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3. dubna 2022
od 15:00 hodin vzpomeneme
na Lochmanův duchovní odkaz
a jeho celoživotní vztah k rodnému 
Novému Městu nad Metují.
Setkání se koná v Husově sboru 
CČSH v Novém Městě n. Met., 
Husova ulice 402

Všichni jste srdečně zváni !

 protestantského teologa a filozofa,

rektora basilejské univerzity,
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o t á z k y  p r o  t a j e m n í k a

V dubnovém čísle Zpravodaje vám přiná-
šíme rozhovor s tajemníkem Městského 
úřadu Nové Město nad Metují Bc. Petrem 
Tyčem. V otázkách jsme se především zamě-
řili na nedávno vydanou Zprávu o činnosti 
úřadu za rok 2021 a na současné aktuální 
dění na úřadě. 
Městský úřad Nové Město nad Metují vydal 
v březnu Zprávu o činnosti Městského úřa-
du za rok 2021. Jaké informace se zde ob-
čané dozvědí?
Stejně jako jiné organizace města vydávají 
touto dobou své Výroční zprávy za před-
chozí rok, tak i městský úřad pravidelně 
vydává svou Zprávu o činnosti. Jedná se 
o obsáhlý materiál obsahující 99 stran 
informací o tom, čím se úřad v roce 2021 
zabýval. Příslušní vedoucí, a i jednotliví 
pracovníci, podrobně zpracovali informace 
o činnosti odborů a oddělení MěÚ a dále  
i Městské policie, interního auditora a po-
věřence na ochranu osobních údajů. Zprá-
va mj. obsahuje přehlednou aktuální orga-
nizační strukturu úřadu a na ni navazující 
systém řízení. U každého odboru i odděle-
ní je zpracován výčet jejich činností podle 
jednotlivých oblastí a daných kompetencí. 
Tento přehled je doplněn i o odkazy na 
právní normy, podle kterých je postupo-
váno. To se týká především oblastí přene-
seného výkonu státní správy, který MěÚ 
zajišťuje. Na tyto informace pak ještě na-
vazuje souhrnný výčet prováděných úkonů 
v jednotlivých agendách v průběhu roku 2021  
a srovnání s roky předcházejícími. U odbo-
rů či oddělení, jejichž činnost je přímo na-
vázána na městský rozpočet, najde občan  
i přehled o hospodaření s těmito finan-
cemi. Společnou snahou vedení města  
a všech zaměstnanců Městského úřa-
du Nové Město nad Metují je být úřadem 
přívětivým, otevřeným a přátelským k ob-
čanům i partnerům a zároveň být úřadem 
profesionálně a transparentně fungujícím. 
Věřím, že přes veškeré problémy, které  
v posledních letech prožíváme, se nám to 
daří a že i tato naše Zpráva o činnosti při-
spěje k ještě lepší informovanosti občanů  
a zároveň pomůže i k vyšší kvalitě vzájem-
né komunikace. 

Kde občané Zprávu o činnosti najdou? 
Zpráva je po zpracování předkládána na 
vědomí radě města a po jejím projednání 

je pak vložena na web města. Občané ji na-
jdou na tomto odkazu: www.novemestonm.
cz/urad/dokumenty-mesta-a-meu/vyrocni
-zpravy-meu/. 

Prožíváme všichni nepříliš jednoduché  
a nestandardní roky, určitě tomu tak bylo 
i v roce 2021, co byly pro činnost úřadu ty 
největší problémy v loňském roce?
Již druhým rokem byla v roce 2021 naše 
činnost velmi ovlivňována pokračující ko-
ronavirovou pandemií. Opatření a vládní 
nařízení s pandemií související výrazně 
ovlivnily standardní činnosti a postupy na-
šeho úřadu stejně, jako se to týkalo života 
celé společnosti. To ve svém důsledku také 
mělo dopad i na některá, statisticky zají-
mavá čísla. Je to patrné u některých agend 
a jejich meziročních srovnání, kdy úkonů 
bylo o něco méně než ve standardních 
letech. Samozřejmě, že určité negativní 
dopady lze zaznamenat např. i v rozpočto-
vé oblasti. V oblasti kultury a sportu byla  
v roce 2021 opět zrušena významná většina 
obvyklých akcí ve městě. 

Závěrem našeho rozhovoru bych se zepta-
la na aktuální dění na úřadě. Jak se daří 
zvládat situaci, kterou vlastně nikdo z nás 
dosud neprožil, která souvisí s válečnou 
agresí Ruska na Ukrajině?
Z principu své činnosti je MěÚ, kromě toho, 
že zajišťuje výkon státní správy v území, 

fakticky servisní institucí poskytující sou-
činnost při plnění úkolů, o kterých roz-
hodne rada či zastupitelstvo a samozřejmě  
v mimořádných situacích i kraj a vláda ČR. 
MěÚ a jeho určené složky jsou trvale při-
pravené fungovat v rámci tzv. systému kri-
zového řízení. To je ale jen velmi obecná 
charakteristika toho, na co bychom měli 
být připraveni. V minulosti jsme si vyzkou-
šeli naše součinnosti v rámci povodňových 
stavů a v posledních dvou letech při koro-
navirové pandemii. Myslím si ale, že nikdo 
z nás nebyl připraven na to, co nyní pro-
žíváme v důsledku války na Ukrajině. O to 
víc bych touto cestou rád vzdal hold všem, 
kteří se okamžitě a velice aktivně zapoji-
li do práce. Pod vedením starosty města 
ihned operativně na MěÚ vznikla pracovní 
krizová skupina, které se začala intenzivně 
zabývat přípravami a pomocí pro občany 
Ukrajiny, uprchlíky před válkou, kterou tam 
Rusko jako agresor rozpoutalo. Skupina se 
pravidelně schází, jsou v ní zapojeni pra-
covníci ze všech klíčových oblastí. Najdeme 
zde kromě zvoleného vedení, tj. starosty  
a místostarosty, vedoucí i jednotlivé re-
ferenty z Odboru sociálních věcí, správy 
úřadu, financí, správy nemovitostí, školství, 
technických služeb atd. Samozřejmě, že 
velice aktivně jsou zapojeni i zástupci slo-
žek, které nejsou přímo zařazeny do úřa-
du, jako jsou velitel JSDH a vrchní strážník 
Městské policie. Z externích institucí pak 
běží těsná spolupráce s Úřadem práce a se 
zástupci Českého červeného kříže. Ten zá-
běr činností je velice široký, máme snahu 
zveřejňovat maximum aktuálních informací  
a výzev k součinnosti s veřejností. Zájem 
ze strany občanů o spolupráci je velký  
a jsem přesvědčen, že všichni děláme ma-
ximum pro to, abychom pro občany Ukraji-
ny, kteří přichází do našeho města, zajistili 
vše nezbytné k pobytu u nás. Aktuální in-
formace jsou zveřejňovány na webu města, 
kde byla zřízena zvláštní část určená právě 
pro tyto záležitosti viz www.novemestonm.
cz/o-meste/zpravy/pomoc-ukrajine/.

Děkuji touto cestou všem zainteresovaným 
a spolupracujícím osobám za to, co pro za-
jištění života občanů Ukrajiny, kteří přichá-
zí do našeho města, dělají. 

Děkuji za rozhovor! 
(EK)

Bc. Petr Tyč
tajemník

Hody, hody, doprovody
Velikonoce už jsou doslova za dveřmi a my jsme na ně připraveni. Nabízíme vám voskové kraslice, zajíčky a kuřátka od „novoměšťačky” 
Petry Švarcové. Jako odměnu koledníkům si u nás můžete zakoupit čokolády (i v podobě jeleních bobků), oplatky nebo Podorlickou pá-
lenku. Výběr je jenom na vás. Nezapomeňte ani na své rodinné příslušníky a kamarády, kterým můžete zaslat velikonoční pozdrav v po-
době pohledů s ilustracemi Jiřího Škopka. A dobrá zpráva na konec. Od dubna jsme tu pro vás už sedm dní v týdnu. Navštívit nás můžete 
od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin a v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin. Polední přestávku máme vždy od 12:00 do 12:30 hod. Těšíme 
se s vámi v dubnu na viděnou!

Text: Andrea Kecová, Jiří Švanda
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky dubnového čísla Novoměst-
ského zpravodaje proběhla tři zasedání 
Rady města Nové Město nad Metují (dále 
jen RM) a jedno zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město nad Metují (dále jen ZM).

Rada Města č. 85
Zasedání RM proběhlo dne 21. února 2022 
za účasti šesti radních. Program jednání 
obsahoval 26 bodů. Jednání trvalo od 13.00 
do 17.17 hodin. Jednalo se o tzv. koncepční 
RM, kde není k projednání velké množství 
bodů, ale řeší se dlouhodobější problema-
tika předem vybraných témat.

Různé:
» RM schválila záštitu města Nové Město 
nad Metují při oslavě 100. výročí narození 
prof. dr. Jana Miliče Lochmana, která se 
bude konat dne 03.04.2022 od 15.00 hodin 
v Husově sboru v Novém Městě nad Metují. 
RM souhlasila s tím, aby se město finančně 
podílelo na pořízení pamětní desky prof. 
dr. Janu Miliči Lochmanovi, a to částkou 
ve výši 30 tis. Kč, která je za tímto účelem 
schválená v rozpočtu města na rok 2022. Za 
podmínek, že bude předložený návrh pa-
mětní desky schválen městským architek-
tem a pracovníky památkové péče.
» RM souhlasila, na základě předloženého 
protokolu o posouzení a hodnocení nabí-
dek hodnoticí komisí, se zadáním veřejné 
zakázky malého rozsahu „Stavební úpra-
vy MŠ Rašínova, Nové Město nad Metují“, 
která sestává ze 2 dílčích částí (dílčí část  
1 - „Modernizace stoupaček a páteřních 
rozvodů vodovodu a kanalizace MŠ Rašíno-
va“ a dílčí část 2 - „Stavební úpravy spo-
jovacího krčku MŠ Rašínova“) firmě Kerson, 
spol. s r. o., 517 93 Dobré č. p. 80, za celkovou 
nabídkovou cenu 2.476.469,84 Kč vč. DPH.
» RM souhlasila, na základě předloženého 
protokolu o otevírání, hodnocení a posou-
zení nabídek komisí pro otevírání, posou-
zení a hodnocení nabídek, se zadáním ve-
řejné zakázky malého rozsahu „Zpracování 
projektové dokumentace pro modernizaci 
ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují“ firmě 
S atelier, s. r. o., Palackého 920, Náchod, za 
nabídkovou cenu 673.379,00 Kč vč. DPH.
» RM souhlasila, na základě předloženého 
protokolu o posouzení a hodnocení nabí-
dek hodnoticí komisí, se zadáním veřejné 
zakázky malého rozsahu „PD - Cyklostez-
ka Vrchoviny – Šonov“ firmě OPTIMA, spol.  
s. r. o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, za 
nabídkovou cenu 266.200 Kč vč. DPH.
» RM souhlasila, na základě předloženého 
protokolu o posouzení a hodnocení nabí-
dek hodnoticí komisí, se zadáním veřejné 
zakázky malého rozsahu „PD - Rekonstruk-
ce a přeložení vedení veřejného osvětlení 

v ulicích Generála Klapálka, Zborovská, 
Leštinská, Nové Město nad Metují“ firmě 
Ing. Zdeněk Zbirovský, Na Konečné 1012, 
500 09 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 
225.000 Kč vč. DPH.
» RM souhlasila, na základě předloženého 
protokolu o posouzení a hodnocení nabí-
dek hodnoticí komisí, se zadáním veřejné 
zakázky malého rozsahu „Demolice objek-
tu čp. 142, v ul. Nerudova, Nové Město nad 
Metují“ firmě ANTISTAV, s. r. o., Chebská 
38/5, 360 06 Karlovy Vary, za nabídkovou 
cenu 681.604,64 Kč vč. DPH.
» RM schválila Smlouvu o dílo na zpraco-
vání PD na akci „Stavební úpravy WC u vý-
tahu 2. NP, 3. NP ZŠ Komenského, č.p. 15, ul. 
Komenského, Nové Město nad Metují“ mezi 
městem Nové Město nad Metují a firmou  
S atelier s.r.o., IČO: 28778626, za částku 
99.825 Kč vč. DPH.
» RM schválila Smlouvu č. 1190700170  
o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR na projekt Přírodní 
zahrady MŠ Na Františku, Nové Město nad 
Metují.
» RM uložila ST ve spolupráci s OMM podat 
připomínku v rámci společného jednání 
k „Návrhu změny č. 2 a 4 Územního plánu 
Nové Město nad Metuj“ na zanesení cyklo-
tras v úseku „Ammann – Vrchoviny“ a „Spy - 
les Obora“ do veřejně prospěšných staveb.
» RM souhlasila se zapůjčením mobilního 
pódia dne 05.03.2022 do Zámeckého klubu 
v Novém Městě nad Metují. RM ukládá TS 
kontaktovat žadatele a zajistit předání mo-
bilního pódia.

aktualizace zásad pro nakládání s nemo-
vitostmi ve vlastnictví města Nové Město 
nad Metují
» RM schválila Pravidla pro nakládání  
s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové 
Město nad Metují (kromě darování a nájmu 
bytu a nebytových prostor) č. 1/2022 s účin-
ností ode dne 01.03.2022.

strategie dalšího postupu v revitalizaci  
bývalých kasáren po dokončení U-a studie
» RM projednala další postup v návaznosti 
na Urbanisticko - architektonickou studii 
areálu býv. kasáren v Novém Městě nad 
Metují. RM uložila Odboru majetku města 
zaregistrovat Urbanisticko - architektonic-
kou studii a zahájit proces změny ÚP, kte-
rý by studii reflektoval. RM uložila vedení 
města a Odboru majetku města zahájit trž-
ní konzultace s developery týkající se další-
ho postupu v revitalizaci bývalých kasáren.

Vybrané investice a rozpočet 2022 – ak- 
tuální stav
» RM projednala podněty a dotazy Ing. 
Maura k některým investicím plánovaným  
k realizaci v roce 2022 a ukládá MST při-

pravit do červnového řádného zasedání 
ZM návrh dalšího postupu v otázce rekon-
strukce Kina 70. 
» RM uložila Odboru majetku města před-
ložit do RM 88 a následně do ZM 24 rozpra-
cování potřebných investičních prostřed-
ků pro rekonstrukci objektu č. p. 152 v ul.  
1. máje ve variantách:
a) nutné opravy objektu „ZŠ Krčín“ č. p. 152 
v ul. 1. máje v režii OSN,
b) nejnutnější dílčí rekonstrukce týkající se 
části jídelny a kuchyně v objektu „ZŠ Krčín“ 
č. p. 152 v ul. 1. máje,
c) návrh financování rekonstrukce celého 
objektu „ZŠ Krčín“ č. p. 152 v ul. 1. máje vč. 
harmonogramu realizace (ve variantách  
s přístavbou tělocvičny nebo bez přístavby 
tělocvičny).
» RM projednala podnět Ing. Maura, kte-
rý se týkal výsledku rozpočtu za rok 2021  
a jeho vazby na rozpočet roku 2022 a ak- 
tuální informace OF k této problematice.
» RM uložila Odboru majetku města při-
pravit ve spolupráci s MST aktuální in-
formace k seznamu investic schválených  
v rozpočtu na rok 2022, které se budou tý-
kat jejich předpokládané realizovatelnosti 
v průběhu roku 2022.

Rada Města č. 86
Zasedání RM proběhlo dne 28. února 2022 
za účasti sedmi radních. Program jednání 
obsahoval jediný bod týkající se opatření  
a aktivity města na pomoc Ukrajině. Jednání 
trvalo od 17.00 do 18.40 hodin.

» RM schválila poskytnutí daru ve výši 
20 tis. Kč organizaci Člověk v tísni, o. p. s., 
Šafaříkova 635/24, Praha 2 na sbírku SOS 
Ukrajina.
» RM schválila RO - navýšení § 6221 - hu-
manitární zahraniční pomoc o 500 tis. Kč.

Rada Města č. 87
Zasedání mimořádné RM proběhlo dne  
7. března 2022 za převážné účasti sedmi rad-
ních. Program jednání obsahoval 56 bodů. 
Jednání trvalo od 13.00 do 17.45 hodin.

Školství, kultura a sport
» RM schválila umístění 4 menších atrakcí 
pro děti na části vyvýšené plochy před „vla-
štovkami“ od předzahrádky CAFÉ POHODA 
JAZZ, s. r. o., směrem k zámku na dobu ode 
dne 27.06. do dne 10.07.2022 za předpokla-
du, že budou dodržena veškerá v tu dobu 
platná opatření proti šíření pandemie CO-
VID-19. Veškeré podmínky záboru vychází  
z Obecných podmínek pro konání akcí na 
veřejných prostranstvích, které schválila 
RM dne 25.04.2016, a které budou společně 
se souhlasem předány žadateli.
» RM souhlasila s konáním prodejní akce 
„Exotické ovoce v Novém Městě nad Metu-
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jí“, která se uskuteční v neděli 27.03.2022 
od 8.00 do 16.00 hodin na Husově náměstí 
v prostoru před „vlaštovkami“ za podmínky, 
že k dopravě budou použita pouze vozidla 
do 3,5 t. Veškeré podmínky záboru vychází 
z Obecných podmínek pro konání akcí na 
veřejných prostranstvích, které schválila 
RM dne 25.04.2016, a které budou společně 
se souhlasem předány žadateli.
» RM schválila bezplatné zapůjčení a po-
stavení zastřešeného městského pódia 
spolku Aeroklub Nové Město nad Metují, 
z. s., na Branně bezpečnostní den, který 
se bude konat v pátek 03.06.2022 na novo-
městském letišti.

Majetkoprávní úkony
» RM vzala na vědomí žádost p. [osobní 
údaj odstraněn] o pojmenování nově vy-
budované ulice ve Vrchovinách, ve znění 
přílohy tohoto bodu, a postupuje ji k pro-
jednání a následnému stanovisku Komise 
názvoslovné.

Rozvoj
» RM souhlasila se zjednosměrněním 
ul. Kosařova, se zachováním obousměrnos-
ti pro cyklisty v době případných uzavírek 
Husova náměstí, a pověřuje Odbor majet-
ku města získáním potřebného stanovení 
a realizací DZ v případech, kdy se bude ře-
šit uzavírka Husova náměstí.
» RM souhlasila, na základě předloženého 
protokolu o otevírání a hodnocení nabídek 
komisí pro otevírání, posouzení a hodnoce-
ní nabídek, se zadáním veřejné zakázky ma-
lého rozsahu „Oprava městského opevnění 
mezi domy č. p. 1234 a 1248 v Novém Městě 
nad Metují“ fi rmě HaServices, s. r. o., Huš-
těnovice 367, Huštěnovice, IČO: 04877551, za 
nabídkovou cenu 2.140.198,38 Kč vč. DPH.
» RM souhlasila s kácením stromů mimo 
les, 1 ks břízy bělokoré s obvodem kme-
ne 290 cm a 1 ks javoru mléče s obvo-
dem kmene 119 cm na p. p. č. 872/1, k. ú. 
Nové Město nad Metují, které se nacházejí 
v parku Jiráskovy sady, a to z důvodu špat-
né vitality stromů a rizika pádu, a pověřuje 
OMM zajištěním potřebných povolení a ve 
spolupráci s TS realizací pokácení stromu 
a provedení náhradní výsadby v lokalitě 
parku Březinky u parkoviště před bytovými 
domy vystavenými spol. FATO, a. s., na p. p. 

č. 666/1 a 666/2, k. ú. Nové Město nad Metu-
jí, 2 ks Acer platanoides „Emerald Queen”.
» RM uložila Odboru majetku města při-
pravit Dodatek č. 1 k SOD na „Demolici 
objektu čp. 142, v ul. Nerudova, Nové Měs-
to nad Metují“, která bude uzavřena mezi 
městem Nové Město nad Metují a fi rmou 
ANTISTAV, s. r. o., Chebská 38/5, Karlovy 
Vary, a to na posun termínu realizace srpen 
- říjen 2022, z důvodu možnosti využití ob-
jektu v č. p. 142 v ul. Nerudova pro případné 
umístění válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Různé
» RM souhlasila s účastí našeho města 
v celorepublikové akci „Ukliďme Česko“, kte-
rá se bude konat v sobotu dne 02.04.2022.
» RM schválila, dle protokolu o otvírání 
obálek s nabídkami, jako vítěze soutěže 
pro koupi vysokozdvižné plošiny Mercedes 
Benz (rok výroby 1990), z majetku města, 
p. Vladimíra Froma, Revoluční 72, Velký 
Osek, za nabídkovou cenu 202.000 Kč.
» RM vzala na vědomí obsah a vydání 
Zprávy o činnosti Městského úřadu Nové 
Město nad Metují za rok 2021.
» RM schválila účastenství města Nové 
Město nad Metují v rámci Smlouvy o vý-
půjčce nemovité věci uzavřené mezi Střed-
ní průmyslovou školou, Odbornou školou 
a Základní školou, Nové Město nad Metu-
jí, se sídlem Československé armády 376, 
549 01 Nové Město nad Metují, zastou-
penou ředitelkou Mgr. Klárou Barešovou 
a Oblastním spolkem ČČK Náchod, se síd-
lem Pražská 1759, Náchod, zastoupeným 
MUDr. Martou Markovou, uzavřené za úče-
lem umožnění ubytování uprchlíků z Ukra-
jiny v internátě Na Hradčanech.

ZastUPItELstVO Města č. 23
Zasedání ZM proběhlo dne 24. února 2022 
za účasti osmnácti zastupitelů. Jednání se 
konalo v Kině 70 od 16.00 do 20.20 hodin 
a na programu bylo 18 bodů.

Úvodní informace a vystoupení
» ZM vzalo na vědomí Zprávu vedení měs-
ta o stavu Nového Města nad Metují v roce 
2021, přednesenou ST a MST na zasedání 
ZM 23 dne 24.02.2022.
Mejetkoprávní úkony
» ZM uložilo ST zveřejnit minimálně na 

20 dní záměr města prodat spoluvlast-
nický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku st. 
p. č. 2127, jehož součástí je stavba - budova 
č. p. 926, ul. U Lípy v k. ú. Nové Město nad 
Metují.

Rozvoj
» ZM schvaluje Program obnovy objek-
tů historické či architektonické hodnoty 
města Nové Město nad Metují pro rok 2022, 
Pravidla pro fi nancování a poskytování do-
tace z rozpočtu města v rámci Programu 
obnovy objektů historické či architektonic-
ké hodnoty města Nové Město nad Metují 
č. 1/2022/PR. 
» ZM uložilo MST ve spolupráci s OMM 
předložit do dubnového ZM prověření dal-
ších variant řešení Kina 70 z hlediska eko-
nomického a prostorového.
» ZM odložilo odsouhlasení zadávacího ří-
zení na akci „Zpracování projektové doku-
mentace pro rekonstrukci přístavby ZŠ Kr-
čín v Novém Městě nad Metují“ na jednání 
ZM 24 (tj. dne 28.04.2022).

Různé
» ZM přijalo toto prohlášení: My, zastupi-
telé města Nové Město nad Metují, odsuzu-
jeme agresi Ruska proti Ukrajině. Chování 
a jednání představitelů Ruska v čele 
s prezidentem Putinem označujeme za 
nepřípustné, nepatřící do 21. století. Vy-
jadřujeme podporu obyvatelům Ukrajiny. 
Podporujeme nejvyšší odpovědné autority 
ČR, aby v rámci EU a NATO prosazovaly co 
nejdůraznější odpovědi na agresi Putino-
va Ruska proti Ukrajině, aby tento násilný 
vojenský vpád odsoudily nejen slovy, ale 
i činy.

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. Ne-
dílnou součástí zápisů ze zasedání ZM jsou 
anonymizované zvukové záznamy zasedání, 
které jsou rovněž k dispozici na městském 
webu. 

(EK)

Unikátní hodinky podpořily Ukrajinu
Město hodinek – tento přídomek potvrdily hned dvě novoměstské fi rmy, které se rozhodly podpořit Ukrajinu tím, co 
nejlépe umí, výrobou hodinek. Tradiční novoměstská značka PRIM se rozhodla vyrobit 10 kusů hodinek PRIM Pilot se 
symbolikou Ukrajiny. Celý výtěžek z jejich prodeje, což je 150.000 Kč, potom poslala na účet Člověk v tísni – SOS Ukraji-
na. Všech 10 kusů hodinek bylo vyprodáno během 4 minut. V Novém Městě nad Metují sídlí také fi rma Bohematic, která 
představila hodinky Graphic Suntar v ukrajinských barvách a s národním symbolem Ukrajiny na vteřince. Vyrobeny jsou 
exkluzivně pouze v jednom kuse, který ve spolupráci s časopisem Forbes vydražila v twiterové aukci za neuvěřitelnou 
částku 1.500.000 Kč pro Ukrajinu. Jsme hrdí, že srdce Města hodinek tiká pro správnou věc.

Michaela Mináriková
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Ukrajinské komunitní pondělky na Hradčanech

Ubytovna Hradčany se plní novými obyvateli

aktuální stav projektu opravy lávky pro pěší pod zámkem

Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Novém Městě nad Metu-
jí informuje o konání pravidelných schůzek se sociální pracovnicí 
pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří nyní žijí na Novoměstsku. Schůzky 
probíhají pravidelně, každé pondělí od 15.00 hod. na ubytovně 
v bývalém internátu Na Hradčanech. Sociální pracovnice je připra-
vena pomoci v řešení nejrůznějších životních situací, ať již napří-
klad poradenství ohledně dávek, nebo s konkrétní věcnou pomocí.

Dále je možné požadavky na materiální a potravinovou pomoc po-
slat přes tzv. kontaktní osoby na e-mail: vrzackova@novemestonm.
cz. Nezapomeňte uvést jméno a adresu, komu je pomoc určena.

Město Nové Město nad Metují nemůže zaručit zajištění a dodání 
všeho, ale bude se snažit pomoc zajistit.

Mgr. Denisa Plšková

Українські громадські понеділки на Градчанах
Департамент соціального захисту населення 
Новомиргородської міської ради інформує про проведення 
регулярних зустрічей із соціальним працівником для біженців 
з України, які зараз проживають у Новомосковську. Вони 
проходять регулярно, щопонеділка о 15.00 в гуртожитку 
колишнього інтернату на Градчанах. Соціальний працівник 
готова допомогти у вирішенні різних життєвих ситуацій, 
наприклад, консультації щодо пільг або з конкретною 
матеріальною допомогою.
Крім того, вимоги щодо матеріальної та продовольчої 
допомоги можна надсилати через так званих контактних осіб 
на електронну пошту: vrzackova@novemestonm.cz. Не забудьте 
вказати ім‘я та адресу, кому призначена допомога.
Міська влада не може гарантувати доставку і забезпечення 
всього, але буде намагатися забезпечити допомогу.

Mgr. Denisa Plšková

V sobotu 5. března 2022 v 8.00 hod. ráno se roztočila kola dobře 
namazaného stroje, jehož cílem bylo připravit důstojné bydlení 
pro příchozí maminky s dětmi z Ukrajiny, které u nás hledají bez-
pečí. Zapojilo se velké množství dobrovolníků a dárců, kteří spo-
lečně tvrdě pracovali, aby internát Hradčany proměnili v místo, 
kde jeho obyvatelé budou moci přečkat nejhorší chvíle a události, 
které sužují jejich domovinu. Díky nadšení a odhodlání všech zú-
častněných byl internát během jednoho jediného dne proměněn 
v útulné místo, kde budou moci maminky s dětmi přečkat těžké 
chvíle a věříme, že pro ně bude dočasným domovem s nádherným 
výhledem na naše krásné město. Celý projekt ubytování pro pří-
chozí z válkou zmítané Ukrajiny by zároveň nikdy nedostal šanci 
vzniknout, nebýt zapojení Oblastního spolku Českého červeného 
kříže Náchod, Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní 
školy, Nové Město n. Met., skautů a hasičů z Nového Města nad 
Metují. Děkujeme všem, kteří se zapojili a věříme, že noví obyva-
telé se na Hradčanech díky tomuto společnému úsilí budou cítit 
jako doma.

Michaela Mináriková

S blížící se turistickou sezónou se množí dotazy na aktuální stav 
ohledně lávky pro pěší pod zámkem. Situace kolem této důleži-
té přístupové cesty na oblíbenou vycházkovou trasu je poměrně 
komplikovaná, neboť kromě vyřešení přístupu k lávce přes sou-
kromé pozemky je nutné získat i souhlas od památkářů. 

K problematice se vyjádřil místostarosta města Libor Hovorka: 
„V současné době se na lávku pod zámkem zpracovává nová pro-
jektová dokumentace. Umístění lávky je navrženo mimo stávající 
umístění, neboť majitel dotčeného pozemku nedal souhlas s její 
výstavbou v původní pozici. Předpokládáme, že stavební povolení 
se nám podaří získat do počátku léta a vlastní realizace stavby 
proběhne do konce letošního roku.“

Michaela Mináriková
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taxi pro seniory – oblíbená služba funguje 
v Novém Městě nad Metují již dva roky

Zhoršený stav cyklostezky mezi Peklem a Ostrovy

Program obnovy objektů historické či architektonické 
hodnoty města je letos opět vyhlášen

Služba Taxi pro seniory v našem městě funguje již od února roku 
2020. Od té doby si u novoměstských seniorů získala velkou oblibu 
a o průkazku Taxi pro seniory si zažádalo již téměř 200 lidí. Jedná 
se o službu, která je určena lidem s trvalým pobytem v Novém 
Městě nad Metují, starším 65 let, a k jejímu využití opravňuje prá-
vě výše zmíněný průkaz Taxi pro seniory. O jeho vydání je možné 
žádat na Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Novém Městě 
nad Metují. Taxi kromě Nového Města nad Metují, včetně Krčína, 
Spů a Vrchovin, umožňuje výjezd také do Náchoda a Dobrušky, 
čímž je pro seniory zajištěna dopravní obslužnost zejména v rám-
ci nejrůznějších návštěv lékařů a zdravotnických zařízení, lékáren 
nebo obchodů se zdravotnickými a kompenzačními pomůckami. 
Dále je možné taxi využít pro návštěvu Městského úřadu v Novém 
Městě nad Metují, Úřadu práce, MSSS Oáza, pobočky České pošty 
v Novém Městě nad Metují či dokonce Okresní správy sociálního 
zabezpečení v Náchodě. V rámci území Nového Města nad Metují 
mohou být klienti také dopraveni na vlakové nádraží, autobusové 
zastávky, ke kadeřníkovi či na manikúru a pedikúru, za svými vol-
nočasovými aktivitami (Klub seniorů, knihovna, církevní zařízení, 

V poslední době jsme zaregistrovali dotazy na stav cyklostezky 
mezi lávkami pod Přibyslaví v souvislosti s těžební činností. Situa-
ce je komplikována majetkovými poměry, kdy pozemky pod cyklo-
stezkou patří soukromým vlastníkům. Jejich využití je ošetřeno ná-
jemní smlouvou mezi majiteli pozemků, kteří jsou zároveň majiteli 
přilehlých lesních pozemků, obcí Přibyslav a městem Nové Měs-
to nad Metují. Tato smlouva je platná od roku 2006 do roku 2026 
a stanovuje možnost těžby pro majitele přilehlých lesních pozem-
ků s následným provedením úklidu následků těžby. Obec Přibyslav 
potom zajišťuje údržbu povrchu cyklostezky a Technické služby 
města Nové Město nad Metují cyklostezku dvakrát ročně zametou.
Koncem února starosta města jednal se zástupcem těžařů, který 
ho ujistil, že kůrovcovou těžbu ukončí do dvou měsíců. Následky 
po těžbě po sobě uklidí a ve spolupráci s obcí Přibyslav povrch 
opraví. Následně cyklostezku Technické služby zametou.
Je velmi důležité poznamenat, že bez stávající smlouvy a takto 
nastaveného režimu by cyklostezka nikdy nemohla vzniknout. Vě-
říme, že nejpozději na letní sezónu bude cyklostezka připravena 

Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují na svém únorovém 
zasedání schválilo Program obnovy objektů historické či architek-
tonické hodnoty města Nové Město nad Metují pro rok 2022.
Dotace v rámci tohoto programu je poskytována na obnovu vnější 
části nemovitosti – obvodový plášť, fasáda a výplně otvorů, obno-
vu střechy - komín, krov, střešní krytina a statické zajištění. Celko-
vý objem fi nančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro 
rok 2022 činí 300 000 Kč. Maximální výše dotace pro jednoho ža-
datele je 100 000 Kč, přičemž maximální procentuální podíl dotace 
na celkových uznatelných výdajích akce je 30 %. Realizace prací 
obnovy musí proběhnout během letošního kalendářního roku.
Nově mohou z městského programu žádat i majitelé kulturních 

aj.), na nákupy nebo na hřbitov. O službu je ze strany seniorů velký 
zájem, v loňském roce bylo průměrně uskutečněno asi 34 jízd mě-
síčně, přičemž nejexponovanějšími měsíci byly červen, kdy bylo 
uskutečněno 57 jízd a listopad s 55 jízdami. Proto je služba ome-
zena na 10 jízd (včetně zpátečních) pro jednu osobu za měsíc. Pro-
vozní doba služby je stanovena na každý pracovní den od 7.00 hod.
do 14.00 hod., výjimečně, po předchozí domluvě, je možné využít 
odvoz i mimo provozní dobu. Za jednu cestu po Novém městě nad 
Metují zaplatí senior 20 Kč, v případě zpáteční jízdy a za dodržení 
čekací doby max. 15 minut potom 30 Kč. Pokud se senior neobejde 
bez doprovodu, bude mu účtováno taktéž 20 Kč, pokud se však 
jedná o doprovod osoby s průkazem ZTP/P, pojede v takovém pří-
padě zcela zdarma. Výjezd mimo naše město – do Náchoda nebo 
Dobrušky vyjde na 40 Kč, se zpáteční cestou při dodržení čekací 
doby potom na 70 Kč. Od 1. ledna 2021 má služba nového provozo-
vatele – Vodní záchrannou službu s. r. o., z Náchoda, objednání Taxi 
pro seniory je tedy v současné době možné na tel. čísle 491 421 544.

Michaela Mináriková

s upraveným povrchem. Do této doby bychom rádi požádali všech-
ny cyklisty, aby v postižených lokalitách (obecně na cyklostezkách 
a cyklotrasách vedoucích lesy) dbali zvýšené opatrnosti.

Michaela Mináriková

památek. Ke změně došlo také v případě provádění prací obnovy, 
kdy je nově umožněno provádět práce svépomocí, přičemž z dota-
ce budou hrazeny výdaje za použitý materiál. Prodloužila se také 
lhůta pro podávání žádostí o dotaci.
Žádost o dotaci je možné podávat od dubna do konce srpna, při-
čemž jejich hodnocení bude průběžné. 
Seznam oprávněných žadatelů, pravidla programu a veškeré pod-
klady jsou uveřejněny na webových stránkách města www.nove-
mestonm.cz v sekci O městě – Rozvoj města a území – Dotace na 
obnovu. Administrátorem programu je Oddělení rozvoje města.

Žaneta Marvánová, Oddělení rozvoje města
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aplikace v obraze
Jsme v situaci, kdy každý z nás chce být informovaný o nejaktuálnějších zprávách z našeho města. Už nějaký čas máme možnost používat 
mobilní aplikaci V OBRAZE, která vám umožňuje dostávat novinky a zprávy z města přímo do svého mobilního telefonu. Aplikace vás upozor-
ní na nově vložené zprávy. Stačí si stáhnout aplikaci podle postupu, který najdete na našich městských stránkách (www.novemestonm.cz).
Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny občany zcela zdarma. O mobilní aplikaci V obraze i o tom, jak si aplikaci stáhnout do svého 
mobilu, se dozvíte více na www.aplikacevobraze.cz.

Lucie Kunteová

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

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 

referent/ka Oddělení rozvoje města – projektový manažer pro oblast 
investiční výstavby Městského úřadu Nové Město nad Metují.
Předpokládaný termín nástupu: květen 2022 nebo dle dohody. Přihlášky podávejte do 15. dubna 2022.
Bližší informace podá Ing. Simona Vojnarová, vedoucí Oddělení rozvoje města, 
telefon: 491 419 695, mobil: 733 133 293, e-mail: vojnarova@novemestonm.cz. 
Více informací na www.novemestonm.cz/obcan/mestsky-urad/volna-mista/. 

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 

referent/ka Oddělení vnitřních věcí – referent spisové služby 
Městského úřadu Nové Město nad Metují.
Předpokládaný termín nástupu: červenec 2022 nebo dle dohody. Přihlášky podávejte do 13. dubna 2022.
Bližší informace podá Ing. Dagmar Kavanová, vedoucí Oddělení vnitřních věcí, 
telefon: 491 419 625, mobil: 605 201 099, e-mail: kavanova@novemestonm.cz.  
Více informací na http://www.novemestonm.cz/obcan/mestsky-urad/volna-mista/. 
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Mandl funguje už 20 let

Pojďme společně 
uklidit naše město 

Pokračujeme v oslavě 20. výročí existence Mandlu! Přinášíme další fotografi e, na kterých vám představíme dobu fungování klubu pro děti 
a mládež a aktuální podobu Centra prevence Mandl poskytující poradenské a preventivní služby.
Tentokrát jsme pro srovnání fotografi í z dob minulých a současnosti vybrali místnost, která vždy měla a nadále má svou specifi ckou funk-
ci. Dříve oddělená místnost klubu sloužila dětem a mládeži výhradně k hraní ping-pongu.
V současnosti je konzultační místností, kde pracujeme s našimi klienty individuálně, při práci s nimi využíváme různých kreativních 
technik a pomůcek (např. terapeutických karet, herního pískoviště). Herní koutek slouží malým dětem, pokud rodiče nemají možnost 
zajistit si na dobu konzultace hlídání. Potřeba zajistit klientům dostatečný pocit bezpečí a individuální přístup nás přiměla vybudovat 
ještě druhou konzultační místnost v prostorách klubu – pro možnost věnovat se více klientům najednou a odděleně (každý pracovník se 
věnuje jednomu klientovi).

Bc. Petra Pišlová, sociální pracovník centra

Po roce se naše město opět připojí k celorepublikové akci „Ukliď-
me Česko“, která se uskuteční v sobotu 2. dubna 2022 od 9:00 do 
12:00 h. Zapojte se s námi do této akce a pojďte uklidit různá místa 
našeho města. Uvítáme jednotlivce, ale také skupiny dobrovolníků 
s návrhy na konkrétní místa úklidu. Na akci se můžete přihlásit 
prostřednictvím internetových stránek www.uklidmecesko.cz, kde 
si můžete zvolit nejbližšího organizátora – v našem případě Nové 
Město nad Metují a úklid pod názvem „Pojďme uklidit naše město 
Nové Město nad Metují“. 

Jako základní stanoviště úklidu byl stanoven prostor před sokolov-
nou. Pokud si vyberete pro váš úklid jinou lokalitu v našem městě, 
rádi bychom vás požádali o sdělení této informace na tel. čísle 737 
237 230 nebo e-mailem: prokyskova@novemestonm.cz. Zde vám 
budou zodpovězeny i případné další dotazy.

Tato zpráva je důležitá pro zajištění dodání pytlů na odpadky 
a také pro zajištění odvozu sesbíraného odpadu. Pro další infor-
mace sledujte Facebook a web Nového Města nad Metují a hlášení 
městského rozhlasu.

 

 

 

Pojďme společně uklidit naše město  

Nové Město nad Metují 

2. dubna 2022 

Sejdeme se v 9 hodin 
před sokolovnou 

Pytle a rukavice zajištěny, 

nezapomeňte na pevnou obuv! 

Věra Prokýšková 

737 237 230 
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hovali specializovaní drážní hasiči až z České Třebové.
18.05.2022 v 09:05 hodin byla MP požádána o uspání jelena v Novo-
městské obůrce, neboť při vichřici jeho výběh poškodily popadané 
stromy. Následně z poškozeného oplocení si nebohý jelen namo-
tal do paroží popruhy, které musely být vyřezány. Vše se podařilo  
a jelen se po hodině nuceného spánku probudil. 
21.02.2022 v 19:25 hodin byla MP přivolána k pádu seniora v jed-
nom z bytů v ulici Českých bratří. Oznamovatelka uvedla, že pán leží 
na zemi a krvácí z hlavy. Jelikož byla rozrušená nedokázala uvést 
správnou adresu. Strážníci naštěstí správně byt vytipovali, seniora 
na místě ošetřili a předali do péče Záchranné zdravotní službě.
25.02.2022 ve 21:00 hodin byla MP přivolána ke rvačce několika 
osob, ke které došlo na autobusovém stanoviště Rychta. Strážníci 
na místě zklidnili situaci a dvě zraněné osoby předali do péče Zá-
chranné zdravotní službě. Celá událost je dále v šetření MP.
08.03.2022 v 07:01 hodin MP přijala urgentní žádost o spolupráci od 
Záchranné zdravotní služby. Ta přijala oznámení od malé holčičky, 
že její tatínek má nějaký zdravotní problém, bohužel se jí nepoda-
řilo udat úplně přesnou adresu. Proto jí dispečink ZZS poradil, ať 
vyběhne před dům a mává na projíždějící vozidlo MP. Vše se podaři-
lo, strážník si dívky všiml, doběhl do bytu a započal s poskytováním 
první pomoci. Samozřejmě také nahlásil přesnou adresu dispečinku 
ZZS. Muž byl následně předán do péče Záchranné zdravotní služby 
a převezen do nemocnice.
MP se v současné době rovněž dotýká situace ohledně uprchlíků 
z Ukrajiny. Úzce spolupracujeme s příslušnými odbory Městského 
úřadu a snažíme se vyjít maximálně vstříc. Již několikrát jsme rea-
lizovali převoz žen a dětí k registraci do Hradce Králové, zároveň 
spolupracujeme v rámci koordinace humanitárních sbírek apod.
V uplynulém těžkém období bohužel MP přišla o pracovnici, která 
pravidelně mnoho posledních let zajišťovala bezpečný přechod dětí 
na přechodu u ZŠ Krčín. Zpráva o jejím úmrtí, po krátké nemoci, 
nás velmi zarmoutila. Touto cestou bych jí alespoň takto symbolicky 
chtěl za veškerou práci pro Nové Město nad Metují poděkovat.  

Miloš Kratěna, vrchní strážník 

30 let Městské policie v Novém Městě nad Metují
21. března uplynulo 30 let od znovuzaložení Městské policie Nové 
Město nad Metují. Naše MP byla opětovně založena jako jedna  
z prvních v tehdejším Československu. Úmyslně zde uvádím slovo 
znovuzaložena, neboť Městská policie v dřívějších dobách na našem 
území historicky již byla, a to dokonce ještě v rozšířenější podobě. 
Dnes již téměř nenajdeme město nad 5 000 obyvatel, které by ne-
mělo svoji vlastní policii. 
V průběhu let se zvyšoval i rozsah pravomocí, zejména dle návrhů 
a připomínek měst a obcí. S větší  pravomocí stoupal i počet stráž-
níků. V době založení měla MP Nové Město nad Metují strážníky 3, 
kteří sloužili pouze v jedné osmihodinové směně. O víkendech se 
nesloužilo vůbec. Již v roce 1994 byl počet rozšířen na 4 strážníky, 
což umožnilo službu rozšířit na dvě osmihodinové služby v pracovní 
dny. O víkendech a v noci byla služba vykonávána pouze nahodile. 
K dalšímu rozšíření došlo v roce 2002, kdy počet strážníků stoupl na 
6, což umožnilo službu vykonávat ve 3 osmihodinových směnách, 
čímž byl již zajištěn nepřetržitý režim, ovšem některé noční služby 
(převážně začátkem týdne) se vypouštěly. Od roku 2007 bylo strážní-
ků 7 a ti již zajišťovali nepřetržitý režim neustále, kdy některé noční 
služby byly řešeny formou pohotovostí. V roce 2009 se naposledy 
rozšiřoval stav na 10 strážníků, kteří již zajišťovali nepřetržitý výkon 
služby. Roku 2011 se ustálil počet strážníků na 9 a tento stav trvá 
až do současných dní. Současný počet devíti strážníků je nejnižší 
možný pro zajištění nepřetržitého výkonu služby a obsluhu tísňové 
linky 156 pro ORP Nové Město nad Metují.
Současná MP již dávno není složkou, která by zajišťovala pouze přímý 

sledované období: 10.02.2022 – 10.03.2022
V tomto období MP řešila celkem 173 událostí. Dopravních přestup-
ků bylo řešeno 69, ostatní přestupky jsme zaznamenali v 1 případě.
Ve výše uvedeném období v Novém Městě nad Metují opět zazna-
menáváme pohyb osob, které obcházejí zejména starší spoluobča-
ny a pokoušejí se jim vnutit uzavření různých smluv. Upozorňujeme, 
že podomní prodej a nabízení služeb bez předchozího objednání je 
v Novém Městě nad Metují zakázaný. Pokud se s podobným chová-
ním setkáte, prosíme, bezodkladně upozorněte Městskou policii na 
tel. 605 201 093 nebo lince 156. Nejdůležitější je právě takové nekalé 
prodejce chytit a zastavit ještě před podpisem smluv. Již podepsané 
smlouvy MP anulovat nemůže, ale i tak se vám budeme snažit po-
radit, co s takovou smlouvou dělat, pokud máte pocit, že je pro vás 
nevýhodná. Děkujeme a buďte obezřetní, koho si do bytu pouštíte. 
Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
10.02.2022 v 02:43 hodin vyjížděla MP na žádost PČR ke rvačce ně-
kolika osob, ke které došlo v jednom z barů v ul. T. G. Masaryka. Na 
místě obě hlídky zklidnily situaci. Dvě zraněné osoby byly předány 
do péče Záchranné zdravotní služby. Celý případ je dále v šetření 
PČR. 
11.02.2022 v 09:55 hodin byla MP požádána PČR o spolupráci při 
vyšetřování vloupání do jednoho z obchodů na ul. Komenského. 
Strážníci provedli důkladnou analýzu městských kamer a povedlo 
se jim vytipovat pachatele, kterého následně PČR usvědčila. Nyní je 
obviněn z trestného činu a čeká jej soud.
17.02.2022  celé Nové Město nad Metují zasáhla vichřice, která dů-
kladně prověřila jak policii, tak hasiče. MP přijala v souvislosti se 
silným větrem celkem jedenáct různých oznámení. Ta byla odba-
vována podle závažnosti. Na Husově náměstí musela být dočasně 
uzavřená jedna boční ulička, stromy dále padaly na silnici 1/14 ve 
směru na Náchod, samozřejmě neprůjezdná byla i cesta do Pekla  
a místní komunikace v okolí Rezku. Právě na Rezku došlo i k drob-
nému poškození služebního vozidla MP, neboť jedna z větví doslova 
vypíchla mlhové světlo a poškodila jeho uložení. V dopoledních ho-
dinách se podařilo všechny komunikace opět zprůjezdnit. Dvakrát 
vítr převrátil semafory na náměstí Republiky, což mělo za násle-
dek jejich odpolední výpadek. Strážník ihned převzal řízení dopravy 
a vyrozuměl servis, který přivezl nové semafory a lépe je zajistil. 
Večer nám všem přidělávala starosti stoupající řeka Metuje, která 
byla celou noc monitorována a to jak přímo na monitoru, neboť na 
stanici MP je instalován program, který hlídá průtok vody, tak i pří-
mo v terénu, kde MP byla v kontaktu s obyvatelkou nejohroženější 
nemovitosti. Naštěstí čidla v Hronově ukazovala klesající hladinu, 
což naznačovalo, že nakonec k nejhoršímu v Novém Městě nad Me-
tují nedojde. Vše se potvrdilo a řeka u nás nedosáhla na nejvyšší 
třetí stupeň povodňové aktivity. Následující den již začala pozvolna 
klesat.   
17.02.2022 v 09:35 hodin, právě v době, kdy veškeré síly a prostředky 
byly zaměřeny na odstraňování následků vichřice, byla MP oznáme-
na dopravní nehoda na Osmě, při které nákladní vozidlo narazilo 
do mostu. Hlídka MP se na místo dostavila jako první ze zasahují-
cích složek. Na místě byla zjištěna úplně neprůjezdná vozovka, dů-
ležité bylo, že řidič byl nezraněn, ale co nebylo dobré byl fakt, že 
ochranná mostní traverza spadla na vozovku a nákladní kontejner 
byl „zakousnutý” v mostní konstrukci. MP ihned přes tísňovou linku 
požádala o zastavení drážní dopravy. Následně po dojezdu dalších 
zasahujících jednotek odjela MP do Černčic, kde provedla úplnou 
uzavírku vozovky. Drážní doprava byla zastavena po dobu tří hodin 
a silniční dokonce po dobu čtyř hodin, než se podařilo vše uvést, 
alespoň do provizorního provozuschopného stavu. Na místě zasa-

Městská policie Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156 (dále MP)
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kteří byli ve vedení a zastávali post vrchního strážníka:
1992 – 1994 Radomír Tříska
1994 – 2007 Bc. Igor Fucyman (dosud aktivně sloužící, což z něho 
dělá jednoho ze služebně nejstarších strážníků v ČR)
2007 – 2011 Petr Čermák
2011 – 2015 Ing. Petr Kubala
2016 – dosud Miloš Kratěna

Jedním z nejviditelnějších prvků MP je služební vozidlo, všechna 
(krom prvního - Lada: 1992 – 1994) můžete vidět na přiložených 
fotografi ích.
Zároveň bych vás rád pozval dne 10.09.2022 od 11:00 h. do 16:00 h. 
na prohlídku, kdy bude zcela mimořádně v rámci akce Dny Evrop-
ského dědictví, otevřena služebna Městské policie pro veřejnost. 
Rád vás v našich prostorech provedu a ukážu kamery, radary a další 
specializované vybavení tzv. z druhé strany.   

Miloš Kratěna, vrchní strážník 

výkon služby. Máme ve správě parkovací automaty, rozsáhlou sít ka-
mer a radarů. Umíme bezpečně uspávat zvířata, zajišťujeme záchyt-
ný útulek i přepravu těchto zvířat. Ve vozidle krom základní výbavy 
vozíme i životy zachraňující defi brilátor, jsme schopni provést zásah 
s řetězovou pilou, či zajistit kontaminovaný materiál, jakým jsou 
například injekční stříkačky apod. Za 30 let své existence MP mu-
sela učinit spoustu represivních kroků, zde mám na mysli zejména 
blokové pokuty, či zákazy určité činnosti, všechny tyto kroky mají za 
cíl zabezpečit veřejný pořádek a zvyšovat bezpečnost občanů. Tato 
činnost činí z MP silně nepopulární složku, zejména s přihlédnutím 
k faktu, že těžko se v našem městě bude hledat rodina, ve které 
by její příslušník nedostal od MP pokutu. Nové Město nad Metu-
jí vždy patřilo k bezpečným místům pro život. Základním úkolem 
MP pro příští léta je tento standard nejen udržet, ale pokud možno 
i vylepšit. 
V řadách Městské policie Nové Město nad Metují se vystřídalo mno-
ho strážníků, za všechny bych zde alespoň rád zmínil ty strážníky, 

Favorit: 1994 – 2002

Dodge: 2008 – 2011

Druhá Octavia: 2019 – dosud Základní znak MP a znaky MP NM od roku 1992 po současnost

Fabia: 2002 – 2008

První Octavia: 2011 – 2019
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1. února – 8.14 h. - dopravní nehoda, Nové Město n. Met. ul. Studýnka.
1. února – 13.43 h. - otevření domu, Nové Město n. Met., ul. Nahořanská.
2. února – 11.54 h. - otevření os. automobilu, Nové Město n. Met., 
ul. Nad Stadionem.
4. února – 23.13 h. - planý poplach (požár ve výrobní hale), Dob-
ruška, ul. Pulická.
11. února – 09.47 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Malecí.
11. února – 19.05 h. - otevření domu, Šonov-Provodov.
12. února – 10.13 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., 
ul. T. G. Masaryka.
13. února – 10.24 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met., ul. Pekelská.
15. února – 06.11 h. - záchrana osoby za pomoci automatizované-
ho externího defibrilátoru, Nové Město n. Met., ul. Družstevní.
17. února – 07.33 h. - odstranění stromu z komunikace, Vrchoviny 
(směr Náchod).
17. února – 07.40 h. - odstranění stromů z komunikace, Vrchoviny 
(směr Přibyslav).
17. února – 08.27 h. - odstranění spadlého stromu, 
Nové Město n. Met., Husovo nám.
17. února – 08.39 h. - odstranění stromů z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Peklo).
17. února – 08.53 h. - zabezpečení utržené střechy, 
Nové Město n. Met., nám. 17. listopadu.
17. února – 09.53 h. - dopravní nehoda, Nové Město n. Met., 
ul. Černčická.
17. února – 10.56 h. - strom hrozící pádem na vozovku, 
Nové Město n. Met., ul. Ve Vilách.
17. února – 11.18 h. - odstranění stromů z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Peklo).
17. února – 14.36 h. - odstranění nebezpečných stavů, 
Nové Město n. Met., ul. Pod Výrovem.
17. února – 15.08 h. - uvolněné plechy ze střechy, 
Nové Město n. Met., ul. Rašínova.
17. února – 17.09 h. - zabezpečení utržené střechy, 

Nové Město n. Met., ul. Nahořanská.
19. února – 17.40 h. - záchrana osoby za pomoci automatizované-
ho externího defibrilátoru, Nové Město n. Met., ul. Johnova.
21. února – 12.49 h. - planý poplach (dopravní nehoda hlášená 
systémem e-call), Vysokov.
26. února – 14.00 h. - požár vytrhaných kořenů, 
Nové Město n. Met. (směr Vrchoviny).

Výjezdy jednotky, tel.: 491 471 150 nebo tísňové volání 150

h a s i č i  n o v é  m ě s t o  n a d  m e t u j í

Galakoncerty Novoměstské filharmonie
Vážení posluchači, s radostí vám oznamujeme, že pro vás připra-
vujeme 4. a 5. června 2022 unikátní koncerty, na kterých završíme 
společně naši 25letou spolupráci. Na pódiu bude hrát pro vaše 
potěšení veliké hudební těleso složené ze současných a bývalých 
členů Novoměstské filharmonie. 
Před čtvrt stoletím nám bylo velikou ctí navázat na tradici Komor-
ního orchestru ZUŠ B. Smetany a jeho bývalého dirigenta Duša-
na Vrchoslava. Pokračovali jsme v jeho započaté práci a vedli 25 
let toto vynikající hudební těleso, které se postupně zvětšovalo 
až do podoby Novoměstské filharmonie. Prožili jsme s muzikanty  
a s vámi, posluchači, nezapomenutelné životní zážitky, strhující 
moc hudby na koncertech, mnohá vítězství na mezinárodních sou-
těžích, zahraničních turné a navázali krásná hudební přátelství. 
Jak již víte, tak na konci školního roku jsme se rozhodli skončit ve 
vedení orchestru z důvodu nutnosti si ve svém životě ušetřit čas 
na péči o své stárnoucí rodiče, ale v kultuře a školství Nového Měs-
ta nad Metují budeme rádi pracovat i nadále, v rámci hudebního 
vzdělávání žáků v ZUŠ B. Smetany. Nadešel čas, kdy máme před se-
bou poslední čtyři koncerty s Novoměstskou filharmonií, na které 

se velmi těšíme a věříme, že si je všichni společně užijeme. Potom 
s nadějí předáme Nofi novým vedoucím, kteří se budou jistě vě-
novat orchestru a hudbě se stejným zápalem jako celé ty roky my.
Jistě jste zvědaví, co za hudební lahůdky jsme si pro vás připravili 
na Galakoncerty Nofi. Vězte, že program bude opravdu pestrý, je-
likož je symbolicky složen z výběru toho nejlepšího, co Nofi hrála 
pod naším vedením. Zatančíte si s námi při poslechu tempera-
mentní mexické skladby Danzón, skane vám po tváři slza při do-
jemné melodii ze Schindlerova listu, budete se cítit majestátně při 
Dvořákově „Novosvětské“, ale také se můžete těšit, že se projedete 
na koni se Sedmi statečnými a budete putovat Mordorem i Krajem 
s Pánem prstenů…
Předprodej na novoměstské koncerty bude zahájen 1. května 2022 
v 9.00 h. online na www.mestskyklub.cz nebo osobně v IC Nové 
Město nad Metují. Více na www.nofi.cz.
Milí posluchači, těšíme se na hudební a lidský zážitek, který nás 
společně čeká v novoměstské sokolovně na Galakoncertech Nofi! 

Za Novoměstskou filharmonii Irena a Jaroslav Rybáčkovi

Železná sobota
Sbor dobrovolných hasičů s Technickými službami opět 

provedou svoz sběr železného šrotu a vysloužilých 
elektrospotřebičů. Tentokrát máte možnost nepotřebné 

železo (zbavené nekovových dílů) a kompletní 
elektrospotřebiče připravit před dům v sobotu 9. dubna 

2022 nejpozději v 8 h. ráno odkud ho hasiči odvezou. Na šrot 
umístěný v nepřehledném místě je raději upozorněte na 

tel. 491 471 150. Starším lidem jsou hasiči ochotni těžké kusy 
pomoc vynést.
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KULTURNÍ PŘEHLED [ DUBEN 2022 ]
Nové Město nad Metují

Připravilo Městské informační centrum Nové Město nad Metují.
Husovo náměstí 1225. Tel. 491 472 119. www.infocentrum-nmnm.cz

VÝSTAVY

CO NEPROPÁSNOUT?

LETNÍ KONCERTY

13. 4. – 18 hod. – Městská knihovna7. 11. – 18 hod. – Městská knihovna

Městské informační centrum
Nové Město nad Metují

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

2. ročník oslavy jídla spojeného s uměním na zámku
v Novém Městě nad Metují. Tentokrát mimořádně 
ve spojení s akcí ZUŠ Open na Husově náměstí.

www.foodartfestival.cz

1. 6. – zámek rod. Bartoň-Dobenín

FOOD ART FESTIVAL & ZUŠ OPEN

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Tradiční akce pro nejmenší v doprovodu rodičů. 
18:00  Veselé hry s pejskem a kočkou
19:00  Loutková pohádka, svatojánské ohně
Možnost opékání. Vstup je volný, konec akce ve 20 hod.

www.knihovnanm.cz

19. 6. – 18 hod. – zahrada Městské knihovny

SVATOJÁNSKÁ NOC

Na Husově náměstí vždy od 16 hod.

4. 8.   KOALA (hudba k tanci)
11. 8.   JIMMY BOZEMAN & THE LAZY PIGS (USA)
18. 8.   TOMY OPOČNO (country)
25. 8.   STAVOSTROJKA (dechová hudba)
1. 9.   JAROSLAV HUTKA (folk)

www.mestskyklub.cz

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Týdenní cyklus přednášek, divadel a koncertů.
www.akademicketydny.cz

do 5. 8. – chata Horalka, Sněžné v OH

AKADEMICKÉ TÝDNY

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Koncert vážné hudby v malém sále zámku.
www.zameknm.cz

5. 7. – zámek rodiny Bartoň-Dobenín

LETNÍ INTERPRETAČNÍ KONCERTY

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY
Vystoupí Dětský pěvecký sbor Terénní berušky ZŠ Krčín
a smyčcový orchestr Archi con Brio ZUŠ Bedřicha Smetany 
Nové Město nad Metují. V průběhu koncertu proběhne vyhlášení 
fotosoutěže „Zámek okem fotografa”.

www.zameknm.cz

30. 11. – 17 hod. – zámek rodiny Bartoň-Dobenín 

ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

ź Bohatý kulturní program na Husově náměstí
ź Přehlídka činnosti novoměstských spolků
ź Speciální kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu
ź Výstava Velikonoce v muzeu a Kam až... v Galerii Zázvorka

www.mestskyklub.cz

13. 4. – 10–17 hod. – Husovo náměstí

BRÁNY MĚSTA DOKOŘÁN 
+ ZÁMECKÉ TRHY S PŘEHLÍDKOU AUTO 
A MOTO VETERÁNŮ (KHV METUJE)

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY
36. ročník hudebního festivalu. Hlavní koncerty:
11. 5. – 18 hod. SEDLÁČKOVO KVARTETO na zámku
18. 5. – 19:30 hod. INFLAGRANTI v Kině 70
26. 5. – 18 hod. NOFI A KÁCOV v sokolovně

předprodej na www.mestskyklub.cz

11. 5. – 1. 6. – různá místa

SMETANOVSKÉ DNY

koncerty // divadla
muzikály // sport

www.infocentrum-nmnm.cz

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna12. 9. – 9:30 hod. – zámek rodiny Bartoň-Dobenín

ZÁMECKÉ TRHY /
KASTELÁNSKÉ PROHLÍDKY /
PŘEHLÍDKA AUTO A MOTO VETERÁNŮ

Uměleckořemeslné trhy, kastelánské prohlídky zahrad 
a špýcharu, veteráni, vstup na věž Máselnici zdarma.

www.zameknm.cz

DO TANCE
1. 2. – 20 hod. – krčínská sokolovna
TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES SDH KRČÍN

7. 2. – 20 hod. – hasičská zbrojnice České Meziříčí
HASIČSKÝ PLES

14. 2. – 20 hod. – Orelna Šonov
HASIČSKÝ PLES

15. 2. – 20 hod. – novoměstská sokolovna
HASIČSKÝ PLES (hraje skupina X-Band)

15. 2. – 14 hod. – KINO 70
TANEČNÍ ODPOLEDNE (hraje Honza Staněk)

15. 2.  – 20 hod. – krčínská sokolovna
3. KRČÍNSKÝ PLES (rezervace vstupenek na tel. 777 952 122)

21. 2. – 19 hod. – školní restaurant Pyramida
31. NOVOMĚSTSKÝ PLES

www.infocentrum-nmnm.cz

koncerty // divadla
muzikály // sport

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

27–31. 7. – Městská knihovna
LETNÍ ANTIKVARIÁT
Výprodej vyřazených publikací. Cena za knihu 5 Kč / kus.

září–listopad – KINO 70
DIVADELNÍ PODZIM
30. 9.  Půjčka za oplátku (NODIVSE)
19. 10. Enigmatické variace (Martin Stránský, Jan Maléř)
10. 11. Velké lásky v malém hotelu (agentura Háta)

Předprodej bude zahájen 1. 6. 2020 od 9 hod. v Městském klubu, 
IC a na www.mestskyklub.cz

Kultura Nové Město
nad Metují a okolí

2. 4. – 10–16 hod. – zámek rodiny Bartoň-Dobenín
OTEVŘENÍ ZÁMKU DO TURISTICKÉ SEZÓNY

2. 4. – 15 hod. – Městská knihovna
SETKÁNÍ S BÁBOVKOU NA TÉMA HISTORIE 
KOLEM NÁS (přednáší Bc. Richard Švanda, vstup volný)

2. 4. – 15 hod. – KINO 70
O PRASÁTKU  (loutková pohádka)

4. 4. – 9 hod. – Městská knihovna
DOPOLEDNÍ ČTENÁŘSKÝ KLUB

5. 4. – 9 hod. – Městská knihovna
DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ A JEJICH RODIČE

6. 4. – 9–17 hod. – KINO 70
VELIKONOČNÍ TRHY

9. 4. – 18 hod. – Orelna Šonov
KULTURNÍ VEČER PRO ŽENY + TANEČNÍ ZÁBAVA

15.–18. 4. – 10–16 hod. – zámek rodiny Bartoň-Dobenín
VELIKONOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU

19. 4. – 19 hod. – KINO 70
MOTANI: EXPEDICE BORNEO (cestovatelská přednáška)

20. 4. – 19 hod. – KINO 70
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU (divadelní společnost Háta)

30. 4. – Zábavní areál ZA HUMNY, Vršovka
ČARODĚJNICE (zapálení vatry, ohňostroj, občerstvení) 

Konání akcí je závislé na příznivé 
epidemiologické situaci.
Prosím, ověřte si vše na webu pořadatelů, nebo 
kontaktujte IC na tel. 491 472 119.

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA
listopad 2020 – leden 2021 Jaromír E. Brabenec / výběr z tvorby

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
15. 3. – 30. 4. Skupina neprofesionálních
   výtvarníků Nové Město nad Metují

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA
3. 2. – 2. 4.   Bogusław Michnik – fotografie
3. 2. – 2. 4.   Městská galerie Zázvorka
   2010–2021 
    (ohlédnutí za uplynulými
   11 lety činnosti galerie)
9. 4. – 12. 6.  Klub konkretistů Hradec Králové

3. 3. 2021 – 19 hod. – KINO 70

BRATŘI EBENOVÉ

Nový termín. Vstupenky zůstávají v platnosti.
www.mestskyklub.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Chcete tento přehled
dostávat do e-mailu?

Kontaktujte nás na
info@muzeum-nmnm.cz

9. 9. – 17 hod. – Městská knihovna

MĚSTO NA SKÁLE

Křest nové fotografické knihy o Novém Městě nad Metují za 
účasti autorů (Radovan Krtička, MUDr. Petr Minařík, Petr Vlček) 
a zástupců města. Cena publikace 450 Kč. 

www.knihovnanm.cz

1. 3. – 9 hod. – Městská knihovna

DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
A JEJICH RODIČE

Setkání uprostřed inspirativních knížek. Budeme si povídat 
a hrát. Určeno pro děti od 1 do 4 let s doprovodem. Přijďte 
v úterý 1. 3. mezi 8:45 a 9:00, kdy pro vás knihovnu extra 
otevřeme. Plánovaný konec je v 10 hod. Vstup je volný.

www.knihovnanm.cz

30. 4. – 8 hod. – u sochy Jana Černčického

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Procházka (4 km) zaměřená na ptačí druhy a hajní květenu.
S sebou: dalekohled, případně atlas ptáků a rostlin.

www.arocha.cz

koncerty // divadla
muzikály // sport

www.infocentrum-nmnm.cz

dubnové neděle – 14 hod. – KINO 70

TANEČNÍ ODPOLEDNE

3. 4. Duo Antares, Lenka a Jan Staněk,
10. 4. Honza Staněk ml., 24. 4. Stavostrojka.

www.mestskyklub.cz

22. 2. – 19 hod. – KINO 70

SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Martina Hudečková a Vladimír Kratina v divadelní komedii. 

www.mestskyklub.cz

26. 2. – 18 hod. – Městská knihovna

GENDER ISTANBULSKÁ ÚMLUVA
Přednáší JUDr. Daniel Bartoň, LL.M., Ph. D. 

www.knihovnanm.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM
1. 3. – 19. 6.  Staré Nové Město nad Metují   
   (výstava fotografií a pohlednic)

ZÁMEK RODINY BARTOŇ-DOBENÍN
1.– 29. 4.  Pavel Rejtar: Z mé tvorby
23. a 24. 4.  Výstava vláčků

MĚSTSKÝ ÚŘAD – GALERIE NA SCHODECH
1. 3. – 30. 4.  Co často chybí   
   (výstava fotografií J. Kujala a R. Němečka)

8. 4. – 9–17 hod. – Merkur

VELIKONOČNÍ PÁTEK NA MERKURU
Prodej cukroví, aranžmá a drobné občerstvení.

www.skolynome.cz

23. 4. – 10–18 hod. – Husovo náměstí

BRÁNY MĚSTA DOKOŘÁN
Stánky novoměstských spolků, pouťové atrakce, zámecké trhy, 
kastelánské prohlídky zámeckých zahrad, auto a moto veteráni.

www.mestskyklub.cz
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Výstava prací členů Skupiny neprofesionálních výtvarníků
Nové Město nad Metují

Potrvá do 30. 4. Bude zakončena dernisáží, která proběhne v pátek
29. 4. od 16.30 hodin. Vše ve společenském sále knihovny, vstup je volný.

 
Setkání s bábovkou na téma Historie všude kolem nás

Jarní bábovka připomíná naši regionální historii. Hostem bude Bc. Richard Švanda.
Zveme vás v sobotu 2. 4. od 15 hodin do společenského sálu knihovny.

Vstup je volný.
 

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

číst a povídat si o tom. V pondělí 4. 4. od 9 hodin dopoledne v klubovně.
 

Dopoledne pro nejmenší a jejich rodiče
Zveme vás na setkání uprostřed inspirativních knížek. Budeme si povídat a hrát.

Určeno pro děti od 1 do čtyř let s doprovodem.
Přijďte v úterý 5. 4. mezi 8.45 a 9.00, kdy pro vás knihovnu extra otevřeme.

Plánovaný konec je v 10.00. Vstup je volný, těšíme se na vás!
 

Čarodějnice v knihovně
V sobotu 30. 4. zveme mladší děti a jejich rodiče na zábavné odpoledne
na zahradě knihovny. Soutěže, zábava, opékání. Začínáme v 16 hodin,

předpokládaný konec do 19 hodin. Vstup je volný.

Duben 2022
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Tipy ke čtení
Pro děti

Pro dospělé

Čarodějnice
v knihovně

V sobotu 30. 4. zveme mladší děti a jejich rodiče
na zábavné odpoledne na zahradě knihovny.

Soutěže, zábava, opékání.
Začínáme v 16 hodin,

předpokládaný konec do 19 hodin.
Vstup je volný.

 

Rozvoz knih
KAŽDÉ

LICHÉ ÚTERÝ
pro

registrované čtenáře

VYBERTE SI KNIHY
www.knihovnanm.cz

OBJEDNEJTE 
biblio@knihovnanm.cz 

tel: 491 470 247

Hurá! Čtení!

 seniorům
a hendikepovaným
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Výstava prací členů
Skupiny neprofesionálních výtvarníků 

 Nové Město nad Metují

Potrvá od 15. 3. do 30. 4. 2022
Bude zakončena dernisáží,

 která proběhne v pátek   29. 4. od 16.30 hodin.
Občerstvení a hudba zajištěny.

Vše ve společenském sále knihovny, vstup je volný.

www.kino70.cz

pá
pá
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so
so
ne
ne
ne
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út
út
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čt

  1. 4.
  1. 4.
  2. 4.
  2. 4.
  2. 4. 
  3. 4. 
  3. 4.
  3. 4.
  4. 4.
  4. 4. 
  5. 4.
  5. 4.
  5. 4.
  6. 4.

  7. 4.
  
  7. 4.

Ježek Sonic 2
Cyrano
Ježek Sonic 2
Známí neznámí
Morbius
Ježek Sonic 2
Cyrano
Známí neznámí
Morbius
Poslední závod
Tajemství staré bambitky 2
Ježek Sonic 2
Olga
Fantastická zvířata:
                 Brumbálova tajemství
Fantastická zvířata:
                 Brumbálova tajemství
Stínohra

17:30
20:00
16:00
18:00
20:00
10:00
17:30
20:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
19:00

17:00

20:00

pá
pá
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so
ne
ne

ne
po
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út
út
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  8. 4.
  8. 4.
  
  9. 4. 
 
  9. 4. 
10. 4.
10. 4.

10. 4.
11. 4. 
11. 4.
12. 4.
12. 4.
12. 4.
13. 4.

Ježek Sonic 2
Fantastická zvířata:
                 Brumbálova tajemství
Fantastická zvířata:
                 Brumbálova tajemství
Morbius
Příšerákovi 2
Fantastická zvířata:
                 Brumbálova tajemství
Známí neznámí
Ježek Sonic 2
Známí neznámí
Napoleon - ve jménu umění
Stínohra
Napoleon - ve jménu umění
Fantastická zvířata:
                 Brumbálova tajemství

17:30
20:00

17:00

20:00
10:00
17:00

20:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
20:00

Klub fotografů Nové Město nad Metují spolku Poznávání 

Zámek rodiny Bartoň-Dobenín Nové Město nad Metují 

Městský klub v Novém Městě nad Metují 

PAVEL REJTAR  
Z MÉ TVORBY 

1. – 29. dubna 2022 
Galerie Za pokladnou  
Zámek rodiny Bartoň-Dobenín Nové Město nad Metují 

Otevřeno podle pracovní doby Zámku
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Zámek rodiny Bartoň-dobenín zahajuje sezónu 2022
Novoměstský zámek v letošní turistické sezóně přivítá své první 
návštěvníky v sobotu 2. dubna. V tomto měsíci bude památka ote-
vřena vždy o víkendech od 10 do 16 hodin. V případě příznivého 
počasí bude přístupna také zámecká zahrada spolu s lipovou ale-
jí vedoucí ke věži Zázvorka. Zájemcům o prohlídky zpřístupníme 
okruh „Zámecké interiéry“. Interaktivní prohlídkový okruh „Od 
půdy po sklep“ bude možné navštívit na objednávku. O velikonoč-
ních svátcích otevřeme také na Velký pátek 15. dubna a na Veli-
konoční pondělí 18. dubna – milým bonusem při prohlídce bude 
návštěva zámecké kaple, která je běžně nepřístupná.
Zároveň rádi avizujeme, že letos bude po „koronavirové pauze“ na 
zámeckém nádvoří opět k dispozici volně přístupné piano, foto-
pointy a veřejná mini knihovna, která je provozována ve spolupráci 
s Městskou knihovnou v Novém Městě nad Metují.

Zámecké novinky
Pro naše malé návštěvníky jsme připravili nové zábavné aktivity. 
Jedná se například o hrabání ornamentálních vzorců ve štěrku na 
zámeckém nádvoří a skládání velkého dřevěného puzzle s moti-
vem zámku.
Další zajímavostí je také oblíbený „kissing-point“ (místo polibku), 
jehož přesné umístnění si necháme záměrně pro sebe… Všichni 
zamilovaní si jej jistě v zámecké zahradě najdou.
Od května do října budete mít možnost v rámci běžné prohlídky 
interiérů obdivovat půvabnou krásu perníčků z dílny PhDr. Dany 
Holmanové, držitelky ocenění „Nositelka tradice“.

Na co se letos můžete těšit
Také náš zámek se, vzhledem k vládním opatřením, neobešel v mi-

nulých letech bez omezení. Pevně však věříme, že letošní sezóna 
už bude úplná.
Již nyní se můžete těšit na dubnové a zářijové oblíbené zámecké 
trhy, kastelánské prohlídky, přehlídky auto a moto veteránů, vý-
stavu vláčků či červencovou prezentaci kaktusů a sukulentů… Léto 
ukončíme zámeckou nocí, při které se budete moci i bát... Koncem 
roku nás pak tradičně čeká výstava Vánoce s květinou a Adventní 
benefi ční koncert.

V Galerii Pod Žebrovkou se na letní měsíce „zabydlí“ půvabná vý-
stava „Staré časy kojenců a batolátek“, která představí exponáty 
z obsáhlé soukromé sbírky paní Jany Krásové.
V Galerii Za Pokladnou a v arkádě budou přes sezónu k vidění roz-
manité výstavy fotografi í, uměleckých děl nebo dokonce i plecho-
vek od nápojů.

Nezapomněli jsme ani na školní kolektivy, které si mohou zpestřit 
výuku pomocí některé z našich edukačních prohlídek zámku.
A pokud budete chtít „složit hlavu“ přímo na zámku, i to je možné. 
Už přes 10 let nabízíme možnost romantického ubytování v našich 
krásných zámeckých apartmá. Ubytování je navíc za stejné ceny 
jako v roce 2021. A rádi vám vystavíme i poukaz jako dárek pro Vaše 
blízké. O jednotlivých událostech vás budeme průběžně informo-
vat zde ve Zpravodaji a na našich sociálních sítích.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Za rodinu Bartoň-Dobenín a Správu zámku Vám hezké jaro přeje
Ondřej Daněk a Anna Knappová
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ČSO ve spolupráci s A Rocha - Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.  
a ZO ČSOP JARO Jaroměř a Církev bratrská 

Vás srdečně zve na sobotní dopolední ornitologicko – 
botanickou procházku okolím Nového Města nad Metují 

Vítání ptačího zpěvu 
30. dubna 2022 od 8 hodin 

• Sraz je v Novém Městě nad 
Metují na Husově náměstí 
před sochou Jana 
Černčického z Kácova. 

• Při procházce městem a jeho 
okolím (cca 4 km) si budeme 

všímat především zdejších 
ptačích druhů a bohaté hajní 
květeny. 

• Na trase proběhne odchyt       
a kroužkování ptáků          
(pod vedením ornitologa 
Vojty Volfa). 

 
• Akce je určena pro rodiny s dětmi a všechny přátele 

přírody. 
• S sebou doporučujeme vzít dalekohled, případně atlas ptáků 

či rostlin. 
psvetlik@arocha.cz,  www.arocha.cz 

tel: 775 042 228, 603 959 813 

Š k o l y  a  Š k o l s k á  z a Ř í z e n í

Zápis dětí k povinné školní docházce
Podle školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 
30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K zápisu tedy musí přijít rodiče, resp. zákonní zá-
stupci, s dětmi, které se narodily v rozmezí 1. 9. 2015 až 31. 8. 2016. V Základní škole Komenského se zápis koná ve čtvrtek 7. a v pátek 
8. dubna 2022, v Základní škole Malecí a v Základní škole Krčín se zápis koná ve čtvrtek 21. a v pátek 22. dubna 2022. Bližší informace 
o zápisu budou včas vyvěšeny na viditelných místech přímo ve školách a na stránkách školy. V případě, že rodič uvažuje o odkladu 
povinné školní docházky, je nutné o toto požádat ředitele školy a spolu s žádostí přiložit doporučující posouzení příslušného škol-
ského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Bc. Iveta Habrová, Oddělení školství, kultury a sportu

m a t e Ř s k é  Š k o l Y
MatEŘsKÉ ŠKOLY INFORMUJÍ
Všechny zájemce zveme na Dny otevřených dveří novoměstských 
mateřských škol. Můžete se seznámit s prostory jednotlivých škol, 
se zaměstnanci, zahradou. Vaše děti si mohou pohrát a vy se mů-
žete informovat.
dny otevřených dveří v mateřských školách budou v následujících 
termínech:
Mateřská škola Na Františku 845 - středa 13. dubna 2022,
8 – 11 a 14 – 16 hodin
Mateřská škola Pod Výrovem 106 - středa 13. dubna 2022
(Odloučené pracoviště MŠ Na Františku), 8 – 11 a 14 – 16 hodin
Mateřská škola Rašínova 600 - středa 6. dubna 2022 
8 – 11 a 14 – 16 hodin

Mateřská škola Krčín – středa 20. dubna 2022 
(ZŠ a MŠ Krčín), 8 – 11 a 14 – 16 hodin
Mateřská škola Vrchoviny - středa 20. dubna 2022
(Odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Krčín), 8 – 11 a 14 – 16 hodin

Zápis do Mateřské školy Na Františku 845 a Rašínova 600 bude 
v úterý a středu 10. a 11. května 2022 od 7 do 16 hodin. 
V Mateřské škole Krčín a Vrchoviny bude zápis ve středu 10. května 
2022 od 7 do 16 hodin.
Pro odloučené pracoviště MŠ Pod Výrovem bude zápis v MŠ Na 
Františku.

Za ředitelky mateřských škol
Hana Kavková
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m a t e Ř s k á  Š k o l a  n a  f r a n t i Š k u

MŠ Na Františku vás zve na
den otevřených dveří
» středa 13. dubna 2022 v čase 8 – 11 hodin a 14 – 16 hodin
V každé třídě budou pro vaše děti připraveny zábavné činnos-
ti nebo úkoly, kterými je rády provedou paní učitelky. Podívat se 
můžete i na naši školní zahradu nebo do tělocvičny.
FaNy odpoledne vždy od 14:30 do 16 hodin
» úterý 26. 4. 2022 v tělocvičně MŠ
» úterý   3. 5. 2022 dle počasí v tělocvičně, třídě nebo na zahradě MŠ
» úterý 24. 5. 2022 dle počasí v tělocvičně, třídě nebo na zahradě MŠ
Zábavná odpoledne pro všechny děti, které si chtějí pohrát v naší 

tělocvičně, třídě nebo na zahradě (dle počasí), kde si paní učitelky 
připraví hravé aktivity.
Zápis do MŠ
» úterý 10. a středa 11. května 2022 od 7 do 16 hodin
Zápis pro děti, které se k nám chystají nastoupit. Potřebovat bude-
te: žádost o přijetí s potvrzením lékaře o očkování, rodný list dítě-
te, průkaz totožnosti zákonného zástupce, příp. doporučení škol-
ského zařízení (v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte).
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

msfrantisek@msfrantisek.cz, tel. 491 470 156 , 602 657 408 

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 Rašínova 600, Nové Město nad Metují

V botanice je termín „Strom“ defi nován jako vytrvalá rostlina 
s prodlouženým dřevnatým stonkem nebo kmenem, který u vět-
šiny druhů nese větve a listy. Paní Eva Pechová, která mezi naše 
předškoláčky letos zavítala již podruhé, nás opět navštívila v úterý 
15. 3. 2022. Při poutavém vyprávění nám učitelkám, ale zejména 
dětem, odhalila, jak výjimečné stromy jsou a že nám jsou blízké 
více, než tušíme. Dětem zábavnou formou přiblížila svět těchto 
našich velikánů, poukázala na fakt, že, stejně jako my - lidé, spolu 
stromy umí komunikovat, láskyplně se starají o své mladé výhonky 

tak, aby se jim dařilo a ve svém dalším životě obstály, pomáhají si 
navzájem, když je napadne škůdce a dokonce pečují i o své ne-
mocné a staré sousedy. Děti se zatajeným dechem poslouchaly 
povídání o tom, že, stejně jako ony, i stromy vnímají, cítí a dokonce 
mají i paměť. Fascinující! Děti měly možnost se dřeva dotknout, 
přivonět si k němu. Počítaly letokruhy i porovnávaly jejich odliš-
nosti ve struktuře kůry a z vlastnoručně vyrobeného dřevěného 
obrázku měly opravdovou radost. Přesto, že projekt trval celé do-
poledne, nebyly na dětech zjevné žádné známky nezájmu či únavy, 
ba naopak. A to je, myslím, to největší ocenění.

Děti a učitelky z mateřské školy.

Z á k l a d n í  Š k o l a  k o m e n s k é h o

Únor a březen na ZŠ Komenského
» příchod dětí z Ukrajiny
» urychlené seznamování se s metodikou a způsobem výuky 
 ukrajinských dětí
» úžasná vlna solidarity
» po dvouleté pauze opět lyžařské kurzy
Ukrajinské děti na naší škole
Naše škola byla 1. 9. 2021 vybrána krajským úřadem jako jedna ze 
škol zajišťujících výuku cizinců. Již od září jsme tedy učili čtyři žáky. 
Nikdo z nás netušil, že tohoto jmenování budeme moci využít takhle 
záhy, ale taková je prostě situace a my jsme připraveni pomoci 
a udělat vše, co je v našich silách. Kvalifi kované síly z řad peda-
gogů i asistentek máme, kapacita školy je dostatečná. Využíváme 
všechny možnosti výuky pomocí pracovních listů, překladů přímo 
i na počítačích a učíme se. Kromě pobytu ve třídách, v kolektivu 
našich dětí, mají ukrajinské děti 5 hodin výuky češtiny mimo svoji 
třídu, v malém kolektivu. Do našeho města přišly děti s matka-
mi, nebo jinými příbuznými, ale jsou tu i děti bez těch nejbližších. 
A také z různých oblastí. Ze západu Ukrajiny, ale i z míst, která nyní 
známe z televize, některé zažily například i pobyt v krytu a ostře-
lování. Proto je nejdůležitější věcí jejich adaptace, která je, jak 
z výše popsaného plyne,  velmi individuální. Děti by mohly „zůstat 
doma“, tento rok do školy nemusí nastoupit, ale rodiče si v drtivé 
většině přejí, aby do školy chodily. My i děti děláme co můžeme 
a pomalu se snažíme děti začleňovat a také je seznamovat s jazy-
kem, který pro ně není úplně cizí, takže věříme, že to půjde dobře. 
Již máme řadu krásných, až dojemných, ohlasů od ukrajinských 
dětí. Ale i od našich, pro které je to, byť za tragických okolností, 
učení se solidaritě a soucitu. Je to už bohužel tak, že obojímu se 
naučíme skutečně pouze tehdy, pokud se setkáme s opakem – lid-
ským neštěstím. Výuka našich žáků tak není nijak narušena, spíše 
naopak, přibyla k ní nová, důležitá stránka. Naštěstí na to nejsme 

sami. Rodiče, město i obyvatelé příchozím velmi pomáhají a oni to 
moc dobře vědí a oceňují. Máme od nich zatím jen samé pozitivní 
ohlasy, pokud jde o pomoc a vstřícnost obyvatel našeho města, 
a všem moc děkují. Zřejmě si ani nedovedeme představit, co to pro 
ně v jejich situaci znamená. Kéž by nám solidarita a soucit vydržely 
i nadále. I po vyřešení ukrajinské tragédie.             

Václav Nýč
dva lyžáky po sobě
Ze známých důvodů nemohly proběhnout v minulých dvou letech 
dětmi velmi oblíbené lyžařské kurzy. Letos to tedy naši instruktoři 
měli opravdu náročné. Lyžování je velmi oblíbený sport, ale kromě 
opravdu dobrých lyžařů se těchto kurzů zúčastňují i žáci, kteří mají 
na cvičném svahu lyže na nohách poprvé. Což klade velké nároky 
na žáka i instruktora. A pokud tuto musíte absolvovat dva týdny 
po sobě, je to fakt šichta. Ale stojí to za to. Nejeden začínající lyžař 
právě na těchto kurzech objeví, že na tom rozhodně není tak špat-
ně, jak si třeba myslel. A že to lyžování není žádná otrava. Cestou 
zábavy ke zvýšení sebevědomí. Tak to má být. 

Václav Nýč
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Zimní měsíce byly na naší škole pro sedmé 
a osmé ročníky ve znamení lyžařských výcvi-
ků. Napětí před odjezdem nebylo tentokrát 
způsobeno jen nadšením a očekáváním něče-
ho nového, ale i zda všechno dobře dopadne 
v souvislosti s epidemiologickou situací s Co-

videm-19. Právě ta způsobila, že letošní osmé ročníky nemohly od-
jet na výcvik v loňském roce, proto pro ně škola letos připravila kurs 
nový. Sedmé třídy odjely do Jedlové v Deštném v Orlických horách 
a osmé zase zamířily do Krkonoš. O zážitky nebyla nouze a my při-
nášíme jeden za všechny.
Les a běžky
Na lyžáku se toho stalo hodně. Pro každého, kdo na něm byl, tam 
bylo připraveno mnoho zážitků. Každý z nás má nejspíš jeden, kte-
rý pro něj byl významný. Ať už to byl pozitivní test na covid, nebo 
pečlivě vybrané pohádky na dobrou noc. Pro mě byl ten největší 
zážitek výlet na běžkách. Děsivý byl, protože jsem na běžkách ni-
kdy nestála. A vzhledem k tomu, jak to vypadalo, když jsem na 
nich trénovala se zbytkem svého týmu, tak jsem věděla, že to bude 
utrpení. Celý výlet začal výjezdem k Masarykově chatě, kde jsme 
si nasadili běžky a vydali se na Velkou Deštnou. Začátek výletu 
byl hrozný. Byla vánice, která byla tak poctivá, že se téměř nedalo 
dívat před sebe. Pomalu jsme se škrábali nahoru. Někteří stáli na 

ZŠ Malecí tiskne v 3d
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu O2 
Chytrá škola Nadace O2. Tato grantová výzva podporuje osvětu 
a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramot-
nosti a zavádění technologií do výuky. Díky schválenému projektu 
a fi nanční podpoře O2 Chytrá škola jsme zakoupili 3D tiskárnu. Práci 
s 3D tiskem zařadíme do výuky informatiky na druhém stupni. Žáci 
se tak seznámí s funkcí 3D tiskárny, naučí se pracovat v různých gra-
fi ckých programech, programech pro tvorbu souborů určených pro 
3D tiskárnu, zkusí si vytvářet 3D modely, které pak následně vytisk-
nou na 3D tiskárně. Při hodinách budeme tvořit především učební 
pomůcky, které využijeme při výuce v různých předmětech. Tímto 
děkujeme Nadaci O2 za schválení projektu a možnosti zakoupit 3D 
tiskárnu do školy. Díky této nové a v současné době se rozšiřující 
technologii si žáci rozšíří znalosti a vědomosti v oblasti IT.   

Mgr. Milena Vacková
Humanitární sbírka pro Ukrajinu na ZŠ Malecí
První týden v březnu na ZŠ Malecí byl ve znamení „Pomáháme 
Ukrajině“. Od úterního rána se vestibul školy začal plnit hygie-
nickými potřebami, hračkami, dekami a dalšími věcmi určenými 
pro děti a lidi zasažené válkou na Ukrajině. Humanitární sbírka 
se konala pouhé čtyři dny. Hned po prvním dnu byla v celé škole 
cítit atmosféra solidarity, obrovská touha pomáhat. Překvapil nás 
obrovský zájem všech žáků a pracovníků školy pomoci. Děkujeme 
touto cestou všem žákům a pracovníkům školy, kteří se do huma-
nitární sbírky zapojili, pomáhali každý den třídit a balit věci. Vel-
ký dík patří hasičům z Nového Města nad Metují, kteří nám věci 
odvezli a zajistili jejich transport k potřebným. Podařilo se nám 
naplnit jednu hasičskou dodávku.   

 Mgr. Pavla Smolová
Výhra v soutěži
Krásného úspěchu dosáhli ve fotografi cké soutěži „Ovoce našich 
zahrádek” Terezie Machů ze 6. třídy a Ondřej Pavlát ze 3. třídy (oba 
ZŠ Malecí). Do soutěže přišlo 95 fotografi í a porota v Praze vybrala 
Terky foto jako vítězné a Ondra získal 5. místo. Gratulujeme a pře-
jeme další povedené snímky. 

Eva Vincencová

běžkách poprvé a už tak jim to moc nešlo. A vánice nám cestu moc 
neusnadňovala. Když jsme se konečně dostali nahoru, dali jsme si 
oběd v celkem malé, ale útulné boudě, ve které bylo hlavně teplo. 
Potom, co jsme se najedli a ohřáli, jsme vyrazili dál. Sněžit už sko-
ro přestalo a bylo to fajn, dokud nepřišel první kopec dolů. Chtěla 
jsem si sundat běžky a sejít dolů po svých. Ale nakonec jsem do-
spěla k názoru, že v nejhorším spadnu, a tak jsem to zkusila. A ono 
mi to šlo. Doopravdy šlo a nebylo to ani tak těžké. Po tomhle výletu 
jsem dospěla k názoru, že některé pohybové aktivity je nejlepší 
učit se za pochodu v lese. 

Ema Tučníková, 7. A, ZŠ Krčín

Foto: Terezie Machů

Foto: Ondřej  Pavlát

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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sPŠ se předvádí
Opět jsme mohli u nás na průmyslovce přivítat žáky a učitele ze 
Základní školy v Krčíně. Nejprve přišli žáci 8. a 9. tříd, později 
i jejich mladší spolužáci ze 6. a 7. tříd. Návštěva se nesla v akč-
ním duchu. V učebně polytechniky se chlapci a děvčata ze základ-
ní školy pokusili naprogramovat robota Ozobota, a to na základě 
odborného vedení našich učitelů a za asistence studentů prvního 
ročníku. Dále si vyzkoušeli, jak je snadné, nebo obtížné složit něco 
z polytechnické stavebnice Fischertechnik. Během několika minut 
tak vznikaly auta, motorky, houpačky, letadla a také různé převody 
a zdvihací mechanismy. Pro zájemce byla připravena i možnost na-
programovat jednoduchého robota Edisona. V učebně grafi ckého 
designu se žáci vůbec nebáli pustit se do náročné práce. Opět se 
potvrdilo to, že čím je člověk mladší, tím větší má zájem objevovat 
nové horizonty, posouvat hranice a nebát se skočit do neznáma. 
V tomto případě do zcela nového světa 3D modelování a 3D tis-
ku. Hrací kostka, která se prostřednictví dětských rukou ovláda-
jících počítačovou myš, virtuálně zrodila, jenom potvrzuje to, že 
děti mají obrovský potenciál prostorové představivosti, kreativity 
a technického myšlení. Těšíme se, že tento neomezený svět fan-
tazie našich mladých hostů, který se projevil v 3D modelování 
a 3D tisku, budeme moci v budoucnu formovat a posouvat směrem 
k dokonalosti. V učebně automatizace byli žáci rozděleni do tří 
skupin. Na stanovišti automatizace se podle zadaného schématu 
snažili rozpohybovat píst. Jednalo se o pneumatickou automati-
zaci založenou na využití stlačeného vzduchu. Na dalším stanovi-
šti kontrola měření si žáci vyzkoušeli výstupní kontrolu výrobku. 
Kontrolovali jednotlivé rozměry, naměřené hodnoty zadávali do 
tabletů, pracovali tak i s moderní digitální technologií. Na posled-
ním stanovišti 3D tisk se dozvěděli, co je 3D tisk, kde se využívá, 

a poté si mohli také něco sami vytisknout. Ve všech učebnách a na 
všech stanovištích se žákům ze základní školy věnovali naši stu-
denti. Žáci jejich výklad naprosto „hltali“ a můžeme říci, že jsme 
pro získání nových poznatků využili vrstevnického učení, což je 
také nezanedbatelný benefi t celé akce.

Mgr. Naděžda Bínová

sPŠ v kyberprostoru
Mediální výchova má v naší škole své trvalé místo. Je součástí 
běžné výuky, ale věnujeme jí i zvláštní pozornost, kterou si určitě 
zaslouží. Druhé pololetí jsme tak zahájili speciálním programem 
Kyberprostor a jeho temná zákoutí. Program pro naše žáky při-
pravili Mgr. Michal Semerák a Mgr. Anna Urešová, oba pracují na 
Odboru sociálních věcí v Oddělení sociální prevence Městského 
úřadu v Novém Městě nad Metují, a byli skvělí. Program měl po-
dobu zážitkového workshopu. Lektoři se zaměřili na problemati-
ku kyberprostoru, ve kterém se naši žáci často pohybují, aniž by 
si chránili své soukromí. Využili i školní tablety a novou moderní 
učebnu automatizace. Program zahájili prací s tablety a pomocí 
aplikace Kahoot! měli žáci co nejlépe charakterizovat právě lekto-
ry. Záleželo na tom, jak dávali pozor, když se jim představovali, na 
odhadu vlastností druhého člověka a samozřejmě také na rych-
losti. Pak následovala aktivita, kde si každý sám za sebe vybral 
obrázkovou kartu. Zadání bylo na první pohled jednoduché, ale 
mnohým zamotalo hlavu. Měli si vybrat takový obrázek, který nej-
lépe vystihoval jejich představu o internetu a pak také svůj výběr 
zdůvodnit ostatním. V poslední části žáci spolupracovali ve sku-
pinkách a cílem jejich aktivity bylo ukázat, jak nevinná informace, 
kterou o sobě nebo o někom jiném sdílí na sociálních sítích, může 
přerůst v dezinformaci, a jak si dál v kyberprostoru žije svým vlast-
ním životem. Workshopů se postupně zúčastnili žáci sedmi tříd 
maturitních a učebních oborů. Žáci s lektory spolupracovali a za-
pojili se aktivně do jednotlivých částí workshopu. Mnozí překvapili 
kreativitou, schopností efektivně spolupracovat a ochotou se po-
dělit s ostatními o své názory. Sami žáci při hodnocení programu 
ocenili velmi pozitivně jeho náplň i přístup lektorů. Do některých 
temných zákoutí internetu jsme tak našim žákům přinesli světlo, 
aby je mohli lépe prozkoumat a při tom se neztratit.Eric Schmidt, 
americký softwarový inženýr: „Technologie už není o hardwaru 
a softwaru. Ve skutečnosti jde o to využít mimořádné množství dat 
ke zlepšení světa.“

Mgr. Eva Cohornová

Š k o l y  a  Š k o l s k á  z a Ř í z e n í

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
Drazí a milí čtenáři Novoměstského zpravodaje,
svou pozornost jste zaměřili na pravidelné okénko, které vás ne-
chává nahlédnout do dění zdejší základní umělecké školy. Jistě za 
celý kolektiv školy můžu říct, že jsme tomu velice rádi! A tak mi 
dovolte, abych vás v tomto čísle seznámila s praktickými informa-
cemi, ale také abych vás pozvala na krásné chystané události.

Úřední hodiny pro vás
Někteří jste možná již zaznamenali, že na dveřích školy jsou vyvě-
šeny úřední hodiny. Jsou to hodiny, které jsou určeny všem, kteří 
potřebují řešit jakékoli otázky či problémy týkající se výuky ve ško-
le. Ale také zde můžete potěšit mé kolegy vřelým úsměvem. V kan-
celáři či v ředitelně bude vždy někdo, kdo se vám může věnovat
a pomůže tak, jak mu síly stačí. Neváhejte a vstupte!
Pondělí 10:00-15:30 h., úterý 10:00-14:00 h., středa 10:00-15:30 h.,
čtvrtek - pátek 10:00 - 14:00 h.
Tolik k praktickým informacím a nyní již slibované pozvání ke spo-

lečnosti mladých umělců. Ke společnosti, která rozezvučí vaše tělo 
i ducha radostí a dobrou náladou.
srdečně vás zveme
V úterý 5. dubna 2022 proběhne v Koncertním sále ZUŠ pravidelný 
koncert žáků od 16:30 hodin. 
V pátek 8. dubna 2022 se bude od 16:30 hodin konat 
Společné vystoupení Dechového orchestru a Literárně-drama-
tického oboru v novoměstské sokolovně. Žáci Literárně-dra-
matického oboru představí svou autorskou hru Místo na světě, 
Dechový orchestr složený ze žáků ZUŠ Náchod a ZUŠ Bedřicha Sme-
tany Nové Město nad Metují vás potěší melodiemi různých autorů 
i žánrů. 
Závěrečné vystoupení tanečního oboru v sokolovně proběh-
ne 20. května 2022 rovněž od 16:30 hodin. Přeji vám, milí čtenáři 
a drazí kolegové, dny plné smíchu a radosti z jara! Přeji vám veselé 
Velikonoce!

Lucie Kotěrová
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Nové Město nad Metují na historických fotografiích
(IV) Pěšky i na koloběžce
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3
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Nové Město nad Metují je místem, které se dá poznat na sto způsobů (foto 1). Zvolit můžeme různorodý způsob dopravy. Pěšky se 
vydáme na velikonoční koledu (foto 2). Na obhlídku Podskalí nám bude stačit i obyčejná tříkolka (foto 3). Auto či motocykl bychom 
ještě před sto lety mohli zaparkovat na Rychtě (foto 4), kde býval hotel. Pakliže nemáme k dispozici vlastní vůz, využijeme služeb 
místní hromadné dopravy, která mívala garáže pro své autobusy v ulici Českých legií za školou (foto 5). Úplně jiný pohled na krajinu 
Novoměstska nám nabídne traktor, který je víceúčelovým prostředkem, jak ukázaly nedávné události ve východní Evropě (foto 6).

Text: Jiří Švanda
foto: archiv Městského muzea Nové Město nad Metují
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stehlík obecný (Carduelis carduelis)

Dnes si povíme něco málo o nejpestřeji zbarveném evropském 
ptáku. Tak moc barevném, že býval s oblibou zobrazován na malíř-
ských plátnech, nádobách, vázách apod. Jmenuje se stehlík obec-
ný, zpívá hlasitě a libozvučně a z tohoto důvodu byl ještě před 
nějakými sto padesáti lety chován v klecích.  Těžko říci, jaká byla 
„životnost“ takto chovaných ptáků, chov našich pěvců je totiž čas-
to podstatně náročnější záležitostí než mnoha druhů odolných pa-
poušků. Dnes je ale takový chov zakázán.
I když je jen málo základních barev, které na těle tohoto ptáka 
nenajdeme, přesto není pro laika úplně snadné ho spatřit. Povět-
šinou jsou schováni v keřích, odkud náhle vylétnou a než se vzpa-
matujete, jsou pryč. Znám to ze školního pozemku. Frrr, prolétne 

hejnko pěti, šesti stehlíků – a než si stačím uvědomit, co to bylo, 
jsou v trapu. O fotografování nemůže být ani řeči. Ale i tak je to 
zážitek, jsou skutečně krásní. A pokud byste je chtěli cíleně pozo-
rovat, najděte si nějaké suché bodláky na louce, nebo husté keře 
v parku – a v zimě, nebo časně zjara, máte šanci. Právě na těchto 
rostlinách stehlíci v zimě hodují a zde se shromažďují. Zhruba od 
května ale tyto skupinky mizí a páry si hledají vhodná místa ke 
hnízdění. Hnízdí u nás hned dvakrát ročně. 
Jejich hnízda mají tvar jakési tlustostěnné misky, které je splete-
na z jemných stébel, kořínků a mechu. Najdete ho nejčastěji na 
listnatých, často ovocných stromech. Ve vidlici, do čtyř metrů nad 
zemí. Po jeho vybudování do něho samička snáší 4-5 bělavých va-
jíček s načervenalými tečkami. Po celou dobu sezení, což je něja-
kých 14 dní, sameček samičku krmí a poté se oba podílí na výkrmu 
mláďat. Zpočátku hmyzem, později ve voleti změkčenými semeny. 
To už pak mladým zůstane až do dospělosti, stehlíci jsou totiž spe-
cialisté na semena, která jsou ještě v semenících. Milují semena 
bodláků, lopuchů, pampelišek a jiných. 
Jak výše řečeno, jsou to ptáci keřů. Dříve tedy obyvatelé polí, kde 
vyhledávali keřové porosty, kterými byla pole lemována. Dnes je to 
jinak. Tak, jako mnoho jiných, i stehlíci už přišli na to, že nejlepší 
podmínky k životu jim nabízejí alespoň částečně přírodní zahrady 
s keři a stromy, a rájem ptáků začínají být městské parky. Pocho-
pitelně, druhová rozmanitost stromů a keřů je největší právě tam. 
A pokud je park rozlehlý, je to, nejen pro stehlíky, hotový ráj…

Václav Nýč
foto: Pavel Bače      

WWW.TREES.CZ

zahradnikavarnatrees

491 520 334
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Vydejte se na putování Krajinou příběhů
Kladské pomezí leží v pohraničí na rozmezí dvou českých pohoří a je 
ideálním výchozím bodem dálkového putování. Region protíná hned 
několik tras, jejichž absolvování může zabrat den i několik měsíců. 
Doporučujeme začít kratšími trasami a postupně zvyšovat náročnost. 
Středně dlouhé stezky na našem území jsou spjaty s životy slavných 
spisovatelů – Boženou Němcovou, sourozenci Čapkovými a Aloisem 
Jiráskem, a jsou značeny červenou turistickou značkou. 
Cesta Boženy Němcové měří 40,5 km, začíná v Náchodě a zavede vás 
do míst spisovatelčina dětství a mládí. Projdete se zámeckou ale-
jí pojmenovanou po kněžně Kateřině Zaháňské, navštívíte Červený 
Kostelec, kde po svatbě bydlela se svým manželem Josefem Němcem, 
ocitnete se v Ratibořicích, ve kterých vyrůstala, a putování zakončíte 
ve Chvalkovicích, kde se mladá Barunka naučila základy společenské 
etikety.
Cesta bratří Čapků má délku 47,5 km. Její začátek najdete v Úpici, kde 
sourozenci prožili dětství. Dovede vás do Malých Svatoňovic - rodiště 
Karla Čapka, ve kterém sídlí Muzeum bratří Čapků, ale za návštěvu 
stojí i park s interaktivními prvky. Trasa dále pokračuje do Trutnova  
a Horní Malé Úpy. 
Jiráskova cesta je dlouhá 170 km. Svou délkou a vysokým převýšením 
je vhodná pro zkušenější turisty. Začíná v Broumově, kde spisovatel 
studoval na zdejším gymnáziu. Mezi další zastávky patří Police nad 
Metují, Jiráskovo rodné město Hronov nebo údolí Peklo, které se stalo 
dějištěm jedné z jeho povídek. Přes hřeben Orlických hor můžete po-
kračovat dále až do Litomyšle. Opravdoví milovníci turistických výzev 

se mohou vydat po nejodvážněji vedených dálkových trasách v České 
republice - Via Czechia. Severní stezka, která zahrnuje i oblast Klad-
ského pomezí, prochází od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod 
naší republiky v blízkosti státní hranice a překračuje i nejvyšší vrcholy 
většiny českých hor. V našem regionu vás dovede například do Adrš-
pašsko-teplických skal, Broumovských stěn, k rozhledně Na Signálu 
nebo k Jiráskově turistické chatě na Dobrošově. Užitečné informace 
najdete na www.viaczechia.cz.
Z dalších známých dálkových tras, které procházejí Kladským pome-
zím, si zaslouží být zmíněny Stezka Českem nebo Svatojakubská cesta.  

Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností

Zubní pohotovost - duben 2022

sobota 2. dubna
Neděle 3. dubna

MUdr. alena Zdražilová
Denisovo nábřeží 665, Náchod

Tel.: 491 427 548
MUdr. Ivona Plšková
Komenského 554/a

Česká Skalice
Tel.: 491 451 300

sobota 9. dubna
Neděle 10. dubna
MUdr. Jan Kubec
17. listopadu 388

Police nad Metují
Tel.: 491 543 398

Mddr. Lubomír Šeda
Komenského 72

Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 946

Pátek 15. dubna 
sobota 16. dubna

Mddr. Marcela Špačková
Běloveská 123

Náchod
Tel.: 703 600 915

MUdr. Jan Klimek
Českých bratří 407

Náchod
Tel.: 491 427 603

Neděle 17. dubna
Pondělí 18. dubna

Mddr. Petr Houštěk
Machov 119

Tel.: 602 333 466
MUdr. Olga Záplatová

Husovo nám. 36
Česká Skalice

Tel.: 491 452 447

sobota 23. dubna
Neděle 24. dubna 
MUdr. Milan Hýbl

Hálkova 367
Náchod

Tel.: 491 428 636

MUdr. Blanka Filipová
Komenského 10

Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 721

Zubní pohotovost je zajišťována v sobotu, v neděli a ve svátek od 8.00 do 12.00 hodin. Po celý víkend jsou k dispozici dva lékaři.

k l a d s k é  p o m e z í

Klub českých turistů Nové Město nad Metují / program duben 2022

9. 4. 2022 (10. 4.)
Rezek - otevření turistické základny

Brigáda - příprava základny na sezónu - 
sraz v 9 hodin na základně. Vedoucí: Soňa Novotná.

29. 4. 2022
22. ročník - Putování za čarodějnicí

Vycházka pro děti a jejich rodiče – na slet čarodějnic – na 
tábořiště U Rezku. Start v 17 až 17.30 hodin od sokolovny – 3,5 km.

Vedoucí: Soňa Novotná.

Pálení čarodějnic v Krčíně
Dne 30. 4. 2022 vás Sbor dobrovolných hasičů Krčín zve na každoroční PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Nabídneme klobásy z udírny, hot-dogy, čepované 
pivo a limo. Vaše ratolesti se mohou těšit na různé dětské disciplíny a vyhlášení nejhezčích kostýmů. Začátek v 15 hodin v Krčíně u hřbitova.
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s p o r t

Zhodnocení sezóny očima trenéra 
a mužstva t. topola

Zklamání stále trvá, říká Tomáš Topol…

tome, jsou to dva týdny od zápasu, po kterém nám skončila le-
tošní sezóna. Jaké u tebe převládají s odstupem času po vyřazení 
pocity?
„Zklamání. Bohužel se nám nepovedl takový můj tajný cíl, který 
jsem měl v sobě, a to postup do semifinále. Těšil jsem se na sérii 
s Českou Třebovou. Trénoval jsem tam, teď tam trénuje můj kama-
rád Pavel Rohlík a chtěl jsem se s ním utkat. Je to skvělý trenér, 
Třebová má výborný mančaft, na zápasy tam chodí velké návštěvy, 
takže by to byl velký příběh nejen pro mě, ale jistě i pro kluky.  Cel-
kově jsem člověk, který nerad prohrává, takže to stále uvnitř bolí. 
Otevřeně se ale musím zároveň přiznat, že před sezónou jsme asi 
nikdo z nás takové očekávání neměli a dopadlo to nad plán. Více-
méně celou sezónu jsme se, ať v jedné nebo druhé fázi soutěže, 
pohybovali mezi čelními týmy a o tom jsme asi ani nesnili. Buďme 
tedy pokorní.“

sérii jsme měli po úvodní výhře v Bydžově dobře rozehranou. Co 
podle tebe rozhodlo, že se z postupu nakonec radoval soupeř  
a ne sPaRtaK?
„Jednoznačně domácí utkání. Osobně jsem se ho obával, jelikož 
po celou sezónu se nám bohužel doma příliš nedařilo a paradoxně 
jsme na hřištích soupeřů předváděli lepší výkony, než před domá-
cím publikem. V tomto zápase jsme navíc poměrně rychle dostali 
dvě branky a už to bylo těžké. Viděl jsem, jak hráči chtějí, ale se-
lhali jsme v dalším aspektu, který nás letos provázel a tím byla 
žalostná koncovka. V play-off musíte prostě šance, které Vám sou-

peř nabídne proměnit a v tom jsme selhali. Posledním aspektem 
bylo, že jsme bohužel nevydrželi hrát koncentrovaně nastavený 
systém po celou dobu zápasu, byly tam místy výpadky a ty Bydžov 
neúprosně trestal.  Je to naše nevyzrálost, možná i nezkušenost. 
Tím si projde každý. A takto se odehrál i rozhodující zápas. Selhání  
v koncovce, výpadek a bylo po sérii.“

Po mnoha letech jsme dokázali v rámci dlouhodobé konfrontace  
s ostatními týmy hrát více než důstojnou roli. Z pohledu celkového 
hodnocení sezóny jsi tedy s výkony a výsledky spokojen?
„Věděl jsem dobře, jak na tom Nové Město bylo. A právě proto jsem 
to možná i od začátku mého nástupu bral jako velkou výzvu. Sna-
žili jsme se to pojmout jako jakousi „nultou“ sezónu. Nový trenér, 
nové příchody hráčů. Řekli jsme si, že bychom rádi hráli v HK sku-
pině do 4 místa. Být v klidných vodách a dát hráčům čas se sehrát. 
To, že jsme hráli první místo skoro celou skupinu a celkově skončili 
druzí a postoupili do finálové skupiny s nejlepšími týmy, to jsem 
se sám musel štípnout! A ve finálové skupině, že budeme porážet 
týmy jako Litomyšl, Choceň, Českoá Třebová či Nový Bydžov a až 
do samého závěru se držet na druhém místě tabulky… musím říci 
ANO, jsme spokojeni. Je to ale práce hráčů, hlavně hráčů. Šli do 
každého zápasu s pokorou, respektem a věřili sami sobě. Tvrdě to 
odpracovali. Zasloužili si to!“

V současné chvíli tu máme již finále soutěže, ve kterém na sebe 
nakonec narazí celky české třebové a Chocně. Jak osobně vidíš 
tuto sérii a koho favorizuješ?
„Já nerad tipuji výsledky, je to play-off. Osobně se ale domnívám, 
že když vezmu racionální hlediska, jako je kvalita týmu, zázemí, 
trenér, tak osobně favorizuji Českou Třebovou. Letos se jim poda-
řilo poskládat takovou sestavu, že by se dle mého neztratili ani  
v 2. lize a o to je pro nás cennější, že jsme je dokázali letos doma 
po nájezdech porazit.“

Jak to u tebe bude nyní, když už máš trenérské volno? Budeš se 
snažit od hokeje si odpočinout nebo máš v plánu nějaké zápasy 
play-off i osobně navštívit?
„Musím se přiznat, že na zápasy nepojedu. Rád si od hokeje od-
počinu, zklidním zase svůj život. Sezóna je velmi náročná na čas 
a cestování. Těším se, že zase nasednu na silniční kolo, velký čas 
strávím na Jižní Moravě, dobré vínko a dvě malé dcery, tak ty mi 
taky nedají odpočinout. Strašně se na to těším, hlavně na jejich 
přítomnost, v sezóně se s nimi moc nepotkám. To je pro mě nej-
větší relax a odpočinek.  Na hokej opravdu zapomenu a ani ho 
nesleduji. Je dobré si vždy po sezóně vyčistit hlavu.“

Závěrečná otázka, která jistě bude zajímat nejednoho našeho fa-
nouška. Uvidíme tě i v příští sezóně na lavičce Nového Města?
„Je chvilku po sezóně, s Vláďou Vikem jsme si něco řekli, když jsme 
řešili otázku spolupráce před sezónou. Cítím se tady dobře. Mé 
pokračování bude na programu a rád si k tomu sednu. Chtěl bych, 
aby fanoušci pochopili, že sezóna celkově je opravdu časově ná-
ročná. Mám své civilní zaměstnání, dvě malé děti školou povinné. 
Vše funguje zatím jak má, děti vše zvládají, tak zatím ano, rád bych 
pokračoval. Pokud bych nepokračoval, tak důvodem by bylo, že 
některá z těchto uvedených věcí by zásadně přestala fungovat.“

Děkuji za rozhovor!
Petr Lukášek
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Rozloučení se zesnulými
V únoru 2022 z našich řad odešli

Eva Benová, Jana Zámečníková, Krista Machová
Miloslava Nerudová, Marie Čechová, Milena Vaňková

Danuše Miňovská, Oldřich Tylš
Čest jejich památce!

s p o l e č e n s k á  r u b r i k a

Oslavencům hodně štěstí, pevné zdraví a vše nejlepší přeje redakce.

70 let - Adéla Dvořáková, Josef Martinek   75 let - Miroslav Andrš  80 let - Ing. Jindřich Buchal   
85 let - Jarmila Rousková   94 let - Růžena Vašátová

V březnu 2022  oslavili svá životní jubilea

V lednu 2022 oslavili krásné výročí – 70 let manželství – platinovou svatbu, manželé Růžena a Zdeněk Vašátovi z Krčína. 
Sbor pro občanské záležitosti a vedení města Nové Město nad Metují přejí manželům Vašátovým 

do dalších společných let hlavně zdraví a pohodu.

Platinová svatba

V lednu 2022 oslavili svá životní jubilea

V únoru 2022  oslavili svá životní jubilea

70 let
Václav Hanka
Libor Šnajdr

Zdeněk Jiroušek

75 let
Karel Košťál
Jiřina Zelená

Markéta Klofáčová

80 let
Jitka Fišarová

85 let
Jiří Rousek

90 let
Adolf Herzig

70 let
Irena Trojanová

Stanislava Mazancová
Rudolf Paar
Jana Černá

Jiřina Jandáčková

75 let
Alena Hladíková
Vladimír Rudiš

80 let
Eva Nováková

97 let
Jarmila Tomešová

Klub seniorů dobrá pohoda / Okénko pro naše seniory – duben 2022

Úterý 5. 4. 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině
Bude se promítat film „Tajemství staré bambitky 2“. 

čtvrtek 7. 4. 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině
Zveme Vás na setkání s paní Kmoníčkovou, nabídla nám 
ukázku velikonoční vazby, kterou si můžeme sami zhotovit.
(věnečky na dveře nebo na stůl). Vše potřebné zajistí, zájem-
ci si zaplatí 100 Kč. Hlaste se v Klubu seniorů. 

čtvrtek 14. 4. 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině
Znáte velikonoční obyčeje? Víte, co vlastně vyjadřují? Přijďte 
mezi nás a společně si je připomeneme.     

Úterý 19. 4. 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině
Bude se promítat film „Srdce na dlani“.

čtvrtek 21. 4. 2022 – setkání ve 14.30 h. v knihovně

Dnes opět přijde mezi nás Anička Hájková, ne jako poslu-
chač, ale jako host. Bude nám vyprávět o tom, jak se jí, jako 
nevidomé, žije.

středa 27. 4. 2022 – setkání ve 14.30 h. u Městského úřadu na 
náměstí Republiky. Přivítá nás pan starosta Petr Hable. Poví 
nám o úkolech, které je čekají v tomto roce. Zhodnotí, co se 
podařilo během minulého roku. Mgr. Hana Ježdíková nás se-
známí s historií a současností novoměstské radnice.

Neděle 3. 4., 10. 4., 24. 4. 2022 – Kino 70 – 14.00 h.
Taneční odpoledne  

Změna programu vyhrazena, sledujte vývěsky a Novoměst-
ský zpravodaj.  

Za Klub seniorů zdraví všechny Věra Mimrová
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Přední výrobce kvalitních regálových systémů v Říkově u České 
Skalice přijme nové kolegy na pozici:

Operátor strojírenské výroby

www.gondella.com
Našim spolupracovníkům nabízíme:
• stabilní zázemí nadnárodní společnosti 
• příjemné pracovní prostředí s možností pracovního růstu
• pravidelnou valorizaci mezd

+420 491 401 211
• mzda 27.500,- až 37.900,- Kč
• 25 dní dovolené
• nástup možný ihned

jobs@gondella.cz

552 03 Česká Skalice 

Gondella CZ s.r.o.

Říkov 266








PLACENÁ INZERCE

REHaBILItačNÍ PRaCOVIŠtě NOVÉ MěstO N.M.
ZMěNa ORdINaCE 

MUDr. Veronika Polanská ordinuje pouze do 31 .3. 2022. aMBULaNCE REHaBILItaCE VE čtVRtEK JIŽ NEBUdE. 

OD 9. 4. 2022 KAŽDOU SUDOU SOBOTU ORDINUJE MUDr.Markéta Gronka Tošovská
Ordinační hodiny: 8,00 – 14,00 POUZE NA OBJEDNÁNÍ

Objednání na vyšetření: Telefonicky: pondělí – pátek na tel. 491 471 862 
Osobně: rehabilitace, Smetanova 144, Nové Město nad Metují – ambulance
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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

800 404 010

Nová prodejna v Náchodě!
330 m2 prodejní plochy, prostorné parkoviště, 
rozšířený sortiment – železářství, nářadí, dílna, zahrada…
Přijďte si nakoupit, nebo se třeba jen podívat.

NaBÍdKa PRÁCE
Úklidová fi rma se sídlem v Novém Městě nad Metují 

přijme pracovnice, důchodkyně, maminky na mateřské dovolené, studentky, které si chtějí přivydělat.
Jedná se o jednoduchou práci v Novém Městě a blízkém okolí.

Délka pracovní doby a místo práce je na dohodě s pracovníkem a na jeho možnostech.
Odměna za práci je 100 Kč až 150 Kč čistého podle charakteru práce.

Přijďte si vydělat pár korun na dárky, dovolenou. Na věci, které potřebujete i na věci jen tak pro radost.
Máte-li zájem a chcete se dozvědět víc, zavolejte na tel.: 602 959 893.



Posilujeme náš tým, chceš být v něm i ty?

Manipulant
Elektromechanik

Strojírenský dělník
Montážní dělník

Obsluha CNC strojů
Odborný pracovník nákupu

Controller
Samostatná účetní

HR Manager
Administrativní pracovník (řízení projektů)

Nabízíme:

~  zázemí úspěšné mezinárodní společnosti  ~
~  stabilní práce s možností osobního rozvoje  ~

~  nástup do práce okamžitě  ~
~  zaměstnanecké benefity  ~

~  práce v jedné směně/pružná pracovní doba  ~

Pokud Vás naše nabídka zaujala vyplňte prosím kontaktní formulář na adrese :
https://kba-grafitec.cz/kariera/

nebo telefonujte na číslo 602 271 667. 

Koenig & Bauer Grafitec s. r. o. se sídlem v Dobrušce

ZAHRADNÍ ÚDRŽBA
OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ

Z hejzlarova@vermag.cz

NAŠE SLUŽBY

www.vermag.cz

PO NÁS ČISTOTA

STAVEBNÍ PRÁCE

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
a 602 739 985



www.mestskyklub.cz www.novemestonm.cz


