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IRENA HUBKOVÁ
OHLÉDNUTÍ
Městská galerie Zázvorka
Na Zadomí 1210
Nové Město nad Metují

14. října – 31. prosince 2021
úterý až sobota 10 –12 a 12.30 –16 hodin, neděle a pondělí zavřeno

www.muzeum-nmnm.cz
Irena Hubková se narodila se 1. května 1952 v Náchodě
Vystudovala náchodské gymnázium a poté nástavbové
studium na Střední průmyslové škole textilní v Ústí nad
Orlicí. Působila jako textilní návrhářka v Tepně Náchod
a ve firmě Cotex v Hronově, pracovala na přípravě tisku v Tiskárně Polonček v Náchodě.
Malovat začala v 90. letech; po nějaký čas byl jejím mentorem akademický malíř Ivo Švorčík. V roce
2003 absolvovala letní školu Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Franta a Petrbok).
Často cestuje za uměním, navštěvuje výstavní síně po celé Evropě. Jejími nejoblíbenějšími autory jsou
Francis Bacon, Lucien Freud a Balthus.
Několikrát vystavovala samostatně, pravidelně je zvána k účasti na Náchodském výtvarném podzimu do
Galerie výtvarného umění v Náchodě. Žije v Hronově.
↓ Montalcino, olej, plátno, 100 x140cm, 2013
→ Do Ameriky, olej, plátno, 75x130 cm, 2010
↓→ Kanál, olej, plátno, 90x90 cm, 2014
↓→→ Zátiší – sklep, olej, plátno, 80x80 cm, 2008

otá Zk Y pro starostu
gických opatření nebylo možné se scházet,
tak absolvovali tři semestry doma na online výuce.

Na jednání Rady města byla schválena organizace pravidelného diskuzního setkání
s občany. Kdy se toto setkání koná a co se
na něm bude projednávat?
Diskuzní setkání s občany našeho města se
bude konat ve středu 24. 11. 2021 od 17.00
hodin v Kině 70. Projednávat se na něm
bude především aktuální vývoj rozpočtu
a investičních akcí města v letošním roce
a plánované investiční akce a rozpočet
města v roce příštím. Prostor bude i pro
diskuzi. Všichni zainteresovaní občané jsou
na toto setkání srdečně zváni.
v polovině října navštívila naše město delegace z německého partnerského města
Hilden. Jaké bylo poslání této delegace?
Do našeho města zavítali starosta Dr. Claus
Pommer, předseda Partnerského výboru
Michael Deprez a vedoucí kanceláře starosty Roland Becker. První dva zmiňovaní
pánové, kteří byli zvoleni do svých funkcí teprve na podzim loňského roku, byli
v našem městě poprvé. Tato návštěva byla
plánována již před rokem, ale bohužel
z důvodu protiepidemiologických opatření,
spojených s pandemii COVID-19, se mohla
uskutečnit až v letošním roce. Úkolem delegace bylo osobně poznat své protějšky,
seznámit se s pamětihodnostmi Nového
Města nad Metují a projednat spolupráci
v rámci společného partnerství obou měst
v dalších letech. I přesto, že čas pro tyto
aktivity byl dost omezený, podařilo se delegaci splnit všechna očekávání. V pátek
dopoledne proběhlo přijetí delegace na
novoměstské radnici vedením města, během kterého se hosté dozvěděli mnoho zajímavostí o našem městě a o životě našich
občanů, bylo jim také zodpovězeno mnoho dotazů a na závěr, po společném focení
se hosté zapsali do pamětní knihy města.
Následně mohli obdivovat chloubu Nového Města nad Metují – nádherný zámek
s přilehlou zahradou, renesanční náměstí
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Petr Hable
starosta
a expozici hodinek PRIM v městském muzeu. V rámci své návštěvy měli hosté také
možnost otestovat českou kuchyni a regionální nápoje ve zdejších restauračních zařízeních. Během řady jednání se také hledaly
společné cesty k utužování našich partnerských vztahů – projednávala se případná
hudební vystoupení, společné sportovní
aktivity a vzájemné vzdělávání studentů
v obou partnerských městech.
v říjnu začala opět univerzita třetího věku,
jaký je o studium z řad studentů zájem?
Jsem velmi rád, že ani vlivem pandemie Covid-19 zájem o studium neklesl. Zimní semestr zahájili studenti v pátek 1. října 2021
a téma, které si pro tentokrát vybrali, zní
„Historie barokního malířství“. V současné
době máme 44 přihlášených studentů a výuka probíhá jednou za 14 dní v sále Kina 70.
Zájem studentů nás velmi potěšil i z toho
důvodu, že se k prezenční výuce vrátili po
roce a půl. Po tuto dobu jejich studium
probíhalo také, ale z důvodu epidemiolo-

pane starosto, v novinách echo se objevují články, které se týkají vás a některých
pracovníků úřadu. můžete se k tomu nějak
vyjádřit?
Ano, máte pravdu, bohužel téměř v každém
čísle pan Hofmann (nebo někdo jiný pod
jeho jménem) zveřejňuje příspěvky, které
se osobně dotýkají nejenom mě, ale, což
mne velmi mrzí, dotýkají se hrubě i některých úředníků našeho úřadu. Tvrzení, která
tyto příspěvky obsahují, nebyla nikdy nijak
prokázána a jejich jediným cílem je škodit
a hanobit. Za sebe jsem velmi rád, že Zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání přijalo usnesení, kterým vyjádřilo
jednoznačnou podporu těm, kteří jsou cílem těchto útoků, ale hlavně Mgr. Balcarovi, který pracuje na Odboru výstavby a regionálního rozvoje. Celé usnesení zní takto:
„ZM jako nejvyšší orgán města Nové Město nad Metují prohlašuje, že výroky pana
Miroslava Hofmanna, obsažené v článku
‚Nové Město nad Metují má asi nového tiskového mluvčího‘ zveřejněném v novinách
ECHO (ročník 28, číslo 19 ze dne 20. srpna
2021), kterými je v souvislosti s Územním
plánem města a Regulačním plánem Rychta napadán jak zaměstnanec města Mgr.
Adam Balcar, tak i vedení města, považuje za naprosto nedůvodné, ničím neopodstatněné a zcela lživé. Z tohoto důvodu
ZM podporuje podání trestního oznámení
na pana Miroslava Hofmanna ve věci podezření ze spáchání trestného činu křivého obvinění ze strany pana Mgr. Balcara“.
Pro doplnění uvádím, že příslušné trestní
oznámení již bylo podáno.
Děkuji za rozhovor!
Věra Prokýšková
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky listopadového čísla Novoměstského zpravodaje proběhla dvě zasedání
Rady města Nové Město nad Metují (dále
jen RM) a jedno jednání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují (dále jen ZM).
Rada města č. 73
Zasedání RM proběhlo dne 20. září 2021 za
účasti sedmi radních. Program jednání obsahoval 36 bodů. Jednání trvalo od 13.00 do
17.00 hodin.
Školství, kultura a sport:
» Rm byla seznámena se zápisem č. 1 z jednání Školské rady při Základní škole Nové
Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ze dne 30.08.2021.
» Rm byla seznámena se zápisem č. 1
z jednání Školské rady při Základní škole
a Mateřské škole Krčín ze dne 30.08.2021.
» Rm byla seznámena se zápisem č. 69
z jednání Školské rady při Základní škole
Nové Město nad Metují, Komenského 15,
okres Náchod ze dne 30.08.2021.
» Rm vzala na vědomí vyhlášení volného
dne pro žáky z organizačních a provozních důvodů v „ZŠ a MŠ Krčín“ ve dnech
29.11.2021 a 25.04.2022.
» Rm souhlasila s investičním záměrem ZŠ
a MŠ Krčín na pořízení zvětšovacího zařízení pro žáka školy, jehož nákup se uskuteční
v rámci programu 133 350 „Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných
opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami”
- program 133 D 351.
majetkoprávní úkony:
» Rm souhlasila s uzavřením smlouvy
o nájmu části pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 260 m2, druh pozemku ostatní plocha,
k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví
města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se zájemcem pí [osobní údaj odstraněn], a to ode dne 01.10.2021 za účelem zahrady (oplocené), k zahrádkářským účelům,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou s podmínkou, že na pozemku nelze
zřizovat žádné stavby, sázet dřeviny a skladovat materiály a za nájemné v nabídnuté
výši 27 Kč/m2 (celkem roční nájemné ve výši
7.020 Kč).
» Rm souhlasila s kácením stromů rostoucích mimo les v majetku města Nové
Město nad Metují: 2x smrk na p. p. č. 395/1
v k. ú. Spy (ul. Chlístovská za č. p. 33), 2x
jasan na p. p. č. 1032 v k. ú. Krčín (u komunikace k letišti) s podmínkou náhradní
výsadby, která bude předem konzultována
s OŽP. RM nesouhlasila s kácením stromu
rostoucího mimo les v majetku města Nové
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Město nad Metují: 1x javor na p. p. č. 675/1
v k. ú. Krčín (Žižkovo náměstí mezi č. p. 8
a 6), 2x hloh na p. p. č. 675/1 v k. ú. Krčín
(Žižkovo náměstí před č. p. 8). RM souhlasila s kácením stromu rostoucího mimo les
v majetku města Nové Město nad Metují: 1x
bříza na p. p. č. 643/5 v k. ú. Krčín (sídliště
Luštinec), 1x smrk na p. p. č. 619/15 v k. ú.
Nové Město nad Metují (u potravin Verner)
s podmínkou náhradní výsadby, která bude
předem konzultována s OŽP, 1x smrk na
p. p. č. 794/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
(ul. V Aleji), 5x buk na p. p. č. 673/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují (areál MSSS Oáza)
s podmínkou náhradní výsadby, která bude
předem konzultována s OŽP.
správa nemovitostí:
» Rm vzala na vědomí obsah Zápisu ze
173. zasedání Bytové komise konaného dne
08.09.2021.
Rozvoj:
» Rm schválila podání žádosti o dotaci do
programu MV ČR za finanční spoluúčasti
obcí, které zřídily obecní nebo městskou
policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií
v roce 2021 v souvislosti s epidemií COVID-19.
» Rm schválila podání žádosti o dotaci na
projekt „Pořízení vozidla pro potřeby terénní pečovatelské služby v Novém Městě nad
Metují” do výzvy č. 101 - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností
v rámci React-EU.
» Rm souhlasila, na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení
nabídek Komisí pro otevírání, posouzení
a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné
zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž prvků pro víceúčelové sportovní hřiště
ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují“ firmě GLOBAL SPORT ČUPA, s. r. o., Nová Ves 35, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, za nabídkovou cenu
641.290 Kč vč. DPH. RM schválila zadání realizace zemních prací - patky a chodníky pro
osazení mantinelů na hřišti u ZŠ Krčín firmě
STAVIX, s. r. o., Türkova 828/20, 149 00 Praha - Chodov, za nabídkovou cenu 89.129,81
Kč vč. DPH za realizaci patek pro mantinely
a 2.110,24 Kč vč. DPH za realizaci 1 m2 přístupového chodníku k hřišti.
» Rm souhlasila s čestným prohlášením
starosty města, ve znění přílohy tohoto bodu, ve kterém je vyjádřena podpora
města Nové Město nad Metují projektu
Tělocvičné jednoty Sokol Krčín s názvem
„Rekonstrukce zázemí a hřiště národní házené TJ Sokol Krčín“, se kterým se spolek
bude ucházet o dotaci do vyhlášené výzvy
Národní sportovní agentury č. 11/2021 – Regiony 2021.
Finance:
» Rm schválila, na základě doporučení

hodnoticí komise, vítěze veřejné zakázky
na „Nákup posypové soli,“ a to nabídku
firmy REAL TRADING spol. s r. o., se sídlem
Mánesova 1215, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
za nabídkovou cenu 2.600 Kč/1 t vč. dopravy, bez DPH, platná výše DPH 546 Kč, celková cena vč. DPH 3.146 Kč/1 t vč. dopravy.
Různé:
» Rm vzala na vědomí Zápis č. 6/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 06.09.2021
s návrhem na obsazení 1 místa v Domově
pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují.
» Rm jmenovala Adrianu Menclovou
a Hanu Rolečkovou členkami komise SPOZ
a uložila OSÚ předat novým členkám jmenovací dekrety podepsané starostou města.
» Rm vzala na vědomí zápis z 18. zasedání Komise životního prostředí ze dne
30.08.2021 (dále KŽP). RM vzala na vědomí doporučení KŽP oslovit firmu DLNK se
záměrem získat podporu na akci: Výsadba
oboustranné aleje v krajině (pokračování výsadby mezi Vrchovinami a letištěm).
Vysazovaný druh - slivoň švestka (Prunus
domestica), tvar - vysokokmen, forma oboustranná alej. RM vzala na vědomí doporučení KŽP pro RM k provedení obnovy
třešňové aleje v úseku od Retail parku po
plánovanou kruhovou křižovatku, která je
zamýšlena jako sjezd k obchodu LIDL s tím,
že tato záležitost je řešena v rámci úkolu
pro OMM z PVO.
Rada města č. 74
Zasedání RM proběhlo dne 4. října 2021 za
převážné účasti sedmi radních. Program
jednání obsahoval 32 bodů. Jednání trvalo
od 13.00 do 19.00 hodin.
Školství, kultura a sport:
» Radní přijali pozvání ředitelky Střední
průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Nové Město nad Metují, k prohlídce nové polytechnické učebny v objektu
SPŠ v Novém Městě nad Metují. RM děkuje
ředitelce Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Nové Město nad
Metují, paní Mgr. Kláře Barešové, za možnost uskutečnit prohlídku nové polytechnické učebny.
» Rm schválila Dodatek č. 7 ke Smlouvě
o zabezpečení stravování ze dne 19.07.2011
mezi městem Nové Město nad Metují
a společností Scolarest - zařízení školního
stravování, spol. s r. o., který spočívá v navýšení ceny obědů ode dne 01.01.2022 ve
školní restauraci Scolarest - zařízení školního stravování, spol. s r. o. při Základní
škole Nové Město nad Metují, Komenského
15, okres Náchod.
» Rm uložila OŠKS jednat ve spolupráci se
starostou a se ZŠ Krčín o dalších možných
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výtvarných variantách řešení úprav interiérů zastávek v ul. 1 máje v Krčíně a dále
jednat se soukromým vlastníkem části objektu u autobusové zastávky směrem na HK
s tím, že o výsledku jednání bude OŠKS informovat v RM 76, tj. dne 01.11.2021.

výšení položky Údržba (investice, revize...)
školství (na akci „Rekonstrukce hřiště u ZŠ
Krčín“) o částku 350 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z prostředků na „Příspěvky sportovním klubům” působícím ve
městě.

Rozvoj:
» Rm vzala na vědomí Zápis č. 1/2021 z jednání Komise regenerační ze dne 13.09.2021.
RM uložila OMM nově přiřadit do „Programu
obnovy objektů historické či architektonické hodnoty“ objekty kulturních památek.
Podpora bude doporučována v případech,
kdy kulturní památka nedosáhne na příspěvek v Programu regenerace Ministerstva kultury ČR. RM uložila OMM zařadit
do návrhu rozpočtu města na rok 2022 položku „Program obnovy objektů historické
či architektonické hodnoty města” ve výši
300 tis. Kč. RM uložila OMM zahájit práce na
přípravě přihlášky Nového Města nad Metují do soutěže Historické město roku pro
rok 2023.
» Rm jmenovala členy Komise pro řízení
realizace strategického plánu: Ing. Libor
Hovorka, Mgr. Adam Balcar, p. Libor Losenický, Ing. Jan Čopík, Ph.D., Ing. Aleš Vrátný,
Mgr. Jana Balcarová, Bc. Jiří Sláma a Ing. et
Ing. Pavel Dostál.
» Rm souhlasila se zadáním zpracování
studie na „Revitalizaci Jiráskových sadů,
Nové Město nad Metují“ Ing. Gabriele Mlatečkové Čížkové, Prostřední Lánov 342, 543
41 Lánov, IČO: 66820316 s nabídkovou cenu
169.400 Kč vč. DPH.
» Rm uložila OMM předložit na RM 75
podklady k rozhodnutí o podání žádosti
o dotaci na výsadbu stromů podél příjezdové cesty k letišti (ul. Nahořanská), a to vč.
cenové nabídky na zpracování odborného
posudku, na základě které bude schválena
nová položka rozpočtu a rozpočtové opatření.

majetkoprávní úkony:
» Zm projednalo žádost pí Libuše Matoušové, se sídlem Johnova 310, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 11160837 nájemce
pozemku st. p. č. 307/2 o výměře 114 m2
v k. ú. Nové Město nad Metují, o projednání postupu projevu vůle ZM č. 18 ze dne
29.04.2021 při svém rozhodnutí o neprodloužení uzavřené nájemní smlouvy. ZM
trvá na svém postupu a svém projevu vůle
uvedeném v usnesení č. ZM 18-604/21 ze
dne 29.04.2021, týkajícího se neprodloužení
nájemní smlouvy po 31.12.2021 na výše uvedený pozemek s požadavkem na odstranění staveb.

Různé:
» Rm vzala na vědomí informaci o vyhlášení tradiční Humanitární sbírky pro Diakonii
Broumov, která se uskuteční v sobotu dne
06.11.2021 od 9.00 do 11.00 hodin v areálu
bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují.
Zastupitelstvo města č. 20
Zasedání ZM proběhlo dne 16. září 2021
v Městské knihovně za převážné účasti 20
zastupitelů. Program jednání obsahoval 16
bodů. Jednání trvalo od 16.00 do 20.49 hodin.
Finance:
» Zm schválilo rozpočtové opatření - na-
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Rozvoj:
» Zm schválilo podání žádosti města na
společnost Vodovody a kanalizace Náchod,
a. s., o možnosti financování a následného
provozování vybudované splaškové kanalizace a vodovodního řadu s názvem „Kanalizační a vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou“,
a to v souladu se Směrnicí č. S14/01/18
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
» Zm schválilo novou investiční položku
„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí – PD“. Součástí bude konektivita + 3 odborné učebny + WC + rozvod vody a elektřiny v areálu školy. ZM schválilo rozpočtové
opatření - novou položku rozpočtu „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí – PD“
ve výši 600 tis. Kč.
» Zm schvaluje novou investiční položku
„Rekonstrukce objektu č. p. 14 na odborné
učebny ZŠ Komenského – PD“. ZM schválilo
rozpočtové opatření - novou položku rozpočtu „Rekonstrukce objektu č. p. 14 na odborné učebny ZŠ Komenského – PD“ ve výši
400 tis. Kč.
» Zm schválilo novou investiční položku
„Vybavení odborné učebny ZŠ Krčín“. Jedná
se o přípravné práce na dovybavení učebny
fyziky (zatemnění, interaktivní tabule, pomůcky, technika) a případné rekonstrukce
kabinetu. ZM schválilo rozpočtové opatření - novou položku rozpočtu „Vybavení odborné učebny ZŠ Krčín” ve výši 100 tis. Kč.

ního odpadu z nemovité věci.
» Zm vzalo na vědomí otevřený dopis
[osobní údaj odstraněn] ze dne 24.08.2021
adresovaný panu ST, panu MST a členům
ZM, týkající se článku, který vyšel v novinách ECHO č. 19, vydaných dne 20.08.2021.
ZM přijalo v návaznosti na článek p. [osobní údaj odstraněn] „Nové Město nad Metují má asi nového tiskového mluvčího“ (viz
ECHO, ročník 28/ číslo 19 /20. srpna 2021)
a v návaznosti na „Otevřený dopis panu
starostovi a zastupitelům města Nové Město nad Metují“ od [osobní údaj odstraněn]
(viz ECHO, ročník 28 /číslo 20 / 3. září 2021
toto prohlášení: „ZM jako nejvyšší orgán
města Nové Město nad Metují prohlašuje,
že výroky pana [osobní údaj odstraněn]
obsažené v článku ‚Nové Město nad Metují
má asi nového tiskového mluvčího‘ zveřejněném v novinách ECHO (ročník 28, číslo 19
ze dne 20.srpna 2021), kterými je v souvislosti s Územním plánem města a Regulačním plánem Rychta napadán jak zaměstnanec města Mgr. Adam Balcar, tak i vedení
města, považuje za naprosto nedůvodné,
ničím neopodstatněné a zcela lživé. Z tohoto důvodu ZM podporuje podání trestního
oznámení na pana [osobní údaj odstraněn]
ve věci podezření ze spáchání trestného
činu křivého obvinění ze strany pana Mgr.
Balcara.” ZM pověřilo starostu připravit oficiální stanovisko města, které bude zveřejněné na webu města, které doloží, že vybraná obvinění uveřejněná v regionálních
novinách ECHO na adresu úředníků MěÚ,
vedení města a zastupitelů, nejsou pravdivá a razantně je odsoudí. Toto stanovisko
bude předloženo ke schválení na příštím
zasedání ZM.“.
Podrobná znění zápisů a usnesení ze zasedání RM jsou pravidelně zveřejňována na
internetových stránkách města, nebo jsou
dispozici na MěÚ. Souhrny usnesení z jednotlivých 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)

Různé:
» Zm vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021,
o místním poplatku za odkládání komunál-

3

radnice informuje

Jednosměrný provoz v ulici českých legií
Řidiči jedoucí do centra města by měli zpozornět. V úterý 5. října
došlo k úpravě provozu v části ulice Českých legií z obousměrného
na jednosměrný. Nyní mohou ulicí vozidla jezdit pouze ve směru od křižovatky s ulicí Komenského. Změna platí až po odbočku
k Městskému úřadu. Pro cyklisty platí nadále obousměrný provoz
po celé délce ulice.
V rámci úpravy provozu byl ve zmíněné části ulice také umístěn
zákaz zastavení po levé straně ulice ve směru provozu. Vozidla mohou tedy parkovat pouze po pravé straně vozovky.
Michaela Mináriková

označování ulic, veřejných prostranství a budov
abychom se ve městě neztratili
Již v dávných dobách, kdy vznikala
první města, bylo třeba se v nich orientovat, a tak vznikaly první místní názvy, např. i podle toho kam vedou, kdo
je postavil, kdo tu žil. Některé z těchto
názvů se dochovaly do dnešních dnů.
Podobně vznikala i domovní znamení,
která, stejně jako dnešní čísla popisná, identifikovala konkrétní domy a dávala okolí vědět, kdo v nich
bydlí. Taková znamení se zachovala například na některých domech na Husově náměstí. Dlouho byly tyto názvy užívány zvykově,
ale vzhledem k tomu, jak rostly nároky na správu měst, bylo třeba
je kodifikovat. K tomu došlo v rámci rakousko-uherské monarchie
v 18. století. V roce 1857 vyšlo císařské nařízení o pojmenování ulic
a zavádění domovních čísel podle ulic, na jeho základě vznikly
v Praze první plechové tabule s německo-českými názvy. V Novém
Městě nad Metují však byly ulice prvně pojmenovány již v roce
1851 (náměstí, Svatojanská, Klopotov, Tábor, Rezovská / Rezkovská,
Podkostelní, U brány, Na baště, Dlouhá, Dupačská atd).
Doba pokročila, názvy uvádíme primárně české a označování ulic
a domů řeší zákony a vyhlášky. Na jejich základě potom mají obce
možnost zpracovat vlastní pravidla a tím sjednotit způsoby pojmenovávání veřejných prostranství i ovlivnit vzhled obce. V Novém
Městě nad Metují tak vznikly „Zásady o tvorbě názvosloví, označování ulic a dalších veřejných prostor a číslování budov ve městě Nové Město nad Metují č. 7/2020“. Jedná se o soubor pravidel,
která popisují, jakým způsobem je tvořeno názvosloví ulic a dalších veřejných prostranství, dále uvádějí způsob jejich označování
a také přidělování, použití a umístění čísel k označení budov na
území našeho města. V neposlední řadě zásady stanovují také
vzhled uličních a domovních tabulek.
Je tak například dáno, že se na území města nesmí vyskytovat dvě
ulice se stejným nebo podobně znějícím názvem, je hlídána jazyková správnost názvů prostranství nebo grafická podoba označení. Zákon o obcích navíc ukládá majitelům nemovitostí „povinnost
strpět na své nemovitosti tabulku označující název ulice či veřejného prostranství“ s tím, že v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné
nápisy a označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.
Veřejná prostranství označuje město na vlastní náklady a na celém
území jednotně. Na Městský úřad, tajemníkovi úřadu, lze podat
návrh nebo podnět k pojmenování či přejmenování nebo dalším
názvoslovným a orientačním úpravám ulic a veřejných prostranství. Ty dále projednává Komise názvoslovná a její závěry dále
schvaluje Rada města a Zastupitelstvo města. Celý úkon je završen
zápisem do Registru územní identifikace adres a nemovitostí.
Zákon o obcích pamatuje i na případy úmyslného poškození, od-
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stranění nebo zakrytí tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství a na stav, kdy vlastník nemovitosti neoznačí
budovu čísly stanovenými obecním úřadem, neudržuje je v řádném stavu, nebo odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky
s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti, nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis.
V takových případech se jedná o přestupky, za něž lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
K upřesnění adresy slouží popisná čísla budov, resp. čísla evidenční v případě, že objekt slouží k rekreaci, je dočasný nebo nevyžaduje stavební povolení či ohlášení. O jejich přidělení rozhoduje
Odbor výstavby a regionálního rozvoje na základě žádosti vlastníka objektu. Číslo popisné nebo evidenční by mělo být uvedeno na
domovní tabulce, která se pro snazší orientaci umísťuje nad nebo
vedle hlavních vchodových dveří, aby byla viditelná z veřejného
prostranství. V případě špatné viditelnosti tabulky u hlavního
vchodu pak může být tabulka umístěna na místo, které je z přilehlé komunikace dobře čitelné. Každou budovu je majitel povinen
na svůj náklad označit číslem popisným nebo evidenčním (v souladu se schválenými technickými parametry), které bude uvedeno
na domovní tabulce. Tuto tabulku je povinen udržovat v řádném
stavu po celou dobu existence stavby. Neznamená to ale, že by se
majitelé nemovitostí museli vzdávat dosavadního označení domu
číslem popisným, nebo si na nemovitost nesměli umístit jeho výtvarně zpracovanou podobu, avšak toto „jiné“ zpracování by mělo
být zároveň vždy doplněno tabulkou s číslem popisným, které splňuje schválené technické parametry. Dodání domovní tabulky, a to
nejen pro potřeby nových staveb, ale i z důvodu nečitelnosti, poškození nebo zastaralého textu umístěné tabulky, zajišťuje město Nové Město nad Metují, konkrétní informace podají zájemcům
pracovníci Oddělení majetkoprávního.
Provedení domovních tabulek a jejich vzhled a technické parametry určují Zásady o tvorbě názvosloví, označování ulic a dalších
veřejných prostor a číslování budov ve městě Nové Město nad Metují č. 7/2020. Vyrobeny by měly být z oboustranně smaltovaného
ocelového plechu o rozměru 200 x 160 mm, v plastickém provedení
a bombírované, se zadní stranou ošetřenou proti korozi, v rozích
s otvory ve vzdálenosti 10 mm od kraje ke středu otvoru a s průměrem otvorů 4 mm (vrtané 4,5 mm – bez antikorozního kroužku).
Ve vodorovné ose jsou číslice opticky vycentrované a ve svislé jsou
umístěny na optický střed, přičemž je použit font Franklin Gothic.
Rámeček tvoří ozdobná linka o tloušťce 2,8 mm se zaoblením kolem úchytů v rozích s průměrem 28 mm. Výška arabských číslic by
měla být v rozmezí 60-72 mm. V případě domovní tabulky s číslem
popisným je použit červený podklad s bílou grafikou, evidenční
číslo je vyvedeno v modré grafice na bílém podkladu.
Michaela Mináriková

Novoměstský zpravodaj
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podzimní putování novoměstskými vyhlídkami
dvořáčkova vyhlídka
Podzim zabarvil okolní přírodu Nového Města nad Metují do
teplých barev žloutnoucího listí
a přináší líbivé pohledy na město i do zalesněných údolí, která
v této době mohou připomínat
paletu mistra malíře. Tak jako
si prohlížíme díla umělců na
malířských plátnech – pokorně
a s odstupem, i podzimní scenérie našeho města si zaslouží patřičný nadhled a jistou „daň“. Snad
proto máme tolik krásných vyhlídek. Vystoupat na ně nemusí být
úplně jednoduché, odměnou je však pokaždé jiný, ale vždy krásný
pohled na skalnatý ostroh s městem nad řekou tekoucí hlubokým
údolím, a okolními lesy na kopcovitém reliéfu podhůří Orlických
hor.
Působivý a celkem neobvyklý pohled na město nabízí právě Dvořáčkova vyhlídka – jihozápadní svah ostrohu je poset malebnými
domky podskalí a terasami vinic. Panoramatu dominují hned tři
věže. Zámek s Máselnicí nad příkrým srázem nad řekou, věž děkanského kostela Nejsvětější Trojice a v dálce klášter Milosrdných
bratří. Při dobré viditelnosti jsou vidět i Krkonoše. V místě vyhlídky
město v roce 2007 postavilo altán a pojmenovalo ji po novoměstském patriotovi, učiteli, historikovi, a hlavně dlouholetém kronikáři Bohumilu Dvořáčkovi, a to jako poděkování za jeho neúnavnou

práci a popularizaci historie města. Slavnostního otevření v rámci
akce „Novoměstská kulturní setkání“ se pan Dvořáček osobně zúčastnil. Snad by se mu vycházka, kterou vám vzápětí nabídneme,
také líbila.
Naše vycházka začíná na v ulici Farská zahrada náměstí Republiky, nebo o kousíček níže ulici Českých legií, u parkoviště na,
kde lze parkovat zdarma. Odtud vede cesta z kopce do ulice
K Sirkárně kolem modlitebny Sboru Církve bratrské a dále na Beranův most přes řeku Metuji. Odtud se vydáme po mírném stoupání kolem zahrádkářské kolonie Na Popluží, na rozcestí se stále
držíme stoupání a zahrádkářských kolonií a zvolíme cestu vlevo.
Pokračujeme podél zahrádek k dalšímu rozcestí – čeká nás cesta lesem, rovně za nosem ke „sta schodům.” Odsud cesta pokračuje stále stejným směrem, stezkou mezi stromy se místy otevírá
pohled směrem k náměstí a po několika drobných zhoupnutích
stoupá k vysílači na další rozcestí. Abychom se dostali k vyhlídce, je třeba se držet vlevo a pokračovat po vrchní hraně svahu.
Asi po 200 metrech narazíme na dřevěný altán s výhledem na
historické centrum města a údolí pod ním. Odtud je možné pokračovat po cestě podél zahrádek až na schody, které vedou
dolů, do ulice Na Táboře, a podél silnice pokračovat po chodníku přes Sepský most, kolem kaple sv. Jana Nepomuckého podskalím až na Husovo náměstí. Tady se každý může odměnit dle
libosti, možností je nespočet – od kávy přes zmrzlinu až po dobrý
oběd. Po „Zadomí” je to k parkovišti Farské zahrada už jen posledních 500 metrů. Trasa vycházky měří něco málo přes 4 km
a s občerstvením vám nepotrvá déle než dvě hodiny.
Michaela Mináriková

Reportáž ze stavby
Zasypání sklepů na náměstí
Republiky
Už jen málokdo si vybaví, že na
travnatém prostranství na náměstí Republiky stávaly kdysi
domy – původní Kuřátkův hostinec a novější Kuřátkova restaurace. Dnes už sice nejsou
na první pohled po budovách
ani památky – byly zbourány
v roce 1945, přesto dělají vrásky městu i statikům. Po zbouraných
budovách totiž zůstaly pod zemí sklepní prostory, jejichž stropy působením eroze, půdní vlhkosti a dalších vnějších vlivů postupně chátrají. Tento stav došel tak daleko, že v roce 2014 došlo
k prvnímu propadu. Tehdy se propadl klenbový strop v novější
části sklepních prostor. Tehdy byly prostory prozkoumány statikem a archeologem. Překvapivá byla zejména výška sklepů – až
4 metry, dle dochovaných archivních materiálů tu kdysi mohla být
ledárna Kuřátkova hostince.
V únoru letošního roku došlo k dalšímu propadu – tentokrát ve
starší části sklepů. Zřejmě došlo k zasypání dutiny vřetenovitého
schodiště, která není zevnitř sklepů přístupná. Hloubka vzniklého kráteru byla orientačně změřena 2,35 metrů od povrchu terénu, reálná hloubka sklepení však může být větší, jejímu přesnému změření však brání sesutá zemina na jeho dno. Ve srovnání
s rokem 2014 je zřejmý čerstvě napadaný materiál v místě prvního
propadu, což zvyšuje pravděpodobnost dalšího propadu v tomto
místě v případě, že stávající stav nebude řešen. Statik tedy navrhl
několik možností řešení. Vzhledem k tomu, že se v místě nepočítá
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s žádnou stavbou, pro sklepní prostory nebylo nalezeno možné
využití a do budoucna není plánováno ani jejich zpřístupnění, přistoupilo město k jejich zasypání.
Aby bylo s pracemi možné začít, musely Technické služby města
nejprve z prostoru nad sklepením odstranit nízké dřeviny a květinový záhon. Po postupném odtěžení zbylé zeminy nad sklepními
prostory byly strženy klenby. Suť byla ponechána uvnitř prostor
sklepů a zavozena hlínou s další sutí a byla zhutněna. Celkově
město za zasypání sklepů zaplatí 363 tisíc Kč.
Michaela Mináriková
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Město Nové Město nad Metují ve spolupráci s Diakonií Broumov
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
6. listopadu 2021
od 9:00 do 11:00 hodin
v areálu bývalých kasáren
•
•
•
•
•
•

letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
látek (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
obuvi - veškerá nepoškozená

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí)
• znečištěný a vlhký textil
Příjezd z ulice Československé armády bude označen šipkami.
Rádi bychom Vás požádali, abyste věci odevzdávali zabalené do igelitových
pytlů či krabic, z důvodu možnosti poškození při transportu.
Děkujeme Vám za Vaši pomoc!
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 491 419 605, 491 419 603.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti - materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Podrobnosti naleznete na: www.diakoniebroumov.org

Rekonstrukce ulice u Zázvorky

V souvislosti s probíhající opravou lokálních poruch ve vozovce
silnice I/14 při vjezdu na Husovou náměstí se objevily dotazy, zda
už je to ta očekávaná oprava ulice U Zázvorky. Bohužel není. Jedná
se pouze o opravu výtluků ve vozovce, která spočívá v předláždění
poškozených částí silnice spojené se zpevněním podložné vrstvy
pod žulovými kostkami. Znovuotevření opravovaného úseku je naplánováno na konec října 2021.
Samotná rekonstrukce ulice U Zázvorky, včetně stabilizace podloží
vozovky, by měla proběhnout v příštím roce, a to za předpokladu,
že se nevyskytne problém, o kterém nyní nevíme. Proces přípravy
rekonstrukce je bohužel velmi zdlouhavý a složitý, neboť se zde
potkávají požadavky investora, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR,
s požadavky našeho města a památkářů.
Přáním města je provést opravu co nejdříve a kvalitně, ŘSD chce
rovněž kvalitní opravu, a to za použití materiálů, které by do budoucna omezily riziko poškozování podloží vozovky a přilehlých
budov. Památkáři požadují kromě kvality i zohlednění skutečnosti,
že ulice se nachází v městské památkové rezervaci a její vzhled,
včetně použitých materiálů, by tomu měl odpovídat. Skloubit
všechny tyto požadavky je velmi složité. Největším problémem
se ukázalo najít shodu ohledně povrchu silnice. ŘSD preferovalo
z důvodu omezení mikrootřesů od silniční dopravy asfaltový povrch, památkáři naopak povrch z žulových kostek. Nalezení východiska z této patové situace trvalo několik měsíců, kdy se z popu-
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du města opakovaně scházely zainteresované strany a hledaly za
pomoci nezávislých odborníků a vedení Královéhradeckého kraje
řešení. Jen o něco jednodušší bylo nalezení shody na druhu dlažby
a způsobu zadláždění chodníků. Město tuto záležitost s památkáři
řešilo několik měsíců, než se našlo oboustranně přijatelné řešení.
Cílem všech zúčastněných je získat během letošního podzimu pravomocné stavební povolení, vysoutěžit zhotovitele a rekonstrukci
ulice U Zázvorky realizovat v průběhu příštího roku. Půjde o sdruženou investici. Náklady spojené s úpravou podloží a vybudováním nové silnice bude hradit Ředitelství silnic a dálnic ČR. Náklady
spojené s chodníky a novým veřejným osvětlením půjdou za městem Nové Město nad Metují.
Oproti stávající podobě ulice dojde k několika změnám. Předně
se zmenší šíře silnice na úkor rozšíření chodníků, což přispěje
ke zvýšení bezpečnosti pro obyvatele a návštěvníky našeho města. Vznikne nové místo pro přecházení chodců v místě atria před
vchodem do Galerie Zázvorka. V dlažbě chodníků a vozovky bude
vyznačen půdorys bývalé Krajské brány, která byla zbourána
v roce 1874. Bude zpřístupněn prostor okolo pomníku svatého Jana
Nepomuckého a současně upravena zpevněná plocha s přilehlým
sklepem, které se nacházejí pod pomníkem a jsou přístupné ze
schodiště vedoucího k Horákovu mlýnu. Natrvalo zůstane řízení
dopravy pomocí světelné signalizace. Semafory budou vybaveny
inteligentním řídícím systémem, který bude měnit délku intervalů
v závislosti na počtu vozidel čekajících z jednoho i druhého směru.
Rekonstrukce ulice U Zázvorky bude trvat několik měsíců a přinese
s sebou dopravní omezení, která omezí přístup na Husovo náměstí
a způsobí dočasnou změnu v jízdních řádech autobusů, které za
normálních okolností projíždějí náměstím. Na druhou stranu se
můžeme těšit, že vznikne nově upravený prostor, který bude více
zohledňovat genia loci historického centra našeho krásného města, a navíc přispěje k bezpečnějšímu přístupu chodců na Husovo
náměstí a zámek rodiny Bartoň-Dobenín.
Libor Hovorka

Novoměstský zpravodaj

radnice informuje

prevence nejen v mandlu!
Jak už název napovídá, v Centru prevence Mandl se zabýváme prevencí. Hlavním cílem a posláním naší služby je pomoc lidem, kteří
vnímají svou situaci jako komplikovanou nebo ohrožující a k tomu,
aby ji zvládli, potřebují naši podporu. Zjišťování informací a jejich šíření mezi veřejnost je významnou složkou naší práce, kterou
jsme se vám letos snažili přiblížit v podobě informačních kvízů.
Témata jsme volili převážně podle toho, s čím se na nás lidé v rámci sociálního poradenství nejčastěji obrací, nebo co klienti naší
služby obvykle řeší, s čím potřebují pomoci. Připravili jsme pro vás
pro tento rok poslední preventivní kvíz. Každá otázka má jedinou
možnou správnou odpověď. Otestujte své znalosti a na konci si
můžete ověřit správnou odpověď.
1) movember je charitativní hnutí, které se zaměřuje na prevenci rakoviny prostaty a varlat a prevenci duševního zdraví a sebevražd. Získáním ﬁnančních prostředků a zvyšováním povědomí
lidí pomáhá měnit stav mužského zdraví. typickým znakem „movemberu“ je:
a) dubový list
b) knírek
c) mužská varlata
2) Co znamená kampaň „prsakoule“?
a) jde o internetovou výzvu o největší vnady
b) nic takového neexistuje

c) jedná se o preventivní kampaň proti rakovině prsu a varlat (učí,
jak se správně a pravidelně věnovat samovyšetření a odhalit tak
rakovinu v časném stadiu)
3) můžu nějak využít slevy a příspěvky od pojišťovny v prevenci
proti rakovině?
a) ano, některé pojišťovny přispívají na prevenci onkologických
onemocnění (je třeba zjistit konkrétně u každé pojišťovny, na jaké
vyšetření a v jaké výši přispívá)
b) ne
c) ne, prevence proti rakovině neexistuje
4) pojišťovny přispívají na různá očkování. Co ale rakovina? existuje nějaké očkování jako prevence proti rakovině?
a)ne, nic takového neexistuje
b)ano, očkování proti HPV viru (je pouze pro děti a přispívají na něj
i některé pojišťovny)
c)ano, očkování proti HPV viru pro děti i dospělé a přispívají na něj
i některé pojišťovny
5) v rámci preventivních charitativních akcí se konají veřejné sbírky na podporu boje proti rakovině. Každou akci doprovází nějaký
symbol. Např. české dny proti rakovině symbolizuje:
a) měsíček lékařský (žlutý kvítek)
b) čekanka obecná (modrý kvítek)
c) kopretina bílá (bílý kvítek)
správné odpovědi: 1) b, 2) c, 3) a, 4) c, 5) a
Tým Centra prevence Mandl

městsKÁ PoLiCie nové město nad metují
městská policie Nové město nad metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156 (dále mp)
sledované období: 10.09.2021 – 10.10.2021
V tomto období MP řešila celkem 135 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 48, ostatní přestupky jsme zaznamenali v 7 případech.
V měsíci září automatický radar provedl kontrolní měření u 36 081
vozidel. Ve 119 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené
rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

Výcvik MP - taktika

listopad 2021

výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
18.09.2021 ve 21.34 hodin MP přijala oznámení o ležícím muži
v ulici Nádražní. Strážníci na místě nalezli zraněného a navíc opilého muže. Následně byl naložen do služebního vozidla a převezen
k ošetření do Oblastní nemocnice v Náchodě. Strážníkům se v průběhu vyšetření podařilo kontaktovat jeho manželku a jelikož muž
nebyl agresivní, byl po všech vyšetřeních převezen zpět do Nového
Města nad Metují a předán do péče rodiny.
20.09.2021 v 17.10 hodin bylo MP oznámeno, že v Havlíčkově ulici leží
silně znečištěný a opilý muž. Strážníci jej na místě zajistili a převezli
do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové, kde musel být
kompletně očištěn od vlastních výkalů.
08.10.2021 v 15.17 hodin MP přijala oznámení o muži v zuboženém
stavu, který se pohyboval v ulici Nádražní. Na místě strážníci zjistili,
že se jedná o staršího, značně zanedbaného bezdomovce se zraněním na hlavě. Své zranění dlouhodobě neřešil, takže byl v takovém
stavu, že mu z hlavy doslova padaly larvy červů. Ihned mu byla poskytnuta základní první pomoc a na místo byla přivolána posádka
zdravotní záchranné služby, která jej převezla do Oblastní nemocnice v Náchodě.
Po uzavření průjezdu Husovým náměstím v Novém Městě nad Metují jsme zaregistrovali hned pět dopravních nehod na objízdné trase.
Tři z nich se udály na přetížené křižovatce „u Papežů“, další poté
v ul. T. G. Masaryka a v ul. Halínské. Všechny nehody se naštěstí obešly bez zranění, neboť i díky radarům k nim došlo v malých rychlostech, ale plně se ukazuje, jak na řidiče negativně
působí změna trasy. Prosím všechny řidiče, aby dbali zvýšené
opatrnosti a byli k sobě vzájemně ohleduplní. Mnohdy i ten řidič, který nehodu nezavinil, tak v případě, že by se plně věnoval řízení a trochu předvídal, měl by větší šanci chybu ostatních
řidičů napravit - a tím nehodě zabránit. V blízké budoucnosti,
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městsKÁ PoLiCie nové město nad metují
možná již v příštím roce, nás bude čekat podstatně delší uzavírka průjezdu Husovým náměstím, prosím již nyní všechny, kterých
se tato trasa týká, aby již nyní uvažovali o alternativních trasách
a především, aby si na svůj průjezd Novým Městem nad Metují vyčlenili více času. MP se bude samozřejmě snažit vedení objízdných
tras připomínkovat a upozorňovat na rizikové úseky.
Součástí práce strážníků městských policií je i důkladný výcvik, neboť jen dobře vycvičený a vyškolený strážník může zvládnout náročné zásahy - a především je dokončit, a to pokud možno bez zranění
osob a způsobení škod na majetku. Některé okruhy výcviku jsou
dány zákonem a strážníci je musí postupovat opakovaně. Na přiložených fotografiích částečně přibližuji, jak výcvik našich strážníků
probíhá. Zároveň se každý strážník musí připravovat i individuálně.
K osobní fyzické přípravě slouží posilovna, která je přímou součástí
služebních prostor naší stanice. Zároveň se někteří strážníci aktivně
věnují běhu a pravidelně naši MP úspěšně reprezentují na závodech
bezpečnostních složek.
Miloš Kratěna, vrchní strážník

Výcvik MP - střelba

kulturnÍ akce

Novoměstská ﬁlharmonie úspěšně debutovala
ve Filharmonii Brno a potěšila stovky posluchačů v regionu

Po vydařených koncertech absolvovaných v červnu a červenci letošního roku orchestr přes prázdniny nelenil a pečlivě se připravoval na podzimní sezónu, která začala nezvykle již v srpnu. Nutno říci, že si s náročným a ryze klasicky zaměřeným repertoárem
orchestr, pod vedením dirigenta Jaroslava Rybáčka a hostujícího
dirigenta Marka Klimeše, poradil skvěle.
Sezónu mladí filharmonikové otevřeli koncertem v Novém Městě
nad Metují poslední zářijový víkend. Pro orchestr premiérová Česká suita Antonína Dvořáka, část z Koncertu pro klarinet a orchestr
č. 1 Carla Maria von Webera a výběr Uherských tanců Johannese
Brahmse, zazněly také o den později v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Neratově. Celostátní happening ZUŠ Open s pod názvem
„Společně pro Neratov“ sem přilákal stovky návštěvníků. Den plný
vystoupení nadaných mladých umělců vrcholil právě koncertem
Novoměstské filharmonie. Chrám v Orlických horách, přeplněný
posluchači, ocenil Nofi ovacemi ve stoje. Výkon novoměstských
muzikantů doplnila i zpráva o výtěžku z celého dne. Pro Sdružení
Neratov, které dlouhodobě pečuje o osoby s handicapem a těžkým
životním příběhem, se vybralo krásných 40.000 Kč.
V říjnu orchestr absolvoval dva koncerty v náchodském a rychnovském regionu. Volební víkend orchestr odstartoval v Dobrušce,
kde se publiku, se zmiňovaným Weberovým koncertem, představila klarinetistka Petra Koblasová, rodačka z Dobrušky, absolventka místní ZUŠ a studentka Konzervatoře Pardubice. Vedle ní vystoupil také mladý houslista Ondřej Martinek, kterého posluchači
mohli slyšet už na předchozích dvou koncertech. V jeho podání
a v doprovodu orchestru zazněl emotivně laděný Romantický kus
Antonína Dvořáka. Kino v Dobrušce tradičně praskalo ve švech
a orchestr si na konci opět užíval potlesk ve stoje. Den na to přivítala filharmoniky Česká Skalice. V sále zdejší sokolovny poprvé
zazněl cely Weberův klarinetový koncert v podání vynikajícího
a nadějného studenta Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně Marka Pavíčka. Sólista Marek Pavíček po boku orchestru
vystoupil i v Brně, kde orchestr debutoval v nádherném sále Besedního domu Filharmonie Brno. Pozvání do Brna přišlo z profesionálního festivalu Moravský podzim, který je historicky úzce spjat
s Pražským jarem a jehož pořadatelem je právě Filharmonie Brno.
Orchestr vystoupil v části programu nazvané „Nový svět“, která je
určena mladým umělcům a je spolu organizována Hudební fakultou
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Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Pro Novoměstskou
filharmonii bylo velikou ctí být součástí tohoto prestižního hudebního festivalu. Brněnské publikum bylo velmi vřelé a svým bouřlivým potleskem si vyžádalo na orchestru temperamentní přídavek.
A co orchestr plánuje na příští koncertní sezónu? Novoměstská
filharmonie připravuje pro své posluchače, podporovatele a fanoušky nejedno hudební překvapení. Na viděnou a především na
slyšenou v roce 2022 se s vámi těší Novoměstská filharmonie!
(EK, IR)

Novoměstský zpravodaj

kulturnÍ akce

listopad 2021
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Listopad 2021
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 1. 11. od 9 hodin dopoledne v klubovně.
Mozaiky z lásky
Výstava patchworkových výrobků potěší všechny milovníky ručních prací.
V úterý 2. 11. od 15 hodin proběhne ve společenském sále workshop určený
pro začínající i pokročilé, v 17 hodin bude výstava slavnostně zahájena.
Potrvá do 29. 11. Vstup je volný.
Guatemala s dětmi
Cestopisná přednáška Klubu českých turistů. Účinkují manželé Záhrobští.
Ve čtvrtek 4. 11. od 17.30 ve společenském sále.
Metuje známá i neznámá
Stejnojmennou regionálně zaměřenou knihu představí autoři Eva Koudelková
a Aleš Fetters. V pondělí 22. 11. od 17 hodin ve společenském sále knihovny.
Vstup je volný.
Evangelium podle Foglara
Přednáší teolog Pavel Hošek. Pořádá Křesťanská akademie Nové Město nad Metují.
Ve čtvrtek 25. 11. od 18 hodin ve společenském sále knihovny. Vstup je volný.
Vánoční bábovka
Společensko-literární akce, na které přivítáme Vánoce. V sobotu 27. 11. od 15 hodin
ve společenském sále. Vstup je volný.

Podle platných opatření Ministerstva zdravotnictví platí pro návštěvníky
VNITŘNÍCH AKCÍ povinnost mít nasazený respirátor a při vstupu do sálu (neplatí
pro výstavy) se prokázat negativním testem, dokladem o očkování nebo prodělání
nemoci.
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Záměrem této knihy je přiblížit
řeku Metuji, páteř kladského
pomezí a přilehlých oblastí.
Naše kniha není vlastivěda
ani průvodce, je to pozvánka
na svébytný výlet za krásami
krajiny, jež se označuje jako
Pometují.
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Vánoční
harfový koncert
Atmosféra Vánoc
na strunách
královského nástroje - harfy.
Účinkuje Katarína Ševčíková.
Ojedinělý koncert pořádáme

v úterý 7. 12. 2021
od 18 hodin
ve společenském sále.

Vstupné 200,- Kč.

Novou regionální knihu o řece Metuji představí
autoři Eva Koudelková a Aleš Fetters.
Zveme vás v pondělí 22. 11. 2021 již od 17 hodin
do společenského sálu knihovny. Vstup je volný.

listopad 2021
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18. 1. 2022
19:00

22. 2. 2022
19:00

Zdeněk Izer
"Na plný coole"

divadlo
Sexem ke štěstí

21. 1. 2022
20:00

32. novoměstský
ples

22. 1. 2022
15:00

MaléHry
Sněhová královna

11. 5. 2022
19:00

koncert
Bratři Ebenové

www.mestskyklub.cz
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po 1. 11. 17:00 Venom 2: Carnage přichází
DABING
po 1. 11. 20:00 Halloween zabíjí
út 2. 11. 15:00 Bernini
út 2. 11. 17:30 Malířka a Zloděj
út 2. 11. 20:00 Bernini
st 3. 11. 20:00 Eternals - předpremiéra
čt 4. 11. 17:00 Duna
čt 4. 11. 20:00 Eternals
pá 5. 11. 17:00 Eternals
pá 5. 11. 20:00 Hrana zlomu
so 6. 11. 17:00 Karel
so 6. 11. 20:00 Eternals
ne 7. 11. 10:00 Myši patří do nebe
ne 7. 11. 17:00 Eternals
ne 7. 11. 20:00 Kurz manželské touhy
út 9. 11. 17:00 Eternals - DABING
út 9. 11. 20:00 Zátopek
st 10. 11. 19:00 Nahoru - na horu! DIVADLO

čt
pá
pá
so
so
ne
ne
ne
po
po
út
út
út
st

11. 11.
12. 11.
12. 11.
13. 11.
13. 11.
14. 11.
14. 11.
14. 11.
15. 11.
15. 11.
16. 11.
16. 11.
16. 11.
17. 11.

16:00
17:30
20:00
17:00
20:00
10:00
17:30
20:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
10:00

st
st
st
út

17. 11.
17. 11.
17. 11.
23. 11.

15:00
17:00
20:00
15:00

Zastupitelstvo města NMnM
Přání Ježíškovi
Není čas zemřít
Eternals
Přání Ježíškovi
Addamsova rodina 2
Venom
Karel
Hrana zlomu
Eternals
Tintoretto – rebel z Benátek
Kurz manželské touhy
Tintoretto – rebel z Benátek
SEAL TEAM: Pár správných
tuleňů
Addamsova rodina 2
Eternals - DABING
Poslední noc v Soho
Zbožňovaný - BIO SENIOR

www.kino70.cz
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NAHORU NA HOR
NAHORU
Kino 70 Nové Město nad Metují
10. 11. 2021
PREMIÉRA
10.
sehraje autorský kus:

listopad 2021
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Vstupné dobrovolné
Celý výtěžek ze sbírky převezme rodina Tichých z Moravské Nové Vsi

NAHORU - NA HORU!
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Nodivse
Novoměstská divadelní sebranka chystá svůj první festival
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI
DiFestival pro Moravu Nové Město nad Metují
27. 11. 2021 v Kině 70
Jednodenní divadelní festival, na kterém vás čeká pestrý žánrový
program. Komediální hry, ale také pohádky pro děti či historická
hra. Navštívit můžete jedno i všechna představení, na která bude
vybíráno dobrovolné vstupné.
Každý soubor, který k nám přijede zahrát, dorazí na své vlastní náklady a bez nároku na honorář. Náklady spojené s přípravou festivalu zaštiťuje soubor NODIVSE. Naším společným cílem je užít si
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Jmenujeme se Jana a Martin Tiší a žijeme spolu v Moravské Nové
Vsi 22 let. Máme pět šikovných synů ve věku 12-19 let.
Čtvrtek 24. června byl opravdu horký letní den, kdy už se všichni
těší na prázdniny. Po vyučování si kluci jeli pro vysvědčení do ZUŠ
v Břeclavi (hrají na dechové nástroje). Navečer bylo jasné, že se
blíží bouřka. Ale bouřku jsme zažili už mockrát, tak jsme se s klidným srdcem vydali s manželem a nejstarším synem na večerní mši
do kostela, ostatní kluci byli venku.
Během mše několikrát zhasla světla, pak se do kostela opřel silný
vítr, který shodil střechu a vysklil všechna okna a také poshazoval
lustry. Všichni jsme se chránili před létajícími střepy a utíkali se
schovat pod kůr. Kdo měl telefon, snažil se někam dovolat - hasičům, záchrance, domů...
Mezitím doma kluci zodpovědně zavírali střešní okna v podkroví před blížící se bouřkou, ale všimli si, že venku toho nějak moc
létá vzduchem a že vichřice nám shodila plot. Rychle seběhli do
přízemí, když vtom se ozval rachot a bouře nám shodila střechu,
komín, rozbíjela okna..., před létajícími střepy se kluci schovali
za krbem. Prostřední syn uvnitř nebyl, protože šel zavřít dvorové
dveře do „návratí“ (= vjezdu) a už se mu nepodařilo odtud dostat
- vítr promáčkl a nadzvedl plechová vrata a vhodil je do vjezdu
na zaparkované auto. Syn se před létajícími střepy, cihlami a vším
možným chránil skrčený v koutku za autem, které se Bohu díky ani
nepohnulo...
Pohled na střed obce, když se nám podařilo dostat z kostela, byl
hrozný: domy bez střech a pater, sloupy a stromy ulámané, auta
převrácená, ve fasádách zapíchané křidlice, dřevo..., latě a trámy
všude po silnici..., pokrčené plechové střechy kolem... a všude ticho, než se začaly ozývat sirény přijíždějících záchranářů. Z domů
pomalu vycházeli otřesení lidé...
První pohled na náš dům byl ... šokující. Ale kluci byli živí a zdraví,
což bylo hlavní!
Pobrali jsme doklady a pár věcí a vydali se přes trosky rychle
k rodičům, kteří bydlí také v obci a byli Bohu díky i s jejich domem
v pořádku, protože se blížilo další hrozivě černé mračno. Měli jsme
obavy, že přijde další stejná hrůza. Začalo silně pršet a padaly velké kroupy. Tu noc jsme toho moc nenaspali, potřebovali jsme se
z toho šoku vypovídat... V noci pak přišla další bouřka.
Brzy ráno jsme šli k našemu domu a začali odklízet trosky. Postupně přicházeli kamarádi, pak i cizí lidé a nabízeli pomoc...
Čtyři dny trvala „terapie prací“, kdy makáte a nemáte čas zoufat
nebo se hroutit. Chtěli jsme patro a střechu rychle postavit zpátky.
Pak přišel ortel: starší část domu (dům byl rekonstruován) musí
být demolována. A pak přišly i slzy...
A konečná situace: dům se bude bourat celý (zbyla by nám kuchy-
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den plný divadla a společného setkání, a hlavně pomoci někomu,
kdo to potřebuje.
Veškeré vybrané peníze budou v plné výši slavnostně předány
manželům Tichým z Moravské Nové Vsi. Patronem této akce je pan
starosta Petr Hable.
Vlastní divadelní festival bude pro NODIVSE, ale vlastně i pro naše
krásné město novinkou. Věříme, že se nám vše podaří. A kdo ví,
třeba si to někdy zopakujeme. Třeba z toho bude tradice.
Těšíme se na vás, milí, věříme že štědří, diváci.
Vaše NODIVSE

ně a koupelna se spížkou a uznali jsme rady zkušenějších, že nemá
cenu zase něco k něčemu „lepit“), celé prázdniny jsme bydleli
u rodičů ve dvou malých místnostech, ale vymalovali a zabydleli
jsme si starý domek po kamarádčině babičce jako provizorní bydlení a budeme stavět nový dům. Máme sedm párů zdravých rukou
a kolem sebe spoustu dobrých lidí (jako jste vy!!!), kteří jsou ochotni nám pomoci, takže se pouštíme do práce!
DĚKUJEME!!!
S vděčností a přáním všeho dobrého
Jana a Martin Tiší

15

kulturnÍ akce

16

Novoměstský zpravodaj

ŠkolY a Škol sk á Z aŘÍZenÍ
ZÁKLadní ŠKoLa KomensKého
Noví dobrovolníci, počítání aut a jiné události na „Komendě”
• Den bez aut – počítání a anketa
• setkání novoměstských dětí, které mají zájem o přírodu
• dorazili noví dobrovolníci
• vydlabáváme dýně
• chodíme do kina, plaveme apod.
• velký úspěch v logické olympiádě
logická olympiáda
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky
a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale
schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Logická olympiáda je svým způsobem unikátní soutěž, protože se
jedná o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
To jsem si nevymyslel, to jsem opsal ze stránek soutěže. A teď fakta: v letošním kole se v kategorii 3. – 5. ročník zapojilo do soutěže
celkem 13 728 řešitelů a z toho hned čtyři žáci naší školy postoupili
do krajského kola!! Štěpán Válek ze 3. A. Adéla Semelbauerová ze
4. A a David Ryšavý a Eliška Vítková z 5. A.
Mimochodem – dal jsem si tu práci a z tabulek zjistil, že v našem
kraji není škola / a to včetně hradeckých /, která by měla v této
kategorii 4 krajské semifinalisty!

povídali upřímně, tak skoro polovina si život bez auta představit
dovede, více než polovina používá auto maximálně jednou týdně a
hromadnou dopravu jako náhradu osobní si také slušný počet lidí
představit dokáže. A přitom je těch aut určitě čím dál více...
Mimochodem / jak jsem slyšel v rozhlase / – zatímco u nás má Den
bez aut spíše symbolický význam, na západ od nás to berou dost
vážně. V některých belgických městech klesá v ten den koncentrace oxidů dusíku o 80 procent!!! A reportáž končila konstatováním –
jen více takových dnů...
Zrovna, když to píši, zazněla v televizi informace, že intenzita dopravy je teď ještě větší než před koronavirem.

Noví dobrovolníci
Přítomnost studentů z cizích zemí na naší škole je už skoro tradicí.
Každý rok máme nové. Mladých lidí, kteří chtějí poznat život v jiných zemích, je zřejmě stále dost.
Letos s námi svůj osud dočasně spojila Jessica, které je / téměř /
19 let. Pochází z malého italského města Castelvetro di Modena.
Má ráda práci s dětmi / to se na škole hodí /, hraje divadlo / i to se
hodí / a moc ráda čte. Její vášní je ale vaření!!! A nejen to italské,
zajímá ji i světová kuchyně. A ráda se prochází historickými městy.
Tak to má docela kliku.
Jejím kolegou je Kuba, je rovněž z městečka. Jmenuje se Czarnocinek a je v Polsku. Kuba má také rád děti, také se rád prochází
a už si stačil oblíbit vyhlídku v Rajské zahradě. Kromě toho cestuje
a fotografuje, miluje muzikály a hudbu druhé poloviny 20. století.
Tedy například Beatles.
Oba hrají volejbal, tvrdí o sobě, že jsou komunikativní, mají rádi
společnost a proto by ocenili, kdyby se je lidé nebáli oslovit. Bude
prý legrace, tu mají také rádi oba.
A tak jim přejeme vše krásné.
den bez aut
Dne 17. 9. 2021 bylo na naší škole a kolem ní opět živo. Byl Den bez
aut. A tak žáci pátých tříd pozvali své mladší spolužáky na připravená stanoviště, na kterých si ti mladší mohli vyzkoušet znalosti
dopravních značek, pravidel provozu, dozvěděli se, co vše musí
mít jejich kolo, sportovní část se skládala z jízdy zručnosti, svoji šikovnost mohly děti vyzkoušet při namotávání malých autíček
a koulení pneumatiky. Tam byl nával největší.
Ti starší měli na starosti vážnější věci. Akce proběhla ještě před
uzávěrkou náměstí, takže napočítaných dopravních prostředků
bylo opět požehnaně. Za cca 5 hodin to bylo 1 744 osobních aut
a 248 náklaďáků. A osm kamionů, někteří řidiči prostě stále nechtějí pochopit, že přes náměstí se nesmí.
Anketa odhalila, že počet aut v rodinách stoupá. To asi není překvapení, mě spíše překvapilo 11 respondentů, kteří tvrdili, že jejich
rodina auto nemá. Ale jinak je to začarovaný kruh. Pokud lidé od-
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soutěž novoměstských škol v poznávání rostlin a živočichů
Ve čtvrtek 30. září se v novoměstské knihovně sešli soutěžící ze tří
novoměstských škol. Čekaly na ně na stolech vystavené rostliny,
stromy a modely živočichů, které den předtím připravili učitelé.
Šlo celkem o 50 položek a podle mého názoru to úplně snadné
nebylo. Zejména některé rostliny, které už měly nejlepší časy za
sebou :) a navíc nekvetly, nebylo úplně snadné poznat. Ale drtivá
většina soutěžících se s tím popasovala se ctí. A hlavně – prý je to
bavilo.
Šlo o setkání a přípravu na řádná kola této soutěže, která snad,
včetně okresního, proběhnou na jaře. Takže výsledky nejsou úplně
podstatné, nicméně – komu čest, tomu čest. Naprosto mimořádný
výkon podala trojice dětí z 5. B Ríša a Pavlína Plašilovi společně
s Terezou Krásnou. Poznali úplně vše!! Gratulujeme!!
Vašek Nýč
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ZÁKLadní ŠKoLa maLeCí
Září v ZŠ malecí
Nový školní rok jsme zahájili jen s menšími pandemickými omezeními, a tak mohla hned v září proběhnout řada akcí.
Dne 9. 9. 2021 se naše škola 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 sportovci 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 sobotu 11. září se konal Den evropského dědictví a naše škola
měla letos na starosti průvod a pomoc na památkách. Průvod vycházel od ZŠ Malecí, družinu Jana Černčického tvořili žáci devátého
ročníku, k nim se připojily další děti, ostatní pomáhaly v kostelích.
Ty byly mimořádně otevřeny k 520. výročí založení našeho města.
Ten den se všichni členové družiny Jana Černčického sešli před
školou, šli přímo do sborovny a tam se převlékli do kostýmů, které
jim sice nesedly úplně přesně, ale to nevadilo. Když byli hotovi,
přesunuli se ke kočáru, cestou došlo i na fotografování. Potom se
i s průvodem vydali na cestu přes město až na náměstí, kde vystoupili a šli si sednout před pódium, kde Jana Černčického čekal
krátký proslov. Následně v kostýmech putovali po novoměstských
památkách a výpravu za otevřenými objekty zakončili v městské
knihovně.
V pátek 17. 9. proběhl Den bez aut, do kterého se zapojily především třídy 1. stupně. Například ve třídě 2. B hovořili o dopravních
prostředcích, značkách a důležitých číslech. Potom značky kreslili na chodník. Na závěr si šli na auta zahrát na dopravní hřiště.
Cestou ještě značky určovali. Hru bohužel ukončil déšť. Třídy 3. A
a 3. B se společně vydaly na kruhový objezd k Domu hasičů v Novém Městě nad Metují. Děti se rozdělily do pěti skupin a každá skupina měla za úkol sledovat a počítat, kolik dopravních prostředků
a chodců projede nebo projde kruhovým objezdem. První skupina
počítala chodce, druhá cyklisty, třetí skupina osobní automobily,
čtvrtá nákladní auta a pátá skupina autobusy. Po splnění úkolu se
děti odebraly ke škole, kde všichni společně provedli vyhodnocení
a poté měly děti na závěr celé akce za úkol kreslit křídami na chodníku před školou různé dopravní prostředky. Žáci 4. A se dohodli,
že udělají průzkum, kolik aut a jaká vozidla jezdí po Komenského
ulici v Novém Městě nad Metují. Procházeli po ulici Komenského
od kruhového objezdu u hasičské zbrojnice až po Husovo náměstí
a počítali, kolik aut projede od 9:00 do 9:30 po této ulici. Děvčata
sledovala počty aut podle barev a někteří chlapci zase zjišťovali
počty vozidel podle druhu - nákladní auta, autobusy, osobní auta,
motorky i jízdní kola. Ve škole potom o zjištěných údajích všichni
diskutovali a průzkum vyhodnotili. Výsledky průzkumu zanesli do
přehledné tabulky.
Děti 1. stupně také opět zahájily lekce plavání a na konci září se
některé účastnily tradičního pobytu se školní družinou na chatě Horalka. Tato akce se po roční pauze uskutečnila od čtvrtka
30. 9. do soboty 2. 10. 2021. Třicet sedm natěšených dětí ze
3. a 4. tříd vystoupilo u chaty ve Sněžném, následovalo rozdělení
pokojů, ubytování a večeře. Večer proběhlo seznamování v barevně odlišných družstvech a před spaním je ještě čekala kontaktní
hra ve dvojicích. Druhý den dopoledne absolvovaly děti v areálu
Horalky orientační závod plný různých úkolů vyžadujících spolupráci. Dalším programem bylo seznámení s jógou, kde ve spolupráci pokračovaly. Odpoledne se všichni vydali ke srubu Skutina,
kde proběhl piknik na louce a další hra v lese. Po večeři následoval
test zdatnosti. A při odjezdu domů se už všichni zase těšili na stejnou akci příští rok.
Žáci všech tří šestých tříd se v týdnu od 20. září zúčastnili dvoudenního adaptačního pobytu v Deštném v Orlických horách v penzionu Kӧhler. Ubytování a stravování bylo dle slov dětí i pedagogů
výborné, počasí také celkem vyšlo. Děti hrály různé hry na utužení
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kolektivu, například Hru důvěry nebo Poznej svého učitele, sportovaly na hřišti i ve vnitřním bazénu, vyráběly si trička na památku
s podpisy spolužáků, stavěly v lese domečky a absolvovaly pěší
túry, například ke kostelu svatého Matouše nebo k Šerlišskému
mlýnu. Všichni si pobyt užili a odjížděli domů s novými zážitky.
Dne 30.9. 2021 se naše škola zúčastnila prvního ročníku meziškolní
soutěže v poznávání přírodnin, Novoměstské poznávačky, kterou
pořádaly novoměstské školy pod záštitou akční skupiny MAS –
Pohoda venkova. Akce proběhla ve zdejší městské knihovně. Do
soutěže byli z každé školy vybráni žáci podle umístění ve školním
kole poznávání přírodnin – to proběhlo na základních školách
v loňském školním roce. Celkem soutěžilo za každou školu 30 nejúspěšnějších žáků. Ti byli náhodně rozděleni do deseti družstev po
třech. Cílem soutěže bylo nejenom poznat celkem 50 exemplářů
rostlin a živočichů žijících v ČR, ale také odpovědět na doplňující informace v pracovních listech. Naše nejúspěšnější družstvo ve
složení Markéta Pavlátová (5.A), Daniel Pokorný (7.A) a Michaela
Štefanová (7.A) získalo 84 bodů ze 100.
Na konci září a začátku října se deváté třídy zúčastnily besedy na
Úřadu práce v Náchodě, protože se musí pomalu začít rozhodovat,
kam jejich kroky povedou po ukončení základní školy.
Mgr. Ivana Rydlová

malý velký kamarád „13“
Tradiční akce školní družiny ZŠ Malecí se po roční pauze uskutečnila od čtvrtka 30. 9. do soboty 2. 10. 2021.
Vše sbaleno, děti otestovány, autobus přijel, a tak HURÁ - můžeme
se vydat na další cestu za dobrodružstvím. Třicet sedm natěšených
dětí ze 3. a 4. tříd vystupuje u chaty Horalka ve Sněžném, následuje
rozdělení pokojů, ubytování a večeře. Večer probíhá seznamování
v barevně odlišných družstvech, nová spolupráce mezi dětmi začíná. Vymýšlíme názvy pokojů a před spaním nás ještě čeká kontaktní hra ve dvojicích. Probouzíme se do nádherného slunečného
dne. Dopoledne absolvujeme v areálu Horalky orientační závod
plný různých úkolů vyžadujících spolupráci. Dalším programem je
seznámení s jógou, kde ve spolupráci pokračujeme. Odpoledne
se vydáváme ke srubu Skutina, kde máme piknik na louce a další hru v lese. Při našem výšlapu nás odměňují nádherné výhledy
do krajiny blízkých Orlických hor, vůbec se nám nechce zpátky do
chaty. Po vydatné večeři následuje test zdatnosti (1 minuta dřepy,
1 minuta skok přes švihadlo a 1 minuta skok přes natažené lano).
A že se nám chce po celém dni spát? Není divu. Tak zase za rok na
viděnou v Orlických horách. Za všechny děti i vychovatelky se těší
Martina Šmídová
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mateŘsKÁ ŠKoLa RaŠínova
Návštěva dětí z mateřské školy v oáze
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den
seniorů. I děti z Mateřské školy Rašínova 600 v Novém Městě nad
Metují, společně se svými p. učitelkami, popřemýšlely, jak by potěšily naše starší spoluobčany a tento den jim něčím ozvláštnily
a zpříjemnily. Vždyť naši senioři si přece zaslouží poděkování za
své celoživotní zásluhy. V úterý 5. října se tedy děti vydaly s vyrobenými dárečky a veselými obrázky do Oázy v Novém Městě nad
Metují a všem přítomným zde zazpívaly lidové písničky. Dětské
hlásky nejenom, že vyloudily na tvářích diváků úsměvy, ale babičky a dědečkové se dokonce s chutí sami zapojili a při zpěvu
známých lidových písniček zavzpomínali na své mládí.
Děti a učitelky z mateřské školy.

mas Pohoda venKova
proběhl den pro rozvoj vztahu dětí k technice - 4.0 daY #02
12. října 2021, Nové město nad metují
Téměř tři stovky žáků 5. a 7. tříd základních škol z Nového Města
nad Metují a okolí se zúčastnily v úterý, 12.10.2021, v prostorách
novoměstské střední školy 2. ročníku projektového dne 4.0 DAY.
Rozvoj vztahu k technice, týmová spolupráce a celkové přiblížení
technického světa dětem, a to bylo náplní celého dne.
Projektový den se konal v rámci projektu pro rozvoj vzdělávání
MAP II Novoměstsko, který realizuje MAS POHODA venkova, z. s., ve
spolupráci se SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují. V rámci pracovní platformy projektu se schází učitelé z téměř všech škol, které
jsou na území Nového Města nad Metují a okolí. „Jedním z výstupů
jednání byl právě tento den,“ uvedla Olga Prázová z MAS POHODA
venkova z. s. „Jsme rádi, že se daří propojit území – oblast vzdělávání s podnikatelskou sférou, rozvíjet partnerství a spolupráci
škol, na základě, které vznikl mj. právě tento den,“ dodává Olga
Prázová. Stanoviště zajišťovali učitelé z novoměstské střední školy a základních škol, dále firmy ATAS elektromotory Náchod, a. s.,
a Hronovský, s. r. o., které se na akci podílely.
Den byl koncipován formou stanovišť, kde byly pro žáky připraveny
úkoly od jemné motoriky po základy programování. Žáci se rozdělili do týmů, dostali mapku školy a každý tým svého průvodce z řad
studentů SPŠ. Na stanovištích řešili úkoly a rozšiřovali své povědomí o světě techniky. „Smyslem akce bylo přiblížit dětem techniku
a vývoj průmyslu zábavnou formou, den se povedl a rádi na to
navážeme i v budoucnu,“ uvedla Klára Barešová, ředitelka SPŠ, OŠ
a ZŠ Nové Město nad Metují. Nedílnou součástí byla zážitková
zóna, tzv. 4.0 Relax Zone, kde žáci využili fotokoutek a seznámi-
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li se s 3D tiskem a laserovým gravírováním. Dále si účastníci dne
obohatili své vědomosti o vývoj průmyslu 1.0–4.0 formou interaktivních ukázek v režii studentů SPŠ, vyzkoušeli si virtuální realitu
v top podání z prostředí automotive, kterou zajistila společnost
Škoda Auto, a. s. Během projektového dne bylo zároveň slavnostně otevřeno „Polytechnické centrum Novoměstska“, které bylo
finančně podpořeno v rámci dotačního programu IROP prostřednictvím MAS POHODA venkova, z. s. Při slavnostním otevření byli
přítomni ředitelé základních a mateřských škol z území, starosta
Nového Města nad Metují pan Petr Hable, dále zástupci KÚ KHK
a odboru školství MěÚ Nové Město nad Metují.
Jana Fišerová
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stŘední PRŮmYsLovÁ ŠKoLa
spŠ - slavnostní otevření polytechny a 4.0 daY 2021
V úterý 12. října se v naší škole slavnostně otevřelo Polytechnické
centrum Novoměstska, které bude sloužit nejen žákům průmyslovky, ale i novoměstským základním školám, školkám, případně
různým spolkům. Prostory tohoto centra jsou bezbariérové, a to
včetně přístupu. A zaměření? Základem celého projektu je umožnit všem zájemcům o přírodní a technické vědy zažít na vlastní
kůži, jak věci fungují, jak lze propojit tradiční řemesla s moderními
technologiemi, jak obstát v dnešním světě plném digitálních zařízení a také si uvědomit, že za tím vším je chytrý a zvídavý člověk.
Současně ve spolupráci s naší školou uspořádala organizace MAS
Pohoda venkova v rámci projektu MAS II Novoměstsko akci nazvanou 4.0 DAY, jejímž mottem je rozvoj vztahu dětí k technice.
Navázali jsme na školní rok 2019/20, kdy se tato akce uskutečnila
poprvé.
V úterý 12. října do naší školy přišlo asi 250 žáků základních škol se
svými učiteli. Byli to žáci 5. a 7. tříd ze ZŠ v Krčíně, ze ZŠ Malecí, ze
ZŠ Komenského, z Nahořan, z Provodova a z Černčic. Den předem
přijeli zástupci firem, kteří si s sebou přivezli různé funkční technické „vymoženosti“, aby je s předstihem nainstalovali a vyzkoušeli. Firma Hronovský, s. r. o., opět přivezla oblíbenou Matyldu, což
je, jak již víme, robotická ruka, kterou běžně využívají ve výrobě.
Firma ATAS žákům předvedla nejen své výrobky, velký zájem vzbudila montáž jednoduchého elektromotoru, který si podle plánku
žáci sestavili a odzkoušeli.
Naše škola se tentokrát zaměřila na programování. Žáci základních
škol se tak seznámili s programováním robotů Edison a s programováním v CAD systému.
V tělocvičně byla umístěna 4.0 Relax Zóna. V Relax Zóně byli zástupci Škoda Auto z Kvasin s virtuální realitou, žáci si tak mohli
sami na sobě vyzkoušet, jak VR působí na jejich vnímání. Také jsme

aktivovali náš fotokoutek.
Na všech stanovištích, kterých bylo celkem šest, se děti střídaly.
Průvodce a asistenty jim dělali žáci naší školy spolu s učiteli.
Celé akce se také zúčastnili zástupci KHK, našeho města, ředitelé
škol regionu a zástupci spolupracujících firem.
V rámci procesu, který se označuje 4.0, dochází ke kvalitativnímu
skoku ve využívání moderních technologií, k propojení virtuálního
kybernetického světa se světem fyzické reality. Stále více se potvrzuje nutnost úzké spolupráce středních odborných škol s jednotlivými průmyslovými podniky a současně se základními školami,
aby absolventi byli schopni obstát ve svém profesním životě.
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči, že u nás to žije.
Srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří, které proběhnou
19. a 20. listopadu 2021 a 28. ledna 2022. Více informací na vás čeká
na www.skolynome.cz.
Mgr. Eva Cohornová

ZÁKLadní uměLeCKÁ ŠKoLa BedŘiCha smetanY IX./21
Drazí čtenáři, rodiče, žáci, přátelé.
Listopad je pro mnoho lidí mlhavý měsíc, bez dobré nálady, bez
energie. Už se sice nacházíme v temné části kola roku, to ale neznamená, že musíme propadat melancholii. Naopak! Můžeme se
těšit z hezkých zážitků a můžeme opečovávat našeho ducha něčím
příjemným. Třeba dobrým a milým uměním.
Milí čtenáři, opět vítejte u řádků věnovaným aktualitám z naší „ZUŠky“.
Rozjímání před koncem roku
Blížící se konec kalendářního roku má škola neodmyslitelně spojený s předvánočními koncerty a představeními. Letos se více než
jindy všichni těší (díky tak dlouhé, nechtěné pauze). Proto vás tedy
můžeme zatím navnadit a nalákat. Naši učitelé a jejich žáci se pilně připravují a plánují bohatý předvánoční program.
pozvání
Ve středu 24. listopadu pořádá od 18 hodin veřejnou generálku
školní smyčcový orchestr Archi con brio. Všichni jste srdečně zváni
k poslechu rozmanitého hudebního programu.

Archi con brio, v překladu „Smyčce s jiskrou“, byl založen v roce
2010 Jaroslavem a Irenou Rybáčkovými. Po dobu své existence nejen že potěšil řadu posluchačů, ale také nasbíral několik cen.
Těšíme se na vaši účast.
Lucie Kotěrová

Klub fotografů Nové Město nad Metují spolku Poznávání
zve na výstavu fotograﬁí

Jaroslav Lelek

ROZKOŠ

Galerie Na schodech
Městský úřad Nové Město nad Metují
1. 11. - 31. 12. 2021
Otevřeno podle pracovní doby úřadu.
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NovÉ město Nad metuJÍ v pRŮBěHu pěti stoletÍ (pokračování)
Ve dvacátém století město dosáhlo dosud nebývalého rozmachu,
který do něj přivábil spoustu nových obyvatel. Avšak také trpělo
ve dvou krvavých válečných konfliktech, při kterých přišlo o život
sto třicet občanů. Jejich jména najdeme na památníku na náměstí
Republiky před radnicí. Bouřlivá doba s sebou přinesla i časté střídání několika státních forem a politických systémů.
Roku 1908 novoměstské panství koupili od hraběte Lamberga
textilní továrníci Josef a Cyril Bartoňové z Náchoda a brzy začali zanedbaný zámek včetně zahrad citlivě renovovat podle plánů
věhlasného architekta Dušana Sama Jurkoviče. Na moderní výzdobě zámku svou stopu zanechala řada oceňovaných osobností své
doby – architekt Pavel Janák, malíři František Kysela a Max Švabinský, sochaři Josef Václav Myslbek, Jan Štursa, Ladislav Šaloun
a František Bílek. Úpravy zámku probíhaly až do 30. let 20. století,
kdy byl také zbořen starý zámecký pivovar, čímž se fakticky uzavřel
vývoj historického centra města. Jurkovičova romantická tvorba
výrazně ovlivnila i tvář okolí města zejména na Rezku a v Pekle.
Nové Město mělo šanci stát se křižovatkou železniční dopravy.
Připravovaný projekt na výstavbu lokální železniční trati z Jaroměře, která měla blízko nádražní budovy protnout stávající dráhu
a pokračovat přes Ohnišov, Nový Hrádek a Olešnici do Deštného
v Orlických horách, vzal za své s příchodem 1. světové války a po ní
se jej už nepodařilo prosadit. Pravidelné dopravní spojení s okolními obcemi a městy bylo navázáno v roce 1920, kdy vyjel první autobus na lince z Nového Města do Jaroměře a o rok později
i do Olešnice v Orlických horách. Velkým přínosem bylo vybudování nové silnice z Klopotovského údolí serpentinami kolem Výrova
do Blažkova, která nahradila dosavadní krkolomnou cestu přes
Rezek. Ve 20. létech také začaly přípravné práce na odklonu dopravy z městského centra na trase od Náchoda k Dobrušce. Silnice
se stala součástí strategického dálkového tahu Trutnov – Svitavy,
který sledoval tehdejší československo-německou hranici. Projektovaná trasa této důležité dopravní stavby byla v katastru města
několikrát měněna a upravována, ale její realizace jsme se bohužel nedočkali dodnes.
V období první republiky nastal velký novodobý rozvoj města. Ve
20. a 30. létech 20. století bylo celé Krajské předměstí jedním velkým staveništěm. Staré chalupy byly nahrazovány zděnými, převážně jednopatrovými domy a nové rodinné vilky postupně zaplňovaly prostor od Rychty směrem k železniční trati, k Vrchovinám
a podél silnice k Přibyslavi. Dnešní ulice Čelakovského, Smetanova, Nádražní, Zborovská, Rašínova, T. G. Masaryka, Johnova
a Československé armády začaly získávat svou dosavadní podobu
na základě regulačního plánu. Město budovalo vodovodní a kanalizační sítě. Bylo postaveno i několik činžovních domů. Vyrostla
i řada nepřehlédnutelných architektonických dominant a dalších
veřejných objektů. Na náměstí Republiky státní úřední budova
(dnešní radnice), nedaleko od hřbitova sokolovna, na Komenského ulici městská spořitelna (v současnosti knihovna), na výpadovce k Vrchovinám Bartoňův okresní chudobinec (dnes psychiatrické
oddělení náchodské nemocnice), v Rašínově ulici Dům sociální
péče s útulkem pro rodičky (současná NONA), v ulici ČSA budova
odborných obvodových škol živnostenských (nyní průmyslovka)
a Husův sbor. Zástavba pokračovala i za tratí tak intenzivně, že se
město zcela propojilo se sousedním Krčínem. V souvislosti s opevňováním státní hranice byly na sklonku třicátých let postaveny
kasárny a dům pro vojenské gážisty. Výstavbu nemocnice, kterou
připravoval konvent Milosrdných bratří v prostoru mezi klášterem
a Klosovou ulicí, zhatila 2. světová válka. Během první poloviny
20. století přibylo ve městě na 320 domů (tedy dvojnásobek) a asi
1 000 obyvatel.
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Dařilo se tu tradičním živnostem a prospívalo množství firem – dva
válcové mlýny, knihtiskárna, dvě tiskárny časopisů, lihovar, uzenářský závod, továrna a tři tkalcovny lnu a bavlny, šest mechanických a jedenáct ručních tkalcoven, koželužna, parní bělidlo, úpravna, mandlovna, výrobna tkalcovských brd, čtyři barvírny, chemická
továrna, papírna, dvě parní voskárny, dvě továrny hospodářských
strojů, slévárna, konzervárna, pila, cementárna, tři elektrárny, vodárna a stavební družstvo. Slibný rozvoj průmyslové výroby poznamenala světová hospodářská krize na počátku 30. let.
V období nacistické okupace obsadila novoměstská kasárna
i klášter posádka wehrmachtu. Město přišlo o volenou samosprávu, kterou nahradil vládní komisař s pravomocemi starosty, jenž
zároveň rozhodoval jménem rozpuštěného zastupitelstva. V roce
1942 byl také zrušen novoměstský okres, který byl sice ihned po
válce roku 1945 nakrátko obnoven, ale již tři roky poté opětovně
zrušen a přičleněn k okresu Dobruška.
(Pokračování příště.)
Jiří Hladík

Neuskutečněný projekt nemocnice Milosrdných bratří

Chalupa na rohu ulic Komenského a Sokolské,
v pozadí nová sokolovna

Novoměstský zpravodaj

ptáci ve městě – kos černý (Turdus merula)
„Po paloučku skáče kos,
celý černý, žlutý nos. Hop
a skok, žádný krok, kos tak
skáče celý rok.“
O kosu se děti učí už od
mala a je tak nezaměnitelný, že ho asi opravdu
zná každé malé dítě. I když
- nevěřte všemu – za léta
ve škole už jsem při poznávačkách slyšel ledacos. Ale opravdu – černý pták, který charakteristicky poskakuje při hledání žížal po zahradě, to se snad nedá
splést. Nicméně samička je přece jen hnědší, a když už jsem u těch
poznávacích znaků – pokud uvidíte kosa, který nemá kolem očí tak
výrazný žlutý kroužek, pak je to kos – junior.
Prohlížet si je můžete vskutku důkladně, Jsou dost zvědaví a po
pár dnech známosti většinou není velký problém přilákat je velmi
blízko. Zejména pokud budete mít v kapse pár žížal. Ačkoliv může
být tento pták až 30 cm dlouhý, váží jen kolem 10 dg. Ptáci jsou
překvapivě lehcí. Musí být, neunesli by se. Proto mají, mimo jiné,
duté kosti.
I když to není typicky krmítkový pták (jako například zvonek), přesto ho tam můžeme pozorovat celou zimu. Na začátku jara, obvykle
ráno a večer, pak začne vzduchem znít jeho flétnový, velmi melodický zpěv. Skládá se z jednotlivých skladeb, které kos opakuje.
A těch skladeb má více než slavík! Ale nemyslete, kosí zpěv je sice
snadno k poznání, takhle nahlas hvízdá opravdu málokdo, ale není
to jeho jediný způsob projevu. Existuje tzv. vábení, které ornitolo-

gové „překládají“ jako „dukdukduk“, nebo varovné „tikstikstiks“.
K tomu kos umí imitovat hlasy svých ptačích kolegů, například sýkor, a umí napodobit třeba i lodní sirény.
Poté, co se na jaře samečkovi podaří „ulovit“ samičku, začne stavět
hnízdo. V houštinách, keřích a výklencích vysoko nad zemí. Hnízdo
bývá z různých materiálů. Brzy se v něm objeví 4 – 7 vajíček, po dalších 14 dnech mláďata a poté začíná rodičům honička, která víceméně končí až po třech nedělích, kdy jsou mláďata schopná letu.
Jsou to samotáři, pouze v době hnízdění se spojí samec se samicí.
Ale svůj revír brání dokonale a nestrpí v něm konkurenci. To jsem
viděl nedávno na pozemku. „Našeho“ kosa navštívil nějaký cizí
a kluci se pustili do sebe. Byl to takový fofr, že všechny fotky byly
úplně rozmazané.
Jeho domovem byly původně lesy. A představte si – byl to tak dokonale lesní pták, že před nějakými 150 lety ho lidé skoro neznali!
Dnes se jeho populace dělí na městské a lesní a právě v blízkosti
lidských obydlí se kosovi daří tak, že je jedním z našich nejběžnějších ptáků.
Jak mu můžete pomoci? Stejně, jako ostatním ptákům – pokud
vaše zahrada nebude vyloženě sterilní, budou v ní stromy a keře,
ideálně takové, aby si kos mohl pochutnat i na jejich plodech, které má kromě hmyzu a žížal také rád, kos určitě přijde. Těšte se, je
to zábavný společník.
No vida, obyčejný kos. Samotného mě nenapadlo, co vše se o něm
dá napsat.
Vašek Nýč
Zdroj: internet, atlasy a moji přátelé ornitologové

Zubní pohotovost - listopad 2021
Zubní pohotovost je zajišťována v sobotu, v neděli a ve svátek od 8.00 do 12.00 hodin.
sobota 6. listopadu
Neděle 7. listopadu
MUDr. Renata Čábelková
Jiřího z Poděbrad 937
Hronov
Tel.: 491 482 911

sobota 13. listopadu
Neděle 14. listopadu
MDDr. Anna Blažková
Komenského 72
Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 946

středa 17. listopadu
MUDr. Ludmila Jánská
Nemastova 1919
Náchod – Branka
Tel.: 702 125 554

sobota 20. listopadu
Neděle 21. listopadu
MUDr. Tomáš Žďárský
Náchodská 240
Dolní Radechová
Tel.: 491 424 322

sobota 27. listopadu
Neděle 28. listopadu
MUDr. Blanka Filipová
Komenského 10
Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 721

Klub seniorů dobrá pohoda / okénko pro naše seniory – listopad 2021
čtvrtek 4. listopadu 2021 – setkání ve 14.30 h. v kině
Naše pozvání přijal pan profesor Čestmír Brandejs z Hradce
Králové. Název jeho přednášky je „Komenský a naši učitelé“.
středa 10. listopadu 2021– setkání ve 12.00 h. u Drašnarů
Zveme vás na pečenou kačenu, knedlík a zelí. Kam asi? Kde
nám nejvíce chutná?
čtvrtek 18. listopadu 2021 – setkání ve 14.30 h. v kině
Zajímá vás bezpečnost v našem městě a v okolí? Přijďte si
poslechnout pana poručíka Miroslava Mervarta, který nás
s touto situací seznámí.
Úterý 23. listopadu 2021 – setkání ve 14.30 h. v kině
Bude nám promítán nový film „Zbožňovaný“.

listopad 2021

čtvrtek 25. listopadu 2021 – setkání ve 14.30 h. v kině
O svoje zážitky z návštěvy Gruzie se s námi podělí manželé
Láskovi. Budou nejen vyprávět, ale i promítat obrázky z této
cesty.
Na příští rok v měsíci červenci máme zajištěn týdenní pobyt
v Sezimově Ústí (polopenze, několik léčebných procedur,
možnost celodenního koupání v bazénu bude v ceně pobytu). Počet míst je omezen.
Zájemci hlaste se na tel.: 728 340 831.
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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poHÁR mlÁdeŽe FotBalovÉ asoCiaCe čR / roč. 2021 - 2022
V letošním roce - v září - byl rozehrán republikový turnaj pro mladé fotbalisty Ondrášovka cup
ale již pod novým názvem Pohár mládeže FAČR.
V loňském ročníku družstvo MFK Nové Město
n. Met., roč. 2012/2013, bylo mimořádně úspěšné a probojovalo se až do republikového finále,
které se mělo hrát v květnu letošního roku. Bohužel se ale finále z důvodu hygienických opatření nehrálo.
Nový ročník jsme zahájili 1. předkolem, které se hrálo v Č. Třebové.
S výsledky MFK - FK Choceň 4:2, Č. Třebová 5:0, FK Letohrad 5:2, FC
Jiskra 2008 8:2 a SK Solnice 1:1, jsme svoji skupinu vyhráli a postoupili do dalších bojů bez porážky.
Druhé předkolo se hrálo 23. září v Trutnově. S výsledky MFK - MFK
Trutnov 5:0, FK Náchod 6:3, SK Solnice 4:0, FK Letohrad 8:3 a RMKS
Cidlina 1:0 jsme odehráli opět bez porážky a postoupili do závěrečné kvalifikace, která se hrála 12. října v Holicích.
Vstup do zápasů kvalifikace byl přímo famózní. Postupně jsme
porazili FC Hradec Králové 2:1, MFK Chrudim 2:0, MFK Trutnov 3:0.
Potom ovšem přišla velmi smolná prohra s P. Nymburk 1:2. Na
družstvo dopadla doslova deka a následovaly prohry se Spartou
Kolín 0:4 a s RMSK Cidlina 0:1. Přesto před posledním utkáním
kvalifikace s družstvem FK Pardubice jsme byli ve hře o postup
a stačilo jen vyhrát. Průběh utkání byl pro nás příznivý, vždyť
8 minut před koncem jsme vedli 3:1. Ovšem závěr utkání se nám
nepovedl a prohráli jsme 3:4 a do závěrečného finále jsme nepostoupili. Hráči ovšem zaslouží pochvalu za výbornou reprezentaci
nejen klubu, ale i Nového Města n. Metují.

T. SOKOL NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Tělocvičná jednota
Sokol
Nové Město
nad Metují
CHCETE
ZAČÍT

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
pořádá v novoměstské
sokolovně
každé
čtvrte

Družstvo hraje pravidelnou soutěž Krajský přebor starších přípravek v rámci KFS Hradec Králové. Po 7 odehraných kolech družstvo
suverénně vede svou skupinu s náskokem 12 bodů.
Trenéři
Lukáš Macháček, Jaroslav Macháček
Foto:
stojící: trenér Lukáš Macháček, Matyáš Hradil, Marek Dyntar, Martin
Fňouk, Josef Sláviček, Jáchym Jakl, Václav Hofﬁnger, David Vrabec,
trenér Jaroslav Macháček,
klečící: Matyáš Havelka, David Kotej, Lukáš Macháček, Patrik Mencl,
Šimon Škoda, Jan Lhotský, Daniel Kuba
brankáři: Jan Jaroš, Ondřej Zaňka
chybí: Jan Mazač, Jakub Smola, Adam Sedláček

T.J. SOKOL NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

CHCETE ZAČÍT S POHYBEM ?
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY (50+)
každé úterý 19 - 20 h nebo
čtvrtek 9:30 – 10:30 h

martinský taneční večer

Malý sál SOKOLOVNY

s koštem svatomartinských vín
NOVÁ CYKLISTICKÁ ŠKOLKA
Děti 5

pátek 12. 11. 2021 od 20 hodin
VŠESTRANNÉ ZAMĚŘENÍ, NEJEN CYKLO
K tanci hraje skupina JK Band.
každé úterý 16

sokolovně (dle počasí)
Podmínk : vlastní kolo, přilb

Informace a rezervace:
sokol-novemestonm.webnode.cz

NOVÁ CYKLISTICKÁ ŠKOLKA
Děti 5-7 let
VŠESTRANNÉ ZAMĚŘENÍ, NEJEN CYKLO
každé úterý 16-17 hodin v parku sokolovny
nebo v sokolovně (dle počasí)
Podmínka: vlastní kolo, přilba

Info: 604 571 540
Kontakty: sokol-novemestonm.webnode.cz
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Rozhovor s marcelou Šefcovou, která vede
v sokole Krčín cvičení pro rodiče a děti
CvičeNÍ RodičŮ a dětÍ mÁ v soKole KRčÍN
dlouHou tRadiCi, JaK ses K vedeNÍ dostala
tY?
Vlastně čistě náhodou. Chodila jsem cvičit se
svými dětmi. Paní Zelená, která vedla cvičení
v Sokole Krčín řadu let, se rozhodla svoji činnost ukončit a hledala svého nástupce. Po domluvě s ní jsem štafetu přebrala.

s JaKÝmi pomŮCKami se děti moHou setKat a JaKÉ NÁčiNÍ vYZKouŠet?
Z pomůcek využívám ke hrám a soutěžím např. barevné kloboučky,
obruče, malé barevné balónky, jezdítka, barevné podložky, padák,
látkový tunel, a mnohé jiné pomůcky.
Z cvičebního nářadí mohou děti vyzkoušet kruhy, lavičky, švédské
bedny, žebřiny, trampolíny, skluzavku a vše další co nabízí prostor
a vybavení tělocvičny.

pRo KoHo Je CvičeNÍ uRčeNÉ a JaK ZHRuBa pRoBÍHÁ?
Cvičení je určeno pro předškolní děti ve věku 2-5 let. Děti cvičí se
svými rodiči a ti si za ně po celou dobu zodpovídají.
V úvodní vedené části se společně zahřejeme během, potom následuje zklidnění, vydýchání, společná rozcvička a protažení v kroužku doprovázené básničkami a říkankami. Hrajeme různé pohybové
hry, při kterých si děti procvičují barvy, motoriku, rychlost, postřeh,
obratnost atd.
V druhé polovině cvičení následuje volná část, při které za dozoru
svých rodičů mají děti k dispozici cvičební nářadí a pomůcky, na
kterých si zdokonalují své pohybové dovednosti.
Neodmyslitelnou součástí při našem rozloučení je pochvala a sladká odměna.

KdYŽ děti Z CvičeNÍ odRostou, Co pRo Ně soKol KRčÍN CHYstÁ
dÁl?
V případě zájmu mohou rodiče přihlásit své dítě do družstva „přípravky“ Národní házené. Z přípravky postupují děti do mladších
žáků a žákyň, poté staršího žactva, dorostu, až do nejvyšší soutěže
1. ligy mužů a žen.
Lucie Koudelková

Kde BeReŠ NÁpadY a iNspiRaCi?
Čerpám z knih zaměřených na pohybové dovednosti předškoláků,
a z internetu a převážně uplatňuji své nápady. Mojí snahou je, každé cvičení zpestřit novými prvky, které vedou k pohybovému rozvoji dětí.

Naši cvičitelé asociace sportu pro všechny se stále vzdělávají!
Seminář pro cvičitele předškolních dětí a rodičů a dětí se konal
v Olomouci. Měl příznačný název „Hrajeme si spolu, tančíme a zpíváme si k tomu“. Seznámili jsme se, s tím jak různými způsoby motivovat děti k pohybu, jak vyvolat u dětí radost ze cvičení zajímavým náčiním a nářadím. Naučili jsme se nové písničky, pohybové
hry a nová říkadla, která mají děti rády. A hlavně jsme získali novou
inspiraci, jak s dětmi netradičně cvičit v tělocvičně i venku.
Za TJ SPV Nové Město nad Metují
Věra Řeháková

hasiči nové město nad metují
výjezdy jednotky, tel.: 491 471 150 nebo tísňové volání 150
Září 2021
1. září – 17.02 h. - odstranění nalomené větve nad vozovkou,
Nové Město n. Met., ul. Nahořanská.
5. září – 16.57 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného
externího defibrilátoru, Nové Město n. Met., ul. Nádražní.
7. září – 14.16 h. - otevření bytu, Provodov-Šonov.
8. září – 13.22 h. - dopravní nehoda motocyklu a chodce,
Nové Město n. Met., ul. Českých bratří.
8. září – 15.09 h. - požár ve sběrných surovinách,
Nové Město n. Met., ul. Drážní.
11. září – 15.24 h. - požár lesní hrabanky,

listopad 2021

Vrchoviny (směr Přibyslav).
12. září – 08.55 h. - planý poplach (požár hlášený na PCO),
Nové Město n. Met., ul. Komenského (městská knihovna).
14. září – 16.26 h. - požár suché trávy, Vrchoviny (směr Náchod).
18. září – 08.58 h. - transport pacienta do vozu ZZS,
Nové Město n. Met., ul. Družstevní.
19. září – 09.56 h. - požár dřeva u rodinného domu, Nové Město n.
Met., ul. Stavební.
24. září – 08.24 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného
externího defibrilátoru, Nové Město n. Met., ul. ČSA.
26. září – 14.05 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met.,
ul. Komenského.
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firma

„HodiNovÉ mamiNKY“
· uklidíme vám dům od půdy až po sklep
· pohlídáme, vyzvedneme vaše dětičky
· nakoupíme, pomůžeme seniorům
potřebujete pomoc
s čímkoli v domácnosti?
Volejte „HODINOVÉ MAMINKY“
na tel.: 604 145 519.
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Začínající firma nabízí

zajímavý
přivýdělek
pro maminky na MD,
aktivní důchodkyně apod.
Více info na tel.: 604 145 519.

Novoměstský zpravodaj

společenská rubrika

v lednu 2021 oslavili svá životní jubilea
75 let - Josef Kafka / 85 let - Eduard Biedrmann

v únoru 2021 oslavili svá životní jubilea
96 let - Jarmila Tomešová

v březnu 2021 oslavili svá životní jubilea
75 let - Jaroslav Rýdlo / 98 let - Josef Knoulich

v dubnu 2021 oslavili svá životní jubilea
90 let - Vladimír Kollert / 80 let - Marta Jirásková

v červnu 2021 oslavili svá životní jubilea
85 let - Jaroslava Kollertová

v září 2021 oslavili svá životní jubilea
70 let - Radomíra Dušková / 75 let - Jaroslav Macháček

v říjnu 2021 oslavili svá životní jubilea
71let

Věra Blažková

75 let

Ing. Eva Benová
Ing. Naděžda
Zakouřilová
Eva Buchalová

76 let

Václav Šimek
Věra Havlová

81 let

Růžena
Štenclová

92 let

Čestmír Čermák

94 let

Josef Žid

K přivítání mezi občany našeho města
byly se svými rodiči pozvány děti:
Lukáš Maixner, Vilém Holý, Julie Vítová
Magdaléna Ďoubalíková, Theodor Ježek
Valentýna Vrbová, Tomáš Pokorný
oslavencům, rodičům dětí i novým malým občánkům našeho města hodně štěstí, pevné zdraví a vše nejlepší přeje redakce.

Rozloučení se zesnulými
v září 2021 z našich řad odešli

Josef Adámek, Emilie Holyáková, Miloš Hrubý, Marie Sedláčková, Eva Havrdová. Petr Hubálek
Vladimír Kábrt, Václav Vágner, Květoslava Prouzová
Čest jejich památce!

listopad 2021
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Komplexní pohřební služby a převozy zesnulých
na vysoké profesionální úrovni po celé ČR i ze zahraničí
poHŘeBNÍ Ústav, pobočka Nové město nad metují

JoseF uNGRÁd

Komenského 50, Nové Město nad Metují
Kancelář: 493 520 267, Po–Pá 8.30–15.00 hod.
Na telefonu: 702 060 711, 778 036 515 Po–Ne 7.00–22.00 hod.,
Převozy zesnulých NONSTOP: tel.: 606 652 140, 722 625 596
e-mail: ps.nove.mesto.nad.metuji@seznam.cz

Jo! Konečně jsem
vyhrála zlatou cihlu!
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS

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
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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

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

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.
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AMNESTIE SANKCÍ!
Využijte

MILOSTIVÉ LÉTO!
Dlužíte státu, kraji, obci, či firmám,
kde mají většinu, jejich příspěvkové organizaci?
(ČEZ, VZP, Dopravní podniky, atd.)
Vymáhá tento dluh soudní, tedy soukromý,
exekutor a nejste v insolvenci?
(Jícha, Podkonický, atd.)
Když mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022
doplatíte exekutorovi původní dluh,
tedy jistinu a 908 Kč na náklady,
napíšete mu, že uplatňujete Milostivé léto
(část 2, čl. IV, bodu 25, 286/2021 Sb.)
bude vám ODPUŠTĚN ZBYTEK DLUHU!

Chcete vědět víc?
Volejte Helplinku Člověka v tísni 770 600 800

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Staň se jedním z nás!

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje

Hledáme nové kolegy/ně k pořádkové policii!
• 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

představujeme žáky prvních tříd
ze škol v Novém Městě nad Metují
Základní škola Krčín:

1. A, počet žáčků 27, třídní učitelka Mgr. Ingrid Valentová, asistentka Renata Nejmanová.

