smrků, protože kvůli několika příliš hor-
kým letním obdobím byly napadeny kůrovcem, bylo hned jasné, 
že musíme něco udělat, abychom lesu pomohli,“ informuje Birgit 
Köhnen, vedoucí  lesní školky „Srnečci“.
Ona a její tým jsou přesvědčeni o tom, že děti by se už odmala 
měly učit zacházet zodpovědně s přírodou. Lidé mají rádi, ochra-
ňují a váží si především vždy toho, co znají.
Děti ve věku od 2 do 6 let se učí v lesní školce „Srnečci“ už 20 let 
poznávat přírodu a les. Dnes je to důležitější než kdy jindy!

Překlad: Věra Prokyšková
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08.09.2021 v 08:40 hodin bylo opět oznámeno MP, že na chodníku  
u prodejny potravin v ul. T. G. Masaryka leží muž. Bohužel se jedná  
o častý jev. Muž zde neleží proto, že v místě upadl, ale zcela zá-
měrně, neboť zde fouká teplý vzduch. Tentokrát ovšem vůbec neko-
munikoval, proto mu byla přivolána zdravotnická záchranná služba, 
která jej na místě ošetřila.

08.09.2021 ve 13:22 hodin došlo k dopravní nehodě v ul. Českých 
bratří, kde starší motocyklista srazil na přechodu pro chodce žáky-
ni blízké školy. MP byla na místě jako první ze záchranných složek  
a ihned započala s první pomocí, neboť oba účastníci této nehody 
utrpěli zranění. Zároveň zde patří i poděkování ostatním svědkům 
této nehody, neboť i ti se zapojili do první pomoci, a to ještě před 
příjezdem MP. Právě z důvodu závažnosti zranění byl na místo vy-
slán i vrtulník zdravotnické záchranné služby, který převezl do ne-
mocnice zraněného motocyklistu. V místě byla přibližně 1 hodinu 
úplně uzavřena doprava.  

08.09.2021 v 15:03 hodin byl MP oznámen požár ve sběrných su-
rovinách v ul. Drážní. Strážník o situaci ihned vyrozuměl operační 
středisko hasičů a samozřejmě na místo neprodleně vyjel hlídkový 
vůz MP. Možná si říkáte, z jakého důvodu byl požár oznámen MP  
a ne hasičům přímo. Občas se nám stane, že občané hlásí požáry MP, 
je to dáno faktem, že služebna MP je uvedena jako oficiální ohlašov-
na požáru pro Nové Město nad Metují. Tento stav je dán zákonem  
o požární ochraně, kdy každá obec i město musí mít svoji ohlašovnu 
požáru, kde je možné i bez telefonu požár ohlásit. U vstupu do naší 
stanice je tedy tlačítko s označením „ohlašovna požáru“ a po jeho 
zmáčknutí se spojíte se službu konajícím strážníkem. Tato povin-
nost v zákoně stále zůstává i přes fakt, že v době rozšíření mobil-
ních telefonů postrádá smysl a využívala se v dobách minulých, kdy 
svědek požáru doběhl do takto označených míst, kde byl umístěn 
telefon, z něhož mohla být přivolána pomoc. Odtud právě pramení 
pocit některých občanů, že požár se i telefonem ohlašuje ohlašov-
ně. Všechny oznamovatele bych chtěl poprosit, aby požáry ohlašo-
vali přímo hasičům, neboť můžete bez prostředníka přímo z místa 
operačnímu středisku hasičů vše popsat. Samozřejmě, že pokud se 
spletete a vše oznámíte MP, tak hasiče vyrozumíme, podobně jako 
u tohoto případu. 

Na fotografii můžete vidět odtah vozidla, které řidič zaparkoval tak, 
že zablokoval vjezd do dvou garáží. Navíc na místě přestoupil do ji-
ného vozu a odjel do Hradce Králové. Toto je typický příklad, kdy MP 
přistupuje – a i v budoucnu bude přistupovat – k odtahům vozidel. 
Řidiče samozřejmě, kromě pokuty, čeká i plná úhrada odtahu.

Miloš Kratěna, vrchní strážník     

sledované období: 10.08.2021 – 10.09.2021
V tomto období MP řešila celkem 197 událostí. Dopravních přestup-
ků bylo řešeno 77, ostatní přestupky byly zaznamenány v 6 přípa-
dech. PČR jsme předávali jeden trestný čin. 
V měsíci červenci automatický radar provedl kontrolní měření  
u 58 644 vozidel. Ve 371 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší 
dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správní-
mu orgánu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
11.08.2021 v 11:00 hodin MP kontaktovala mladá dívka, která v jed-
nom z obchodů v ul. T. G. Masaryka nalezla peněženku s 15 000 Kč. 
MP nález převzala a téměř okamžitě zjistila původní majitelku, která 
již peněženku zoufale hledala, neboť v ní měla právě vybraný celý 
důchod. Rád bych poctivé nálezkyni touto cestou ještě jednou po-
děkoval a její příkladné jednání vyzdvihl.    

11.08.2021 v 18:54 hodin došlo k poruše na semaforech u vjezdu 
do Husova náměstí. Bohužel i přesto, že pokaždé na místo voláme 
odborný servis, tak se porucha opakovala 15. a 20. srpna a 8. září. 
MP vždy neprodleně převzala řízení a opakovaně apelovala u doda-
vatele na důkladnou opravu. To i přesto, že v podstatě se semafory 
nemáme nic společného, neboť se jedná o smluvní vztah mezi Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR a soukromou firmou. 

17.08.2021 ve 14:11 hodin byla MP informována o nepřizpůsobivém 
občanovi, který vykonával velkou potřebu vleže na autobusovém 
stanovišti Rychta. Strážníci jej ihned naložili do služebního vozidla 
a převezli na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové, kde 
nejprve pomohli s jeho umytím a poté i s následným ubytováním.  
I když jsme si vědomi, že sankce nejsou pro tyto osoby trestem, tak 
tentokrát jsme ji udělili a doufáme, že bude splacena ze sociálních 
dávek.  

30.08.2021 ve 14:44 hodin byl na MP odevzdán batoh, který občan 
nalezl poblíž Lhoty u Nahořan. Vždy každý nález důkladně prohléd-
neme, abychom nalezli indicie, které nás dovedou k původnímu 
majiteli. Tento nález ovšem k majiteli neputoval, neboť jsme prá-
vě při důkladné kontrole batohu nalezli několik dávek pervitinu. 
Vzhledem k tomu, že v batohu byly i osobní doklady majitele, zjistili 
jsme tak přesně, komu tyto drogy patří. Vše bylo zdokumentováno 
a předáno PČR. 

02.09.2021 ve 13:49 hodin prováděla MP dohled nad dodržováním 
pravidel silničního provozu v Náchodské ulici. Vysokou rychlostí ko-
lem projelo osobní vozidlo Škoda Octavia, bez SPZ. Hlídka MP se 
ihned za tímto vozidlem rozjela a dávala mu znamení k zastavení. 
Řidič pokynů nedbal a začal bezhlavě ujíždět. MP započala s jeho 
pronásledováním, zároveň informovala operační středisko PČR, že  
z Nového Města nad Metují ve směru na Rychnov nad Kněžnou ujíž-
dí vozidlo. PČR ihned do uvedeného směru poslala hlídkové vozy. 
Dotyčného řidiče se podařilo zastavit a zpacifikovat v Kvasinách. MP 
poskytla PČR záznam z palubní kamery, na kterém je vidět doslova 
hazardérská jízda tohoto silničního piráta. Případ je dále zpracová-
ván PČR.

07.09.2021 ve 13:23 hodin bylo MP oznámeno, že na ul. T. G. Masary-
ka leží muž. Strážníci na místě nalezli staršího muže v zanedbaném 
stavu, který nebyl schopen pohybu. Na místo byla přivolána zdra-
votnická záchranná služba, která jej odvezla do Oblastní nemocnice 
v Náchodě.

městská policie Nové město nad metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156
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srpen 2021
2. srpna – 16.37 h. - dopravní nehoda os. automobilu, 
Nové Město n. Met., ul. Náchodská.
2. srpna – 16.48 h. - otevření dveří v bytě, Nové Město n. Met., 
ul. U Zvonice.
2. srpna – 18.55 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného 
externího defibrilátoru, Bohuslavice.
6. srpna – 08.24 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., 
ul. Na Bořetíně.
9. srpna – 13.16 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Husova.
9. srpna – 17.19 h. - dopravní nehoda traktoru a cyklisty, Mezilesí.
9. srpna – 19.17 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Peklo).
17. srpna – 10.18 h. - dopravní nehoda, Nové Město n. Met., 
ul. Havlíčkova.
19. srpna – 09.44 h. - dopravní nehoda motocyklu a nakladače, 
Nahořany (směr v. n. Rozkoš).
19. srpna – 18.03 h. - požár os. automobilu, Nové Město n. Met., 
ul. Dukelská.
21. srpna – 17.04 h. - transport osoby po pádu, Nové Město n. Met., 
ul. V Aleji.
21. srpna – 17.46 h. - záchrana osoby po pádu, Nové Město n. Met., 
ul. Na Popluží.
21. srpna – 21.31 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Malecí.
22. srpna – 08.38 h. - likvidace obtížného hmyzu, 
Nové Město n. Met., Pavlátova louka.
22. srpna – 10.11 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Malecí.
22. srpna – 14.07 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Družební.
23. srpna – 20.26 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Nádražní.
25. srpna – 12.23 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Malecí.

h a s i č i  n o v é  m ě s t o  n a d  m e t u j í
Výjezdy jednotky, tel.: 491 471 150 nebo tísňové volání 150

k u l t u r n í  a k c e

Publikace město na skále je pokřtěna
Ve čtvrtek 9. září 2021 vyvrcholila dvouletá snaha přivést na svět 
publikaci, která připomene nejen samotný fakt, že je Černčického 
„Městu na skále 520 let”, ale také ho představí jako místo malebné 
a fotogenické.

Na podzim 2019 jsme já, paní ředitelka knihovny Lada Všetičková  
a mé kolegyně Andrea Kecová a Michaela Mináriková připravili 
první návrh toho, co by rozhodně v knize nemělo chybět.
Tento koncept se ale značně rozšířil a proměnil s nástupem trojice 
autorů, kteří se k nám připojili zkraje následujícího roku. Jedna-
lo se o fotografa Radovana Krtičku, autora textového doprovodu 
MUDr. Petra Minaříka a grafika Petra Vlčka. Jejich zkušenosti i vzá-
jemná sehranost v kombinaci s velkým patriotstvím znamenaly 
velkou příležitost pro celý náš redakční tým připravit opravdu výji-
mečnou knihu o Novém Městě nad Metují. Jakmile se k nám přidal 
dlouholetý radní a znalec zdejší historie, pan Ing. Martin Prouza, 
mohli jsme se pustit do práce.
Při přípravě jsme měli jednu velkou smůlu a jedno velké štěstí. Fo-
cení začalo v roce 2020 a vy už asi tušíte, kde vznikl zádrhel. Chtěli 
jsme do knihy promítnout i současné kulturní a sportovní dění ve 
městě, ale v důsledku pandemie řada akcí neproběhla. Přesto se 
do knihy dostaly aktuální fotografie z Dnů evropského dědictví, 
Festivalu komedie anebo dětských masopustních maškar. 
Velké štěstí jsme měli ovšem na sněhovou nadílku. Zasněžené ná-
městí, zimní panoramata z vyhlídek i zamrzlé Peklo. Období jarní 
karantény dovolilo Radovanu Krtičkovi rovněž zachytit nezvykle 
klidné a liduprázdné náměstí.
Stáli jsme také před dilematem, jak do nové publikace promítnout 

proměnu některých čtvrtí a průmyslové části města. Výsledkem 
je závěrečná kapitola Město jako na dlani, která představuje sérii 
nově pořízených leteckých snímků.
Ačkoliv fotografie knize dominují, bez doprovodného textu by se 
neobešly. Petr Minařík v něm poeticky připomíná důležitost řeky 
Metuje, která proudí kolem „Města na skále” již 520 let a mnohé 
pamatuje. Zároveň výstižně pojmenovává, v čem tkví unikátnost 
Nového Města nad Metují a poutavě čtenáři připomíná zajímavosti  
z historie i současnosti.
To, že je v publikaci radost zkoumat jednotlivé fotky a číst ji, je 
velká zásluha grafika Petra Vlčka. Ať už otevřete knihu na libovolné 
dvoustraně, uvidíte, jakou péči věnoval sazbě i estetickému roz-
vržení fotografií. Navíc díky anglickému, německému i polskému 
překladu z ní bude mít radost i ten, kdo naší mateřštinou nehovoří.
Na překladech se podíleli Věra Prokýšková, Ing. Miroslav Moucha 
a Zbigniew Romankiewicz. Pro čtenáře neviditelná byla práce Mar-
kéty Švandové, která se jako korektorka postarala o to, aby bylo  
v knize co nejméně stylistických a pravopisných chyb. Díky všem za 
jejich skvěle odvedenou práci!
Publikace Město na skále byla pokřtěna 9. září 2021 v Městské 
knihovně. Právě na tomto místě si ji můžete prohlédnout a zakou-
pit. K prodeji je rovněž v Městském informačním centru na Husově 
náměstí.
V listopadovém čísle Novoměstského zpravodaje se k publikaci 
ještě vrátíme v textu jejího spoluautora Petra Minaříka o unikát-
nosti našeho historického centra v evropském kontextu.

Text: Jiří Švanda
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TÝDEN KNIHOVEN 2021
Od 4. 10. do 9. 10. nabízíme roční členství pro nově přihlášené zdarma

a čtenářskou amnestii (prominutí upomínek - poplatků z prodlení)
 
 

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.

 
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 4. 10. od 9 hodin dopoledne v klubovně.

 
Americký sen - cesta za mé vlastní hranice

Unikátní pohled na cestu kluka s handicapem po západním pobřeží USA. Přednáší Jakub
Greschl. Ve společenském sále knihovny ve čtvrtek 7. 10. od 18 hodin. Vstupné 50 Kč.

 
Dentální hygiena pro začátečníky. Proč ji potřebujeme, proč se jí nebát

a proč se vyplatí
Osvětová zdravotní přednáška specialistky na dentální hygienu Michaely Machové.

V pondělí 11. 10. od 18 hodin ve společenském sále. Vstup je volný.
 

Mnichov a odsun - zrazeni?
Přednáší historik Jan Urban. Pořádá Křesťanská akademie Nové Město nad Metují.

Ve čtvrtek 14. 10. od 18 hodin ve společenském sále knihovny. Vstup je volný.
 

Krajinou příběhů
Kouzlo krajiny Orlických hor vám slovem a obrazem přiblíží Rostislav Bartoň.

Ve společenském sále knihovny ve čtvrtek 21. 10. od 18 hodin. Vstupné 50 Kč.
 
 

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.

Říjen 2021
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KNIHA V PRODEJI

Nová fotografická kniha vychází k 520. výročí založení města.
Unikátní spojení fotografií a textu nabízí čtenáři seznámení s minulostÍ

 i současností města v neotřelých záběrech a souvislostech.
Vydáno ve spolupráci s Městem Nové Město nad Metují.

Cena 450 Kč.
 

Česká křesťanská akademie
Místní skupina Nové Město nad Metují

a
Městská knihovna Nové Město nad Metují
srdečně zvou na přednášku

Jan Urban
Mnichov a odsun

- zrazeni?

Pohled na prezidenta Beneše, jaký neznáme
Stinné stránky z naší historie

 

  Čtvrtek  14. října 2021    Městská knihovna
  v 18 hodin    Nové Město nad Metují

   Komenského 30

Program je spolufinancován z prostředků města
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        

od 20. 9. do 29. 10. 2021

Krajinou
příběhů 

Kouzlo krajiny Orlických hor

vám slovem a obrazem přiblíží

Rostislav Bartoň.

Zveme vás

ve čtvrtek 21. 10. 2021

od 18 hodin
do společenského sálu,

vstupné 50 Kč.
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DIVADELNÍ 
PODZIM 2021

 

www.mestskyklub.cz

10. 11. 2021 
19:00 | Kino70

5. 10. 2021
 19:00 | Kino70

Frankie & Johnny

Tereza Kostková a
Aleš Háma v něžné

komedii o lásce. I když
už máte za sebou
kousek života a

několik zklamání,
pořád je naděje!

Nahoru - Na horu!

První autorská
inscenace souboru
NODIVSE, která je

inspirována skutečným
vyprávěním skutečných
lidí, kteří byli nahoře na

hoře.
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Není čas zemřít
Minuta věčnosti
Zátopek

Není čas zemřít
100 % Vlk

Shang-Chi a legenda o deseti 
                                       prstenech

Zbožňovaný
Festival pana Rifkina
Není čas zemřít
divadelní představení 
                        Frankie & Johnny
Večírek
koncert Ondřej Provaznik 
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Karel

17:00

20:00

17:30

20:00

10:00

17:00

20:00

17:30

20:00

19:00

20:00

19:00

20:00

pá 

pá 

so

so

ne 

ne

ne  

po 

po  

út                                                                  

út                                                  

út

st   

od
od
od
od

  8. 10. 

  8. 10. 

  9. 10. 

  9. 10. 

 10. 10.

 10. 10.

 10. 10.

 11. 10. 

 11. 10

 12. 10.

 12. 10.

 12. 10.

 13. 10.

 14. 10.

 17. 10.

 20. 10.

 28. 10. 

Myši patří do nebe
Karel
Karel
Není čas zemřít
Dračí země
Myši patří do nebe
Karel
Karel
Večírek
Pompeje - město hříchu 

Zbožňovaný
Pompeje - město hříchu 

Karel
Venom
Láska na špičkách
Duna
Kurz manželské touhy
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NODIVsE
NOvoměstská DIVadelní sEbranka je stále v pohybu!
Drazí diváci a milovníci ochotnického divadla,
hlásíme se vám v nové sezóně, od které si slibujeme, že bude na-
bitá živým divadlem! Jak jistě víte, naše Sebranka nespala ani v 
době, kdy mělo divadlo (amatérské, ochotnické divadlo přede-
vším) nechtěné prázdniny. A co máme v plánu teď?
Hlavně KONEčNě PREmIÉRU!
S nadšením a nedočkavostí pilně zkoušíme naši první autorskou 
hru Nahoru – Na horu! Inscenace inspirovaná vyprávěním vyso-
kohorských turistů vám nabídne výlet na Mont Blanc, ale hlavně 
plno smíchu a radosti z divadla. Premiéra se bude konat 10. 11. 
2021 od 19 hodin v Kině 70 v Novém Městě nad Metují. Vstupenky 
můžete zakoupit zde: www.mestskyklub.cz/klient-1016/kino-266/
stranka-9541/film-430633. Ale to není zdaleka vše.
DiFestival pro moravu
27. 11. 2021
Jednodenní divadelní festival východočeských ochotníků na pod-
poru postiženým tornádem na moravě
NODIVSE ve spolupráci s Městským klubem Nové Město nad Me-
tují bude 27. 11. 2021 pořádat jednodenní divadelní festival, který 
vám, milí diváci, nabídne bohatý program ochotnických divadel-
ních souborů našeho kraje. Na každé představení bude vybíráno 
dobrovolné vstupné a všechny vybrané peníze v plné výši poputují 
na Moravu, kde se stále mnoho lidí potýká s následky červnové-
ho tornáda. Akci podporuje také Volné sdružení východočeských 
divadelníků, jehož členské soubory budou právě účinkujícími na 
našem benefičním festiválku. Děkujeme všem za nadšení pro tuto 
akci! Brzy vás budeme informovat o konkrétním programu, ale již 
teď vám můžeme slíbit, že se můžete těšit na den plný divadelní 
komedie. Všem přejeme zdraví a těšíme se na vás v hledišti!

Lucie Kotěrová

sehraje autorský kussehraje autorský kus

Kino 70 Nové Město nad MetujíKino 70 Nové Město nad Metují25. 6. 202025. 6. 2020
MONT BLANC

.K  UP..Ř

NA HORUNA HORU

.K  UP..Ř

NAHORUNAHORU

představuje

kus
autorský

představuje

kus
autorský

inspirováno vyprávěním
        vysokohorských 
           cestovatelů
 

inspirováno vyprávěním
        vysokohorských 
           cestovatelů
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Kino 70 Nové Město nad Metují

13. 1. 2021

sehraje autorský kus:.K  UP..Ř.K  UP..Ř
PREMIÉRA !PREMIÉRA !

....
pf 2020

pf 2021

PODĚKOVÁNÍ:PODĚKOVÁNÍ:

Neumíte ani desatero horolezce!
Něco od plic Vám řeknu, ale až se vydejchám!
Já už jsem hotovson!
A tys myslela, že nahoře bude letiště?!
Já už jenom tápu!
Já se asi spustím!

Kdo vychlastal tu placatku!

První autorská inscenace inspirovaná 

skutečným vyprávěním skutečných lidí,

kteří byli nahoře na hoře.

V roce 1991 poznamenala jedna výprava
na Mont Blanc několik lidí. Dvě party, dva lidé
v nich a jedna čtyřtisícovková výzva. Nikdo 
z nich to nečekal, ale na hoře se něco změnilo. 
Která parta dorazí nahoru první? 

Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané!

Lehké těžkosti ze zkoušení:Odhodlání, nadšení, výzva, soupeř.

Setkání dvou lidí, kteří se měli najít.
To vše cestou na horu.

Nenávist, láska, přátelství.To vše cestou nahoru.Setkání neznámých lidí i dobrých přátel.

UVÁDÍ

Minutové
h r y

Pierre Henri Cami
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Klub fotografů Nové Město nad Metují spolku Poznávání 

zve na výstavu fotografií 

I tak lze vidět město 

Nové Město nad Metují 
 

 

Galerie Na schodech 

    Městský úřad Nové Město nad Metují 

1. 9. – 30. 10. 2021 

                  Otevřeno podle provozní doby úřadu 

ˇ
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Vedení města rozdá ocenění u příležitosti 
slavnostního večera 28. října
Den vzniku samostatného československého státu - 28. říjen - je 
v našem městě každoročně neodmyslitelně spjat s udělováním 
ocenění významným osobnostem našeho města. V letošním roce 
bude předáno jedno Čestné uznání města Nové Město nad Metuji, 
které z rukou vedení města převezme Jaroslav Resl. 
Dále budou předána poděkování jednotlivcům a kolektivům za 
dobrovolnickou činnost v boji proti šíření viru Covid-19 na jaře 
roku 2020. Udělena budou čtyři hromadná poděkování: Junák – 
český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z. s., Osadní 
výbor Vrchoviny, Zdravá výživa Vitálka a vietnamská komunita. Po-
děkování z řad jednotlivců obdrží Bc. Jan Hylský a Ing. Jiří Jirman. 
Slavnostní večer se bude konat ve čtvrtek 28. října 2021 od  
17 hodin na zámku rodiny Bartoň-Dobenín. Součástí večera bude 
i koncert v podání hudebního uskupení Nos Dames - Francouz-
ské šansony - Martina Forejtková – klavír, akordeon, zpěv, Kateřina 
Prokešová – violoncello, kytara, zpěv.

Jaroslav Resl
Čestné uznání města obdrží především za dlouhodobou práci  
v oblasti kultury a přínos v oboru muzeologie, a to u příležitosti 
svého životního jubilea. Před 25 lety, v lednu 1996 nastoupil do 
nově založeného Městského muzea jako jeho první správce. Poz-

ději se stává ředitelem a v následujících letech se zasloužil o jeho 
další rozvoj. Jaroslav Resl měl velký osobní podíl na rozšíření čin-
nosti muzea o galerii a Infocentrum. Vedl přírodovědné kroužky 
pro děti, rozvíjel a dosud rozvíjí spolupráci s místními školami  
i univerzitami v Hradci Králové, Olomouci a Muzeem východních 
Čech v Hradci Králové. S Městským muzeem Nové Město nad Metují 
dosud spolupracuje jako externista a správce přírodovědných sbí-
rek. Dále zpracovává odborné posudky pro Odbor životního pro-
středí Královéhradeckého kraje, pracuje v expertních přírodověd-
ných skupinách. Výsledky svých výzkumů publikuje v odborných 
periodikách a popularizuje v rozhlase a televizi. 

Bc. Jan Hylský
Poděkování města za koordinaci dobrovolnické práce v boji s celo-
světovou pandemií v Novém Městě nad Metují.

Ing. Jiří Jirman 
Poděkování města za koordinaci výroby komponentů pro ochran-
né štíty v rámci projektu „Tiskne celé Česko“ po dobu nouzového 
stavu na jaře 2020.

(EK)

i n f o r m a č n í  c e n t r u m

máme vás rádi. 
Přijďte si pro srdíčko 
do Infocentra!
Městské informační centrum funguje na své současné adrese (Hu-
sovo náměstí 1225) již devět let. Za tu dobu si k němu našlo cestu 
více než 200 000 turistů a obyvatel města. 
Již potřetí, v pondělí 25. 10. 2021, se zapojíme do celostátní akce 
Den informačních center. Při této příležitosti nabízíme dárek zdar-
ma každému zákazníkovi bez ohledu na věk, pohlaví nebo trvalé 
bydliště. Letos půjde o červené keramické srdíčko od novoměst-
ské umělkyně Petry Bláhové.
Upozorňujeme rovněž na změnu otevírací doby v říjnu. Ve všední 
dny tu pro vás budeme od 9 do 12 a od 12:30 do 17 hod. V sobotu  
a neděli pak od 10 do 12 a od 12:30 do 16 hod.

Krásný podzim přejí
Andrea Kecová a Jiří Švanda
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Školní t-mobile Olympijský běh
Dne 9. 9. 2021 se naše škola ZŠ Malecí z Nového Města nad Metují 
opět po roce připojila k celostátní akci T - Mobile Olympijský běh, 
kterým Český olympijský výbor slaví Olympijský den. S ohledem 
na nedávno skončené Olympijské hry v Tokiu, kde naši sportov-
ci získali celkem 11 medailí, byly tyto oslavy namístě. Věříme, že 
zorganizováním tohoto běhu jsme dětem ukázali, že pohybem se 
mohou bavit, užívat si ho a sdílet radost z něj se svými spolužáky 
a kamarády.
V neposlední řadě jsme chtěli, aby děti poznaly nebo si připome-
nuly význam olympijských hodnot. Škola uspořádala závod na trati 
dlouhé 1 000 m. Akce se konala na Stadionu gen. Klapálka v Novém 
Městě nad Metují a zúčastnili se jí žáci II. stupně, konkrétně žáci  
a žákyně 8. a 9. tříd. 
Absolutním vítězem v kategorii chlapců se stal Matěj Lácha ze tří-
dy 9. A, který zvítězil v čase 3:05 minut. V kategorii dívek pak zví-
tězila Natálie Paarová z 8. A s časem 4:03 minut. Všem účastníkům 
děkujeme za spolupráci, skvělé nasazení a báječnou atmosféru. 

Mgr. Vendula Dyntarová, Mgr. Michal Tuček

V sobotu 11. září se opět konaly tradiční Dny evropského dědic-
tví. Průvod a pomoc na památkách měla na starosti naše škola 
ZŠ Malecí. Družinu Jana Černčického z Kácova tvořili žáci devátých 
ročníků. Letos při výročí 520 let od založení města byly otevřeny 
všechny kostely. Jaká byla návštěvnost na otevřených památkách? 
Kostely, ve kterých návštěvníky vítali žáci a pedagogové ZŠ Malecí, 
navštívilo celkem 1 236 lidí. Zájem o místní pamětihodnosti nás 
velmi potěšil. Ráda bych poděkovala všem žákům a pedagogům 
školy, kteří se do akce zapojili. 

Za školu Mgr. Pavla Smolová

Dny evropského dědictví
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Nový školní rok na „Komendě”
• děláme vše pro to, aby situace u nás byla (v rámci předpisů!) 
relativně normální a všichni pociťovali nutná omezení co nejméně,
• kroužky zahájí,
• společně s ostatními školami připravujeme soutěž v poznávání 
organizmů,
• proběhl adaptační kurz šesťáků a také „vodák”,
• objednáváme všechny akce, na které jsou naši žáci zvyklí,  
a doufáme, že proběhnou 

Na zahájení tohoto školního roku je nejtěžší to, co je hned za první 
odrážkou. Jsme rozumní lidé, kteří mají daleko k jakémukoliv ris-
kování / proto jsme už ostatně zrušili jednu naplánovanou akci, 
která se nám zdála ne zcela zabezpečená /, ale na druhé straně se 
nechceme pořád bát a omezovat vše více, než je nutné. Snad jsou 
naše názory i řešení správné. Podle atmosféry ve škole se zdá, že 
ano. Myslíme, že řada zúčastněných oceňuje, že chceme umožnit 
maximum možného. I kroužky zahájí činnost, družinové i zájmové. 
A v plánu je toho mnoho, v době psaní tohoto článku je za dveřmi 
Den bez aut a akce v jeho rámci, žáci druhého stupně jsou na vo-
dáckém kurzu. 
Zdá se, že budeme mít o čem psát, v tomto čísle tedy alespoň do-
jmy žáků z toho, co proběhlo – z adaptačního kurzu pro šesté třídy.
týden v penzionu Anička      
6. – 10. 9. 2021 jsme byli na „turisťáku” v Deštném v Orlických ho-
rách. Šli jsme do lanového parku a na minigolf. Chodili jsme po 
Deštném a sbírali razítka u Kačenky. Každý večer jsme hráli spo-
lečenské hry. Běželi jsme orientační běh a učili se s buzolou. Šli 
jsme se podívat do kostela svatého Matouše. Nejvíce jsem si užila 
lanový park a minigolf. Vyšlo nám krásné počasí úplně bez deště, 
ale všichni byli nachlazení. Ztratili jsme se v lese, ale našli se. 10. 
9. jsme jeli domů. Moc jsme si to užili. 

Sofie Rutnerová, 6. B

Pomáháme obléknout děti 
z postižených Hrušek 
Koncem června se Moravou prohnalo ničivé 
tornádo a vzápětí se zvedla vlna solidarity  
a mnozí nabídli postiženým obcím pomocnou 
ruku. Uběhly dva měsíce, ve školách se při-
pravoval nový školní rok a možná už mnohé  

z nás v tom každodenním shonu ani nenapadlo, jak se budou chys-
tat na nový školní rok učitelé a rodiče v Hruškách, jedné z nejvíce 
postižených obcí. Pracovníci naší školy  velmi ochotně přijali na-
bídku paní Kamily Štefkové, která šije originální oblečení z kvalit-
ních materiálů pod značkou Cronies, abychom společnými silami 
podpořili rodiny s malými dětmi, které byly tornádem postiženy. 
Výsledkem spolupráce byla částka 8.500 Kč, která se proměnila  
v balíky dětského oblečení, které byly připraveny přímo konkrét-
ním rodinám. Další oblečení rozdělí potřebným paní učitelky z MŠ 
v Hruškách. Doufáme, že oblečení udělá radost, bude slušet, dobře 
se nosit a pomůže v nelehké situaci. 

Mgr. Romana Minaříková

Škola lákala na prohlídku hodin v podkrovní učebně
Naše škola se v rámci oslav 520. výročí založení města přidala  
k ostatním památkám, které se otevřely veřejnosti v sobotu 11. září 
ve Dnech evropského dědictví, které mají v našem městě již dlou-
holetou tradici. V krčínské škole byla možnost spatřit hodinový 
věžní stroj. Dobrovolníci z 8. A se v sobotu proměnili v průvodce, 
kteří přivítali návštěvníky a seznámili je se stručnou historií věž-
ních hodin. Do školy se přišlo na hodiny podívat téměř 100 lidí  
a i ti už vědí, co máme v naší škole za poklad.

Průvodci z 8. A ZŠ Krčín 

Nastydlí výletníci
V pondělí 6. 9. 2021 jsme společně se 6. B vyrazili na turistický kurz 
do Orlických hor. První den byl klidný, žádný náročný sport. Vše 
začalo až druhý den, kdy jsme vyrazili do lanového centra. Většina 
mých spolužáků byla vystrašená a trochu se bála, ale všichni jsme 
to zvládli, až na mého spolužáka, který to vzdal. Další den nás če-
kala opravdu dlouhá procházka, ušli jsme 18 kilometrů. Byli jsme 
i na minigolfu a po něm se ti, kteří měli zájem, vydali do bazénu. 
Někteří přijeli do Deštného s rýmou, někteří ji tam chytli a bolelo 
je v krku a jiní odjížděli s rýmou a teplotou. Prostě jsme byli všich-
ni nachlazení, takže se hodně spolužáků těšilo domů, aby to vyle-
želi. I přes zdravotní problémy jsme si týden na horách užili. Každý 
večer i přes den byl skvělý program: různé výlety, procházky a hry, 
které nevymýšleli jen učitelé, ale i my, děti. Byl to skvělý týden, 
který nás všechny sblížil. 

Eliška Kulhánková, 6. B
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sPŠ jde do toho s Kybernou
Jdeme do toho s Kybernou je projekt, který probíhá od ledna 2020. 
Cílovou skupinou projektu jsou především pedagogové odborných 
škol s technickým zaměřením a jejich prostřednictvím i žáci těchto 
škol. Cílem projektu je inovativní implementace digitálních tech-
nologií do výuky a rozvoj digitálních kompetencí pedagogů, a to 
formou šíření příkladů dobré praxe škol a společného vzdělávání. 
Dalším cílem je vytvořit lepší podmínky pro uplatnění absolventů 
těchto škol v praxi a na trhu práce a současně zvýšit jejich před-
poklady pro pokračování ve studiu na vyšších stupních vzdělávání. 
Projekt na naší škole poběží do prosince 2021.
V rámci tohoto projektu byly stanoveny čtyři oblasti vzdělávání:
• Programování PLC.
• Robotika a mechatronika (Průmysl 4.0).
• Řízení procesů (IoT, TZB, SmartHome, SmartCity).
• Navrhování a výroba mechanických součástí (3D tisk).
Za dobu trvání projektu jsme se už účastnili několika online ško-
lení a jednoho prezenčního semináře v Hradci Králové. Zapojení 
pedagogové tak měli možnost prodiskutovat nebo si ověřit své 
technické znalosti a dovednosti. Škola v rámci projektu získala 
technické vybavení, a to 3D tiskárnu, programovatelnou jednotku 
PLC, upgrade kit TZB 1 a 2. Do projektu jsou zapojeni i mentoři, 
kteří poskytují konzultace v místě školy.  
Výstupem projektu jsou vzorové hodiny s konkrétním tématem. Na 
naší škole se jedná o tato témata:
• Tvorba, modelování a výroba náhradních dílů. Garantem je Ing. 
Jiří Jirman.
• Základy automatizace. Garantem je Mgr. Michal Bureš.
• Základy automatizace – odborná terminologie v angličtině. Ga-
rantem je Mgr. Jana Petráčková.
• Využití modulu TZB1 při výuce programování PLC. Garantem je 
Ing. Milan Roleček.
Následně jednotliví garanti vypracují zprávu pro Kybernu, aby je-
jich zkušenosti mohli sdílet i ostatní účastníci projektu. Vzorové 
hodiny na naší škole proběhly v září. 

Mgr. Jana Petráčková
   
seznamovací dny v sPŠ
V září jsme v naší škole přivítali žáky prvního ročníku. Abychom 
jim usnadnili přechod ze základní školy na školu střední, tak jsme 
pro ně uspořádali seznamovací dny. Mottem těchto dnů je Bez-
pečné klima ve třídě, a to nejen pro žáky, ale i pro učitele. Program 
byl zaměřen na vzájemnou spolupráci, toleranci, ohleduplnost  
a vytvoření přátelské atmosféry ve třídě. Žáci se vžili do role re-
portéra a snažili se získat od svého spolužáka co nejvíce informací  
o jeho zájmech a zálibách, potom společně vytvářeli strom dob-
rých a špatných vlastností. Při této činnosti museli efektivně spo-
lupracovat ve skupinkách. Žáci také vytvářeli fiktivní rodiny, pro 

které vymýšleli životní příběh a ten potom představili ostatním. 
Někteří vybavili svou fiktivní rodinu vlastními zkušenostmi, někte-
ří svými životními sny, jiní ji pojali ve stylu bláznivé komedie, ale 
všichni v rámci rodiny spolupracovali.

Mgr. Eva Cohornová

sPŠ a mesa Parts, s. r. o.  Firma škole – Škola firmě
Ve čtvrtek 9. září 2021 se uskutečnilo na zámku v Dobřenicích slav-
nostní předání cen v soutěži Firma roku 2020, současně také pro-
běhlo slavnostní ocenění v rámci ankety Firma škole – Škola firmě. 
Tyto akce každoročně pořádá Krajská hospodářská komora Králo-
véhradeckého kraje.
Mezi nominovanými firmami byla i firma Mesa Parts, s. r. o. Vysokov, 
se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje. Tato spolupráce 
vynesla nominaci i naší škole v anketě Firma škole – Škola firmě.
Nominace si velmi vážíme a věříme, že spolupráce průmyslovky  
s firmami regionu má smysl, a proto  chceme i nadále prohlubo-
vat spolupráci mezi naší školou a firmou Mesa Parts, s. r. o., a to  
v oblasti odborného výcviku, exkurzí, projektů a sdílení zkušeností.

Ing. Lenka Švadlenková
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Krásný den vám všem, kteří jste se začetli do řádků Novoměst-
ského zpravodaje, abyste se dozvěděli aktuality z dění v našem 
krásném městě. 
Školní rok je v plném proudu, kulturní akce probíhají – z čehož 
máme velikou radost, a život se v plné síle projevuje i v naší škole. 
A proto článek tentokrát protká proud několika slov.
Ohlédnutí
V září se naše škola již tradičně zapojila do celodenní akce Dny 
evropského dědictví 2021. Mohli jste vidět naše žáky tanečního  
a hudebního oboru a těšit se tak mladým, nadšeným uměním. Tato 
akce je pro nás vždy příjemnou příležitostí k veřejnému vystoupe-
ní, a nebylo tomu jinak i tentokrát. Děkujeme všem účinkujícím, 
ale i divákům za vřelou atmosféru.
Poděkování
KAPACITA ŠKOLY JE JIŽ NAPLNĚNA!
Děkujeme za důvěru, kterou nám dokazujete tím, že se kapacita 
školy opět podařila naplnit. Pokud byste však ještě měli zájem  
o studium, přihlášku můžete stále poslat! Budete zařazeni do po-
řadníku uchazečů o studium a kontaktovat vás bude kancelář ško-
ly v případě, že se místo uvolní.
Připomenutí
Prosíme rodiče našich žáků, aby si pravidelně kontrolovali  
e-mailovou schránku, včetně složky SPAM. Během září byly do va-
šich e-mailových schránek rozeslány pokyny k platbě školného  

a přístupové údaje k elektronickým žákovským knížkám. V případě 
nejasností nás kontaktujte.
Pozvání
Dovolte, abychom vás s radostí pozvali na pravidelný veřejný kon-
cert žáků ZUŠ, který je plánován na 21. října 2021 od 16.30 h. v kon-
certním sále ZUŠ. Budeme se na vás těšit!
Je to tak. Proud ZUŠkového života je k nezastavení, a je to tak dob-
ře! Přejeme všem pevné zdraví!

Lucie Kotěrová

Taneční obor na Dnech evropského dědictví 2021 
zdroj: web města Nové Město nad Metují

Festival zážitků se rozloučil
Před šesti lety se začal rodit největší a nejrozsáhlejší projekt  
v historii neziskové organizace Kladské pomezí, který dostal název 
Festival zážitků. Inspirován byl celosvětovým trendem zážitkového 
cestovního ruchu, ale jeho cílem bylo i zatraktivnění méně navště-
vovaných míst a rovnoměrné rozptýlení návštěvníků po našem re-
gionu. 
V průběhu tří let, vždy během letních prázdninových měsíců, kdy 
byl projekt realizován, ožila oblast česko-polského pohraničí více 
než 200 zážitkovými akcemi na 27 různých místech. Festivalové ak-
tivity nalákaly přibližně 20 tisíc návštěvníků, kteří se seznámili se 
stěžejními tématy regionu. V prvním roce to byli osobnosti. Pře-
devším česká část Kladského pomezí je výjimečná tím, že se zde 
narodila, žila či tvořila řada velkých českých literátů, jako Božena 
Němcová, Karel Čapek či Josef Škvorecký. Tématem dalšího roční-
ku byla vojenská historie. Díky své poloze na hranicích se v regio-
nu odehrála řada historických událostí, jejichž stopy jsou dodnes 
patrné. K těm nejvýznamnějším patří prusko-rakouská válka roku 
1866 nebo výstavba vojenského opevnění v době před druhou svě-
tovou válkou. 
Letošním a zároveň posledním tématem se staly tradice. Feno-
ménem regionu je tkalcovství, ale také třeba ochotnické divadlo. 
Jiráskův Hronov je nejstarším festivalem ochotnického divadla  
v Evropě. Proto není divu, že jeden ze zážitků probíhal právě tam. 
Na zámku Adršpach se návštěvníci seznámili s historií lnářství,  
v polické Dřevěnce si mohli vyzkoušet rozličné tradiční techniky 
tvoření a v Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci bylo každý 
týden představeno jedno z tradičních řemesel. 
Slavnostní rozloučení s festivalem proběhlo v sobotu 18. 9. v parku 
Aloise Jiráska v Hronově. Pohodovou atmosféru vykouzlily ukázky 
řemesel, jarmark regionálních výrobků a živá hudba. Děti si uži-
ly loutkové divadlo a zážitkovou stezku s vybranými festivalovými 
aktivitami.

Markéta Tomanová
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NOVÉ městO NAD mEtUJÍ V PRŮBěHU PětI stOLEtÍ (pokračování)
Polovina 19. století přinesla v celém Rakousku řadu přelomových 
změn. V roce 1848 byla zrušena robota a všechny ostatní poddan-
ské povinnosti, což umožnilo vznik nových majetkových poměrů  
a přeměnu venkovské společnosti. V roce 1850 byla ustavena svo-
bodná obecní samospráva a vznikly okresy. Nové Město nad Metují 
se stalo sídlem okresního hejtmanství, okresního soudu i dalších 
správních úřadů a tím získalo prestižní postavení. Do obvodu no-
voměstského okresu tehdy patřilo 139 obcí s 82 150 obyvateli – od 
Červeného Kostelce, Hronova, Náchoda, České Skalice až po Dob-
rušku, Opočno a vsi v severozápadním cípu Orlických hor. 

Významnou událostí druhé poloviny 19. století, jež výrazně ovlivni-
la směřování Evropy, byl vojenský konflikt mezi Pruskem a Rakous-
kem v roce 1866. Nové Město nad Metují naštěstí nebylo místem 
přímého střetu znepřátelených armád, na smutné události toho 
roku však má přímou vazbu. Po bitvě u Náchoda na nedalekém 
dobenínském návrší 27. června 1866 se stalo lazaretem pro stov-
ky vojáků, kteří byli hospitalizováni v klášteře Milosrdných bratří,  
v prostorách zámku a ve škole. Na 120 pruských a rakouských vojá-
ků, kteří svým zraněním utrženým v boji podlehli, je pohřbeno ve 
společném hrobě na místním hřbitově. Třicet let po bitvě zde byl 
vybudován pomník.

Ve městě pokračoval i stavební rozvoj. V roce 1869 byla zbořena 
fara a budova děkanství přestavěna do současné podoby. Novo-
stavba narušila dosavadní vzhled jižní fronty náměstí, protože 
nová střecha byla vedena souběžně s průčelím. V letech 1870 – 
1871 bylo novogoticky upraveno západní průčelí hřbitovního kos-
tela Všech svatých. V 70. létech také začala výstavba prvních vil na 
Rezku.

Nejzápadnější cíp města protnula výstavba železnice z Chocně do 
Meziměstí. Na prvním úseku z Chocně do Bohdašína byly zahájeny 
práce 2. května 1873, na zbytku trasy 19. prosince 1873. Převážná 
většina staničních budov, včetně novoměstské, byla vystavěna 
podle typizovaného projektu významného rakouského železniční-
ho architekta Wilhelma von Flatticha. Zajímavostí a ukázkou sta-
vitelské dovednosti našich předků je kamenný a příhradový most, 
který spojuje levý (krčínský) a pravý (novoměstský) břeh Metuje 
a po polickém tunelu je druhou největší stavbou na této trati.  
Přestože se naši předkové nemohli spolehnout na výkonné zem-
ní stroje a automobily, jež by jim pomohly přemístit desetitisíce 
tun zeminy, již po dvou letech a dvou měsících od zahájení stavby 
proběhla kolaudace a na dráze byl 26. července 1875 zahájen pra-
videlný provoz. Železnice se sice ocitla daleko od tehdejší městské 
zástavby, přesto následně přispěla k průmyslovému rozmachu. 

Zásluhou podnikavých jednotlivců se dynamicky rozvíjel zejména 
textilní průmysl, ale i další závody, které svým významem přesa-
hovaly hranice města i okresu – Böhmův litografický podnik, Mer-
vartovo řeznictví a uzenářství, Horákova továrna na výrobu mýdla 
a sody, Neumannova koželužna a mnohé další. Novou dominantou 
města se tak staly tovární komíny. S vývojem průmyslu vznikaly  
i první finanční ústavy, město muselo řešit stavební regulaci, škol-
ství a zdravotnictví. Krajské předměstí a dosud nezastavěný pro-
stor směrem k nádraží se začal proměňovat. Velkou urbanistickou 
ztrátou bylo zboření Krajské brány v roce 1878 a jejího protějšku 
Horské brány o čtvrtstoletí později, i podstatné snížení městských 
hradeb. V roce 1888 postihl západní stranu náměstí zhoubný po-
žár, který natrvalo poznamenal jeho vzhled. Díky zpřísněným pro-
tipožárním předpisům nebyla obnovena původní štítová průčelí 
a obnovené domy byly zakryty střechami s pozvolným sklonem  

a hřebeny rovnoběžně kopírujícími stavební čáru. Ve městě už ne-
zůstal žádný pernštejnský obloučkový štít. Roku 1892 se z dneš-
ního Spolkového domu do nově vystavěné mohutné budovy na 
Komenského ulici přestěhovala měšťanská škola, na počátku  
20. století ji doplnila i sousední škola dívčí.

Na konci 19. století stálo ve městě 331 domů a bylo domovem pro 
2 629 obyvatel. Z toho počtu bylo 2 574 osob národnosti české  
a 40 německé. Podle víry 2 510 občanů vyznání římskokatolického, 
23 evangelického a 76 židovského. Nové Město se stalo oblíbeným 
a vyhledávaným letoviskem, na letní byty pravidelně přijížděly de-
sítky výletníků zejména z Prahy a Brna. Nemalý význam pro rozkvět 
města měl i počínající rozmach turistiky v Orlických horách. 

(Pokračování příště.)

Jiří Hladík

Strojní tkalcovna Glass a Bondy na konci 19. století

Mapka novoměstského okresního hejtmanství 
z 2. poloviny 19. století



stromy ve městě – smrk

EXtRÉmNÍ NÁRŮst CEN ELEKtŘINY A PLYNU V čR

Smrky tvoří rod zahrnující asi 35 druhů, které se nacházejí v ce-
lém severním mírném pásu. I když zřejmě stále platí, že jde o nej-
častěji se vyskytující strom u nás, jeho dny jsou nejspíše sečteny.  
A to zřejmě i ve městech, zcela jistě jde o nejčastěji padající druh 
stromu.
U nás se smrky vysazují z čistě hospodářských důvodů. To, že smrk 
má mnohostranné využití, věděli již i původní obyvatelé Severní 
Ameriky. Haluzemi smrků pokládali podlahu v saunách, z kořenů 
vyráběli provázky, dřevo používali pro nosné konstrukce, hračky, 
pádla apod. Uměli využít i pryskyřici k utěsnění střech a kanoí.  
V podstatě podobným způsobem se smrk využíval i v alpských ze-
mích. 

Na trhu energetiky se dodavatelé neustále předbíhají s nabídkou 
lepší ceny. V dnešní době to však spotřebitel ocení víc než kdyko-
liv dříve. Jistě jste už zaznamenali, že cena energií roste. Ať už se 
jedná o cenu za elektrickou energii, která se na burze loni touto 
dobou pohybovala okolo 1 300 Kč/MWh, kdežto dnes je na úrovni  
2 600 Kč/MWh, tak ani cena zemního plynu není s nárůstem poza-
du. Pro srovnání - loni byla touto dobou cena plynu 450 Kč/MWh, 
avšak aktuálně nejde pod 850 Kč/MWh.
Nárůst cen je tedy mnohonásobný a nikdo zatím nepředpokládá, 
že by ceny měly začít klesat. Jedním z hlavních důvodů takto mar-
kantního navyšování cen je výrazné zvyšování cen emisních povo-
lenek, které aktuálně dosahují rekordních hodnot.
Tato situace dostala do problémů mnoho firem a nelze ji bohužel 
globálně ovlivnit. Je však možné předejít dalšímu zdražování ales-
poň na určitou dobu a zajistit si tu nejlepší cenu za dané aktuální 
situace na burze, a to prostřednictvím bezplatné služby poskytova-
né společností e-aukční portál, s. r. o. 
Společnost e-aukční portál, s. r. o. má díky mnoholetým zkušenos-
tem na poli energetiky vybudované velmi výhodné podmínky, které 
zprostředkuje svým zákazníkům. Prostřednictvím patentovaného 
aukčního systému, do kterého lze nahlédnout v průběhu aukce, 
dodavatelé navzájem soutěží o nové zákazníky tak, že snižují cenu 
až na úplné minimum. Jednou z podmínek e-aukce je garance nej-
nižší ceny a její stálost na smluvené období. 
Pokud vám tedy přišlo vyúčtování nebo rozpis záloh na nové ob-

dobí, doporučujeme bezplatně porovnat cenu a podmínky smlouvy 
ještě prostřednictvím e-aukčního portálu. Takto si zajistíte výhodu 
a stabilitu na další zúčtovací období. Zatímco cena energií bude 
nadále růst, vy budete mít jistotu ve své smlouvě s dodavatelem  
a případnou podporu aukčního poradce. 

e-aukční portál, s. r. o., zastoupená Janem Weberem
www.e-aukcniportal.cz

Tel.: 605 558 665
e-mail: info@e-ap.cz 

28. října 168, 549 01 Nové město nad metují 
(doporučujeme předem si sjednat schůzku) 

A právě vysoký obsah pryskyřice je využitelný i v léčitelství. Pře-
devším proti různým nemocem z nachlazení a chorob dýchacího 
ústrojí. Ostatně – smrkovou koupel na posílení krevního oběhu si 
můžete dát i dnes, různé vonné výtažky ze smrků na trhu seženete. 
Ale smrk je i mystickým stromem. Pro původní obyvatele Sibiře je 
stromem světa obří smrk. Sahá od středu Země k nejvyšším ob-
lastem vesmíru a propojuje svět duchovní, pozemský a podsvětí.  
S tím možná souvisí i to, že domorodými kmeny Kanady bývá nazý-
ván Stromem míru. Můžeme z něho podle tohoto učení čerpat spo-
lupráci, protože smrk je důležitý i pro jiné formy života. Propojuje 
opět Zemi s nebesy a učí nás radosti a pokoře. Hm, užitečný strom 
nejen pro své dřevo. 
A proč, spolu s jedlí, zdobíme, nebo jsme zdobili, nejčastěji právě 
smrky? Protože stálezelené rostliny byly odjakživa součástí zim-
ních obřadů, tak velmi důležitých pro přežití našich předků. Poz-
ději tato tradice zeslábla, ale v podobě vánočního stromu byla  
v 18. století v Německu opět obnovena a rozšířila se po celém světě. 
A jak je to s lidmi narozenými ve znamení smrku? Ty v keltském 
horoskopu nenajdeme, ale najdeme tam jedli, pro řadu národů 
strom, který se smrkem zcela splýval. Lidé jedle jsou uzavření, 
svědomití a přímí… Jsou nadaní, důstojní, originální. Neradi riskují  
a téměř nikdy se nespoléhají na ostatní. Což ovšem neznamená, 
že jim, v případě potřeby, nejsou ochotni pomoci. Přímá povaha 
ovšem žene lidi jedle často do konfliktů, a tak jejich život nebývá 
úplně snadný. Poznali jste se? Pokud jste narození začátkem čer-
vence nebo listopadu, je jedle, a tím i smrk, vaším stromem.

Podle knih F. Hagenedera a Marie Hruškové       
Václav Nýč  
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NOVINKY V NÁCHODsKÉ PORODNICI
Přestěhováním do moderních pavilonů vstoupila porodnice ná-
chodské nemocnice na začátku června do své nové éry.  Útulné 
prostory poskytly lepší zázemí především maminkám, a to nejen 
ve vybavení, ale také v nových službách, které porodnice zača-
la během uplynulých týdnů nabízet. V srpnu se uskutečnil první  
z pravidelných kurzů předporodní přípravy, které budou v porod-
nici probíhat každý měsíc. Maminky se zde dozví vše potřebné  
o jednotlivých fázích porodu i období těsně po porodu, prohléd-
nou si porodnici a získají odpovědi na všechny své otázky. Účastnit 
se mohou i se svým partnerem. 
Druhý týden v září se v nové tělocvičně náchodské porodnice roz-
běhlo také pravidelné středeční těhotenské cvičení s lektorkami 
Markétou Kozákovou, Annou Krásnou a Jitkou Klimešovou. Zapojit 
se mohou maminky od 12. týdne těhotenství, které se chtějí psy-
chicky i fyzicky naladit na příchod svého miminka. Milé porodní 
asistentky poradí s odbouráním bolesti zad, soustředěním na 
správné dýchání a naučí cviky, které mohou maminky uplatnit  
u porodu. Veškeré informace o předporodním kurzu i těhoten-
ském cvičení jsou umístěny na hlavní webové stránce náchodské 
nemocnice. 
Zájem o porod v náchodské porodnici v letošním roce výrazně 
stoupl. Už teď je jasné, že brzy zde počet porodů dosáhne cel-
kového loňského čísla. Od ledna do konce srpna se zde narodilo 
přesně 843 miminek, přitom za celý loňský rok to bylo jen o 135 
dětí více. Konkrétně o letních prázdninách přišlo v nové náchod-
ské porodnici na svět 239 novorozenců, z nichž bylo 139 chlapečků 
a rovných 100 dívek. Fotografie malých človíčků jsou k vidění v ob-
novené galerii novorozenců, která je připravena k nahlédnutí na 
titulní webové stránce nemocnice. 

Kontakty Porodnice:
Služba sester 491 601 752
Porodní sál 491 601 750

Přihlášení na kurzy předporodní přípravy a těhotenského cvičení 
na mobil: +420 722 972 966

Web:
www.nemocnicenachod.cz/lokality-oddeleni/nemocnice-na-
chod/gynekologie-porodnictvi/porodnice

Klub seniorů Dobrá pohoda / Okénko pro naše seniory – říjen 2021

čtvrtek 7. října 2021 – setkání v 9.30 h. na autobusovém ná-
draží. Odjíždíme na Nový Hrádek za oblíbenou „muzikou“ 
pana Drcmánka a pana Potůčka. V restauraci je možné ob-
jednat si oběd dle vlastního výběru. Odpoledne odjíždíme 
do Nového Města opět linkovým autobusem.

zajišťují paní Marie Netopilová a Drahuše Dítětová

čtvrtek 14. října 2021 – setkání ve 14.30 h. v kině
Při čaji a kávě projednáme organizační záležitosti na příští 
rok. Budete mít možnost prohlédnout si naše kroniky a za-
hrát si některé hry.  

čtvrtek 21. října 2021 – setkání ve 13.40 h.  na autobusovém 
nádraží. Odjíždíme na Přibyslav. Zpět do Nového Města vás 

čeká podzimní procházka, kterou zakončíme něčím na zahřá-
tí.  

Úterý 26. října 2021 – setkání ve 14.30 h. v kině 
Bude nám promítán film „Matky“, který byl zařazen mezi sou-
těžní filmy letošního Festivalu české filmové komedie.
 
Všichni senioři jsou v Klubu seniorů vítáni!!!

Změna programu vyhrazena, sledujte vývěsky 
a Novoměstský zpravodaj.

Samospráva Klubu seniorů
Za Klub seniorů zdraví všechny Věra Mimrová
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Rozhovor z tJ spartak

Na podzim se tradičně hlásí o slovo jeden z našich nejpopulárněj-
ších sportů – lední hokej -  a nejinak je tomu i letos. Navíc v mi-
nulé sezoně se kvůli COVIDu nehrálo a rádi bychom proto čtenáře 
zpravodaje seznámili s děním v našem klubu. Chceme vás tímto 
pozvat na náš zimní stadion a utkání našich zástupců v hokejových 
soutěžích. Zejména v dospělé kategorii je na co se těšit. Připravuje 
se společná soutěž s Pardubickým krajem, což bude určitě vítané 
oživení a pozvánka na kvalitní zápasy s neokoukanými soupeři.

Po loňské neodehrané sezoně se v mezidobí začal pomalu tvořit 
tým dospělých, ve kterém došlo k několika změnám. Jedna z prv-
ních se odehrála na trenérském postu, kde kormidlo převzal trenér 
Tomáš Topol, který má řadu trenérských zkušeností nejen z kraje, 
ale i z ligových soutěží. Nového trenéra jsme na začátku jeho půso-
bení v našem klubu trochu vyzpovídali: 

tomáši, pro mnohé je Vaše jméno jistě určitou neznámou. mohl 
byste našim fanouškům nastínit Vaši dosavadní trenérskou minu-
lost? 
Trénování se věnuji již cca 15 let. V Královéhradeckém kraji jsem již 
působil ve II. lize jako manažer a trenér HC Trutnov, kde jsme byli 
jako farma Vrchlabí, pak jsem působil i na lavičce Dvora Králové. Jinak 
jsem si již prošel těmito kluby: HC Sršni Kutná Hora, HC Kohouti Česká 
Třebová, Pardubice, Chrudim a v posledních 3 sezónách HC Čáslav.  

Na jaké období či úspěchy nejraději vzpomínáte?
Já asi na všechny. Každé angažmá Vám toho hodně dá, některé  
i něco vezme, ale vesměs to jsou vždy pozitivní věci. Ale asi teď 
musím zmínit HC Čáslav, kde se nám povedl mistrovský titul. Na to 
jsou vzpomínky úžasné. Ale to samé Kutná Hora finále, Česká Tře-
bová bronz, Čáslav v první sezóně bronz. Rád vzpomínám na tyto 
okamžiky.  

Podle Vašeho životopisu to skoro vypadá, že kam jste přišel, tam 
se slavilo. Nedá mi to tedy se nezeptat. Co Vás vedlo k tomu, spojit 
svou další budoucnost s Novým městem, které v posledních se-
zónách, přiznejme si, neoslňovalo zrovna zářnými výsledky? 
Je pravda, že poslední léta končila vždy medailí, před rokem a něco 
mistrovský titul. Já jsem ale pokorný člověk. Měl jsem posledních 
pár let opravdu štěstí i na tým, co se mi sešel. Rád vzpomínám, ale 
zůstal jsem pevně nohama na zemi. Tak jak se teď dařilo, tak se 
taky může nedařit. Ohledně toho, proč jsem kývl Novému Městu 
nad Metují. Ohromná motivace, vystoupení z takové té komfortní 
zóny, něco se pokusit vybudovat a udělat lepší výsledek, než byl 
doposud. Nové vedení, nová startovací čára pro nás všechny. Tako-
vé angažmá mě baví. Vlastně jsem měl vždy takové, nikdy jsem ne-
přišel do úspěšného týmu. To by mě asi nebavilo. Dvůr byl to samé, 
kompletně nový klub, nový tým, prahnoucí po lepších výsledcích, 

Kohouti Česká Třebová to samé a v neposlední řadě Čáslav, kde 
klub vlastně vznikl před 4 lety. Město tam postavilo opravdu nád-
herný zimní stadion a vše se začalo budovat postupně. Tohle mě 
baví a mám to i rád. A to teď splnilo i Nové Město nad Metují. Nové 
vedení, budování nového týmu, startovací čára na začátku.  

Jaká jsou tedy Vaše očekávání od příští sezóny a co si od ní slibu-
jete? 
Určitě bych chtěl hrát hokej, aby nám začali chodit lidi, útočný, ale  
i takový zdravě agresivní hokej, založený na týmové práci. Indivi-
duality mě nezajímají. Tým, tak jsem to ctil od začátku a ctít budu. 
Chci, aby ti kluci měli mezi sebou partu a tím to bude i fungovat na 
ledě. Pomáhat jeden druhému. Tomu se musí podřídit.
 
Závěrem bych se zeptal, jak byste se charakterizoval jako trenér  
a co od Vás hráči, potažmo fanoušci, mohou očekávat? 
Občas hodně impulsivní, přísný, ale kamarádský. Nemám problém 
jít s klukama na pivko, posedět v kabině. Za své hráče se vždy po-
stavím. Chci, aby byla v kabině pohoda, ale makalo se na ledě, aby-
chom docílili lepšího umístění, než bylo. Být pokorní, uznávat sílu 
každého soupeře, ale na druhou stranu i zdravě sebevědomí.  

Po obsazení trenérského postu začalo postupné formování a slože-
ní hráčského kádru s cílem zkvalitnit jej před nadcházející sezonou. 
Postupně do kádru nově přibývali noví hráči: Josef ČÁP, Vojtěch 
BLASKO, Jakub MERT, Václav PETR, Matěj KLUST, Tomáš HYNEK, Jan 
ČERNÝ, Dominik NOVÁK, Jiří BUCEK, Václav KUBASA a Miroslav HYLE-
NA. Naopak několik hráčů již náš dres letos neoblékne.

Následné přípravné období zahrnovalo několik tréninkových jed-
notek na ledě v Náchodě a poté se v srpnu přesunulo na led do 
Dvora Králové. Od září již můžeme využívat ledovou plochu na na-
šem stadionu.

Nedílnou součástí přípravného období jsou samozřejmě i přátel-
ské zápasy.  Letos jsme sehráli tyto souboje na dvou turnajích –  
v České Třebové a posléze tradiční METUJE CUP, který pořádá klub 
z Jaroměře, mezi nimi jsme změřili síly s týmem Čáslavi, dřívějším 
působištěm trenéra Topola.

s p o r t
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Na turnaji v Ćeské Třebové jsme se potkali s domácím týmem Ko-
houtů, který patří ke špičce hokejové soutěže na Pardubicku a jeho 
dres oblékají i hokejisté s extraligovou minulostí, např. Martin Filip, 
Lubomír Korhoň či Karel Plášek. Zkušenému domácímu týmu jsme 
nakonec podlehli 4:6, což znamenalo souboj o třetí místo s celkem 
Náchoda. V tomto duelu jsme prohráli 1:3 kvůli nevydařené úvodní 
třetině, kdy jsme třikrát inkasovali v krátkém sledu a ve zbytku zá-
pasu jsme již nedokázali odpovědět.

Poté nás čekal zápas na ledě v Čáslavi, kde jsme po velice dobrém 
výkonu porazili domácího účastníka krajské ligy Středočeského 
kraje v poměru 7:2.

Další prověrkou bylo již zmíněný METUJE CUP, do kterého jsme vstu-
povali s cílem pokusit se jej vyhrát. Turnaj jsme odstartovali sou-
bojem s týmem Opočna, kdy jsme zejména díky vydařené druhé 
třetině zvítězili vysoko 9:0.
Druhé kolo byl ve znamení duelu s domácím týmem z Jaroměře na 
jeho ledě. V dramatickém utkání jsme sice ztratili dvoubrankové 
vedení a následně museli dotahovat vedení soupeře, jenže jsme 
dokázali nejen vyrovnat, ale v prodloužení rozhodnout o výhře  
v poměru 6:5.
Závěr turnaje obstaral zápas proti hokejistům Třebechovic, kdy 
jsme neponechali nic náhodě a utkání dovedli bezpečně k výhře 
5:2. Díky tomu jsme tak splnili předturnajový cíl a získali prvenství 
na tomto klání. 

Trenér Topol neskrýval po turnaji spokojenost s výkony, ve hře se 
začínají objevovat prvky z tréninku a manšaft se začíná sehrávat  
a dostávat do tempa. Vrásky na čele mu zatím dělají občasné chyby 
v obraně, kterých se musíme v mistrovských soubojích vyvarovat. 
Do začátku soutěže ještě potrénujeme, absolvujeme víkendové 
soustředění a pak již naplno naskočíme do mistrovských soubojů, 
které zahájíme na ledě Náchoda tradičním derby.

A kdo momentálně tvoří širší kádr našeho A-týmu před nadcháze-
jící sezonou: 
brankáři: Josef ČÁP, Jan JÁNSKÝ, Vladimír VIK, Vojtěch BLASKO

obránci: David BOROVEC, Václav DOSTÁL, David DUFEK, 
Tomáš DUBEN,  Jakub MERT, Michal KREJCAR, 
Jakub VITEBSKÝ, Matěj KLUST, Dominik NOVÁK
útočníci: Ondřej BŘEZINA, Radek VELINSKÝ, Martin HEJNA, Martin 
KNOTEK, Martin LELKA, Josef PROUZA, David REICHMANN, Tomáš 
VESELÝ, Václav PETR,  Tomáš HYNEK, Václav KUBASA, Jan ČERNÝ, Jiří 
BUCEK, Miroslav HYLENA, Štěpán SEDLÁČEK

PROGRAm ZÁKLADNÍ čÁstI sOUtěŽE 
1. kolo - Ne 3. 10. 2021, 17:00  HC Náchod - TJ Spartak
2. kolo - St 6. 10. 2021, 18:00  TJ Spartak - HC Jaroměř
3. kolo - Ne 10. 10. 2021, 17:00  SK Třebechovice - TJ Spartak
4. kolo - Ne 17. 10. 2021, 17:00 TJ Spartak - HC Trutnov
5. kolo - St 20. 10. 2021, 18:00  SK Opočno - TJ Spartak
6. kolo - volno
7. kolo - Ne 31. 10. 2021, 17:00  TJ Spartak - Stadion Nový Bydžov
8. kolo - St 3. 11. 2021, 18:00  TJ Spartak - HC Náchod
9. kolo - Ne 7. 11. 2021, 17:00  HC Jaroměř - TJ Spartak
10. kolo - Ne 14. 11. 2021, 17:00  TJ Spartak - SK Třebechovice
11. kolo - St 17. 11. 2021, 18:00  HC Trutnov - TJ Spartak
12. kolo - Ne 21. 11. 2021, 17:00  TJ Spartak - SK Opočno
13. kolo - volno
14. kolo - Ne 28. 11. 2021, 17:00  Stadion Nový Bydžov - TJ Spartak

Ještě jednou bychom chtěli touto cestou pozvat všechny k návště-
vě našeho zimního stadionu a věříme, že diváky potěšíme kvalitní 
hrou a dobrými výsledky.

Petr Lukášek

s p o r t
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PODZIM 2021 - Stepík Nové Město nad Metují

HODINY V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ
DĚTI NA STARTU , věk 4 - 9 let FITNESS TÝM, 8 - 18 let
Všeobecná sportovní průprava, vhodná i pro chlapce Soutěžní tým, který se účastní soutěží
zaměřená na základy atletiky, gymnastiky, míčové hry. v celé ČR. Tréninky 3x týdně.
Sport, který děti baví! Nejen aerobik, ale i týmový duch!

TANEČNÍ A POHYBOVÁ PŘÍPRAVKA, předškoláci SPORTOVNÍ AEROBIK, 8 - 18 let
Kroužek pro holčičky, které baví pohyb na hudbu. Soutěžící jednotlivci a dvojice, účastní se
Čekají je jednoduché tanečky a hry. soutěží v celé ČR.
Těšíme se na budoucí tanečnice! Okuste radost z úspěchu!

AEROBIK, STEP AEROBIK, 6 - 10 let STANDARDNÍ a LA TANCE, od 10 let
Základní kroky v aerobiku, jednoduché choreografie, Základní kroky a variace v párovém tanci,
možná první krůčky k budoucímu soutěžení… naučí se např. walz, valčík, jive, cha-cha…
Kreativní cvičení! Budete hvězdou tanečních!

TRAMPOLÍNKY, 8 - 15 let,
Veselé skákání za doprovodu hudby,
tvorba sestaviček na písničky. 
Veselé, zábavné cvičení!

MODERNÍ GYMNASTIKA, 6 - 15 let
základní gymnastická průprava, zahrnuje akrobacii
na koberci, cvičení se stuhou, obručí, míčem.
Dívčí koordinačně-estetický sport!

MODERNÍ TANEC, 8 - 15 let
jednoduché choreografie na moderní hudbu,
čtvrtek 17 - 18 hodin.
Pusťte ven své emoce!

STREET DANCE, 8 - 15 let
Nech se unášet jedinečností Hip Hopu, objev s námi
další styly jako je Dancehall, Lockin….
Je jen na tobě, kam tě hudba a tělo povedou!

Stepík Nové Město nad Metují, z.s.
Malecí 585
Telefon: 606 181 148

Email: info@fitnesjana.cz

www.stepik.eu

Děti si mohou přijít lekce vyzkoušet.
Váháte co pro svoje dítě vybrat?

Na školní rok 2021/22 přijímáme nové děti do těchto hodin:
Vyberte dětem zdravý pohyb, který se jim bude líbit!
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týden s minivolejbalem 2021
Ptáte se, jak jsme v září začali s rozjezdem minivolejbalu na dal-
ší školní rok? Tak čtěte - za podpory krajského volejbalového 
svazu jsme zorganizovali propagační, náborový týden s minivo-
lejbalem a to nejen v Novém Městě, ale i v Náchodě, Č. Kostelci,  
Č. Skalici a Dobrušce. Ano, týden byl jaksepatří nabitý energií, vo-
lejbalem, soutěžemi a rozesmátými tvářemi dětí i trenérského ani-
mačního týmu. Děti si s námi vyzkoušely dovednosti potřebné pro 
všechny volejbalisty zábavnou formou, navíc za své úsilí dostaly 
nejen sladké odměny.
Pokud se vaše děti nestihly na nás přijít podívat na naše náboro-
vá odpoledne, ale měly by zájem s námi vyzkoušet minivolejbal  
a užít si spoustu nejen sportovní zábavy, koukněte na naše webové 
stránky www.volejbal-nm.cz.

Za Vo-Cečko zdraví Hanča

Zubní pohotovost 
Říjen 2021

sobota 2. října
Neděle 3. října

MUDr. Tereza Štrasová
Denisovo nábřeží 665

Náchod
Tel.: 491 424 921

sobota 9. října
Neděle 10. října

MUDr. Alois Vejmola
Palackého 20

Náchod
Tel.: 491 424 524

sobota 16. října
Neděle 17. října

MUDr. Ivana Vejmolová
Náchodská 548, Velké Poříčí

Tel.: 491 482 000

sobota 23. října
Neděle 24. října

MUDr. Jarmila Vokůrková
Větrník 720

Červený Kostelec
Tel.: 491 462 331

čtvrtek 28. října 
MDDr. Michal Jánský

Nemastova 1919
Náchod – Branka
Tel.: 702 125 554

sobota 30. října
Neděle 31. října

MUDr. Alena Zdražilová
Denisovo nábřeží 665

Náchod
Tel.: 491 427 548

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

Začínající firma nabízí 

zajímavý 
přivýdělek 

pro maminky na MD, 
aktivní důchodkyně apod. 

Více info na tel.: 604 145 519. 
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Oslavencům hodně štěstí, pevné zdraví a vše nejlepší přeje redakce.

70 let
Lumír Hanzl

Bohuslav Danielis
Lidmila Tůmová
Jana Venclová

75 let
Milan Sedláček

80 let
Jaroslava Köhlerová

V lednu 2021 oslavili svá životní jubilea

70let
Karel Frič

Lea Špeldová

75 let
Vlasta Faltýsková

Marie Pátková

80 let
Ing. František 

Máša
Zdeněk Fišar

85 let
Zdeňka 

Čtvrtečková

93 let
Květa Böhmová

96 let
Jarmila 

Tomešová

V únoru 2021 oslavili svá životní jubilea

70let
Jarmila Koníčková

75 let
Jaromír Štěpán
Anna Faltýsková
Luděk Roštlapil

80 let
Vlasta Koláriková

85 let
Jaroslav Kolda

93 let
Růžena Vašátová

96 let
Zdeněk Papež

V březnu 2021 oslavili svá životní jubilea

70let
Jaroslava 
Kubrtová

Milan Hůlek

80 let
Zdeněk Syrovátko
Miroslav Hruška
Marcela Žďárská

80 let
Jana Paulová
Jaroslav Jetel

85 let
Oldřich Tylš

90 let
Květoslava 
Papežová

94 let
Anna Černá

V dubnu 2021 oslavili svá životní jubilea

70let
Ivana Prodanová

75 let
Stáňa Radoňová

80 let
Božena Švábová

Jiří Hlavsa
Julius Šimko

85 let
Miroslav Bartoň

93 let
Jan Čech

V červnu 2021 oslavili svá životní jubilea

70let
Eva Lokvencová

80 let
Raimund Řehořek
Bohumil Dyntar

85 let
František Kujal

90 let
Věra Kolbeová

Oldřich Meisner
Alena Vajsarová

92 let
Zdeněk Vašát

V září 2021 oslavili svá životní jubilea

70let
Jaroslava Holá

Zdeňka 
Neumanová

75 let
Hana Haklová

Vladislav Tomek
Václav Vancl

80 let
Mgr. Vladimír 

Klofáč
Zdeněk Pátek

93 let
Květoslava 
Prouzová

94 let
Miroslav 
Rovenský

Zdeňka Tyčová

V květnu 2021 oslavili svá životní jubilea

Rozloučení se zesnulými
V srpnu 2021 z našich řad odešli

Antonín Staněk, Blanka Bašková, Jaroslava Hálová, Václav Řízek, Petr Martinek, Alena Stehlíková, Zdeněk Viesner
Marie Voráčková, Eva Moláčková, Jiří Šafář, Jiří Kumprecht

Čest jejich památce!
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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
Grafická osnova: Martin Vávra, Petr Vlček

Grafická úprava: Tiskárna V&H Print Hlávko s. r. o.
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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
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Cena 14 Kč, pro předplatitele 12 Kč.

Novoměstský zpravodaj si můžete předplatit
v pokladně Městského úřadu.

Přistavování kontejnerů
soukromým osobám,

sdružením, firmám

Přeprava suti, odpadu, paliv,
stavebního materiálu apod.

Likvidace odpadu

Zajištění prodeje
palivového dřeva

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

Kontejnery.Vrchoviny@seznam.cz

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS

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

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

japonské stěny

Vrchoviny 122
Nové město nad metují

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

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

POHŘEBNÍ ÚstAV, pobočka Nové město nad metují

JOsEF UNGRÁD
Komenského 50, Nové Město nad Metují

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

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

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

Slyším dobře,
sleva pro každého?



Restaurace u Paďourů na Husově náměstí 

pořádá dne 7. - 10. 10. 2021 

POSVÍCENECKÉ
POCHOUTKY

Kachýnka, řízky, svíčková, koláčky, atd.

• Patříš do věkové kategorie 19 až 40 let?

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

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

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

Nabízíme:
• Po zaškolení plat od 30.790,- Kč

• Náborový příspěvek 75.000,- Kč

• Možnost kariérního postupu

• Příspěvek na dovolenou a další benefity

• Po odsloužených letech výsluha a odchodné

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

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Staň se jedním z nás!

Hledáme nové kolegy/ně k pořádkové policii!



Představujeme žáky prvních tříd 
ze škol v Novém Městě nad Metují

Základní škola Komenského:
1. A, počet žáčků 13, třídní učitelka Mgr. Dagmar Remešová.
1. B, počet žáčků 16, třídní učitelka Mgr. Lenka Tláskalová 


