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o T á Z k Y  p r o  m Í s T o s T a r o s T u

V současné době opět stoupají počty lidí 
infi kovaných onemocněním Covid-19. Jak 
vnímáte tuto skutečnost a co byste dopo-
ručil našim občanům?

S nástupem podzimu se situace s nákazou 
Covid-19 opět komplikuje. I když jsou obča-
né naší republiky již z větší části proočko-
váni, ještě stále je tento stav nedostačující 
a počet nově hospitalizovaných v nemoc-
nicích den ode dne roste. A to se bohužel 
týká všech věkových kategorií. Z tohoto 
důvodu doporučuji všem neočkovaným 
občanům našeho města, aby tuto skuteč-
nost zvážili a nechali se očkovat.  Já jsem 
se společně s manželkou nechal naočkovat 
již v létě letošního roku a věřím, že to byl 
správný krok.  

Jak byste zhodnotil rok 2021 z pohledu 
zrealizovaných investičních akcí v našem 
městě? s čím jste spokojený a s čím nikoliv?
V letošním roce se v našem městě poda-
řilo uskutečnit hned několik důležitých 
investičních akcí. Rád bych zmínil alespoň 
některé z nich.  Během měsíce března do-
šlo v ulici Na Bořetíně k obnově kanalizace 
a k rekonstrukci stávajících asfaltových 
ploch a veřejného osvětlení. Na začát-
ku července začaly stavební úpravy v uli-
ci Sokolské, během kterých se kompletně 
rekonstruoval levostranný chodník od 
křižovatky s ulicí Komenského až po ulici 
Československé armády, vydláždil se nový 
chodník podél hřbitovní zdi do ulice Na 
Bořetíně   a obnovil se prostor před vcho-
dem na hřbitov. Letos se rovněž podařilo 
dokončit kompletní zadláždění ulice Na Za-
domí, která se vine okolo Husova náměstí.
V Krčíně letos město dokončilo rekonstruk-
ci střechy na „Staré škole“ a v souvislosti 

s investiční akcí Královéhradeckého kraje 
nechalo město předláždit chodníky na se-
verní straně Žižkova náměstí.
Velmi mne mrzí, že se nepodařilo po-
stoupit v budování cyklostezky od mos-
tu u Ammannu do Vrchovin. Důvodem je 
neprůchodnost majetkoprávního řešení 
pozemků ležících pod plánovanou trasou 
cyklostezky. Nedařilo se ani ohledně za-
hájení rekonstrukce ulice U Zázvorky. Jak 
jsem psal v minulém čísle Novoměstského 
zpravodaje, jedná se o projekt, do kterého 
se promítají různé představy zaintereso-
vaných stran o provedení této stavby, což 
celý proces komplikuje a ve svém důsledku 
zpomaluje. 

můžete našim čtenářům přiblížit, jak to vy-
padá s areálem bývalých kasáren?

V dubnu letošního roku byla Zastupitel-
stvem schválena smlouva o dílo na zpraco-
vání „Urbanisticko-architektonické studie 
areálu bývalých kasáren“ mezi městem 
a fi rmou Ateliér Zídka, architektonická kan-
celář, spol. s r. o., z Hradce Králové. K dis-
pozici ji budeme mít během tohoto měsíce 
a samozřejmě s ní pak seznámíme občany 
našeho města.  Následně nás čeká rozhod-
nutí o harmonogramu dalších kroků, které 
by měly vést k realizaci výstavby na území 
bývalých kasáren dle této studie. Předpo-
kládám, že to bude ještě běh na dlouhou 
trať, ale můžeme se těšit na novou měst-
skou čtvrť zasazenou do zeleně, která se 
stane chloubou našeho krásného města.

Letošní rok se začíná chýlit ke konci. Co 
byste popřál našim občanům na závěr to-
hoto roku?
Dostáváme se do nejkrásnějšího období 
v roce – času Vánoc. Pro mnohé je toto 
období možností jak zapomenout na kaž-
dodenní spěch a shon, užívat si v klidu 
sváteční atmosféru a setkávat se se svými 
blízkými. V letošním roce je tento čas opět 
trochu jiný, než jsme byli zvyklí v minulých 
letech. Řada předvánočních akcí je z důvo-
du protiepidemiologických opatření naší 
vlády omezena nebo dokonce zrušena. Ale 
VÁNOCE BUDOU!  A proto bych rád našim 
občanům popřál, aby si tento nadcházejí-
cí čas užili podle svých představ a pokud 
možno ho strávili se svými nejbližšími. Do 
nového roku 2022 pak přeji nám všem pře-
devším pevné zdraví a dostatek optimismu. 

Děkuji za rozhovor!
Věra Prokýšková

Vánoční balíčky z informačního centra
Stále vám schází nějaké dárky pod stromeček? Zavítejte do novoměstského informačního 
centra, kde si vyberete z řady regionálních produktů a klidně vám je i zabalíme.
Nejprve něco pro děti – do naší nabídky přibyly dekorace se zvířecími motivy.  Nákupem pejska, 
dinosaura, slona, hlemýždě, tučňáka nebo sovy přispějete Domov u svatého Josefa, který pečuje 
o pacienty s roztroušenou sklerózou a také Hospic Anežky České.
Další novinkou jsou dárkové sady kosmetiky Jelení lůj s pomádou na rty, krémem a mýdlem. 
Vhodným dárkem pro něžné pohlaví je šperk od Jany Doskočilové z Mezilesí, zatímco muže by 
mohla potěšit Přibyslavská medovina.
Dále u nás zakoupíte například džemy a čatní z Police nad Metují, Novoměstské pečené čaje, 
mýdla i koupelové soli Amálka, bylinné sirupy z Červeného Kostelce, dřevěné hračky z Pohoří 
u Dobrušky a řadu dalších regionálních výrobků.
Pokud chcete letos pod stromeček nadělit opravdu stylový dárek, můžeme vám rovněž na-
bídnout fotopublikaci Město na skále nebo nástěnné hodiny PRIM. Přehledný katalog zboží 
naleznete na www.infocentrum-nmnm.cz.
Přejeme krásné prožití vánočních svátků a na viděnou v roce 2022.

Text: Andrea Kecová, Jiří Švanda
Foto: Jiří Švanda

i n f o r m a č n í  c e n t r u m

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

Rada města č. 75
Zasedání RM proběhlo dne 18. října 2021 
za převážné účasti sedmi radních. Program 
jednání obsahoval 42 bodů. Jednání trvalo 
od 13.00 do 18.15 hodin. 

Školství, kultura a sport: 
» Rm projednala a vzala na vědomí infor-
mace ředitelek Mateřské školy, Nové Město 
nad Metují, Rašínova 600, Mateřské školy, 
Nové Město nad Metují, Na Františku 845 
a Základní školy a Mateřské školy Krčín  
o přerušení jejich provozu ve dnech 24. až 
31.12.2021.
» Rm byla seznámena se stavem příprav 
akce „Dětský silvestr 2021“.
•	 RM	 byla	 seznámena	 se	 zápisem	 č.	 8	 
z jednání Komise sportovní ze dne 
05.10.2021 a bere tento zápis na vědomí.
» Rm schválila poskytnutí dotací sportov-
ním klubům na sportovní činnost a provoz 
sportovišť takto: Městský fotbalový klub 
Nové Město nad Metují, z. s., 30 tis. Kč, Tě-
locvičná jednota Sokol Nové Město nad 
Metují 30 tis. Kč, Volejbalové centrum nad 
Metují, z. s., 30 tis. Kč a pověřuje starostu 
podpisem smluv s jednotlivými žadateli 
zpracovaných dle platné vzorové smlouvy.
•	 RM	uložila	Odboru	finančnímu	zapraco-
vat do návrhu rozpočtu města na rok 2022 
částku na vyhlášení nejlepších sportovců 
ve výši 150 tis. Kč.
» Rm vzala na vědomí požadavek KSPORT 
navýšit rozpočet města na rok 2022 na 
sportovní činnost a údržbu sportovních 
areálů o částku 350 tis. Kč, tj. na výši 6.050 
tis. Kč.

majetkoprávní úkony:
» Rm projednala žádost ředitelky „ZŠ  
a MŠ Krčín“ o kácení 1 ks smrku a vzala na 
vědomí informaci, že obvod kmene smrku 
ve výšce 130 cm nad zemí nedosahuje 80 
cm, a proto není třeba k jeho kácení povo-
lení orgánu ochrany přírody dle ustanovení  
§ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších před-
pisů. RM souhlasila s kácením 1 ks smrku 
u budovy MŠ Vrchoviny s tím, že pokácení 
provedou městské Technické služby.

Rozvoj:
» Rm vzala na vědomí Územní studii Kr-
čínské návrší, která je umístěna na www 
stránkách města pod odkazem www.nove-
mestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uze-
mi/uzemni-planovani/uzemni-studie/.

» Rm schválila zadání zpracování vrs-
tevnicového 3D modelu řešeného území  
v rámci zpracovávané „Urbanisticko - archi-
tektonické studie areálu bývalých kasáren  
v Novém Městě nad Metují“ Ateliérem Zíd-
ka, architektonická kancelář spol. s r. o., 
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, za nabíd-
kovou cenu 96.800 Kč vč. DPH.
» Rm schválila zadávací dokumentaci na 
zpracování projektové dokumentace „Re-
konstrukce bývalého hotelu Metuj na BD 
Metuj,“ ve znění upravené přílohy tohoto 
bodu, a souhlasí s vyhlášením této veřejné 
zakázky.
» Rm vzala na vědomí podané informace  
o stavu kaple „Čtrnácti svatých pomocníků“ 
na Výrově a ukládá OMM zajistit provizorní 
zabezpečení střechy kaple.
» Rm schválila smlouvu o dílo na 
akci „Oprava komunikace podél domu  
č. p. 66 ve Vrchovinách“ za nabídkovou 
cenu 376.815,78 Kč vč. DPH mezi městem 
Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV, 
s. r. o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Krá-
lové, IČO: 45539006.
» Rm vzala na vědomí informaci o vyhlá-
šených dotačních titulech Ministerstva pro 
místní rozvoj Podpora rozvoje regionů 2022 
pro obce od 3 do 10 tis. obyvatel.
» Rm schválila zadání zpracování odbor-
ného posudku na výsadbu stromů v k. ú. 
Krčín v ul. Nahořanská směrem k letišti za 
cenovou nabídku ve výši 24.722 Kč vč. DPH 
od společnosti OK ZAHRADY, s. r. o., Jos. 
Jungmanna 1735, 504 01 Nový Bydžov, a po-
věřuje OMM vystavením objednávky.

Finance:
» Rm schválila poskytnutí dotace ve výši 
9 tis. Kč p. [osobní údaj odstraněn], na za-
jištění závěrečného koncertu Orlicko-klad-
ského varhanního festivalu - ročník 25.
» Rm schválila způsob vyřazení a likvidaci 
majetku v evidenci DDM Stonožka, Chatové 
osady a MŠ Rašínova. 

Různé:
» Rm schválila Plán zimní údržby místních 
komunikací pro zimní období 2021 - 2022 
v Novém Městě nad Metují (část A - místní 
komunikace, část B - chodníky).
» Rm schválila Smlouvu o společném ná-
kupu tonerů a o zmocnění centrálního za-
davatele mezi městem a jeho příspěvkový-
mi organizacemi.
» Rm schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu Královéhradeckého kraje  
č. KK_21_3994122 ve výši 60.000 Kč na pro-
voz služby Centra prevence Mandl v roce 
2021.
» Rm souhlasila s podáním žádosti o do-
taci MPSV ČR na provoz služby CP Mandl  
v roce 2022 v rámci OK systému, a to ve výši 
cca 1.100.000 Kč
» Rm vzala na vědomí Zápis č. 6/2021 z jed-

nání Komise rozmisťovací ze dne 14.07.2021 
s návrhem na obsazení 1 místa v Domově 
pro seniory Oáza.
» Rm schválila zahraniční cestu do part-
nerského města Hilden, tj. výjezd delegace 
za město Nové Město nad Metují ve slože-
ní: starosta p. Petr Hable, p. Petr Suchánek, 
p. Zdeněk Mudroch a tlumočnice pí Marie 
Böhmeová, za účelem účasti na vernisáži 
výstavy ve dnech 17.11. - 19.11.2021, a s tím 
spojenou úhradu cestovních výloh vč. po-
jištění.
» Rm vzala na vědomí Zápis č. 6 z jednání 
Partnerského výboru ze dne 06.10.2021.

Rada města č. 76
Zasedání RM proběhlo dne 1. listopadu 
2021 za účasti šesti radních. Program jed-
nání obsahoval 47 bodů. Jednání trvalo od 
13.00 do 16.31 hodin. 

Školství, kultura a sport: 
» Rm souhlasila s uzavřením Městské 
knihovny Nové Město nad Metují pro veřej-
nost ve dnech 23.12.2021 až 02.01.2022.

správa nemovitostí:
» Rm vzala na vědomí obsah Zápisu ze 
174. zasedání Bytové komise konaného dne 
13.10.2021.

Rozvoj:
» Rm vzala na vědomí Zápis z jednání Ko-
mise pro řízení realizace strategického plá-
nu ze dne 12.10.2021.
» Rm vzala na vědomí zápis z jednání ko-
naného dne 05.10.2021 ohledně projektu 
„Kanalizace Nové Město nad Metují - kana-
lizace Vrchoviny.”
» Rm schválila zadávací dokumentaci 
ke koncesnímu řízení na koncesi malého 
rozsahu na provozovatele kanalizace ve 
Vrchovinách pro projekt „Kanalizace Nové 
Město nad Metují“.
» Rm vzala na vědomí Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace na akci „Stavební úpravy 
místní komunikace ul. Kpt. Jaroše“.
» Rm schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě  
o dílo na zpracování projektové doku-
mentace na akci „Chodník propojující ul.  
T. G. Masaryka s parkem Březinky“ mezi 
městem Nové Město nad Metují a firmou 
OPTIMA, s. r. o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké 
Mýto, IČO: 15030709, kterým je prodloužen 
termín odevzdání projektové dokumentace 
do dne 10.01.2022.
» Rm souhlasila s předloženým návrhem 
projektového řešení komunikace a chodní-
ku v ul. Čelakovského. 
» Rm schválila smlouvu o právu pro-
vést stavbu optické sítě s názvem „FTTx_
NMNM_009_Zizko_To_Cern“ na pozemcích 
p. č. 675/1, 710/10, 759/6 a 759/5, k. ú. Krčín, 
mezi městem Nové Město nad Metují a fir-
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mou N_SYS, s. r. o., Krásnohorské 1748, 547 
01 Náchod.
» Rm souhlasila s pokácením stromů 
rostoucích mimo les v rozsahu 5 ks smr-
ků pichlavých na pozemku p. p. č. 173/5 
v k. ú. Vrchoviny.
» Rm vzala na vědomí Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace na akci Rekonstrukce WC 
v ZŠ Malecí, identifi kační číslo 117D8220E7425.
» Rm vzala na vědomí informace vedou-
cího OVVR Ing. Skalského k problematice 
Územní studie Krčínského návrší, k po-
stupům ve vazbě na novostavbu penzionu 
a občerstvení v ul. T. G. Masaryka a dále 
k postupům týkajících se řízení o odstraně-
ní nepovolených staveb [osobní údaj od-
straněn] v ul. T. G. Masaryka.

Finance:
» Rm schválila Plán inventur 2021 a slo-

žení hlavní inventarizační komise, složení 
dílčích inventarizačních komisí organizací 
a odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích 
inventarizačních komisí.

Různé:
» Rm schválila program řádného veřejné-
ho zasedání ZM 21 dne 11.11.2021 od 16.00 
hodin ve velkém sále Kina 70, Boženy Něm-
cové 720, Nové Město nad Metují.
» Rm projednala Zápis z 3. jednání Osad-
ního výboru Vrchoviny konaného dne 
14.09.2021 od 19.00 hodin v knihovně Vr-
choviny.
» Rm projednala Zápis č. 7 z jednání Osad-
ního výboru Krčín konaného dne 13.09.2021 
od 19.00 hodin v klubovně TJ Sokol Krčín.

diskuze:
» Rm uložila OMM prověřit možnost od-

stranění současného DZ 30 km/hod. ve 
Spech v ul. Halínské v souvislosti s tím, že 
zde byl umístěn radar, vybudován chodník 
a je osvětlen přechod pro chodce. Informa-
ce do RM předložit vč. stanoviska OV Spy.

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

(EK)

Poděkování všem přispěvatelům sbírky

NOVOměstsKÉ BEtLÉmY

Rádi bychom Vám touto cestou vyjádřili poděkování za podporu 
naší činnosti, kterou jste nám v uplynulém roce 2021 poskytli. Po-
děkování patří všem sponzorům i drobným přispěvatelům. Zejmé-
na pěveckému sboru Kácov za organizování sbírky na Donio.cz. 

Městskému úřadu za pomoc v legislativě i městskému informační-
mu centru za pomoc s propagací našeho spolku. I díky této pomoci 
jsme v letošním roce mohli uskutečnit výměnu šindelových stří-
šek. Naše poděkování patři také fi rmě, která výměnu zajistila. Dě-
kujeme Vám za projevenou důvěru a ceníme si spolupráce s Vámi.

Spolek pro záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého

Český Betlém, to je návrší poseté měšťanskými domy – domky 
v podskalí, na jehož samotném vršku se rozprostírá náměstí s vě-
žemi zámku a děkanského kostela Nejsvětější Trojice i renesanč-
ními štíty na severní frontě domů Husova náměstí. Nejkrásnější 
pohled na panorama Nového Města nad Metují nabízí vyhlídka na 
zřícenině hradu Výrov. Toto místo si oblíbil už Alois Jirásek, kte-
rý na Výrov umístil děj románu Husitský král a jeho krásná slo-
va „o pohledu na Nové Město nad Metují...“ potěší snad každého 
novoměstského patriota. Už Janu Nerudovi tento pohled evokoval 
vánoční atmosféru: „Nové Město nad Metují je malebné, zvláštní 
hnízdečko, které se vypíná na skále pitoreskně jako směle myšle-
ná městečka vánočních jeslí.“ Samotné pojmenování Český Betlém 
však pochází od novoměstského učitele, historika, kronikáře a ar-
chiváře Jana Juránka, jehož monografi e o Novém Městě nad Metují, 
vydaná roku 1947, nese hrdě název Český Betlém. A právě po něm 
nese jméno ona vyhlídka z hradu Výrov – Juránkova. 
Krásného panorama Nového Města nad Metují si všiml i akademic-
ký malíř Jiří Škopek a zachytil ho do papírové podoby vystřihován-
ky. Papírový Český Betlém – Nové Město nad Metují vydaný v roce 
1969 je součástí vánoční výzdoby v mnoha rodinách po celé repub-
lice. V roce 1998 zároveň Škopek začal tvořit novoměstskou raritu 
– betlém v nadživotní velikosti. Jeho součástí jsou reálné postavy 

Nového Města nad Metují – zpočátku to byli ti, co se nějak na jeho 
vzniku podíleli, později přibyli i významní obyvatelé města. Dnes 
už snad každý v Novém Městě nad Metují najde v jeho postavách 
někoho ze svých přátel či známých. Svatou rodinu – Marii s Jose-
fem a Jezulátkem, vytvořil podle své vlastní. Jezulátko představuje 
jeho dcera Markéta, a kdo jsou svatí rodiče, to si již každý domyslí. 
Snad jen tři králové zůstali „Třemi králi”, jak je známe i z jiných bet-
lémů. Název Český Betlém stál u zrodu dalšího unikátního betlému 
– je jím Měšťanský betlém řezbářky Jarmily Haldové ze Slavoňo-
va. Navazuje na betlémářskou tradici na Podorlicku a najdete ho 
celoročně vystavený v přízemí Městského muzea. I tento betlém 
zobrazuje mnohé postavy podle reálných předloh – ať už součas-
ných nebo historických. Paní Haldová betlém neustále rozšiřuje 
a díky tomu může mít svou fi gurku vyřezanou podle fotografi e 
nebo svého přání v Měšťanském betlémě prakticky kdokoliv. 
A jaký je váš vztah k novoměstským betlémům? Máte doma papí-
rový od Jiřího Škopka? Nebo jste snad součástí Měšťanského nebo 
toho v nadživotní velikosti? Anebo vám stačí, že žijete v Českém 
Betlémě? Ať už je to tak či onak, betlémy k období Vánoc neodmy-
slitelně patří a Vánoce jsou v Novém Městě nad Metují jednoduše 
jako doma.

Michaela Mináriková
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V městských lesích si nově posedíte na 
16 instalovaných odpočinkových místech

Zimní putování novoměstskými vyhlídkami

Město Nové Město nad Metují se snaží posilovat společenskou 
i hospodářskou funkci městských lesů. V několika posledních le-
tech i díky mnoha dotačním titulům mohlo investovat do jejich 
ochrany, rozvoje lesní techniky i rekreační funkce pro návštěvníky. 
V rámci dotačního titulu Program rozvoje venkova ČR, který pro 
náš region zajišťuje MAS Pohoda Venkova, má město požádáno 

o dotaci ve výši 100 % z předpokládané částky 242 tis. Kč na poří-
zení šestnácti dřevěných odpočinkových setů – dvě lavice se sto-
lem. Ty byly umístěny na lesních pozemcích podle několika krité-
rií. Vycházelo se zejména z blízkosti turistické stezky, návštěvnosti 
místa, svou roli ale hrál také například výhled nebo potřeba výmě-
ny dosluhujícího mobiliáře.
Díky nově rozmístěným odpočinkovým místům tak vznikla příle-
žitost pro nové a zajímavé okruhy, které mohou využívat i star-
ší návštěvníci. Jeden takový vznikl v rovinatém lese nad Rezkem, 
v prostoru mezi ulicí Ve Vilách a Bradly, kde byly umístěny hned 
čtyři sety lavic se stoly. Velice zajímavá trasa osazená odpočí-
vadly vede od lokality „Hradiště” směrem nad Pavlátovu louku až 
k Jestřebí. Nová odpočinková místa má také Klopotovské údolí – 
odpočinout si tak můžete na vycházce naučnou stezkou anebo až 
v Bochmánkách. Zcela nově byla umístěna lavička na hranici měst-
ských lesů u Zákraví, ta nabízí pohled na celý hřeben Orlických hor.

Michaela Mináriková 

Juránkova vyhlídka – hrad Výrov

Ať hledíme na Nové Město ze strany kterékoliv, odevšad je pohled 
na ně milý a velice pěkný... (A. Jirásek). Jeden z nejkrásnějších po-
hledů na kouzelné panorama Nového Města nad Metují – města 
na skále, potom nabízí vyhlídka ze zříceniny hradu Výrov. Výstup 
na ni, zvláště v zimě, patří k těm náročnějším, o to větší odměnou 
je potom pohled na Český Betlém - jako malovaný, s romantickými 
kulisami ruin bývalého hradu. Jeho historie sahá někam do 14. sto-
letí a zřejmě vznikl jako rytířský statek. Jeho název se odvozuje od 
výrů, kteří byli jako dravci využíváni k lovu. Nebo je to snad hrádek 
nad metujskými víry a měl by se spíše jmenovat Vírov? Jisté je, že 
hrad těžce poškodily husitské války a pro pány z Dubé dále sloužil 
už jen jako věznice. V době založení města již byl Výrov pustý, ni-
kdo se o něj nestaral a postupně se rozpadal.
Na troskách hradu vybudoval v roce 1981 Spolek Podskaláků vy-
hlídku, kterou pojmenoval po čestném občanu města, historiko-
vi, učiteli, fotografovi a archiváři Janu Juránkovi. Byl to on, kdo se 
zasloužil o objev podoby původních domovních štítů na Husově 
náměstí z dob Pernštejnů, které byly na jeho severní straně pod-
le Juránkova objevu v letech 1951–1954 obnoveny. Svou trpělivou 
prací dosáhl vyhlášení Městské památkové rezervace Nové Město 
nad Metují a byl to také on, kdo přiřkl Novému Městu nad Metují 
poetický název Český Betlém a tento motiv přenesl i do své knihy 
o Novém Městě nad Metují. Právě proto byla jedna z nejkrásněj-
ších vyhlídek – vyhlídka z Výrova na Český Betlém – věnována 
panu Juránkovi.
Vycházka za Českým Betlémem povede o něco náročnějším te-
rénem než ta předchozí. Zvláště pak stoupání ke zřícenině vy-
žaduje jistou dávku odhodlání, ale na jeho konci čeká příjem-
ná odměna. Začneme tedy opět u parkoviště na Farské zahradě 
– odtud se vydáme ulicí Českých legií pod Městským úřadem 
a základní školou do ulice Komenského. Využijeme přechod 
a vydáme se k náměstí Republiky. Tady se dáme doleva a Frinto-
vou uličkou sejdeme po schodech dolů k řece Metuji, projdeme 
klem mlýna a po dlážděné cestě podél řeky pokračujeme po je-
jím proudu. U mostu přejdeme silnici a podél Metuje dojdeme až 
k mostku pro pěší u jezu pod Výrovem. Ulicí K Bělidlu se dáme ke 

křižovatce u Sepského mostu – těsně před ní je nenápadná odboč-
ka vlevo na pěšinu s hustou vegetací ve stráni. Tudy vede cesta na 
Výrov. Není jednoduchá, ale průměrně zdatný člověk by neměl mít 
problém vyjít až nahoru. Tady se otevírá krásný výhled na Nové Měs-
to nad Metují. Z vyhlídky je samozřejmě výhled zcela otevřený, ale 
i z mnoha míst hradu má své kouzlo. Někde ho rámují větve stro-
mů, jinde atmosféru dokreslují zbytky rozpadlého zdiva. Vycházka 
vede dále po hraně svahu nad skalami po žluté turistické znač-
ce až do Rezecké ulice. Dále přes Rezecký most a za ním druhou 
odbočkou vlevo do Zelené ulice. Na jejím konci pokračujeme do 
kopce vpravo do ulice Českých bratří a na Husovo náměstí. Pak  
Zadomím nebo podloubím projdeme náměstí, bývalou Krajskou 
bránou u Zázvorky a ulicí Českých legií dojdeme až k parkovišti na 
Farské zahradě.
Trasa vycházky měří asi 4 kilometry a s přestávkou na vyhlídce 
a s případným občerstvením na Husově náměstí můžete počítat 
zhruba s dvěma hodinami strávenými na čerstvém vzduchu.

Michaela Mináriková
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Vánoční výzdoba města 

Žáci ZŠ malecí se dočkali lepšího zázemí

Již koncem října začínají pomalu 
Technické služby města připravo-
vat město na období Vánoc. Aby 
bylo vše na první adventní neděli 
připravené, zdobí celých pět týd-
nů stromy, veřejné budovy města 
i sloupy veřejného osvětlení. Na 
rozdíl od mnoha jiných měst si 
totiž Nové Město nad Metují za-
jišťuje vánoční výzdobu ve vlast-
ní režii. Tento přístup je sice na 
plánování a koordinaci prací ná-
ročnější, ale ve výsledku zasáhne 
městský rozpočet mnohem méně, 
než kdyby si město objednalo vy-

zdobení města na zakázku. Zastupitelstvo města každoročně do 
rozpočtu schvaluje částku 100 tis. Kč na údržbu a obnovu stávající 
výzdoby, ze které se pořizuje vše - od žárovek na výměnu až po 
novou výzdobu. 
Díky tomu jsme se v minulých letech dočkali mnoha inovací 
a vánoční stromky, světelné řetězy, girlandy a další svítící výzdoba 
krášlí nejen centrum Nového Města nad Metují, ale také páteřní 
ulice a části města jako je Krčín, Spy i Vrchoviny. Technické služby 
letos ozdobily hned několik vánočních stromečků – hlavní vánoční 
strom který stojí na Husově náměstí v letošním roce, byl pokácen 
a přivezen z městského pozemku v uhelných skladech. Zdobí ho 600 m

Nová sociální zařízení na prvním stupni

Přesto, že ZŠ Malecí byla dlouhou dobu považována za nejnovější 
školu v Novém Městě nad Metují, která nevyžaduje příliš mnoho 
inovací, od roku 1985, kdy byla škola postavena, uběhlo již úcty-
hodných 36 let a některé prvky budovy již neodpovídají moderním 
standardům. Proto byla o letních prázdninách tohoto roku zahá-
jena rekonstrukce sociálních zařízení pro I. stupeň. V rámci rekon-
strukce nebylo třeba navyšovat jejich kapacitu ani příliš měnit dis-
pozice. Jinak ale toalety dostaly zcela novou podobu.
Po odstranění stávajících dělicích přepážek mezi kabinkami, de-
montáži zařizovacích předmětů, stávající instalace a vybourání 
dlažby a obkladů i staré poškozené omítky byly nově izolovány 
a doplněny podlahy. Následovaly nové příčky, oprava stávajících, 
kazetové podhledy a elektroinstalace. Stěny a stropy byly dopl-
něny a všechny vyštukovány. Toalety jsou vybaveny novými dveř-
mi a předstěnami ke kabinkám. Obklady a dlažba jsou vyvedeny 
v základní šedé a bílé barvě – dívčí toalety jsou doplněny žlutými 
obklady a chlapecké modrými. Nainstalováno bylo nové sanitární 
vybavení i radiátory. Kanalizace byla svedena novou kanalizační 
šachtou do stávající přípojky ve dvoře školy.
Celková rekonstrukce se týkala sociálních zařízení ve dvou patrech. 
V každém patře tak byly vytvořeny toalety pro dívky, chlapce, imo-
bilní žáky a učitele. Náklady na nové toalety činily 3.176.664,38 Kč.
Na projekt „Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí” bude poskytnuta dota-
ce ze strany Ministerstva pro místní rozvoj v předpokládané výši 
2.059.216 Kč.
Věříme, že tato inovace přispěje k příjemnějšímu pobytu žáků ve 
škole. 

Michaela Mináriková

světýlek, zlaté ozdoby a padající světlo. Novinkou je větší prosto-
rová hvězda na špici stromu. Dále bude ozdoben strom v Krčíně 
u Luštince a u Základní školy. Nechybí ani vánoční stromečky ve 
Spech a ve Vrchovinách. 
Do vánočního se odívají také veřejné budovy, a tak se během 
prosince na Husově náměstí rozsvítí věž děkanského kostela, vy-
zdobený Spolkový dům nebo tradiční lyra a vločky na budovách 
Základní umělecké školy. Světelnými řetězy potom je vyzdobena 
budova Městského úřadu a věž hasičské zbrojnice u kruhového 
objezdu. Zatímco na krčínské radnici a hasičárně ve Vrchovinách 
dotváří vánoční atmosféru osvětlené girlandy. Veřejné osvětle-
ní na frekventovaných ulicích svítí v tomto čase také poněkud 
slavnostněji – na spojnici mezi Krčínem a Rychtou lampy zdobí 
19 vloček a v ulici Komenského a Českých bratří věnce se světýlky 
a zlatými ozdobami – jen těchto ozdob bylo třeba v letošním roce 
objednat 100 náhradních. 
Světelné řetězy osvětlují i další prostranství ve městě, na Husově 
náměstí již tradičně svítí u zámku kometa, vjezdy na náměstí zdobí 
vánoční girlandy a stromy na Rychtě se v prosinci místo do listí 
odívají do světelného kabátu. Příjemnou, třpytivou vánoční atmo-
sféru potom dotvářejí i místní obyvatelé a podnikatelé, kteří si své 
domy, obchody a zahrady zdobí nejen světýlky, ale také další origi-
nální vánoční výzdobou, díky které je večerní prosincová procház-
ka městem krásným divadlem světel a neopakovatelným zážitkem.

Michaela Mináriková
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Město Nové Město nad Metují 
nabízí možnost každodenní brigády na přechodech pro chodce. 
Brigáda je vhodná zejména pro aktivního důchodce, který zvládne jednu hodinu 
převádět školní mládež přes přechod pro chodce. Výše odměny je 130 Kč za hodinu.
Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody.
Bližší informace podá Josef Pročko, zástupce vrchního strážníka,
Městské policie Nové Město nad Metují, telefon: 605 201 080.
Více informací na www.novemestonm.cz/obcan/mestsky-urad/volna-mista

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

již nacházel majitel, který uvedl, že mu vepř spadl z vleku. Následně 
se jej podařilo odchytit a umístit zpět do přepravní klece. Při tomto 
odchytu bohužel jeden ze strážníků utrpěl zranění ruky a musel být 
téměř tři týdny v pracovní neschopnosti.
16.10.2021 došlo v 09.10 hodin k dopravní nehodě nákladního vozi-
dla na silnici 1/14 vedoucí z Nového Města nad Metují do Spů. Ne-
hoda se obešla naštěstí bez zranění, ale MP ve spolupráci s PČR 
musela po dobu vyprošťování vozidla na tři hodiny úplně tuto hlav-
ní silnici uzavřít, což v době uzavřeného náměstí způsobilo mnoho 
dopravních komplikací, neboť z Husova náměstí, pokud řidiči chtěli 
jet např. na Rychtu, tak museli jet až do Dobrušky a odtud pokračo-
vat na Nové Město nad Metují.
17.10.2021 se na zimním stadionu konalo utkání v ledním hokeji. 
Pořadatel upozornil MP, že obdržel varování, že se na tento zápas 
chystají vysoce rizikoví fanoušci z Trutnova. Celou situaci jsme ne-
podcenili, posílili jsme službu na čtyři strážníky – a to samé učinila 
i PČR. Navíc jsme pořadateli doporučili i najmutí bezpečnostní 
agentury, což učinil. Celé utkání navštívilo mnoho občanů a jsem 
velmi rád, že se vše nakonec obešlo bez incidentů. 
23.10.2021 v 11.11 hodin obdržela MP oznámení o agresivním muži, 
kterého zaměstnanci jednoho z obchodů v ul. T. G. Masaryka přistih-
li při krádeži. MP z důvodu jednočlenné hlídky požádala o asistenci 
PČR. Obě hlídky zloděje na místě zajistily a strážník jej na místě 
odměnil pokutou ve výši 10.000 Kč.
26.10.2021 došlo v 08.00 hodin k poruše nákladního vozidla v nepře-
hledném úseku ulice Dobrušské. MP na místě cca 2,5 hodiny usměr-
ňovala dopravu.

sledované období: 10.10.2021 – 10.11.2021
V tomto období MP řešila celkem 143 událostí. Dopravních přestup-
ků bylo řešeno 42, ostatní přestupky byly zaznamenány v 15 přípa-
dech a Policii České republiky (dále PČR) jsme předávali důvodné 
podezření ze spáchání 2 trestných činů. 
V měsíci říjnu automatický radar provedl kontrolní měření u 37 804 
vozidel. Ve 250 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovole-
né rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu or-
gánu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
10.10.2021 v 07.10 hodin MP přijala oznámení o muži ležícím v parku 
u ulice Pekelské. Strážníci na místě nalezli zraněného, podchlaze-
ného a navíc opilého muže. Ihned mu byla poskytnuta první pomoc 
a přivolána zdravotní záchranná služba, do jejíž péče byl následně 
předán.
13.10.2021 ve 13.45 hodin bylo MP oznámeno, že na autobusovém 
nádraží Rychta obtěžuje ostatní občany opilý muž. Po příjezdu na 
místo jej již strážníci nalezli ležícího na chodníku. Byl natolik opilý, 
že nezvládl provést ani dechovou zkoušku. Následně byl naložen do 
služebního vozidla a převezen do Protialkoholní záchytné stanice 
v Hradci Králové.
15.10.2021 v 08.20 hodin MP přijala několik oznámení o volném po-
hybu vepře domácího po silnici 1/14 v ulici Na Táboře. Na místě se 

městská policie Nové město nad metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156 (dále mP)
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26.10.2021 vyjížděla MP na žádost PČR, která se v tu dobu nacházela 
u jiného případu mimo město, k dopravní nehodě, při níž řidička 
nabourala 8 vozidel v ulici T. G. Masaryka. MP neprodleně vyjela 
na místo, kde se nacházela řidička, která sice nebyla zraněná, ale 
vykazovala známky opilosti. Jelikož chtěla z místa utéct, strážníci ji 
omezili na osobní svobodě. Následně byla předána PČR, která celou 
událost dále šetří. Incident rovněž zaznamenal městský kamerový 
a dohlížecí systém, jehož záznam byl PČR rovněž poskytnut. Tento 
záznam byl se souhlasem MP následující den prostřednictvím PČR 
zveřejněn v médiích.
27.10.2021 byla MP požádána PČR o asistenci při ohlášené domácí 
hádce v jednom z domů v ul. T. G. Masaryka. Na místě obě hlídky 
uklidnily situaci a převzaly  do péče zraněnou ženu, která byla dále 
předána zdravotní záchranné službě. Incident je dále v šetření PČR.
29.10.2021 byla v 11.47 hodin MP nahlášena krádež v jednom z ob-
chodů v ulici T. G. Masaryka. Pachatel se sice v obchodě již nena-
cházel, ale strážníci jej poznali na záběrech z kamer. Jelikož je tento 
zloděj v tzv. podmínce, byl případ z důvodu podezření, že došlo ke 
spáchání trestného činu, předán PČR.
07.11.2021 došlo ve 20.16 hodin k vážné dopravní nehodě na silnici 
1/14 u Vrchovin. MP na místě byla jako první ze zasahujících složek. 
Na místě nalezla, kromě nabouraného vozidla a nezraněného řidiče, 
v příkopu sedícího spolujezdce, který vypadl zadním okénkem z vo-
zidla. Bylo velkým štěstím, že nehodu přežil a mimo šoku byl pouze 
povrchově zraněn na hlavě. Strážníci mu ihned poskytli první po-
moc a předali do péče zdravotní záchranné služby. Nehoda je dále 
v šetření PČR. Není bez zajímavosti, že řidič neměl řidičský průkaz 
ani měsíc.    
Boj s nepřizpůsobivými občany a bezdomovectvím – to je pro 
všechny strážníky (nejen v ČR) v podstatě nikdy nekončící práce. Já 
jsem nyní velmi rád, že se v současné době v Novém Městě nad Me-

tují blížíme téměř nule ve výskytu takovýchto osob. Není to ovšem 
zásluhou jen strážníků a policistů, ale také pracovnic v sociálních 
službách, které s těmito lidmi rovněž pracují a snaží se je umisťovat 
do nejrůznějších zařízení, což v konečném důsledku znamená, že se 
dostanou z ulice pryč a nebudou ostatní občany obtěžovat. Naše 
Městská policie se snaží spolupracovat s různými organizacemi, kte-
ré těmto osobám pomáhají. Nechceme   bezhlavě tyto osoby pouze 
odvážet do protialkoholních záchytných stanic, neboť to vyřeší pro-
blém pouze aktuálně, ale nikoliv z dlouhodobého hlediska. Rovněž 
se zapojujeme i do likvidace doupat osob bez domova. Na snímku 
můžete vidět likvidaci jednoho z příbytků bezdomovců, kterou pro-
vedla naše MP v úzké spolupráci s kolegyněmi z Odboru sociálních 
věcí Městského úřadu Nové Město nad Metují.

Miloš Kratěna, vrchní strážník     

Likvidace po bezdomovcích

Říjen 2021

2. října – 16.03 h. - dopravní nehoda osobního automobilu, 
Vrchoviny (směr Náchod).
3. října – 09.43 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., 
ul. Komenského.
5. října – 14.38 h. - dopravní nehoda osobního automobilu a moto-
cyklu, Nové Město n. Met., ul. ČSA.
8. října – 19.19 h. - otevření dveří v bytě, Nové Město n. Met., 
ul. Nad Stadionem.
8. října – 20.18 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného 
externího defi brilátoru, Nahořany.
12. října – 07.36 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Sadová.
14. října – 18.00 h. - dopravní nehoda, Vrchoviny (směr Náchod).
15. října – 06.03 h. - dopravní nehoda, Vrchoviny (směr Přibyslav).
15. října – 10.54 h. - planý poplach (požár hlášený na PCO), Volovka.
16. října – 09.10 h. - převrácený autojeřáb, Nové Město n. Met., 
ul. Žďárská.
21. října – 07.54 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného 
externího defi brilátoru, Dolsko.
21. října – 14.27 h. - odstranění utrženého plechu, 
Nové Město n. Met., Husovo nám.
21. října – 14.50 h. - odstranění stromu z komunikace, Václavice.
26. října – 09.55 h. - únik nafty na komunikaci, Nové Město n. Met., 
ul. Dobrušská.
26. října – 16.56 h. - požár po lesní těžbě, Ohnišov.
26. října – 23.46 h. - dopravní nehoda, Nové Město n. Met., 
ul. T. G. M.

h a s i č i  n o v é  m ě s t o  n a d  m e t u j í
Výjezdy jednotky, tel.: 491 471 150 nebo tísňové volání 150
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Karel Kratochvíl - Josef Pinkava
Předvánoční prodejní výstava obrazů.

Majitel výstavy Josef Pinkava věnuje získané finanční prostředky Lékařům
bez hranic a na charitativní účely. Výstavu si můžete prohlédnout

od 1. do 17. 12. Výdej prodaných obrazů se uskuteční v týdnu
od 20. do 22. 12. Ve společenském sále, vstup je volný.

 
 

Francie - nejen Normandie
Cestopisná přednáška Klubu českých turistů. Účinkuje Luboš Hanuš.

Ve čtvrtek 2. 12. od 17.30 hodin ve společenském sále.
 
 

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

Pojďme si společně číst a povídat si o tom.
V pondělí 6. 12. od 9 hodin dopoledne v klubovně.

 
 

Vánoční harfový koncert
Atmosféra Vánoc na strunách královského nástroje - harfy.

Účinkuje Katarína Ševčíková. 
Ojedinělý koncert pořádáme v úterý 7. 12. od 18 hodin ve společenském sále.

Vstupné 200 Kč - předprodej probíhá v oddělení pro dospělé.

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.

Prosinec 2021
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Kniha v prodeji
Vhodný vánoční dárek!

 
Stanislav Havelka: Famózní příběhy
Čtyřlístku : 2004
Již 20. velká kniha komiksových příběhů.

 

Petr Kopl: Morgavsa & Morgana: sága
Egyptika, kotlík první. Kočkonautky 

Nový komiks o dvou čarodějkách.
 

Bývalá manželka / Jess Ryder
Thriller pro čtenáře Dívky ve vlaku a Zmizelé.

Tipy ke čtení

Má mě ráda, nemá mě ráda
 / Alena Mornštajnová,
Michal Viewegh a další

Soubor povídek českých autorů.
 
 Debutantka / Jan Gardner

Český, detektivní,
historický román.

Zátoka smutku / Chris Ould
Detektivní román. Volně navazuje

na Neklidné pobřeží.
 

Karel Kratochvíl - Josef Pinkava

 

Předvánoční
  prodejní výstava obrazů.

Ondřej Neff: Ultimus
Čtvrtý díl série Arkádie.

Tipy ke čtení

Jana Poncarová: Cyklistka:
osud poslední baronky

Román o životě poslední šlechtičny
z rodu Battaglia.

 
Michaela Klevisová: Prokletý kraj 
Detektivní román z vesnice v českém Pošumaví.

  Jørn Lier Horst, Thomas Enger: Vyvolení 
Úvodní díl nové krimi série.

Lenka Klicperová, Markéta Kutilová:
Poslední zapálí vesnici : válka
v Náhorním Karabachu 
Dokumentární kniha o dění ve válce v roce 2020.

Anna Novotná: Aby po nás něco zůstalo:
zpověď novodobých zámeckých pánů
Portrét patnácti osobností. Lidí, kteří měli

odvahu koupit zámek.
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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. 

 
 
 

Vánoční 
harfový  koncert

Předprodej od 1. 11. 2021 v knihovně.

Vánoční uzavírka
 

Upozorňujeme naše uživatele,

od čtvrtka 23. 12. 2021 do soboty 1. 1. 2022
bude naše knihovna uzavřena.

Během uzavírky nebudeme vyřizovat žádné on-line rezervace
a další požadavky. Bibliobox zůstane v provozu.

 Znovu se na vás budeme těšit v pondělí 3. 1. 2022 od 8 hodin.

 
 

Zaměstnanci knihovny přejí všem
krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2022!

 

od

Během

Znovovo

Poděkování
Všem učitelům a pedagogickým pracovníkům 

bych chtěla touto cestou veřejně poděkovat za to, 
že hledají i v dnešní nelehké době cesty, 

jak dětem učivo přiblížit, jak výuku zpříjemnit, 
že knihovnu berou jako bezpečné místo, 

které má co nabídnout.

Zkrátka do své práce dávají srdce a kus sebe.
A je mi ctí, že s nimi mohu spolupracovat.

Eva Maurová
oddělení pro děti a mládež

Městská knihovna Nové Město nad Metuji

 
Stanislav Havelka: Famózní příběhy
Čtyřlístku : 2004
Již 20. velká kniha komiksových příběhů.

 

Petr Kopl: Morgavsa & Morgana: sága
Egyptika, kotlík první. Kočkonautky 

Nový komiks o dvou čarodějkách.
 

Bývalá manželka / Jess Ryder
Thriller pro čtenáře Dívky ve vlaku a Zmizelé.

Tipy ke čtení

Má mě ráda, nemá mě ráda
 / Alena Mornštajnová,
Michal Viewegh a další

Soubor povídek českých autorů.
 
 Debutantka / Jan Gardner

Český, detektivní,
historický román.

Zátoka smutku / Chris Ould
Detektivní román. Volně navazuje

na Neklidné pobřeží.
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www.knihovnanm.cz

s v � t l o  d o  n o c i
n e j e n o m  s  l i t e r a t u r o u

17. PROSINCE | 20:00
Kostel Nejsvětější Trojice

Nové Město nad Metují

Adventní
koncert

 

 

Komorní orchestr

Jakoby sbor a hosté

Marek Klimeš - dirigent

Tereza Štěpánová - sbormistryně

Účinkují

Vstupné dobrovolné

Program
Jiří Zrunek: Vánoční mše F dur

John Rutter: Magnificat

 

absolventů ZUŠ Bedřicha Smetany
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www.mestskyklub.cz

www.kino70.cz
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  8. 12.
  9. 12.
10. 12.
10. 12.
11. 12.
11. 12.
12. 12.
12. 12.
12. 12.
13. 12.
13. 12.
14. 12. 
14. 12. 
14. 12.
15. 12.
21. 12. 

Resident Evil: Raccoon City 
Zasedání zastupitelstva
Resident Evil: Raccoon City
West Side Story
Můj soused Totoro
Karel
Encanto
West Side Story
Přání Ježíškovi
Klan Gucci
Tady hlídáme my
Raffael - mladý genius
Gogo
Raffael - mladý genius
Spider-Man: Bez domova
Zátopek - BIO SENIOR

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

st
čt
čt
pá

pá
so
so
ne

ne
ne
po
po
út
út
út
 

  1. 12. 
  2. 12.
  2. 12.
  3. 12. 

  3. 12. 
  4. 12. 
  4. 12.
  5. 12.
  
  5. 12. 
  5. 12.
  6. 12.
  6. 12.
  7. 12.
  7. 12.
  7. 12.

Přání Ježíškovi
Tady hlídáme my
Resident Evil: Raccoon City
Král Richard: Zrození 
                                 šampionek
Tady hlídáme my
Encanto
Resident Evil: Raccoon City
O čertovi a jiné vánoční
                                      pohádky
Benedetta
Tady hlídáme my
Zátopek
Klan Gucci
Karel - BIO SENIOR 
Ztraceni v ráji
Benedetta

20:00
17:30
20:00
17:00

20:00
17:30
20:00
10:00

17:30
20:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
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18. 1. 2022
19:00

Zdeněk Izer 
"Na plný coole"

www.mestskyklub.cz

22. 1. 2022
15:00

MaléHry
Sněhová královna

22. 2. 2022
19:00
divadlo

Sexem ke štěstí

11. 5. 2022
19:00
koncert

Bratři Ebenové
 

13. 4. 2022
19:00

Velké lásky 
v malém hotelu
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NOdIVsE děKUJE a PŘEJE
NOvoměstská DIVadelní SEbranka svůj rok nekončí. Naopak! Sezó-
na je v plném proudu. Ale samozřejmě se neubráníme ohlédnutí 
za tím, co nám rok 2021 přinesl. Pro NODIVSE to byly samé krásné 
a významné události.

Představení Odsouzení Hostiny na evropsky vyhlášeném festivalu 
REGIONY v Hradci Králové. 
Naše oblíbené víkendové soustředění plné práce i zábavy.
Premiéra naší první autorské hry Nahoru – Na horu!.

Děkujeme všem divákům za potlesk, hlasitý úsměv a podporu! Dě-
kujeme za podporu a trpělivost našim rodinám!

A dovoluji si, ze své pozice principálky a režisérky jmenovitě po-
děkovat celému souboru! NODIVSE prožívá již svojí pátou sezónu. 
Krásné narozeniny! Tak mladý soubor má za sebou premiéry již 
tři, z toho jednu autorskou hru. Vedle toho se každoročně koná 
mikulášská nadílka s pohádkou, sem tam se někomu zahraje na 
narozeninách. Během nechtěných divadelních prázdnin se soubor 
také nezastavil. To vše je známkou toho, že v Novém Městě nad 
Metují divadlo je a žije! Věřím, že se mu dál bude dařit!

Děkuji, Alenko, Andreo, Irčo, Jarmilko, Jířo, Kosťo, Lenko, Luci, Luci, 
Marcelko, Market, Martinko, Olčo, Renčo, Vašku, Věrko, Zbyňku.
Přejeme všem Veselé Vánoce plné upřímného smíchu! Buďte zdrá-
vi na těle i na duchu! 

Lucie Kotěrová a NODIVSE



k u l T u r n Í  a k c e

16 Novoměstský zpravodaj

Zámek Nové město nad metují
OHLÉdNUtÍ Za tURIstICKOU sEZÓNOU 2021
Letošní kulturní rok na zámku byl kvůli pandemii koronaviru opět 
„neúplný“. Nicméně i přes tyto nepříznivé podmínky se nám po-
dařilo uspořádat krásné kulturní akce, které byly úspěšně navště-
vované, a proto stojí za zmínku. Po celé léto byla pro návštěvníky 
připravena výstava „Hravý SVĚT KOSTIČEK® pro malé i velké“.
V prostorech Galerie Pod Žebrovkou se představila největší sou-
kromá sbírka artiklů napříč výrobním portfoliem někdejšího vý-
robce „Kovozávody Semily“, datovaná z let 1955 - 1993. Část galerie 
se na několik týdnů proměnila také v hernu, kde si nejen děti moh-
ly pohrát a vyzkoušet kostičky SEVA, Seko, Mosaic Maxi a Disco.
Kromě hlavní výstavy mohli návštěvníci zhlédnout mnoho drob-
nějších výstav. Ať už výstavy 
fotografi í – v rámci česko-polského fotografi ckého léta – nebo vý-
stavy obrazů, kaktusů a sukulentů, šperků z recyklovaného plastu 
a v neposlední řadě také prezentaci hodinek.
Ve druhé polovině srpna jsme pořádali tradiční Zámeckou noc, 
která pomyslně uzavřela hlavní turistickou sezónu. Téma „Žena 
na zámku“ připomnělo ženy, které jsou svými osudy spjaty s na-
ším zámkem. Atmosféru večera umocnil pan fl ašinetář, který svým 
vkusným hudebním doprovodem ozdobil celý večer.
Druhá zářijová sobota patřila tradičně oblíbeným Zámeckým tr-
hům, které proběhly v rámci Dnů evropského dědictví. Trhy opět 
oživila výstava historických vozidel a motocyklů a na náměstí byl 
pro širokou veřejnost po celý den připraven kulturní program na-
šeho města. V letošním roce zámek svým návštěvníkům nabídl jak 
tradiční prohlídky interiérů, prohlídky okruhem Od půdy po sklep, 
tak i nevšední exkurze po zahradě s oživlou postavou architekta 
Dušana Jurkoviče, tematické prohlídky o výtvarných stylech zámku 

a v neposlední řadě i oblíbené kastelánské prohlídky, které ná-
vštěvníkům poodhalují zajímavé informace z péče o národní kul-
turní památku.

PROsINEC Na ZÁmKU

Prodej vánočních stromků na zámeckém nádvoří
Přijďte si k nám vybrat právě ten „Váš” vánoční stromeček ze ši-
rokého sortimentu. 6. – 10. prosince a 13. – 17. prosince, vždy od 
12 do 16 hod.

Vánoční prohlídky zámku
Ve dnech 27. a 28. prosince se uskuteční prohlídky vánočně vyzdo-
benými interiéry zámku vč. výjimečně otevřené secesní kuchyně. 
Návštěvníci se mohou v závěru těšit na malou pozornost.
Prohlídky se budou konat v rámci otevírací doby zámku od 10 do 
16 hod.

Výše uvedené akce se uskuteční pouze v případě, že to umožní 
vládní opatření související s nemocí Covid – 19.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem návštěvníkům za přízeň.  
Již v tuto chvíli plánujeme a připravujeme kulturní program na 
nadcházející sezónu roku 2022 a budeme potěšeni, pokud se na 
některé z budoucích akcí společně setkáme.
Jménem rodiny Bartoň – Dobenín a Správy zámku přejeme všem 
čtenářům hezké prožití Vánoc a do nového roku především pevné 
zdraví a vše dobré.

Anna Knappová a Ondřej Daněk
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dýňové slavnosti na ZŠ Komenského
„Letos bude velká úroda dýní.“ Tak tuto větu jsem zaslechla začát-
kem záři v televizi. A nápad byl na světě. Když bude hodně dýní, 
tak toho přece musíme využít. Uděláme dýňové slavnosti! Nápad 
podpořili kolegové a pak už stačilo jen postupně navozit téměř 
100 dýní a začali dlabat všechny děti a dospěláci. Vše musí být pod 
dozorem, tak jsme vyrobili hlídacího strašáka „Dýňáka“. Všechny 
dýně v různých podobách se začaly množit před školou, ve škole, 
na chodbách, na dvoře, na nástěnkách… A aby toho nebylo málo, 
tak jsme dýně také museli ochutnat, v hodinách i ve volném čase 
děti spolu s pedagogy  vařily, pekly, smažily… Dobroty jsme ná-
sledně umožnili všem ochutnat. 
Vyvrcholením našich slavností byla večerní dýňová stezka, na kte-
rou mohla přijít i veřejnost. Na začátku děti dostaly „placku“ jako 
vstupenku na stezku, nejdříve všichni ochutnali dobroty z dýní 
– muffi ny, dýňáky, džus, kompot, linecké koláče, kynuté koláčky, 
jednohubky s pomazánkou, bábovku, americký koláč, perníčky 
a dva druhy dýňových chlebů. Zkrátka, hned na začátku se všichni 
posilnili a pak se vydali na trasu, kde je čekalo 12 úkolů a 49 dětí 
a dospěláků, kteří se na akci podíleli -  počítání dýní, hod na stop-
ky dýní, slalom mezi dýněmi, průlez strašidelným tunelem, sko-
ky za strašáky, lovení bonbónů ve strašidelné pavučinové skrýši… 
Na jedno stanoviště dokonce dojel celý strašidelný karavan, který 
nám zapůjčila fi rma Divine ride. Správce zámku v našem městě 
nám umožnil vést stezku zámeckou zahradou a ukončení celé akce 
bylo v HISu, kam nám vstup povolili členové místního horolezec-
kého oddílu HOVRCH, za což všem moc děkujeme. V cíli se všichni 
zahřáli teplým čajem a opekli si párky na ohni. Byli jsme velice po-
těšeni, že tato akce vylákala na trasu přes 300 dětí a jejich rodičů. 
Pozitivní ohlasy a fotografi e z akce nám udělaly velikou radost, 
která pokračovala fotografi emi vydlabaných a nakreslených dýní, 
které děti spolu s rodiči vyráběly doma. Budou dýňové slavnosti 
i za rok? To s určitostí nevíme, ale něco jistě opět přichystáme, 
třeba bude hodně jablek. Děkuji tímto všem dětem a kolegyním za 
pomoc s touto velkou akcí!

Soňa Novotná

Jak upéct italské sušenky Cantucci
V úterý 9. listopadu pekla 5. A s „italskou dobrovolnicí“ Jessicou 
italské sušenky Cantucci. Ta se nám při představování svěřila, že 
ráda vaří, tak jsme toho hned využili. Rádi se s vámi o recept po-
dělíme, bylo to moc dobré.
Co na Cantucci potřebujete? 250 g hladké mouky, 200 g cukru, 
2 vajíčka, špetku soli, jeden prášek do pečiva, asi 150 g mandlí, ale 
použili jsme jich méně. 
Smíchali jsme dohromady všechny ingredience a vypracovali hlad-
ké těsto. Potom jsme přidali mandle. Utvořili jsme válec a pekli 
v troubě asi 30 minut na 150 stupňů. Upečenou rolku jsme nakráje-
li na (asi 1,5 cm silné) plátky, dali znovu na plech a v troubě dopekli 
(asi 5 minut z každé strany). Tolik kuchařská teorie, ale když to 
dělají kuchařští amatéři, je to nejen pečení, je to i velká legrace.
… nechtělo se to slepit do sebe, takže jsme museli přidávat mouku.  
Konečně se to do sebe slepilo a mohli jsme přidávat cukr. Museli 
jsme ho přidat fakt hodně, protože to nebylo dost sladké. Od toho 
tam byl Vojta, hlavní dochucovač naší kuchyně. Ale musí se ještě 
učit, osladil to až moc. Lépe se dařilo hlavnímu míchači Gringotovi, 
ten míchal jako stroj a mašina zároveň. Hlavními ochutnávači byli 
David, Mates a Kuba. Ti museli ochutnávat, aby bylo vše dokonalé. 
Nakonec jsme museli vpracovat mandle do těsta. Ale nedali jsme 
jich tam hodně, protože tři z naší skupiny mandle vůbec nejedí.

David Ryšavý, Matěj Škoda, Martin Hanuš

Dělali jsme s Jessicou italské sušenky Cantucci. Zábavné bylo, když 
jsme to do sebe míchali. Johana to míchala a my jsme jí pomohli. 
Martin Šulc tam dával věci na vaření, byl to hlavní kuchař a se 
mnou i nejvíc vyjídal. Bylo to sladké a maličko slané. Ale pořád to 
strašně lepilo, proto nám pomohla Jessica a dala tam víc mouky. 
Pak jsme tam přidali mandle, míchali a hlavně ty mandle ujídali. 
Neujídat bylo nejtěžší. Byl to super zážitek a sušenky byly moc 
dobré. 

Jan Mazáč, Martin Šulc  

Š k o l Y  a  Š k o l s k á  Z a Ř Í Z e n Í
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Říjen v ZŠ malecí
Na začátku října začala fungovat, tak jako každý rok, pestrá nabíd-
ka kroužků školní družiny a školního klubu.
Dne 1. října 2021 byly třídy 2. A a 2. B pozvány do novoměstské 
knihovny na slavnostní pasování na čtenáře. Číst už několik měsí-
ců děti umí, proto se do knihovny těšily. Některé z nich knihovnu 
pravidelně navštěvují, jiné zde byly poprvé. Po příchodu byli všich-
ni velmi vřele přivítáni paní knihovnicí. Potom proběhlo povídání 
nejen o knížkách, ale i o samotné knihovně a jejím provozu. Pak 
paní knihovnice přečetla „SLIB ŘÁDU KRÁSNÉHO SLOVA“ a všich-
ni slavnostně pronesli, že tento slib budou ctít a dodržovat. Ná-
sledovalo samostatné pasování každého z přítomných žáků slav-
nostním mečem. Všichni také obdrželi krásné tričko a malé dárky 
od knihovny. Nakonec měly děti možnost si celé dětské oddělení 
v knihovně prohlédnout a zahledět se do různých knih. Z knihovny 
odcházely s příjemným pocitem, že vědí, kde si také mohou knížky 
zapůjčit.

Protože v září proběhly ve třídách prvního stupně různé aktivity 
ke Dni bez aut, tak si tito žáci dne 8. října své znalosti zopakova-
li a prohloubili v besedě Základy dopravní výchovy s poručíkem 
Mgr. Miroslavem Mervartem. Ten mezi ně přišel a hovořil s nimi 
o zkušenostech ze své praxe. Také jim vysvětlil mnohé dopravní 
předpisy, vyzkoušeli si i správnou chůzi přes přechod. Ptal se dětí 
na jejich zkušenosti a pokládal jim otázky, které se týkaly přede-
vším dopravních předpisů. Některé otázky pro ně byly jednoduché, 
s jinými si děti nevěděly rady. Proto byli žáci rádi, když jim pan 
poručík vše vysvětlil a některé důležité zásady zopakoval. Zamě-
řil se také na bezpečnostní prvky, které máme používat při chůzi 
ve večerních hodinách, zmínil se i o bezpečnosti při jízdě na kole. 
Ukázal dětem, jak by měla být správně nasazená cyklistická helma. 
Čas určený na besedu rychle utekl a na závěr děti od pana poru-
číka dostaly refl exní pásek, který v podzimních a zimních měsících 
využijí jako bezpečnostní prvek. Někteří si pásek hned připevnili na 
školní aktovku. Dále žáci obdrželi pexeso s dopravními značkami.
Už od konce prázdnin se všichni žáci 5. A a 5. B těšili na exkurzi do 
planetária v Hradci Králové. Dokonce tomu i přizpůsobili učivo – 
přírodopis začínali výukou o vesmíru, aby děti byly na návštěvu 
planetária co nejlépe připravené. To se také vyplatilo, paní prů-
vodkyně je chválila za jejich znalosti i zájem. A co tam 11. října 
viděly? Na simulaci žáci názorně sledovali pohyby planet, otáčení 
Země kolem své osy a kolem Slunce, oběžné dráhy planet, sou-
hvězdí atd. Součástí programu bylo také promítání fi lmu o sráž-
kách vesmírných těles a o pravděpodobném vzniku planety Země 
a Měsíce jako její přirozené družice. Na konci exkurze si mohly děti 
vyzkoušet trenažér, který předváděl různé stupně zemětřesení, 
a na úplný závěr všichni navštívili observatoř.
Den pro rozvoj vztahu k technice se pro 5. a 7. ročník uskutečnil 

v úterý 12. října 2021 v dopoledních hodinách v budově SPŠ v No-
vém Městě nad Metují. Po odložení věcí děti přešly do tělocvičny, 
kde byly připraveny prezentace a informace k vývoji průmyslu, sta-
noviště virtuální reality a fotokoutek. Zde se mohly děti rozhléd-
nout a něco si zkusit, potom dostaly informace k průběhu akce a 
rozdělily se do týmů. Každé družstvo pak dostalo mapku a průvod-
ce z řad studentů SPŠ a vydalo se na trasu. Bylo připraveno cel-
kem šest stanovišť (Elektromotor, Matylda, Edison, Píšťalka, Boffi n, 
Včelky/OZOBOT). Na každé stanoviště měl tým časový limit patnáct 
minut. Na přípravě stanovišť se podílely také spolupracující fi rmy 
– Škoda Auto, ATAS a Hronovský. A opravdu bylo podle dětí jedno 
stanoviště zajímavější než druhé.  Mnoho dětí zaujala 3D tiskárna, 
někoho bavilo broušení dřívek a některé děti se nemohly odtrh-
nout od hraní s roboty, proto není divu, že na každém z nich strávi-
ly mnoho času. Do školy tedy děti přiběhly (s různými klíčenkami, 
píšťalkami, přívěsky z 3D tiskárny nebo dřevěnými podtácky) sice 
později, než bylo v plánu, ale všechny spokojené.
V úterý 19. října se po delší odmlce vydali na návštěvu knihovny 
i žáci pátých tříd. Společně zavzpomínali na akci Pasování čtenářů 
v 1. třídě a seznámili se s novými knížkami, které jim doporučila 
paní knihovnice. Nově si vyzkoušeli hledání knih v katalogu a se-
známili se také s biblioboxem, který stojí před budovou knihovny. 
Téměř každý z žáků odcházel domů s vypůjčenou knížkou a už ve 
škole se do nich někteří s chutí začetli.         
Žáci naší školy se také v tomto období zúčastnili soutěží, proběhl 
Přírodovědný klokan a nejlepšími řešiteli kategorie Kadet byli Petr 
Kašpar, Lukáš Minár (oba 9. A) a Hana Pekařová (9. B). Do Logické 
olympiády se zapojili především žáci 2. stupně a nejlepší umístění 
ze školy získal opět Lukáš Minár z 9. A, který postoupil do krajské-
ho semifi nále.
Na konci října také začala opětovná setkání s lektory Semiramis, 
která rozvíjejí příznivé vztahy a klima mezi žáky, tentokrát ve tří-
dách 4. B a 6. C.

Mgr. Ivana Rydlová
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m a t e ř s k á  š k o l a  r a š í n o v a
Projekt „Život stromů“ v mateřské škole
U příležitosti obnovené tradice Dne stromů, která se u nás, podob-
ně jako v dalších zemích světa, ujala a od té doby se 20. října na 
mnoha místech v České republice slavnostně vysazují stromy, se 
také děti z Mateřské školy Rašínova 600 v Novém Městě nad Me-
tují zúčastnily pod vedením lektorky Evy Pechové projektu „Život 
stromů“.
Stromy rostou všude okolo nás, a přesto to jsou bytosti veskr-
ze záhadné. Vždyť, kdo z nás skutečně rozumí jejich světu? Tuto 
i mnoho dalších otázek se snažila lektorka dětem odtajnit. Poučnou 
a především hravou formou se naši předškoláčci seznámili s úžas-
ným světem stromů a dozvěděli se zajímavosti týkající se podstaty 
jejich fungování. Měli možnost zjistit, že strom najednou není pou-
ze běžnou součástí přírody, který uklidňuje šuměním svých listů 
i chladivým stínem, ale je zcela nenahraditelným nejenom pro nás 
lidi, ale i pro celou planetu. Lektorce se podařilo děti zaujmout na 
plné čáře. Děti byly nadšené zejména při práci s dřevem a vlastno-

ručně zhotovený výtvor jim bude toto dopoledne plné zajímavostí 
a zážitků připomínat i nadále.

Děti a učitelky z Mateřské školy, 
Nové Město nad Metují, Rašínova 600.

z á k l a d n í  š k o l a  a  m a t e ř s k á  š k o l a  k r č í n
Co se dělo v podzimních měsících v krčínské 
škole?
Ve školní družině se děti dočkaly oblíbe-
né psí návštěvy. Proběhla ukázka mushingu 
a canisterapie. Děti si setkání s psími kama-
rády vždy užijí. Některé třídy se vydaly za 
poznáním našeho města a průvodcem nebyl 

nikdo jiný než Jan Černčický z Kácova.  Nezapomínalo se ani spor-
tovat. První stupeň se pustil do volejbalu a proběhla nejen ukázka, 
jak volejbal hrát, ale také turnaje jednotlivých tříd. Velký zážitek 
si přivezli páťáci z výletu do korun stromů. I v naší škole zavládla 
halloweenská atmosféra díky dětskému parlamentu školy, který se 
pustil do organizace velké dýňové soutěže. Ale nejde o výčet všech 
akcí. Nejdůležitější je, jak si žáci sami jednotlivé akce užili a co 
zajímavého si z nich odnesli. O tom nám napsali sami.

Mgr. Romana Minaříková

Velká dýňová akce
Jednoho pátečního odpoledne se členové našeho školního par-
lamentu sešli na schůzce, kde padl návrh na uspořádání akce. 
Nakonec se všichni shodli na uspořádání dýňové soutěže. Každá 
třída se mohla zapojit tím, že si vyřeže vlastní dýni a vystaví ji ve 
vestibulu školy. Potom mohl každý ve vestibulu hlasovat pro ja-
koukoli dýni.  První tři místa byla odměněna menší sladkou cenou. 
A jak jsme celou akci v našem parlamentu zhodnotili? Určitě by se 
v organizaci našly nějaké chybky, které by se daly příště odstranit, 
ale celkově jsme byli s akcí spokojeni, zapojilo se hodně tříd a dýní 
bylo opravdu hodně. Výsledky byly těsné a doufáme, že i příští 
akce bude minimálně stejně úspěšná.

Dětský parlament ZŠ a MŠ Krčín

třída 7. a představuje svoji dýni Šimona
Naše třídní dýně byla nejdříve úplně obyčejná. Ale pak byla 
přetvořena třídní skupinkou na dokonalého borce jménem Šimon. 
Šimon je malý, kulatý, oranžový a rozhodně jedinečný. Občas má 
na nose jako módní doplněk výrazné sluneční brýle, pod kterými 
se skrývají poměrně malé šikmé, ale strašidelné oči. Pusa je do 
velkého úzkého šklebu.  Výrazné jsou v ní špičaté zuby, které jsou 
na nás vyceněné. No co si budeme…  Moc nás tím nevystraší. Každá 
správná halloweenská dýně má odjímací poklop se šťopkou. Naše 
dýně ho má také. Poklop je tvar hvězdy, do kterého jsou zapíchané 
hřebíčky jako ozdoba. Bystrý pozorovatel si všimne i malého smaj-
líka na šťopce, nebo výrazného tetování pavučiny s pavoukem. Náš 
Šimon byl na školní soutěž o nejlepší dýni perfektně připraven.

Společná práce 7. A

stezka korunami stromů
V úterý 12. 10. ráno jela celá naše třída autobusem na exkurzi na 
Stezku korunami stromů do Krkonoš, abychom se dozvěděli něco 
o zdejších nádherných lesích. Kolem 8. hodiny jsme vyjeli a cesta 
trvala asi jednu hodinu. Když jsme dorazili do našeho cíle, začalo 
pršet, a proto jsme si nejprve dali dobrou svačinu a až poté zača-
la prohlídka. Paní průvodkyně nám vyprávěla o tom, jak vypadá 
pěkný les, co je to záhadná vřetenovka krkonošská a o všem, co je 
dobré vědět o přírodě a o lesích. Na samotné rozhledně je spousta 
různých úkolů a krásný výhled do kraje. Když jsme se vrátili zpát-
ky do hlavní budovy, mohli jsme si koupit něco ve zdejších suve-
nýrech. Po návratu do školy jsme šli na oběd a pak domů. Myslím, 
že se tato exkurze všem moc líbila.

Ema Uhlířová, 5. A
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střípky ze života sPŠ
Správná škola se pozná i podle toho, že kromě klasické výuky ve 
třídě nabízí svým žákům i aktivity a možnosti, jak získat další vě-
domosti a dovednosti. 
Naši žáci se v rámci projektu environmentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty v Královéhradeckém kraji zúčastnili tematické 
exkurze do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Kromě komentované 
prohlídky se také podíleli na etologickém pozorování. Pracovní 
skupinky žáků v časovém úseku 20 minut pozorovaly a zazname-
návaly u konkrétního zvířete jeho projevy chování. Následně došlo 
k vyhodnocení výsledků pozorování. Cílem této aktivity je zlepšit 
podmínky života zvířat v zajetí. Žáci si také uvědomili, že zoologic-
ké zahrady tu nejsou jen pro naši zábavu, ale často fungují jako 
místo, kde žijí poslední jedinci svého druhu, jako místo, kde se lidé 
snaží zachránit konkrétní živočišné druhy před vyhynutím.
Další exkurze mířila do krajského města, tam naši žáci navštívili 
malou vodní elektrárnu Hučák. Ta byla vybudována už na počátku 
20. století. V secesní budově se nachází unikátní technické zařízení 
malé vodní elektrárny, která je stále v provozu. Součástí elektrárny 
je i  Infocentrum Hučák, kde se žáci dozvěděli, jak se vyrábí elekt-
řina z obnovitelných zdrojů. Jak se dá k výrobě elektřiny využít síla 
vody, větru, slunce, ale také biomasy a geotermální energie. Ve 
druhé části exkurze žáky čekala prohlídka Obřího akvária.
V rámci odborného vzdělávání se naši žáci podívali do strojíren-
ské fi rmy AMMANN v Novém Městě nad Metují, kde se  seznámili 
s historií a současností fi rmy a také jim byla umožněna prohlídka 
výrobních a montážních prostorů fi rmy s odborným výkladem.
K tradičním akcím pro naše žáky patří i odborné exkurze na Me-
zinárodní strojírenský veletrh v Brně. Letos se žáci spolu s učiteli 

opět veletrhu zúčastnili. Platila zde velmi přísná hygienicko-bez-
pečnostní pravidla. Hlavním tématem MSV byl Průmysl 4.0 a digi-
tální továrna, tedy digitalizace výroby. Reprezentativně zde byly 
zastoupeny všechny oblasti strojírenství, včetně tradičního obrá-
bění a tváření. Při prohlídce se žáci zaměřili hlavně na velké hráče 
strojírenského průmyslu, kteří mají zastoupení v našem regionu, 
a to na fi rmy Fanuc, Siemens, SurfCam, CAD/CAM Inventor a Mik-
ronex, 3E Praha, Harrison, Heidenhain, Pramet, Tungaloy, Sandvik, 
Kuka, ABB a další.

Ing. Stanislava Hofmanová, Ing. Lenka Švadlenková, 
Ing. Jiří Jirman  a Mgr. Eva Cohornová

Prevence v sPŠ
V dnešní době je prevence rizikového chování mladých lidí velmi 
důležitá, a proto se naše škola zaměřuje i na tuto problematiku, 
která je součástí každodenního života školy, navíc se žáci během 
prvních tří měsíců tohoto školního roku zúčastnili několika pre-
ventivních aktivit.
V září to byly seznamovací dny pro žáky prvního ročníku, kde jsme 
kladli důraz na posílení bezpečného prostředí ve třídě i ve škole.
V říjnu následoval program protidrogové prevence Policie ČR Tvo-
je cesta načisto. Jednalo se o  interaktivní besedu založenou na 
promítání skutečného příběhu. Součástí byla soutěžní hra a od-
borný výklad policisty k vybraným pojmům trestního a přestupko-
vého práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich 
užívání, podávání a prodeje. Cílem bylo vysvětlit trestněprávní 
odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak 
u mladých lidí právní vědomí, prohloubit znalosti o rizicích závis-
losti a zvýšit motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské 
odpovědnosti. 
Na další projekt jsme získali dotaci od našeho města. Jedná se 
o dlouhodobý projekt věnovaný minimalizaci nebezpečí, která 
na nás číhají na internetu. Naši žáci se tak zúčastnili programu 
Skrytá nebezpečí internetu, který pro naši školu připravila spo-
lečnost ACET ČR. Cílem programu bylo podrobné seznámení žáků 
s nebezpečím internetu, s podstatou kyberšikany, s možnostmi jak 
se bránit útokům přes internet, s trestním postihem pro agresory, 
s ochranou osobních informací a hesel. Žáci měli možnost s lek-
torem probrat to, co je na této problematice zajímá, s čím si neví 
rady, případně, kde dělají chyby, které by je mohly ohrozit.
A na závěr citát Carla Goldoniho nejen pro naše žáky: „Svět je nád-
herná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst.“

Mgr. Eva Cohornová

m a s  p o h o d a  v e n k o v a

Úspěšní nejen na trhu práce. tisíce mladých z Královéhradecka 
jsou vybaveni zkušenostmi ze zahraničí
Téměř čtyři tisíce obyvatel Královéhradeckého kraje získaly 
v uplynulých sedmi letech zkušenosti v zahraničí. Jsou mezi nimi 
studenti univerzity, ale i žáci odborných škol, učitelé základních 
a středních škol nebo pracovníci s mládeží. Ti všichni vyrazili sbí-
rat nové dovednosti do světa s podporou programu Erasmus+, 
který poskytuje příležitost vyjet do cizích zemí na studijní pobyty, 
praktické stáže i profesní školení. 
 
Pravidelně realizované dopadové studie prozrazují, že absolventi 
výjezdů v rámci Erasmu+ vnímají zlepšení svých dovedností v celé 
řadě oblastí. Nejznatelnější posun vidí ve svých schopnostech rea-
govat na nové situace a komunikovat. Zlepšení však pozorují také 
v organizačních a analytických dovednostech či kritickém myšlení. 
Tři čtvrtiny absolventů výjezdů uvádí, že jim zkušenosti z výjezdu 

pomohly najít pracovní uplatnění. Statistiky potvrzují, že čerství 
absolventi, kteří během studia vyjeli na zahraniční studijní pobyt 
či stáž, najdou po dokončení studia práci rychleji než absolventi, 
kteří na výjezdu v zahraničí během studia nebyli. Schopnosti a do-
vednosti nabyté během výjezdu v zahraničí ve svém zaměstnání 
uplatní 9 z 10 absolventů. Po několika letech v zaměstnání vyka-
zují absolventi studentských výjezdů vyšší spokojenost se svým 
pracovním životem, a dokonce mají v průměru vyšší příjmy než 
zaměstnanci, kteří se během svého studia zahraničního výjezdu 
neúčastnili.
Pozitivně hodnotí dopady zahraničních výjezdů na své žáky i uči-
telé v odborném vzdělávání a přípravě. Žáci středních odborných 
škol a učilišť mohou během svého studia absolvovat v rámci Eras-
mu+ praktické zahraniční stáže v délce až jednoho roku. Nejčastěji 
však vyrážejí na tři měsíce, během kterých si vyzkouší svůj obor 
v praxi v zahraničním kontextu. Vrací se sebevědomější a samo-



prosinec 2021 21

m a s  p o h o d a  v e n k o v a

statnější, s jasnější představou o tom, čemu se chtějí v budouc-
nu věnovat. Po absolvování stáže žáci uvádějí, že se zlepšil jejich 
vztah ke studovanému oboru, mnoho z nich si na základě zkuše-
nosti v zahraničí vybere svou budoucí specializaci a mnozí hodnotí 
výjezd jako nejlepší zkušenost z celého studia. 

„Stáž byla úžasná zkušenost. V životě jsem nedostal lepší šanci, 
než byla tato. Práce byla super, naučil jsem se tam za 3 měsíce víc 
než za celý rok ve škole,“ uvedl jeden z absolventů stáže po svém 
návratu.

Úspěšným projektem věnovaným výjezdům žáků odborného vzdě-
lávání se může pochlubit například Střední uměleckoprůmyslová 
škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové, která byla 
v loňském roce dokonce nominována na Cenu DZS – ocenění, jež 
každoročně uděluje Dům zahraniční spolupráce, národní agentura 
programu Erasmus+, a to nejúspěšnějším projektům realizovaným 
v daném roce.

Olga Prázová
MAS POHODA venkova, z. s.

z á k l a d n í  u m ě l e c k á  š k o l a  b e d ř i c h a  s m e t a n y  X . / 2 1

Vážení a milí čtenáři,
Jsem velice ráda, že svůj čas věnujete začtením se do novoměst-
ského zpravodaje. Věřím, 
že v adventním čase je to příjemné počtení, které Vám přinese 
dobré zprávy a úsměv na tváři. Ať je takových chvil co nejvíc. 

Láska k muzice aneb „muzická“ iniciativa absolventů
Stalo se, že se dvě kamarádky (absolventky naší školy) chtěly dál 
věnovat hudbě. Proč ne? Dělá jim radost, spojuje je. Eliška Kra-
těnová a Tereza Štěpánová (rozená Venclová) oslovily své bývalé 
spolužáky ze ZUŠky, a všichni se společně a s nadšením opět po-
tkali u muziky. „S maturitou jsme se museli se ZUŠkou všichni roz-
loučit, ale teď, když už má většina z nás dostudováno a vracíme se 
do regionu, jsme si řekli, že by bylo fajn se po čase vidět a udělat 
společně nějaký projekt,“ vysvětluje Eliška Kratěnová. Absolventi 
si chystali adventní koncert, který se však bohužel nebude konat. 
Budeme se tedy těšit na jejich plány a koncerty. Ať se jim daří!

Drazí čtenáři, na prosinec a předvánoční čas byly naplánovány 
krásné koncerty a vystoupení. Vzhledem k vývoji epidemiologic-
ké situace jsme však veškeré školní akce zrušili. Budeme své síly 
a přání soustředit na to, abychom mohli zůstat ve školách.

Advent je čas rozjímání. Nechte se políbit uměleckými múzami! 
Udělejte si čas na vánoční koncerty, výstavy, představení. Vytvořte 
pro své blízké vánoční přání, nebo je pozvěte na hrneček svaře-
ného vína.

Celý kolektiv Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Vám pře-
je příjemné a pohodové Vánoce! A hlavně pevné zdraví a neupa-
dající optimismus!

Lucie Kotěrová
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NOVÉ městO Nad mEtUJÍ V PRŮBěHU PětI stOLEtÍ (pokračování)
Dne 28. 1. 1949 vstoupilo v platnost sloučení Nového Města nad 
Metují s více než tisícihlavým Krčínem a počet obyvatel města 
přesáhl pět tisíc. V roce 1960 byla připojena sousední obec Spy  
a v roce 1985 ves Vrchoviny. 
Po převratu v únoru 1948 byly ve městě, stejně jako v celém Česko-
slovensku, znárodněny všechny soukromé podniky a zámek, brzy 
poté následovala likvidace živnostenského podnikání a vyhnání 
řádových bratří z kláštera. Stranou pozornosti komunistů nezů-
stalo ani zemědělství a začala jeho postupná kolektivizace. Město 
se však nadále dynamicky vyvíjelo, přestože ztratilo sídlo okresu.  
V bývalé okresní budově (dnes městský úřad) byla zahájena vý-
roba náramkových hodinek (závod Chronotechna, později Elton), 
mohutný rozmach zaznamenal také nově založený strojírenský zá-
vod Stavostroj (dnes Ammann), výrobce silničních stavebních stro-
jů. Rozvíjelo se také potravinářství (podnik Fruta, později Výcho-
dočeské konzervárny a lihovary), papírenství a ve městě tradiční 
textilní závody (Lina, později Tepna). Ve městě vzniklo družstvo 
Detecha, které poskytovalo pracovní příležitosti i obyvatelům obcí 
v podhůří Orlických hor.
V průběhu 50. – 80. let 20. století přibylo ve městě bezmála 400 
nových domů a 4 000 lidí.  Kromě nového panelového sídliště na 
Malecí vyrostly rodinné domy na Františku a bytovky i rodinné 
domy poblíž krčínského Luštince. Vznikala také zařízení občanské 
vybavenosti. Bylo postaveno nové kino, hasičská zbrojnice, re-
habilitační zařízení se saunou, škola na Malecí, nové mosty přes 
Metuji v Krčíně a na Horském předměstí, i několik sportovních ob-
jektů - přírodní koupaliště, letní atletický stadion a krytá zimní 
hala. V bezprostředním okolí města bylo založeno několik zahrád-
kářských osad – Studýnka, Bobeček, Na Popluží, Železova louka, 
zatímco zamýšlená přehrada na Janovském potoce pod sepskou 
Oborou, která měla sloužit k rekreaci, zůstala jen na papíře. Pod 
stůl naštěstí spadly i plány na rozsáhlé demolice domů na Komen-
ského ulici a výstavbu paneláků Na Popluží. Historické centrum se 
stalo městskou památkovou rezervací, která byla později rozšíře-
na o ochranné pásmo. V letech 1953 – 1956 byla rekonstruována 
původní raně renesanční podoba severozápadní strany Husova 
náměstí. Tyto výrazné bílé štíty jsou dnes známy jako „vlašťovčí 
ocásky“. Prostor před zámkem na místě bývalého pivovaru krášlí 
od roku 1954 pomník Bedřicha Smetany a nedaleko klášterního 
kostela stojí od roku 1965 sousoší Přátelství, autorem obou děl je 
místní sochař Josef Marek. 
Návrat demokracie v roce 1989 s sebou přinesl transformaci výro-
by v místních závodech, útlum textilního průmyslu a s tím spojené 
propouštění zaměstnanců, přesto nedošlo k výraznému nárůstu 
nezaměstnanosti. Řada kvalifikovaných sil našla práci v nově vzni-
kajících firmách a ve službách. Počet obyvatel města včetně Krčí-
na, Spů a Vrchovin přesáhl deset tisíc. Po roce 1989 byl postaven 
penzion pro seniory Oáza, čistírna odpadních vod u Osmy, nová 
budova školy v Krčíně, někdejší budova okresu byla rekonstruová-
na na sídlo radnice, na hlavní třídě vyrostly novostavby Komerční 
banky a České spořitelny, u letního stadionu víceúčelová sportov-
ní hala. V roce 1995 bylo otevřeno nové městské muzeum a roku 
2001 městská galerie. Jedna z nově vybudovaných vil na Františku 
se stala stavbou roku 2007 Královéhradeckého kraje. Novoměst-
ský zámek, který spolu s rozsáhlými lesními i polními pozemky  
a dalšími nemovitostmi získala v restituci rodina Bartoňů z Dobe-
nína, byl v roce 2008 prohlášen Národní kulturní památkou. Ob-
novy se dočkaly i domy v městské památkové rezervaci, bylo nově 
vydlážděno Zadomí, starobylé Husovo náměstí a obnovena studna 
z 16. století. Prostranství v historickém centru města oživily so-
chy zakladatele města Jana Černčického z Kácova od Petra Nováka  

a Alegorie Metuje od Olbrama Zoubka. Nemalé náklady jsou ka-
ždoročně vydávány na sanaci zvětrávajícího opukového skalní-
ho podloží. V roce 2010 byla dokončena úprava architektonicky 
cenného objektu pošty na městskou knihovnu. Na místě bývalé 
Böhmovy tiskárny byl otevřen čtyřhvězdičkový hotel Rajská za-
hrada, u ZŠ Komenského vyrostla nová tělocvična, na louce za ka-
sárnami sídliště Březinky a podél výpadovky na Vrchoviny přiby-
la nákupní centra. V souvislosti s rekonstrukcemi železniční trati  
a páteřních komunikací byly rozšířeny dva železniční podjezdy. 
Řeku Metuji překlenul nový Rezecký most.
Ve městě působí množství sportovních organizací, spolků a občan-
ských sdružení, církve, hudební a pěvecké sbory. Mládež navštěvu-
je tři základní a dvě střední školy. Čilá je mezinárodní spolupráce 
s partnerskými městy Hilden v Německu a Duszniki-Zdrój v Polsku. 
520 let od svého založení zůstává Nové Město nad Metují vyhle-
dávaným turistickým cílem a je zároveň i příjemným místem pro 
každodenní život.

Jiří Hladík

Výstavba zimního stadionu s umělou ledovou plochou (1970)

Rekonstrukce mostu v ul. 1. máje (2018)
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Ptáci ve městě – straka obecná (Pica pica)
Říká se – krade jako stra-
ka. Toto rčení má nejspí-
še kořeny v zálibě straky  
v lesklých předmětech. 
Zajímalo mě, zda je to 
skutečně tak – a opravdu. 
V hnízdě straky můžete 
prý najít skutečně leda-
cos. A lesklé předměty 
všeho druhu tam rozhod-

ně nechybí. To ovšem není jediná vlastnost, která přispívá k všeo-
becně malé popularitě strak. Má velmi nelibozvučný hlas, je to ja-
kési protivné skřehotání a kdo ho slyší, má pochybnost o tom, zda 
straka skutečně patří mezi pěvce a tedy do společnosti takových 
mistrů, jakými jsou kos, drozd, pěnice a slavík. Ale skutečně. Spolu 
s kavkou, vránou a například i krkavcem mezi ně patří. Mimocho-
dem – krkavec je naším vůbec největším pěvcem. 
Ovšem nejhorší pověst, která straky provází, souvisí s jejich mis-
trným pleněním cizích hnízd, především hnízd drobných pěvců. 
Výzkum není úplně dokončen, neví se, jak velký dopad straka na 
populace pěvců má, ale dělá to. Jak by ne – potrava tohoto inte-
ligentního ptáka je velmi pestrá, proč tedy nevyužít to, co je čas-
to tak snadno dostupné. Dost možná je to i hlavní důvod, proč 
si straky oblíbily naše města. Něco na zub a dostatek možností  
k hnízdění tu najdou a tak se zdá, že straky jsou jedním z malá 
druhů ptáků, jejichž počet jedinců minimálně neklesá.
Některé druhy ptáků straky hubí, jiným naopak přispívají. Jejich  
hnízdo je totiž nesmírně důmyslnou stavbou. Používá klacíky, blá-
to a jiný materiál a po ztvrdnutí vznikne velmi pevné dílo, které 
straky ještě vylepšují jakousi stříškou. K tomu ho staví například 

v koncových větvích stromů, tedy tak, aby hnízdo bylo dobře kry-
to. Ve městě s oblibou využívají vysoké stožáry všeho druhu. Kva-
lita hnízda je znakem úspěšnosti a kvality páru. Kolik energie je 
schopen samec do stavby investovat, o to je pár pevnější a má 
více mláďat. Vlastní partnerku si samci pečlivě hlídají, což ovšem 
neznamená, že se nepokouší pářit se samičkami v okolí. Žárlivost 
samců a zuřivá obhajoba teritoria však způsobuje, že většina mlá-
ďat je manželských.
Do tohoto hnízda straky v dubnu, nebo v květnu, nakladou 6 – 7 
vajíček, která zahřívá jen samice, ale později mláďata krmí oba.  
A protože straky se do hnízda nevrací a staví každý rok nové, to 
staré pak využívají další druhy ptáků – například kalousi a poš-
tolky. Nemusím snad připomínat, že potravu těchto dvou druhů 
tvoří do značné míry hraboši, takže jak to ve skutečnosti je s údaj-
nou „škodlivostí“ (tohle slovo v souvislosti s přírodou úplně ne-
snáším) strak? Někomu škodí, jiným druhům prospívají, tak už to  
v přírodě je. 
Již jsem se zmínil o inteligenci strak, která je vůbec u krkavcovi-
tých vysoká. Poměr jejich mozku k velikosti těla je podobný jako 
o delfínů nebo kytovců! U strak byly pozorovány poměrně složité 
sociální rituály a uspěly dokonce v zrcadlovém testu sebeuvědo-
mění. Jako jeden z mála druhů ptáků vůbec. Klacíky používají jako 
jednoduché nástroje a učí se ze zkušeností. 
Pozoruhodný pták, jeho chov a kamarádství s ním by mohlo být 
velmi zajímavé. Ostatně – kdo máte tyto ptáky na zahradě, můžete 
se o kontakt s nimi pokusit. Nemusí to být zase tak těžké, jsou vel-
mi zvědavé. A kdo tu možnost nemá, zadejte si na youtube do vy-
hledávače straka obecná, nebo straka zlodějka, a budete se divit.

Vašek Nýč s pomocí internetu a kamarádů ornitologů 

Klub seniorů dobrá pohoda / Okénko pro naše seniory – prosinec 2021
čtvrtek 2. prosince 2021 – setkání ve 14.30 h. v kině 
Vyprávění o historii a současnosti novoměstských hasičů. 
Naše pozvání přijal 1. náměstek starosty hasičů v Novém 
Městě nad Metují pan Bc. Petr Fanta. Na tomto setkání máte 
poslední možnost přinést vyplněné přihlášky na pobyt do 
Sezimova Ústí. Paní Jana Farmačková je bude posílat spo-
lečně.
Úterý 7. prosince 2021 – setkání ve 14.30 h. v kině
Můžete se těšit na nový český film o našem významném zpě-
vákovi Karlu Gottovi. Film má název „Karel“.
čtvrtek 9. prosince 2021 – setkání ve 14.30 h. v kině
Připravili jsme pro vás předvánoční posezení, které obohatí  
svým vánočním programem děti z krčínské družinky.  
čtvrtek 16. prosince 2021 – setkání v 16.30 h. u sokolovny
Jistě vás potěší netradiční vánoční stromeček, který budeme 

mít v přírodě.
Úterý 21. prosince 2021 – setkání ve 14.30 h. v kině
Bude nám promítán nový český film o známém českém spor-
tovci  „Zátopek“.
Úterý 30. prosince 2021 -  setkání ve 12.00 h. ve vinárně  
U Drašnarů. Oslavíme společně konec roku 2021. Toto setkání 
se pro nás stalo již tradicí.

Všem přejeme pěkné vánoční svátky a do nového roku hodně 
zdraví a pohody.
Všichni senioři jsou v Klubu seniorů vítáni!
Změna programu vyhrazena, sledujte vývěsky a Novoměst-
ský zpravodaj.

Samospráva Klubu seniorů
Za Klub seniorů zdraví všechny Věra Mimrová. 

Zubní pohotovost - prosinec 2021

sobota 4. prosince
Neděle 5. prosince

MUDr. Blanka 
Grummichová
Palachova 1742

Náchod
Tel.: 724 013 123

sobota 11. prosince
Neděle 12. prosince

MUDr. Milan Hýbl
Hálkova 367

Náchod
Tel.: 491 428 636

sobota 18. prosince
Neděle 19. prosince
MDDr. Tomáš Hýbl

Hálkova 367
Náchod

Tel.: 491 428 636

Pátek 24. 12.
MUDr. Vlasta 

Hýblová
Hálkova 367

Náchod
Tel.: 491 428 636

sobota 25. prosince 
MUDr. Milan Hýbl

Hálkova 367
Náchod

Tel.: 491 428 636

Neděle 26. prosince
MDDr. Tomáš Hýbl

Hálkova 367
Náchod

Tel.: 491 428 636

Zubní pohotovost je zajišťována v sobotu, v neděli a ve svátek od 8.00 do 12.00 hodin.
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HOKEJOVÁ sEZONa JE V PLNÉm PROUdU
V září odstartoval nový ročník hokejových soutěží, kterých se 
účastní i náš tým TJ SPARTAK. Kromě mládežnických celků zahá-
jil o prvním říjnovém víkendu svoji soutěž i tým dospělých, jenž 
nastupuje v Krajské lize Královéhradeckého a Pardubického kraje. 
Start do soutěže se našemu týmu velice povedl, hned v prvních 
pěti zápasech dokázal své soupeře porazit. Poté sice přišlo mírné 
zakolísání, nicméně stále jsme na čele průběžné tabulky. Zveme 
proto všechny fanoušky a příznivce do ochozů našeho stadionu 
v Krčíně, aby nás podpořili svými hlasivkami v náročných soubo-
jích s našimi soupeři.

Přehled dosud odehraných utkání

Náchod – Nové Město  1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Branky: Hylena, Velinský, Maršík

Nové Město – Jaroměř 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Branky: Veselý, Reichmann, Sedláček

Třebechovice – Nové Město 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Branky: Velinský 2, Sedláček, Knotek

Nové Město – Trutnov 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky: Mach, Hynek, Pohl

Opočno – Nové Město 4:5 (1:2, 2:0, 1:3)
Branky: Mach 3, Hynek, Černý

Nové Město – Nový Bydžov  3:5 (2:1, 1:2, 0:2)
Branky: Reichmann 2, Velinský

Nové Město – Náchod 3:4 (1:1, 1:0, 1:3)
Branky: Veselý, Reichmann, Lelka

Jaroměř – Nové Město 1:2sn (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0, 0:1)
Branky: Reichmann 2

Nové Město – Třebechovice 2:6 (1:1, 1:1, 0:4)
Branky: Mach, Lelka

Trutnov – Nové Město 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Branky: Reichmann, Hylena

Nové Město – Opočno 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
Branky: Mert 2, Hynek 2, Veselý, Mach, Černý

Průběžná tabulka soutěže (stav k 23.11.2021)

Po odehrání základní části dojde ve druhé části soutěže ke spojení 
s Pardubickým krajem a čekají nás další zápasy. Složení soupeřů 
a hrací program bude znám až po skončení této první části, sleduj-
te prosím webové stránky klubu www.tjspartak.cz a rovněž i  soci-
ální sítě – Facebook a Instagram.
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Začínající fi rma nabízí 

zajímavý 
přivýdělek 

pro maminky na MD, 
aktivní důchodkyně apod. 

Více info na tel.: 604 145 519. 

„HOdINOVÉ mamINKY“
· uklidíme vám dům od půdy až po sklep

· pohlídáme, vyzvedneme vaše dětičky
· nabízíme pomoc logopeda 

v domácím prostředí
· nakoupíme, pomůžeme seniorům

Potřebujete pomoc 
s čímkoli v domácnosti?

Volejte „HODINOVÉ MAMINKY“ 
na tel.: 604 145 519. 

Informace o předplatném 
Novoměstského zpravodaje
Vážení předplatitelé, 
blíží se konec roku 2021 a s ním bude končit i vaše roční předplatné Novoměstského zpravodaje (dále jen Zpravodaj). 
Abyste nemuseli každý měsíc myslet na Zpravodaj a obávat se, že ho již v prodejnách neseženete, máme pro vás opět 
nabídku předplatného a informace o možnostech odběru na odběrních místech. 
Cena Zpravodaje zůstává stejná - a to 12 Kč pro předplatitele, a ve volném prodeji bude k dostání opět za 14 Kč. 
Poštovní tarif pro měsíční zasílání Zpravodaje se nemění a zůstává zachován na částce 17 Kč.

možnosti předplatného:
1) Předplatné s doručením do domu bude činit 348 Kč na rok (12 Kč za každé číslo + 17 Kč poštovné). 
 Po zaplacení uvedené částky vám Zpravodaj doručí pošta každý měsíc do vaší schránky.
2) Předplatné s odběrem Zpravodaje na kontaktních místech:
 Městské informační centrum (Husovo náměstí 1225), Městská knihovna (Komenského 30), knihovna Vrchoviny, 
 knihovna Spy. V tomto případě zaplatíte roční předplatné ve výši 144 Kč (12 Kč za každé číslo).
3) Speciální předplatné pro občany starší 75 let: 
 Roční předplatné činí 144 Kč a Zpravodaj budete dostávat poštou. Poštovné v tomto případě hradí vydavatel. 
 Samozřejmě zůstává možnost zakoupit si Zpravodaj ve vybraných prodejnách jako doposud. 

Jak předplatné zaplatit:
•	 Hotově	na	pokladně	Městského	úřadu,
•	 Převodem	na	účet	Městského	úřadu	–	č.	ú.:	19-927551/0100	s	použitím	variabilního	symbolu,	
 který je uveden na zadní straně prosincového čísla ve štítku se jménem předplatitele.
O úhradu prosíme nejpozději do 15. prosince 2021.
Případné informace pro nové předplatitele vám poskytneme na tel.: 419 419 655 nebo 733 535 337.

(EK)
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s p o l e č e n s k á  r u b r i k a

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

85 let - Zdenka Hampelová

V lednu 2021 oslavili svá životní jubilea

Elen Valterová, Ondřej Vokál, 
Anna Rozsypalová, Anežka Faturová
Richard Skládal, Barbora Jarošová

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

Rozloučení se zesnulými
V říjnu 2021 z našich řad odešli

Jarmila Škodová, Jan Štícha, Běla Imlaufová, Petr Majval, Jiří Zaňka, Miroslav Kubičík, Jiřina Vlachová
Juraj Hudák, Miroslav Herčík, Petr Lichý

Čest jejich památce!

70 let
Jaroslav Kovář

71 let
František Vintera

80 let
Zdenka Staňková

93 let
Drahoslava Hofmanová

V říjnu 2021 oslavili svá životní jubilea

70 let
Helena Fričová

71 let
Helena Smolová

81 let
Ludmila Koldová

91 let
Věra Vinterová

V listopadu 2021 oslavili svá životní jubilea

Poděkování
Ráda bych poděkovala novoměstským hasičům a Městské policii za perfektní pomoc mé osobě, když jsem si zlomila klíč v zámku 
svého bytu. Jejich práce byla navíc ztížena tím, že se snažili zachovat vstupní dveře neporušené. Chtěla bych všem velice podě-

kovat a zároveň popřát do nadcházejících vánočních dnů zdraví a příjemné a klidné svátky.

Pavla Potůčková (87 let)
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PLACENÁ INZERCE

Koupím jakékoliv
 mince a bankovky,

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

i neplatných peněz směnárnou.
Jsem členem České numismatické

společnosti. Seriozní jednání.
Petr Bárta, Husovo náměstí 1229

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

telefon 491 470 530 nebo 602 107 815

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

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

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

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

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

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

Cena 14 Kč, pro předplatitele 12 Kč.

Novoměstský zpravodaj si můžete předplatit
v pokladně Městského úřadu.

Přistavování kontejnerů
soukromým osobám,

sdružením, fi rmám

Přeprava suti, odpadu, paliv,
stavebního materiálu apod.

Likvidace odpadu

Zajištění prodeje
palivového dřeva

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

Kontejnery.Vrchoviny@seznam.cz

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS

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

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

japonské stěny

Vrchoviny 122
Nové město nad metují

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

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

POHŘEBNÍ ÚstaV, pobočka Nové město nad metují

JOsEF UNGRÁd
Komenského 50, Nové Město nad Metují

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

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

Nové Město nad Metují 190x52 mm 4B 2021 „PF“

Rozbalme to 
společně! Pf 2022 

Nové Město nad Metují 190x52 mm 4B 2021 „PF“



 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

IRENA HUBKOVÁ  
OHLÉDNUTÍ

Přijďte se podívat, těšíme se na vás!

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

www.muzeum-nmnm.cz
Městská galerie Zázvorka, Na Zadomí, 1210 Nové Město nad Metují 

Kuchař, olej, plátno,  70 x 50 cm, 2011 
Ženin stín, olej, plátno, 60 x 50 cm, 1996 
Inka, 70 x 50 cm, olej, plátno, 1997 



Představujeme žáky prvních tříd 
ze škol v Novém Městě nad Metují

Základní škola malecí:
1. A, počet žáčků 25, třídní učitelka Mgr. Kateřina Andršová, asistentka Kristina Marková.


