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setkání albatrosáků 11. 6. 2022
Hej, hej, hej naše Metuje, šplouchá a šumí v dál, hej hola hej skočme do 
lodí, modrožlutá vlajko vlaj.
Hej, hej, hej bílý albatros, vyletěl v modrou dál, hej, hola hej poplujem za 
ním, modrožlutá vlajko vlaj.
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Můžete nám přiblížit, jaké investiční akce 
probíhají během léta v našem městě?

Období letních prázdnin, kdy jsou budovy 
školek a škol zavřené, využíváme přede-
vším pro rekonstrukce. V letošním roce se 
na řadu dostala Mateřská školka Rašínova,
kde v současné době dochází k bouracím 
pracím a k obnově vnitřního vodovodu, ka-
nalizace a spojovacího krčku. Na ZŠ Malecí 
dochází v prostorách školní jídelny k in-
stalaci nového odlučovače tuku a k úpravě 
vnitřní kanalizace. Nezapomínáme také na 
naše památky. Na Spolkovém domě na Hu-
sově náměstí právě probíhají práce na ob-
novení nátěrů oken a bude rekonstruováno 
madlo u bočního schodiště. Během tohoto 
měsíce nás také čekají větší stavební práce 
v městské části Krčín. Kromě rekonstrukce 
ulic Kpt. Jaroše a Stavební dojde k rekon-
strukci inundačního mostu v ulici Husitské, 
která kvůli tomu zůstane uzavřena až do 14. 
prosince 2022. 

Dostáváme se do druhé poloviny prázdnin 
a turistická sezóna je v plném proudu. Jaká 
je návštěvnost našeho města ve srovnání  
s předchozími lety?

Stejně jako v předchozích letech tráví řada 
českých turistů svou dovolenou v tuzem-
sku. To je patrné i v našem městě. Denně 
naše Městské informační centrum navštíví 
kolem 150 lidí, z nichž převážná většina ho-
voří česky. Je zde ale občas slyšet i polština 
a němčina. Velký zájem je o tištěné materi-

ály, které zaměstnanci informačního centra 
několikrát denně doplňují. S dostatečným 
předstihem zajistili u některých i jejich do-
tisk. Turistům se v našem městě líbí a byli 
bychom velice rádi, kdyby jim jejich zájem 
vydržel i v budoucnu. Z tohoto důvodu se 
neustále snažíme pro turisty vylepšovat 
atraktivitu našeho města. Naším novým 
lákadlem je nedávno otevřená „Geostezka 
Libchyňské údolí“, která návštěvníky se-
známí s unikátní geologickou strukturou 
novoměstského podloží a poodhalí jeho 
přetváření vodními toky během několika 
tisíce let.

Prozradíte nám, jak trávíte léto Vy?

I já patřím ke skupině turistů, kteří upřed-
nostňují strávit letní dovolenou v tuzem-
sku. Naše země nabízí mnoho míst, která 
určitě stojí za to navštívit. 
Rádi cestujeme s manželkou do vinařských 
oblastí na jihu Moravy nebo po historických 
městech jižních Čech. Nesmím zapomenout 
ani na naše vnoučata, s kterými se snažíme 
trávit čas buď přímo v Novém Městě nad 
Metují, nebo v jeho blízkém okolí. 

Děkuji za rozhovor!
Věra Prokýšková

i n f o r m a č n í  c e n t r u m

Ing. Libor Hovorka
místostarosta
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky srpnového čísla Novoměstské-
ho zpravodaje proběhla dvě 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. 94
Zasedání RM proběhlo dne 13. 6. 2022 za 
účasti sedmi radních. Program jednání ob-
sahoval 58 bodů. Jednání trvalo od 13.00 do 
16.17 hodin. 

Školství, kultura a sport:
» RM souhlasila s realizací projektu Zá-
kladní školy a Mateřské školy Krčín s ná-
zvem „Šablony I - Zlepšení kvality výuky 
na ZŠ a MŠ Krčín,“ financovaného z Ope-
račního programu Jan Ámos Komenský,  
a s finanční podporou projektu 3.688.913 Kč. 
Projekt bude realizován v období ode dne 
01.09.2022 do dne 31.12.2024.
» RM projednala a vzala na vědomí infor-
maci ředitelky Mateřské školy, Nové Město 
nad Metují, Rašínova 600 o přerušení pro-
vozu školy dne 01.07.2022.
» RM souhlasila s bezplatným záborem 
veřejného prostranství a s konáním tra-
diční akce pod názvem „Dny evropského 
dědictví“ na celém Husově náměstí dne 
10.09.2022 od 7:00 do 19:00 hodin. Veške-
ré podmínky záboru vychází z Obecných 
podmínek pro konání akcí na veřejných 
prostranstvích, které schválila RM dne 
25.04.2016 a které budou společně se sou-
hlasem předány žadateli.
» RM poděkovala všem zainteresovaným, 
kteří se podíleli na přípravě, organiza-
ci a úspěšném průběhu Branně bezpeč-
nostního dne, který se uskutečnil v pátek 
03.06.2022 na novoměstském letišti.

správa nemovitostí
» RM uložila Oddělení správy nemovitostí 
zveřejnit záměr pronájmu volného prosto-
ru pro podnikání - 2x garáž v ul. Klosova 
(za býv. Hotelem Metuj) o celkové výměře  
2 x 16 m2, a to za standardních podmínek 
(tj. cena 500 Kč/m2/rok dle schválené ce-
nové mapy, nájem na dobu neurčitou s tří-
měsíční výpovědní lhůtou).
» RM vzala na vědomí obsah Zápisu ze  
180. zasedání Bytové komise konaného dne 
11.05.2022.

Rozvoj
» RM vzala na vědomí Roční zprávu  
o provozování kanalizace Nové Město nad 
Metují, Vrchoviny za rok 2021 zpracovanou 
smluvním provozovatelem – Vodovody  
a kanalizace Náchod, a. s.
» RM souhlasila s uložením inženýrských 
sítí v rámci podnikatelského záměru „Zasí-

ťování lokality „Dubinky“ – I. etapa, na parc. 
č. 709/1, 2076/3, k. ú. Nové Město nad Metu-
jí, parc. č. 984/3, 854/5, 854/1, 881/2, 797/3, 
881/4, k. ú. Vrchoviny“ výkres C.3 varianta 
F ze 05/2022 a výkres C.3.1 varianta F ze 
05/2022“ na pozemcích města p. p. č. 709/1, 
2076/3, ostatní plocha, ostatní komuni-
kace, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 
pro k. ú. Nové Město nad Metují a pozem-
kové parcely 984/3, ostatní plocha, ostat-
ní komunikace, zapsané na LV č. 10001 pro  
k. ú. Vrchoviny, obec Nové Město nad Metu-
jí vč. průvodního vyjádření k celému podni-
katelskému záměru.

Různé:
» RM schválila program řádného veřejné-
ho zasedání ZM 25, které se uskutečnilo 
dne 23.06.2022 od 16:00 hodin v přednáš-
kovém sále Městské knihovny Nové Město 
nad Metují, Komenského 30, Nové Město 
nad Metují.
» RM vzala na vědomí Zápis z 5. jednání 
Komise pro cestovní ruch ze dne 18.05.2022.
» RM schválila návrh následujících míst 
vhodných k prověření pro případné vybu-
dování karavanových stání v těchto lokali-
tách: Areál bývalého Koupaliště - Chatová 
osada U Koupaliště a plocha u Stadionu 
gen. Klapálka (tam, kde stávají cirkusy). 
RM uložila Odboru majetku města prověřit 
ve spolupráci s úsekem cestovního ruchu  
a úsekem územního plánování možnosti 
pro případné vybudování karavanových 
stání v těchto lokalitách: Areál bývalého 
Koupaliště - Chatová osada U Koupaliště 
a plocha u Stadionu gen. Klapálka (tam, 
kde stávají cirkusy), a to nejprve v rozsa-
hu, který je nezbytně nutný pro odstavení 
karavanu (zpevněná plocha, odpadkové 
koše), a na základě vyhodnocení provozu 
postupně s možností rozšířit infrastrukturu 
karavanového stání (elektřina, pitná voda, 
kanalizace). Návazně na to pak připravit 
koncepci vytvoření karavanových stání  
s možností využití případných vhodných 
dotačních titulů.

RaDa Města č. 95
Zasedání RM proběhlo dne 27. 6. 2022 za 
účasti pěti radních. Program jednání obsa-
hoval 37 bodů. Jednání trvalo od 13.00 do 
14.40 hodin. 

Školství, kultura a sport:
» RM souhlasila s podáním žádosti a re-
alizací projektu Základní školy Nové Měs-
to nad Metují, Školní 1000, okres Náchod 
Šablony I - financovaného z Operačního 
programu Jan Ámos Komenský a s finanční 
podporou projektu ve výši ve výši 3.486.780 
Kč. Projekt bude realizován v období ode 
dne 01.09.2022 do dne 31.12.2024.
» RM jmenovala v souladu s ustanovením 
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě výsledků konkursní-
ho řízení ze dne 19.06.2022, Mgr. Jaroslavu 
Broumovou na pracovní místo ředitelky 
příspěvkové organizace Základní škola 
Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres 
Náchod, a to s účinností ode dne 01.07.2022, 
a pověřila starostu podpisem příslušných 
dokumentů.

správa nemovitostí
» RM schválila cenovou nabídku na pro-
vedení havarijních oprav KINA 70 v celkové 
výši 199.698,40 Kč vč. DPH.

Rozvoj
» RM souhlasila, na základě předloženého 
protokolu o otevírání a hodnocení nabídek 
komisí pro otevírání, posouzení a hodno-
cení nabídek, se zadáním veřejné zakázky 
malého rozsahu „Zajištění technického 
dozoru investora na akci Rekonstrukce ve-
řejných budov v Novém Městě nad Metují“ 
firmě CE-ING, s. r. o., Polská 375, 547 01 Ná-
chod, za nabídkovou cenu 286.770,00 Kč vč. 
DPH.
» RM souhlasila, na základě předloženého 
protokolu o otevírání a hodnocení nabídek 
komisí pro otevírání, posouzení a hodno-
cení nabídek se zadáním veřejné zakázky 
malého rozsahu „Výsadba stromů v k. ú. Kr-
čín (ul. Nahořanská - komunikace k letišti) 
v Novém Městě nad Metují“ firmě Okrasné 
zahrady arboristika, s. r. o., se sídlem Velké 
Poříčí 597, za nabídkovou cenu 367.362,00 Kč 
včetně DPH.
» RM souhlasila, na základě předloženého 
protokolu o otevírání a hodnocení nabídek 
komisí pro otevírání, posouzení a hodno-
cení nabídek, se zadáním veřejné zakázky 
malého rozsahu „Zajištění technického do-
zoru investora na realizaci akce - Stavební 
úpravy chodníků v ulici Nádražní v Novém 
Městě nad Metují“ firmě Dopravně inženýr-
ská kancelář, s. r. o., se sídlem Bozděchova 
1668, 500 02 Hradec Králové,  za nabídko-
vou cenu 266.200,00 Kč vč. DPH.
» RM souhlasila, na základě předloženého 
protokolu o otevírání a hodnocení nabídek 
komisí pro otevírání, posouzení a hodno-
cení nabídek, se zadáním veřejné zakázky 
malého rozsahu „Projektová dokumentace 
- oprava komunikace v části ul. Školní v No-
vém Městě nad Metují“ firmě OPTIMA, spol. 
s r. o., se sídlem Žižkova 738, 566 01 Vyso-
ké Mýto, za nabídkovou cenu 139.150,00 Kč  
vč. DPH.
» RM souhlasila, na základě předloženého 
protokolu o otevírání a hodnocení nabídek 
komisí pro otevírání, posouzení a hodno-
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cení nabídek, se zadáním veřejné zakázky 
malého rozsahu „Výměna střešního pláš-
tě BD čp. 34, Žižkovo náměstí, Nové Město 
nad Metují/2“ fi rmě Jan Petana, Šonov 186, 
549 08 Šonov, IČO: 63188228, za nabídkovou 
cenu 911.886,00 Kč vč. DPH.
» RM souhlasila, na základě předloženého 
protokolu o otevírání a hodnocení nabídek 
komisí pro otevírání, posouzení a hodno-
cení nabídek, se zadáním veřejné zakázky 
malého rozsahu „Stavební úpravy ul. Sta-
vební, úsek za areálem TS, k. ú. Krčín“ pro 
část 1 fi rmě NOVOSTAV, s. r. o., se sídlem 
Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, 
za nabídkovou cenu 849.552,80 Kč vč. DPH.
» RM souhlasila s umístěním vlajkového 
stožáru na Juránkově vyhlídce na hradu 
Výrov.
» RM schválila zadání soutěže a soutěžní 
podmínky na otevřenou jednofázovou pro-
jektovou architektonickou soutěž o návrh 
„Kulturní centrum Kino 70“.
» RM pověřila Odbor majetku města po-
kračováním v přípravných pracích na de-
molici č. p. 142 v ul. Nerudova ve stávajících 
termínech, se zahájením demolice v srpnu 
2022.

Různé:
» RM pověřila ST a MST jednáním s poten-
ciálními partnery (energetické poradenské 
společnosti) za účelem komplexních pora-
denských a konzultačních služeb v oblasti 
energetiky, obnovitelných zdrojů a strate-
gického plánování pro objekty v majetku 
města.
» RM souhlasila s podáním nabídky do ve-
řejné zakázky Královéhradeckého kraje na 
Služby sociální prevence v Královéhradec-
kém kraji VII. v hodnotě 5.128.085 Kč, s do-
bou trvání projektu ode dne 01.10.2022 do 
dne 30.09.2025.

ZastUPItELstVO Města č. 25
Zasedání ZM proběhlo dne 23. června 2022 
za převážné účasti všech 21 zastupitelů. 
Jednání se konalo v Městské knihovně od 
16.00 do 20.48 hodin a na programu bylo 
30 bodů.

Finance
» ZM schválilo závěrečný účet 2021 a sou-
hlasí s celoročním hospodařením za rok 
2021, a to bez výhrad.

» ZM schválilo účetní závěrku vč. výsledku 
hospodaření města Nové Město nad Metu-
jí za účetní období 2021 sestavenou ke dni 
31.12.2021.
» ZM schválilo dotaci TJ Spartak ve výši 
1,6 mil. Kč z důvodu zvýšení cen energií, 
servisu rolby a repase provozní technolo-
gie (s tím, že případné další fi nancování se 
bude řešit dle rekonstrukce ZS nebo dle vý-
voje cen energií) a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
» ZM schválilo poskytnutí dotace SH ČMS 
- Sboru dobrovolných hasičů Krčín, 1. máje 
100, Nové Město nad Metují ve výši 200 tis. 
Kč na nákup hasičského vozu do 3,5t, ve-
řejnoprávní smlouvu mezi městem Nové 
Město nad Metují a SH ČMS - Sboru dob-
rovolných hasičů Krčín, 1. máje 100, Nové 
Město nad Metují a pověřuje ST podpisem 
této smlouvy.
» ZM schválilo příslib fi nanční spoluúčas-
ti města při realizaci investičního projektu 
„Rekonstrukce zázemí a hřiště národní há-
zené TJ Sokol Krčín“ ve výši 2,62 mil. Kč.

Rozvoj
» ZM schválilo pojmenování mostů a lávek 
přes řeku Metuji následujícími názvy (s při-
hlédnutím k historickému kontextu): „Troj-
hraňák“, „Císařský most“, „Krčínský most“, 
„Beranův most“, „Zámecká lávka“, „Frän-
klova lávka“, „Sepský most“, „Demuthova 
lávka“, „Rezecký most“, „lávka U Koupališ-
tě“, „lávka U Staré vodárny“, „lávka U Staré 
plovárny“, „Pekelský most“, „Bartoňův most 
u Liščí boudy“.
» ZM schválilo, v návaznosti na informaci 
o nedoporučení projektu „Oprava komuni-
kace v ul. Družební, I. etapa“ k fi nancování 
z dotačního programu Podpora obcí s 3.001 
- 10.000 obyvatel Ministerstva pro místní 
rozvoj, realizaci této akce, úsek od křižo-
vatky s ul. T. G. Masaryka po křižovatku s ul. 
U Lípy, z vlastních zdrojů města.

» ZM schválilo Urbanisticko - architekto-
nickou studii v areálu býv. kasáren Nové 
Město nad Metují a pověřilo starostu podá-
ním podnětu na OVRR k schválení a zaevi-
dování této studie jako ÚS dle stavebního 
zákona. ZM schválilo pořízení změny ÚP 
zkráceným postupem, která zajistí soulad 
ÚP s výše odsouhlasenou Urbanisticko - 
architektonickou studií v areálu býv. kasá-

ren Nové Město nad Metují a pověřuje sta-
rostu podáním žádosti o pořízení změny ÚP 
na OVRR.
Různé
» ZM stanovilo pro volební období 2022-
2026 počet členů zastupitelstva města 
Nové Město nad Metují na 21 členů.
» ZM schválilo Plán sociálních služeb No-
voměstska 2022 – 2024.
» ZM schválilo veřejné ocenění formou 
„Poděkování města“ manželům Kalivodo-
vým za jejich dobrovolnickou činnosti v ob-
lasti pomoci ukrajinským uprchlíkům. Oce-
nění bude předáno na slavnostním večeru 
u příležitosti oslav 28. října 2022 na zámku 
rodiny Bartoň - Dobenín.
» ZM schválilo veřejné ocenění formou 
„Čestného uznání in memoriam“ navržené-
mu občanu p. Mgr. Vladimíru Růžičkovi za 
práci v oblasti zmapování historie novo-
městských židů. Ocenění bude předáno na 
slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. 
října 2022 na zámku rodiny Bartoň - Dobe-
nín.
» ZM schválilo veřejné ocenění formou 
„Čestného uznání“ navrženému občanu 
p. Liboru Šnajdrovi za dlouhodobou čin-
nost v oblasti sportu, reprezentaci města 
doma i v zahraničí. Ocenění bude předáno 
na slavnostním večeru u příležitosti oslav 
28. října 2022 na zámku rodiny Bartoň - Do-
benín.
» ZM schválilo veřejné ocenění formou 
udělení „Čestného občanství in memoriam“ 
navrženému občanu páteru Jaroslavu Knit-
tlovi za duchovní, kulturní, morální a po-
litický přínos. Ocenění bude předáno na 
slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. 
října 2022 na zámku rodiny Bartoň - Dobe-
nín.

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 zasedá-
ní, které jsou rovněž k dispozici na měst-
ském webu.    

(EK)

Uzavírka ulice Husitské od 1. srpna do 14. prosince 2022
Od 1. srpna 2022 bude z důvodu stavby inundačního mostu uzavřena ulice Husitská. Autobusové zastávky v této ulici nebudou po dobu 
uzavírky obsluhovány. Objízdná trasa pro automobilovou dopravu ve směru do ulice Husitské povede ulicí U Letiště, Nahořanská, Na 
Strážnici a 1. máje. Ve směru  do ulice Na Kopci potom bude trasa vedena ulicí 1. máje, Na Strážnici a Bratří Čapků. Pro pěší povedou 
obě trasy po nábřeží ulicí Pod Lipami. Předpokládaný konec uzavírky je plánován na 14. prosince 2022.

Michaela Mináriková



4 Novoměstský zpravodaj

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

Výstřel z luku náměstka hejtmana zahájil turnaj 
v paralympijské lukostřelbě

Bezpečnost školáků na přechodech zajišťují 
za každého počasí

světový a Evropský pohár v paralympijské lukostřelbě 2022
V pondělí 4. července 2022 v odpoledních hodinách byl slavnostně 
zahájen turnaj Světového a Evropského poháru v paralympijské 
lukostřelbě.
Od soboty 2. července 2022 se na Stadion gen. Klapálka sjíždě-
li handicapovaní sportovci a sportovní činovníci z celého světa, 
aby se zúčastnili oblíbeného mezinárodního turnaje v paralym-
pijské lukostřelbě. O jeho oblibě není pochyb, svědčí o tom 220 
účastníků z 38 zemí. Během víkendu probíhaly na novoměstském 
stadionu nezbytné přípravy a ofi ciální tréninky. V pondělí ve 13.30 
tu přistáli parašutisté z Aeroklubu Nové Město nad Metují, aby při-
nesli vlajku turnaje, České republiky a Evropské unie a turnaj tak 
mohl být ofi ciálně zahájen. K soutěžícím i návštěvníkům postupně 
promluvili pořadatelé – pan Libor Šnajdr a zástupce Mezinárodní 
lukostřelecké organizace, dále místostarosta Libor Hovorka a také 
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Josef Cogan. Ten 
svým výstřelem z luku celý turnaj odstartoval. Nechyběla ani stát-
ní hymna České republiky, která zazněla živě, hrána na saxofon.
Nové Město nad Metují se tak na 10 dní stalo hlavním městem 
světové para-lukostřelby. Sjelo se tu na 100 sportovců z 31 zemí 
celého světa, kteří stříleli jak o body do světového žebříčku “World 
Archery” tak i o body do Evropského poháru.”
Nejlépe si vedli lukostřelci Itálie, kteří získali 13 medailí a z toho 
hned 7 krát hrála italská národní hymna pro vítěze. Těšit nás může 
2. místo České republiky se 4 medailemi, z toho 3 zlatými a na 
3. místě skončili reprezentanti Spojeného království Velké Británie 
a Severního Irska se ziskem sice 7 medailí, nicméně „pouze“ dvě-
ma zlatými.

Vedení města jim za to poděkovalo
V den vysvědčení začaly prázdniny i asistentům Městské policie, 
kteří po celý školní rok zajišťovali službu na přechodech u novo-
městských škol a školek. Již tradičně jim tento den poděkovalo 
také vedení města a strážníci Městské policie. O bezpečnost dětí 
při cestě do školy se usměvaví „přechodáři“ starají každý školní 
den od brzkých hodin bez ohledu na počasí. Pro rodiče i Městskou 
policii jsou velkou pomocí a patří jim za to velký dík.
Protože se však jedná o poměrně náročnou službu, tak se dnes, 
téměř po dvacetileté službě, s dětmi a mnohými pospíchajícími 
do práce rozloučili hned dva z nich. Pan Karel Tomas, kterého jste 
mohli pravidelně potkávat na přechodu u ZŠ Komenského, spolu 

Celkem 17 států vybojovalo alespoň jednu medaili.
Největší hvězdou nejen české výpravy, ale vůbec celého turnaje se 
stal David Drahonínský, který získal hned tři zlaté medaile. Jednu 
v individuálním turnaji mužů, druhou ve dvoučlenném družstvu 
mužů s Karlem Davídkem a třetí v mix týmu s Terezou Brandtlovou. 
Terka pak přidala ještě individuální stříbro v kategorii žen.
Nové Město nad Metují představuje 1. kolo Evropského pohá-
ru, druhé proběhne za měsíc v rámci Mistrovství Evropy v Římě 
a v součtu obou turnajů se rozhodne o postupujících do fi nále 
v září v anglickém Nottinghamu. Ve hře o postup do fi nále jsou 
z našich zejména David Drahonínský, Tereza Brandtlová, Šárka Mu-
silová, Karel Davídek a dále náš mix team Drahonínský – Brandtlová.

Michaela Mináriková

s panem Zdeňkem Fišarem, jehož znají zejména školáci z Františ-
ku, neboť měl na starosti přechod na křižovatce u Stopu. Za tuto 
úctyhodnou, mnohaletou službu se postarali o několik generací 
školáků, z nichž někteří na stejnou cestu do školy již posílají své 
děti. Nezbývá, než jim oběma s uznáním poděkovat a popřát jim 
mnoho krásných rán, kdy si budou moci přispat.

Jejich stanoviště však nemohou zůstat prázdná, proto Městská 
policie hledá přechodáře, kteří by jí bezpečnost na těchto pře-
chodech pomohli od září zajistit. Více informací na www.nove-
mestonm.cz v sekci volná místa.

Michaela Mináriková
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Zůstane „Město na skále” i pro další generace? 
Žijeme snad na dně moře?

Rekonstrukce bojů na Piavě

Na tyto otázky odpoví nová „Geostezka Libchyňským údolím“
Nové Město nad Metují je „Město na skále“ v meandru řeky Metu-
je, obklopené přírodou. Z východní strany – od Orlických hor se 
tak k městu otevírá hned několik hluboce zaříznutých údolí. Tím 
nejznámějším je Peklo, které vyhloubila samotná řeka Metuje, děti 
rády navštěvují Klopotovské údolí podél Bohdašínského potoka. 
Vede tudy naučná stezka Obůrka Klopotov, plná informací o lese, 
zvířátkách i místních báchorkách. Nádhernou vycházku takřka di-
vokou přírodou nabízí údolí vinoucí se podél Libchyňského poto-
ka. Do terénu se zařezává v obci Libchyně a ústí do Pavlátovy louky 
a Rezecké ulice, kde se potok vlévá do řeky Metuje. A právě tady 
vznikla zbrusu nová naučná stezka, která se věnuje unikátní geolo-
gické struktuře novoměstského podloží a rozkrývá, jak jej po tisíce 
let utvářela voda a vodní toky. Jmenuje se příznačně – Geostezka 
Libchyňské údolí.
Její trasa vede po zelené turistické značce. Začíná u odbočky 
k Husově lípě nad Rezeckou ulicí, pokračuje na Pavlátovu louku 
a dále Libchyňským údolím až k Libchyni. Samotná stezka měří 
3 km, ve skutečnosti však od odbočky „nad koupalištěm“ až do 
Libchyně ujdete 3,3 km. Na trase je připraveno 9 zastavení s infor-
mačními tabulemi umístěnými v kovaných stojanech. Tentokrát je 
stezka určena starším dětem – žákům druhého stupně základních 
škol, středoškolákům, ale i dospělým, kteří se tu mohou dozvědět 
spoustu nových informací o místě, kde žijí, nebo jej přijeli navští-
vit. Avšak ani na nejmenší se nezapomnělo – každá informační ta-
bule skrývá také jednoduchou informaci o cestě vody označenou 
modrou kapkou. Ve druhé polovině trasy potom čeká nejen na děti 
vodní překvapení.
Geostezka se nejprve zabývá opukovým ostrohem, na kterém je 
„Město na skále” vystavěno a vysvětluje také důsledky, které s se-
bou tato před pěti sty lety praktická volba dnes přináší. Postupně 
odkrývá hlubší vrstvy hornin, jimž dominuje typický novoměstský 
fylit. Pro názornost jsou exponáty těchto dvou hornin – opuky a fy-

Boje našich pradědečků legionářů na vlastní oči v Novém Městě 
nad Metují
Třetí prázdninová sobota se v Novém Mstě nad Metují odehrála 
na historické vlně. Celý den totiž patřil návratu do období konce 
první světové války a vyvrcholil rekonstrukcí bojů na italské řece 
Piavě. Celá akce proběhla v režii Československé obce legionář-
ské a 5. Pluku polních myslivců a byla zahájena pietním aktem na 
Husově náměstí. Následoval přesun dobově oděného průvodu za 

litu, spolu s dalšími horninami vyskytujícími se v regionu – připra-
veny k bližšímu prozkoumání v rámci čtvrtého zastavení – v Lesním 
geoparku. Druhá část stezky se věnuje vodě a vodním tokům, které 
údolí, jako je to Libchyňské, utvářely. A právě tady u informační ta-
bule č. 6, která pojednává o pramenech a studánkách, dost možná 
strávíte nejvíce času. Soustava dřevěných koryt s přepady, stavidly 
a vodními mlýnky, kam mohou děti nalévat vodu z potoka a pozo-
rovat, jak vytéká zpět do vodního toku, je nekonečnou zábavou jak 
pro děti, tak i pro dospělé. Už se nemůžeme dočkat, až uslyšíme 
první zábavné historky od našeho interaktivního vodního prvku 
– třeba o vodě v botách! U dalších zastavení se dozvíte spoustu 
zajímavých a užitečných informací o vodní erozi, modelaci krajiny 
nebo třeba o říční síti.
Geostezka Libchyně byla slavnostně otevřena 22. července 2022. 
Terén je poněkud náročnější – není vhodný pro kočárky, ale fyzicky 
by ji měl zvládnout téměř každý.
Městu se na projekt Geostezky podařilo získat 100% dotaci z Ev-
ropské unie v rámci Programu rozvoje venkova České republiky.

Michaela Mináriková

doprovodu rakousko-uherské vojenské hudby na Husovo náměstí. 
Zdejší program potěšil také přítomné dámy, protože hudební pro-
dukci vystřídala také módní přehlídka dobových oděvů.
Hlavní bod programu - rekonstrukce bitvy na Piavě, které se 
účastnili také čeští legionáři, se odehrál na louce “K Sirkárně” 
v blízkosti řeky Metuje. Protagonisté byli na rekonstrukci doko-
nale připraveni a to ne jen co se týče dobové výstroje a výzbroje. 
Na louce měli připravené zákopy, přes řeku postavený provizorní 
plovoucí most a na autenticitě zážitku přidalo i letecké umění ak-
robatické pilotky Radky Máchové v historickém letounu, kterým 
rozehnala zlověstná mračna a na hodinovou ukázku bojů zařídila 
příjemné slunečné počasí, ve kterém si věrohodnou rekonstrukci 
užívalo více než 1 000 diváků. A že se bylo nač dívat, ale i co sly-
šet - vedle bojů v zákopech doprovázených patřičnými zvukovými 
i pyrotechnickými efekty nechyběli ani zdravotníci nebo například 
polní kuchyně.
Jednalo se skutečně o nevšední zážitek, který byl pro Nové Město 
nad Metují velice úspěšnou premiérou. Vděčíme za to zejména od-
vaze a perfektní přípravě ze strany organizátorů, kteří si zaslouží 
velký dík. Věříme, že to nebyla poslední podobná akce v našem 
městě.

Michaela Mináriková

r a d n i c e  i n f o r m u j e
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Vítání léta v Krčínském parku
I přes hrozivou předpověď počasí vítaly děti léto s takovým nad-
šením, že se raději všechny dešťové mraky schovaly. A vyplatilo 
se, do parku totiž zavítalo 120 dětí nejen z České republiky. Děti 
s chutí soutěžily a za to si každé z nich odneslo také nějakou od-
měnu. Ve skvěle vybavené kostymérně si mohly vyzkoušet ně-
kterou z mnoha masek nebo si nechat pomalovat obličej. Snad 
největším lákadlem pro všechny přítomné byli koně a poníci, na 
kterých se děti mohly svézt.
Úspěch slavily i stánky s dobrotami a neobvyklý dobročinný počin 
– burza hraček. Děti si tu mohly za přinesenou svou hračku odnést 
nějakou jinou, anebo si hračku přímo zakoupit. Výtěžek z burzy – 
1 200 Kč bude věnován dětskému domovu v Ozdravovně Králov-
ství. Spolek Krčín ve spolupráci se Sokolem Krčín tak ukázaly nejen 
dobré srdce, ale také vůli a odhodlání, díky kterým Krčínský park 
na celé odpoledne proměnil v prostor pro setkání, zábavu pro 
děti a místo, kde zněl hlavně smích. A co by členové Spolku Krčín 
vzkázali malým návštěvníkům? „Přemýšlejte, jaké další kostýmy 
a masky by vám udělaly radost. Své nápady nám můžete za pomo-
ci rodičů napsat nejlépe na facebookovou stránku Spolku Krčín“.
Těšíme se na další ročníky.

Michaela Mináriková

spolupracovat se dá i na pikniku

V předchozím článku jsme zmínili, že oslava výročí založení Mandlu už proběhla. Zároveň jsme přislíbili, že budeme v oslavách pokračovat 
vzpomínáním na proměny našeho zařízení společně s vámi. Co jsme slíbili, to taky splníme. Proto vám přinášíme fotografi e, tentokrát 
nikoli z dob minulých a současných, ale z oslav roku 2022.  První ofi ciální oslava s vedením města proběhla v květnu v prostorách našeho 
zařízení. Setkání bylo velice příjemné. Mohli jsme společně zavzpomínat na vše, čeho se nám podařilo za 20 let fungování Mandlu do-
sáhnout a zároveň jsme měli vhodnou příležitost poděkovat představitelům města za jejich dlouholetou podporu. Před koncem školního 
roku jsme se rozhodli uspořádat ještě setkání se spolupracujícími organizacemi a návaznými službami, z nichž mnohé také letos slaví 
různá výročí a jubilea. Toto neformální setkání jsme pojali jako „sociální piknik“ a uspořádali ho na zahradě novoměstské knihovny. Tímto 
velice děkujeme za půjčení prostor a všem zúčastněným (a samozřejmě i těm, kteří z důvodu pracovní vytíženosti nemohli přijet) jak za 
příjemné chvíle společně strávené na pikniku, tak při vzájemné spolupráci. 

Tým Centra prevence Mandl

Oslava Piknik
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dla. Svoje jednání není schopen po vystřízlivění vysvětlit. Strážníci 
jej ihned zpacifi kovali, muž však nadýchal 2,37 promile alkoholu 
v dechu, proto byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici 
v Hradci Králové.   
21.06.2022 ve 14:37 hodin MP vyjížděla na žádost PČR do zdravot-
nického zařízení v ul. T. G. Masaryka, kde se nacházela agresivní 
obézní pacientka. Hlídky na místě zklidnily situaci a pacientka byla 
převezena za asistence PČR do specializovaného zdravotnického 
zařízení v Kosmonosích.
21.06.2022 v 16:46 hodin bylo MP oznámeno, že starší muž, který 
upadl v Klosově ulici, krvácí z hlavy. Strážnici muže na místě ošet-
řili a předali do péče zdravotnické záchranné služby.
22.06.2022 v 09:00 hodin MP při hlídkové činnosti nalezla v Sokol-
ské ulici velkou cestovní tašku. Uvnitř bylo velmi úhledně nasklá-
dáno oblečení a osobní věci. Majitele se zde po dvou dnech poda-
řilo dohledat. Ten totiž nastoupil do vozidla a úplně zapomněl, že 
na chodníku měl i tašku. Na tomto případu bych chtěl upozornit, 
že MP řeší celou řadu nálezů. Pokud je to jen trochu možné, snaží-
me se majitele dohledat sami, ale např. u klíčů se není čeho chytit. 
Pokud tedy něco v Novém Městě nad Metují ztratíte, tak se neostý-
chejte naší MP dotázat, zda náhodou vaši věc nemáme.
23.06.2022 v 16:31 hodin MP vyjížděla na žádost HZS do ulice So-
kolské, kde dělníci překopli plynové vedení a docházelo k úniku 
plynu. MP z tohoto důvodu musela část této frekventované ulice 
uzavřít, a to i pro pěší. Otevřít ulici jsme mohli až v pozdních večer-
ních hodinách poté, co byla odbornou fi rmou provedena zásahová 
oprava. 
26.06.2022 v 02:01 hodin bylo MP oznámeno, že pravděpodobně 
došlo k dopravní nehodě v ul. Československé armády. Strážníci na 

sledované období: 10.06.2022 – 10.07.2022
V tomto období MP řešila celkem 175 událostí. Dopravních pře-
stupků bylo řešeno 53, ostatní přestupky byly zaznamenány 
v 9 případech. PČR byl předáván jeden zadržený pachatel trest-
ného činu. 
Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
16.06.2022 v 09:00 hodin bylo MP oznámeno, že někdo ukradl vlaj-
ku Ukrajiny a EU ze stožárů před Rychtou. Pachatel byl díky měst-
ským kamerám vypátrán. K činu se doznal a vlajky vrátil. Navíc mu 
byla udělena fi nanční sankce. 
17.06.2022 v 09:18 hodin byla MP přivolána k dopravní nehodě 
dvou zahraničních nákladních vozidel, ke které došlo v ulici Dob-
rušské. Nehoda se sice obešla bez zásahu hasičů, ale blokovala 
celou vozovku. Po příjezdu strážníci zajistili částečné uvolnění sil-
nice a v místě až do úplného vyšetření, které provedla PČR, cca 1,5 
hodiny řídili dopravu. 
19.06.2022 ve 12:50 hodin byla MP oznámena dopravní nehoda na 
Žižkově náměstí s tím, že se dvě její účastnice na místě perou. Po 
příjezdu na místo jsme zjistili, že k žádné dopravní nehodě nedo-
šlo, nýbrž se potkaly dvě sokyně v lásce a jedna druhou vytáhla 
za vlasy z vozidla. Strážníci na místě uklidnili situaci a obnovili 
bezpečný provoz. 
20.06.2022 v 19:15 hodin bylo MP oznámeno, že opilec na ulici T. G. 
Masaryka skáče před projíždějící vozidla. Hlídka na místě zjistila, 
že jde o muže středního věku, který bydlí v jedné z horských vesnic 
a vždy, když se posilní alkoholem, tak má nutkání skákat před vozi-

Městská policie Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156 (dále MP)

V Oáze O babiččin pohár

Kdybyste se 16. června dopoledne zatoulali k Oáze, ocitli byste se 
v prostředí, připomínajícím Ratibořické údolí zabydlené postava-
mi knížky Babička od Boženy Němcové. A proč to? Konala se tu 
soutěž O babiččin pohár. Soutěž asi není to správné slovo, protože 
celkem o nic nešlo. I když… Myšlenkou našeho klání bylo: a) setká-
ní a propojení všech generací od dětí až po seniory b) připomínka 
tohoto, všemi Čechy milovaného, literárního díla c) pobyt v krásné 
přírodě za slunečného dne /díky, svatý Petře/ d) dobré jídlo, živá 
muzika.
Představte si třeba tyhle disciplíny:
Babička /jako živá!/ obstarává spolu s chasou skákání pro pírko 
přes plot. Senioři házeli pírkem, junioři skákali. Zpívání Viktorce 
– zazpívejte si píseň u splavu, nevadí, že neladí. U fešného černé-
ho myslivce se soutěžící trefovali pečivem do krmelce. Stařenka 
na besedě zase dávala hádat význam staročeských slov – darebná 
robota! Zázračné bylinky z našich luk jsme poznávali u babky ko-
řenářky.

Ve mlejně u Prošků se každý mohl občerstvit kuřecími řízečky, ko-
láči, buchtami, pitím od Primátora a ovocnými svačinkami z Devy. 
Ubrousky, tácky, kelímky dal Wimex. Moc děkujeme, sponzoři, bylo 
to mňam! Kromě jídla se o náladu starala i paní Pecková s harmo-
nikou a zásobou lidových písní. Představte si navíc, jak se mezitím 
vším prochází Sultán s Tyrlem, krásná komtesa Hortensie, vzne-
šená kněžna Zaháňská a ano, i samotná Božena Němcová, která 
celou akci uváděla a nakonec vyhlásila vítěze. Těmi se stali samo 
sebou všichni zúčastnění – klienti a zaměstnanci Oázy, děti z 6. A 
ZŠ Malecí s p. uč. Lovětínskou i studenti z Evangelické akademie 
Náchod s p. učitelkou Stryhalovou. Poháry se rozdávaly perníkové, 
dětmi vlastnoručně upečené. Babička i Božena byly s celým dnem 
moc spokojené, a jak ohlásily konec, začalo pršet. A někdo prohlá-
sil:“ Šťastná to žena!“ 

Mgr. Jana Balcarová
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místě zajistili řidiče, který byl pod vlivem alkoholu. Následně byl 
předán, jako osoba podezřelá z trestného činu, k dalším úkonům 
PČR.
01.07.2022 ve 21:30 hodin MP vyjela řešit poměrně kuriózní situaci, 
neboť přijala oznámení, že několik mladíků hraje fotbal přes sil-
nici na Husově náměstí. Na místě bylo zjištěno, že jde o příslušní-
ky fotbalového klubu ze Slovenska. Mladíkům bylo vysvětleno, že 
takováto hra na silnici první třídy opravdu nepatří. Dále byla věc 
dořešena s činovníky klubu, kteří se omluvili.
03.07.2022 v 01:30 hodin MP vyjížděla na žádost PČR k řešení rvač-
ky do osady Peklo. Na místě obě hlídky zklidnily situaci a zdoku-
mentovaly škodu. Jeden z účastníků byl předán do péče zdravot-
nické záchranné služby. Incident je dále v šetření PČR.
04.07.2022 v 05:55 hodin došlo k poruše semaforů na náměstí Re-
publiky. Strážníci ihned započali s ručním řízením provozu a zajis-
tili opravu.
04.07.2022 ve 12:17 hodin byla MP přivolána k údajnému opilci, kte-
rý ležel na chodbě Městského úřadu. V osobě byl opravdu stráž-
níky rozpoznán muž, který je jim znám pro nadměrnou konzumaci 
alkoholu, ale tentokrát za jeho kolapsem stál jeho špatný zdravot-
ní stav. Strážníci mu ihned poskytli první pomoc a předali jej do 
péče zdravotnické záchranné služby.
Prázdniny jsou pro MP obdobím, kdy strážníci vyráží předvádět 
svoji techniku na různé dětské tábory v okolí Nového Města nad 
Metují. Tentokrát jsme si s první přednáškou pospíšili a již 30. červ-
na, hned po předání vysvědčení, jsme pozvali všechny ukrajinské 
děti, abychom jim těsně před prázdninami, které budou u nás trá-
vit, připomněli pravidla silničního provozu v ČR se zaměřením na 
cyklistiku. Reagovali jsme tak na četné připomínky občanů, kteří 
poukazovali na nebezpečné chování těchto dětí na silnici. Účast 
byla hojná a věříme, že přednáška přispěla ke zvýšení bezpečnosti.
Na přiložené fotografi i můžete vidět zásah při dopravní nehodě 
motocyklisty v Náchodské ulici. Naštěstí vše tentokrát skončilo jen 
drobným zraněním.  

Miloš Kratěna, vrchní strážník Nehoda ul. Náchodská

červen 2022

2. 6. – 14.14 h. - dopravní nehoda os. automobilu a motocyklu, 
Nové Město n. Met., ul. T. G. M.

3. 6. – 06.00 h. - transport pacienta do vozu ZZS, 
Nové Město n. Met., ul. Zborovská.

5. 6. – 10.02 h. - záchrana kotěte z kanálu, Nové Město n. Met., 
ul. Bratří Čapků.

5. 6. – 12.18 h. - dopravní nehoda motocyklu, Dobrošov.

5. 6. 13.57 h. - odstranění stromu z komunikace, Nové Město n. Met. 
(směr Peklo).

10. 6. – 01.15 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného 
externího defi brilátoru, Nové Město n. Met., ul. Johnova.

11. 6. – 01.40 h. - vyproštění osob z výtahu, Nové Město n. Met., 
ul. T. G. Masaryka.

11. 6. – 14.58 h. - dopravní nehoda cyklisty, Říkov.

13. 6. – 16.57 h. - dopravní nehoda nákl. automobilu, 
Náchod (směr Česká Skalice).

14. 6. – 07.00 h. - taktické cvičení jednotek PO, záchrana osob 
z vodní hladiny, Rozkoš.

14. 6. – 15.05 h. - dopravní nehoda os. automobilu a motocyklu, 
Nové Město n. Met., ul. Náchodská.

17. 6. – 11.26 h. - prasklý přívod vody, Nahořany.

17. 6. – 13.35 h. - dopravní nehoda, Jaroměř, ul. Jaromírova.

18. 6. – 22.21 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Zborovská.

20. 6. – 04.11 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met., ul. Klopotovská.

20. 6. – 17.18 h. - odstranění stromu z komunikace, Běstviny.

20. 6. – 17.55 h. - odstranění stromu z komunikace, Spy, 
ul. Kosařova.
22. 6. – 14.08 h. - požár v chlévě, Bohdašín.

23. 6. – 16.31 h. - únik plynu, Nové Město n. Met., ul. Sokolská.

28. 6. – 10.12 h. - požár v domově pro seniory, Česká Skalice, 
ul. Riegrova.

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



KULTURNÍ PŘEHLED [ SRPEN 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.
7. 8.   TOMY OPOČNO (folk-country)
14. 8.   LUKÁŠ & HONZA (hudební duo)
21. 8.   FUKANEC (folk)
28. 8.   STAVOSTROJKA (dechová hudba)

www.mestskyklub.cz

11. 8. – 18 hod. – Husovo náměstí

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

NOTDIS (Nová turnovská divadelní scéna) uvádí
Divadlo na divadle. České dell'arte.
Pouliční komedie, která nastavuje zrcadlo
divadelníkům, divákům a možná i souboru
samotnému. Vstup zdarma.

www.mestskyklub.cz

KDEKRADEMOR

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

Kostýmované prohlídky historického centra s aktivním 
zapojením návštěvníků s možností získat odměnu za správné 
odpovědi na otázky od zakladatele města. 
Rezervace nutná na tel. 491 472 119 nebo v infocentru.

www.muzeum-nmnm.cz

13. 8. – 19 a 20 hod. – Městské muzeum 

MUZEJNÍ NOC 
S JANEM ČERNČICKÝM Z KÁCOVA

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

1. 6. – Vršovka, zábavní areál Za humny
DĚTSKÝ DEN – MÁME RÁDI ZVÍŘATA!

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

18. 7. – 30. 9. Jarmila Valterová (výtvarné práce)

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA

6. 8. – 9. 10.  Jiří Sobotka – sochy

3. 3. 2021 – 19 hod. – KINO 70

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

BRATŘI EBENOVÉ

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

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

13. 8. – 19 a 20 hod. – Městské muzeum 

koncerty // divadla
muzikály // sport

www.infocentrum-nmnm.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. 7. – 30. 9.  Pernštejnské ženy a Evropa

ZÁMEK RODINY BARTOŇ-DOBENÍN

15. 5. – 30. 10. Květinová krása perníčků

1. 7. – 28. 8.  Staré časy kojenců a batolátek

červenec–srpen Blanka Horáková (sochy a obrazy)

červenec–srpen „DUALITY“ Vítek Roudnický (obrazy)

2.–31. 8.  Sezon 2022 (fotografie)

MĚSTSKÝ ÚŘAD – GALERIE NA SCHODECH

1. 7. – 30. 8.  Ludvida – Doteky světla

18. 5. – 18 hod. – Městská knihovna

JOSEF II.

Největší reformátor mezi Habsburky.
Přednáší MUDr. Petr Minařík. Vstupné 50 Kč.

www.knihovnanm.cz

SKLEPENÍ SPOLKOVÉHO DOMU

srpen–září  ZŠ Krčín (výstava žákovských prací)

4. 6. – 13 hod. – Vrchoviny, hřiště

140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SDH VRCHOVINY

Kulturní program, hasičská technika, aktivity pro děti. 
Občerstvení zajištěno.

www.vrchoviny.cz

Zážitkové komentované prohlídky

Prohlídky začínají vždy od 14 hod. u infocentra (Husovo náměstí 1225).

Doporučujeme rezervaci na tel. 491 472 119 nebo v IC.
(prohlídky se konají při minimálním počtu 5 účastníků)

Standardní vstupné: 20 Kč, Rodinné vstupné: 50 Kč

Město hodinek 
(8. a 22. 8. 2022)

Město na skále (1., 15. a 29. 8. 2022)

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

Večerní prohlídky. Vystoupí smyčcové kvarteto
Novoměstské filharmonie. Občerstvení zajistí 
Rozlitý kafe. Ukázka zdobení perníčků.
Doporučena rezervace na tel. 491 470 523 
nebo na pokladna@zameknm.cz.

www.zameknm.cz

20. 8. – 19:30 hod. – zámek rod. Bartoň-Dobenín 

ZÁMECKÁ NOC

kvarteto

k u l t u r n í  a k c e
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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

 

Otevírací doba knihovny
červenec - srpen

dětské i dospělé
 

Po  
Út 
St  
Čt  
Pá  
So  

 
 8 - 12   13 - 18  
8 - 12   13 - 15
 8 - 12   13 - 15                 
 8 - 12   13 - 18              

zavřeno
zavřeno

Výstava výtvarných prací

JARMILY VALTEROVÉ

Kniha v prodeji
 

140 Kč
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www.mestskyklub.cz

  7. 8. TOMY OPOČNO
Folk-country kapela

14. 8. LUKÁŠ & HONZA
Lukáš Vojtěch a Honza Staněk ml.

21. 8. FUKANEC
Novoměstská folková skupina

28. 8. STAVOSTROJKA
Česká dechová hudba

Nové Město
nad Metují 

Husovo náměstí

16:00 11. 8. | 18:00
Kdekrademor

 divadelní představení
turnovského

uskupení NOTDIS

www.kino70.cz

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

  1. 8.
  1. 8.
  2. 8.
  2. 8.
  3. 8. 
  3. 8. 
  4. 8.
  4. 8.
  5. 8.
  5. 8. 
  6. 8.
  6. 8.
  7. 8.
  7. 8.
  7. 8.
  8. 8.

Thor: Láska jako hrom
Prezidentka
Mimoni 2: Padouch přichází
Hodně štěstí, pane Veliký
DC Liga supermazlíčků
Černý telefon
Střídavka
Bullet Train
Střídavka
Arthur: Prokletí
Bullet Train
Thor: Láska jako hrom
DC Liga supermazlíčků
Prezidentka
Střídavka
Střídavka

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

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

  8. 8.
  9. 8. 
  9. 8.
  9. 8. 
 10. 8.
 10. 8.
 11. 8.
 11. 8.
 12. 8. 
 12. 8.
 13. 8.
 13. 8.
 14. 8.
 14. 8.
 14. 8.

Bullet Train
Láska hory přenáší - BIO SENIOR
Planeta Praha
Velká premiéra
DC Liga supermazlíčků
Bullet Train
Mimoni 2: Padouch přichází
Bestie
Cesta do Tvojzemí
Bullet Train
Top Gun: Maverick
Sirotek: První oběť
Mimoni 2: Padouch přichází
Planeta Praha
Střídavka

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



k u l t u r n í  a k c e

12 Novoměstský zpravodaj

srpen na zámku rodiny Bartoň-Dobenín
Druhý prázdninový měsíc je tu a s ním i přehled zámeckého kul-
turního dění. Náš zámek je pro Vás v srpnu otevřen denně od 9:00 
do 17:00 hod. V tuto dobu máte možnost navštívit oba prohlídkové 
okruhy – „Zámecké interiéry“ a „Od půdy po sklep“. Můžete také 
vystoupat na věž Máselnici a užít si krásný výhled do okolí nebo si 
zajít odpočinout do zámecké zahrady. 
Stále probíhá fotosoutěž „Zámek okem fotografa“. Fotografi e 
a přihlášku můžete zasílat do konce září 2022. Více informací 
o fotosoutěži naleznete na našem webu. 
Výstavní léto 
Stále máte možnost navštívit expozici „Staré časy kojenců a bato-
látek“ v Galerii Pod Žebrovkou, která končí 28. 8. 2022, a vrátit se 
tak vzpomínkami do dětství.
2. – 31. srpna 2022 probíhá v Galerii Za Pokladnou prezentace fo-
tografi í „sezon 2022“ členů Klubu fotografů z Klodzka. Vernisáž vý-
stavy proběhne v sobotu 6. 8. 2022 od 14 hod.
Dále si můžete prohlédnout prodejní výstavy obrazů ve Švédské 
síni od autora Vítka Roudnického a v prosklené Arkádě od autorů 
Martiny Mrázkové, Z. Nedomové a Paly Paštiky. Obě výstavy končí
31. 8. 2022. Výstavy jsou přístupné v rámci otevírací doby zámku.
Večerní prohlídky zámku
V sobotu 20. srpna 2022 v rámci akce „Zámecká noc“ je možnost 
prohlédnout si zámek ve večerních hodinách, a navíc se možná 
i trošku bát... Atmosféru večera vhodně doplní hudební vystou-
pení, zajištěno bude chutné občerstvení z místní kavárny „Rozlitý 
kafe“ a paní Dana Holmanová (držitelka ocenění „Nositel tradi-
ce“) Vám předvede ukázku zdobení perníčků, které si budete moci 
na památku také zakoupit. Prohlídky se uskuteční v časech 19:30, 
20:30, 21:30 a 22:30 hod.
Ubytování na zámku
A pokud byste u nás na zámku rádi přenocovali, i to je možné. 
Poskytujeme celoroční ubytování ve třech stylových apartmá. Rádi 
Vám také připravíme dárkový poukaz.
Více informací o dění na zámku naleznete na našem webu www.
zameknm.cz. O jednotlivých akcích či událostech Vás opět bude-
me průběžně informovat zde ve zpravodaji a na našich sociálních 
sítích. Za rodinu Bartoň-Dobenín a Správu zámku Vám přejeme 
pohodový zbytek prázdnin.

Ondřej Daněk a Michaela Kratochvílová



srpen 2022 13

k u l t u r n í  a k c e

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  Š K o L a  m a L e c í

červen v ZŠ Malecí
1. června celá škola vyrazila na ukázku dravců na louku nedaleko 
školy. Žáci viděli různé druhy dravců, např. káně lesní, sovu pále-
nou, orla skalního. 
Ve čtvrtek 2. června se sešla 8. B na Stadionu generála Klapálka, 
aby toto dopoledne zasvětila sportování v duchu olympiády spolu 
s klienty stacionáře NONA Nové Město nad Metují a obdobných 
zařízení z dalších měst.
V pátek 3. června se třídy 1. stupně vydaly pěšky nebo autobusem 
na letiště v Novém Městě nad Metují. Byl zde připraven Branně 
bezpečnostní den. Během celého dopoledne si mohly děti pro-
hlédnout vystavenou techniku hasičů, armády, policie a záchranné 
služby. Také se podívaly do vnitřku letadla.
Tento den se také společně s dětmi z 1. a 2. tříd sešly navečer ve 
škole paní vychovatelky. Všichni si přinesli spacáky, pyžamka a ka-
rimatky, aby mohli přespat ve školní družině. Odpoledne a večer 
byly plné her a soutěží. 
Dne 7. 6. třída 4. B prožila setkání se zakladatelem Nového Města 
nad Metují Janem Černčickým z Kácova, který žáky provedl po ná-
městí a jeho okolí. 
Téhož dne se ve výstavních prostorách naší školy konala vernisáž 
výstavy výtvarných prací žáků, kteří navštěvují kroužek Artsquare. 
Ve čtvrtek 9. června 2022 druhé třídy vyrazily na školní výlet do 
Barunčiny školy v České Skalici. Po prohlídce žáci pokračovali pro-
cházkou do Ratibořic. 
Čtvrté třídy tento den využily na výlet do Orlických hor.                                                                         

Z Luisina údolí se vydali žáci na rozhlednu na Velké Deštné. 
V pátek 10. 6. se třída 2. B zúčastnila akce novoměstských hasičů 
k 150. výročí založení sboru. Dětem byla ukázána hasičská Tatra 
a její vybavení. Děti si i vylezly na střechu auta. Někteří si také 
oblékli hasičské oblečení a helmu. 
V pondělí 13. června se tři žáci 7. A (Matyáš Krása, Šimon Krása 
a Marie Minárová) zúčastnili celostátního kola soutěže Eurorebus 
v Praze. Ve velké konkurenci ostatních ZŠ a víceletých gymnázií se 
umístili na krásném 6. místě.
V úterý 14. 6. 2022 se konalo slavnostní ocenění nejlepších žáků 
1. a 2. stupně novoměstských škol v koncertním sále ZUŠ. Z naší 
školy byli vyhodnoceni  Markéta Pavlátová z 5. A a Matěj Lácha 
z 9. A. 
Od 13. 6. nastalo období školních výletů tříd druhého stupně. 
6. třídy byly v zoo, na Sněžce nebo v parku Mirakulum v Milovicích, 
7. A byla také v Mirakulu, 7. B zvolila jiný zábavní park – Fajnpark 
v Chlumci nad Cidlinou. 8. ročníky spojily výlet s turistickým kur-
zem v Harrachově, kde žáci nachodili spoustu kilometrů, ale ab-
solvovali například i zážitkový kurz 1. pomoci. 9. A si užila den na 
paintballu, 9. B jela na výlet do Prahy.
Ve čtvrtek 16. června strávila 6.A celé dopoledne na zahradě Oázy 
společně s klienty a zaměstnanci tohoto zařízení. Akce měla pod-
titul „propojení generací“. Všichni vytvořili společnost, která se 
bavila a plnila úkoly. 
Třída 9. B se zúčastnila soutěže o titul „Čistá škola“. Úkolem bylo na-
vrhnout a vyrobit společenskou deskovou hru, která by souvisela 
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s tématem třídění nebo recyklace odpadu. 21. června se konalo 
v Zoologické zahradě Dvůr Králové nad Labem slavnostní vyhláše-
ní výsledků. Hra 9. B se umístila na 2. místě. 
Stejný den nás ve škole navštívili kynologové se třemi psy. Žáci 1.-5.
tříd viděli ukázky výcviku psů, hry se psy a zadržení osoby psem. 
Třída 4. A vyrazila ve čtvrtek 23. 6. 2022 na výstavu výtvarných prací 
ZŠ a MŠ Nahořany, která se konala v sále místní restaurace. 
Projektový den Hmyz proběhl v červnu ve třídách druhého stup-
ně. Z městského muzea do školy zavítal entomolog pan Resl, který 
vedl zajímavou přednášku s praktickými ukázkami hmyzu, která 
žáky velmi zaujala.
24. 6. proběhla v místním kině akademie pro první stupeň, 
27. 6. pak pro stupeň druhý. 29. 6. se třídy prvního i druhého stupně 
zúčastnily sportovního dne.

Mgr. Ivana Rydlová

Z Á K L a D n í  Š K o L a  n a H o Ř a n Y

Základní škola a Mateřská škola Nahořany má volná místa 
do 1. ročníku pro šk. rok 2022/2023!

Co vám nabízíme?
V první řadě je pro nás prioritou vzdělávání žáků, ale aby bylo stu-
dium pro žáky zajímavé, tak pravidelně realizujeme další zajímavé 
aktivity, projekty, besedy a mnoho dalšího. 
» Máme kvalifi kované pedagogy
» Anglický jazyk se na škole vyučuje od 1. třídy
» Trénink jazykových schopností dle Elkonina 
 (příprava na čtení v první třídě)
» Využívání Feursteinovy metody (trénink práce s pamětí)
» Do předmětu matematika jsou zařazovány prvky 
 Heineho matematiky
» Nabízíme doučování ZDARMA!
» Odpolední aktivity (Šikovné ručičky, Bavíme se sportem, 
 lyžařský kurz…)
» Kurz plavání pro všechny ročníky i předškoláky z MŠ
» Školní družina od 6,30 do 15, 30 hod.
» Konzultační hodiny, individuálně pro rodiče s žáky

Moderní vybavení školy
» Každá třída má vlastní interaktivní tabuli
» Počítačová učebna
» Notebooky pro žáky
» Pravidelně obnovujeme a přikupujeme výukové materiály
» Školní zahrada, využívaná i na výuku venku

Pravidelná spolupráce
» úzce spolupracujeme se SPC Náchod
» spolupráce se ZŠ Černčice
» spolupráce s novoměstskou knihovnou, pravidelné návštěvy, 
 pasování prvňáčku, doporučená literatura apod.
» besedy od odborníků z praxe
» přednášky od PČR a HZS
» ZUŠ Nové Město, výchovné koncerty
» Kino 70, divadelní a fi lmová představení

Probíhající a plánované projekty na rok 2022/2023
» Projekt MŠMT - Nová informatika a rozvoj digitální kompetence
» zvyšujeme týdenní kapacitu hodin na doučování

» Step by Step (Vzdělávací program „Začít spolu” nabízí prostor, 
 ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je 
 přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost 
 za sebe sama a svoji práci.)
» Česko-polský projekt ve spolupráci s obcí 
 (návštěva Polska a polských žáků)
» T-mobile olympijský běh 
» Přecházíme na program Bakaláři sloužící ke komunikaci mezi 
 školou a rodiči a také jako elektronická žákovská knížka
» Nabízíme individuální vzdělávání (domácí vzdělávání) 
 na 1. stupni dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

Hodnocení našich rodičů
» Malotřídní škola – více času na žáky
» Osobnější přístup
» Rodinná atmosféra 
» Jsme spokojeni s přístupem pedagogů
» S kvalitou výuky jsme spokojeni
» Můžeme kdykoli projednat vzdělávání s učiteli

Aktivity školy můžete sledovat na Facebooku 
(Základní škola a Mateřská škola Nahořany).

V případě zájmu navštivte naši MŠ nebo ZŠ, budeme se na vás 
těšit!!!

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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Nové Město nad Metují na historických fotografiích
(VIII) Revitalizace zámku
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Novoměstský zámek prošel v minulém století velkou proměnou. Vybydlené panské sídlo (foto 1) už dlouhá desetiletí chátralo  
a svého znovuzrození se dočkalo, když je v roce 1908 koupil textilný průmyslník Josef Bartoň. Renovací prošel zámek pod vedením 
slavného architekta Dušana Jurkoviče. Upraven byl vstupní most (foto 2), kde k sochám řeckých bohů přibyli ještě kamenní medvě-
di od profesora Šejnosty. Viditelných úprav se dočkala i věž Máselnice (foto 3). Po zbourání pivovaru ve 30. letech minulého století 
zdobila prostor před zámkem zídka s trpaslíky sochaře Matyáše Bernarda Brauna (foto 4). Architektonický talent Dušana Jurkoviče 
můžeme i dnes obdivovat v Žebrové síni (foto 5) a zámeckých zahradách, které propojuje jím navržený krytý most (foto 6).

Text: Jiří Švanda
Foto: archiv Městského muzea Nové Město nad Metují



16 Novoměstský zpravodaj

Ohlédnutí za setkáním albatrosáků 
V červencovém čísle Novoměstského zpravodaje proběhla zpráva 
o setkání Albatrosáků, které se uskutečnilo dne 11. června. Když 
jsme se vloni loučili s naším dlouholetým kapitánem Ing. Zdeň-
kem Svobodou – Bagheerou a potkali se, někteří z nás i po více 
jak čtyřiceti letech, řekli jsme si, že musíme společně zavzpomí-
nat na léta strávená v oddíle, na léta společných zážitků a na léta, 
kterými nás provázel právě Bagheera a který by byl jistě rád, že 
kamarádství, vzájemná úcta a spojení mezi námi stále existuje. Že 
ten duch albatrosáctví žije dál a že propojuje celé generace. Myš-
lenka uspořádání srazu bývalých členů oddílu se začala naplňovat 
přípravami již v lednu tohoto roku sháněním kontaktů na členy 
a jejich zvaním.
Setkání bylo zahájeno na Poradní skále (Vaňkově) zpěvem hym-
ny oddílu, kde se vždy skládal slib. Hlavní program potom začal 
v loděnici pod starou plovárnou, a to díky laskavému zapůjčení 
jejích prostor střediskem Junáka – českého skauta v Novém Měs-
tě. Aby bývalí členové, kterých se sešlo 108, netrávili čas setkání 
jenom posezením u občerstvení a vzpomínáním, byly připraveny 
dopředu avizované aktivity. Ihned na počátku si každý mohl najít 
svůj osobní totem a přivázat ho na koňadru. Následovali, test zna-
losti důležitých milníků historie oddílu, luštění zašifrované zprávy 
v Morseově abecedě, uzlování nebo Kimovka. V neposlední řadě, 
závod posádek na pramicích „O modrou stuhu Metuje.” Posád-
ky, do kterých se členové oddílu rozdělili, svedly houževnatý boj 
o vítězství. Někteří se zvláště na morseovku a uzlování připravovali 
i dopředu, protože chtěli naplnit skautské heslo „Buď připraven“! 
Proč to všechno? Oddíl, kterým za jeho 54 let existence prošlo té-
měř tisíc chlapců, byl velkým fenoménem novoměstského života 
a být členem oddílu Albatros vždy znamenalo určitou hrdost. Vše 
začalo v roce 1962, kdy vznikla loutkářská skupina pod vedením 
právě Zdeňka Svobody. V roce 1968 se tato skupina transformovala 
do 1. skautského oddílu a 21. 3. 1968 byl oddíl ofi ciálně založen. Po 
zákazu skautingu v roce 1970 byl Bagheera postaven před otáz-
ku, zda pokračovat pod pionýrskou organizací nebo činnost úplně 
ukončit. Naštěstí se rozhodl pro nás všechny dobře a ve skautské 
činnosti, ale hlavně v tak důležité práci s dětmi, pokračoval. I když 
jsme nemohli ofi ciálně plnit skautský slib, žili jsme podle skaut-
ského zákona a prožívali ty nejkrásnější chvíle na družinovkách 

v klubovně v Rezecké ulici, na víkendových akcích, při reprezen-
taci oddílu a města na různých soutěžích, ale hlavně na letních 
táborech, které trvaly vždy tři neděle. Pří splouvání táborových řek 
(Lužnice, Vltavy, Hronu, Ohře, Otavy...), při plnění úkolů dřevařské, 
zásobovací a kuchyňské služby, jsme museli ukázat samostatnost 
a využívat vše, co jsme se po vedením Bagheery naučili. Organizo-
váni v posádkách Bobrů, Kormoránů, Delfínů, Jestřábů, dříve také 
Kamzíků, jsme plnili tři orlí pera, museli obstát při plnění zkou-
šek plavčíka, lodníka, člunaře a kormidelníka, který byl vedoucím 
posádky. Vše však vždy pod duchovním, fi lozofi ckým a moudrým 
vedením Bagheery, který se nám stal rádcem, kamarádem a přiro-
zenou autoritou. 
Bagheera předal kapitánský prýmek do rukou svého nástupce 
Radka Prouzy o Vánocích roku 1999. Nadále jsme jej potkávali 
nejen na družinovkách nebo u chalupy v Rezecké, ale i na vodě, 
v horách či ve skalách a jeho stopa je patrná v oddíle i dnes, pro-
čež se dá těžko hovořit o Albatrosu po Bagheerovi. Přesto najdeme 
– tu větší, tu menší – změny, které se s oddílem za těch třiadvacet 
let staly.
Přelom starého a nového tisíciletí zastihl Albatros v okamžiku, 
kdy se doposud samostatně fungující přístav a středisko sloučily 
v jednu „partu“. Mnohem více jsme začali potkávat bratry (a poz-
ději i sestry) v hnědých krojích. Zejména započala úzká spoluprá-
ce s třetím oddílem, která trvá dodnes. Byla korunována čtyřmi 
tábory na Foglarově „Zelené říčce“ na Slovensku. Na březích Belé 
v podhůří Roháčů došlo k zákonitému sblížení se „suchozemský-
mi“ oddíly a také k „promíchání kultur“ jednotlivých oddílů, které 
bylo všemi směry obohacující. Z toho dnes oddíl profi tuje rozma-
nitostí programu či rituálů, sdílením zkušeností a pokračováním ve 
vzájemně prospěšné spolupráci.
Duch nejdéle fungujícího oddílu v Novém Městě žije dál díky Ba-
gheerovi a díky všem členům Albatrosu, kteří oddílem prošli a těm, 
kteří to 21. března 1968 celé začali. A ač jsme si mysleli, že takové 
setkání může být prvním, ale taky posledním, podle odezvy účast-
níků, kdo ví…

Petr Likavec a Jakub Pěnička
Foto: Zlatko Hála
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PRIMKY PODPOŘILY tRaDIčNÍ CHaRItatIVNÍ PROJEKt

Výstava v Náchodě seznámí s dějinami 
měření času napříč staletími

Novoměstská fi rma ELTON hodinářská už mnohokrát dokázala, že 
umí nejen vyrábět krásné hodinky, ale také podpořit dobrý záměr. 
A když se tyto dvě věci spojí dohromady, výsledek nikdy nezklame. 
Nejinak tomu bylo i na Charity Golf Party, uspořádané Golf Resor-
tem Karlovy Vary. 
Tradiční dobročinná akce byla zahájena první červnovou sobotu 
golfovým turnajem za účasti řady významných osobností českého 
kulturního a společenského života. Mezi hráče, kteří si kouzelné 
prostředí karlovarského hřiště oblíbili, patří například herec Jiří 
Bartoška, fyzioterapeut nejlepších českých sportovců Pavel Kolář 
nebo oblíbený moderátor Marek Eben. Právě ten se zhostil i mo-
derování následujícího slavnostního večera, jehož součástí byla 
charitativní dražba. Jedním z úspěšně vydražených předmětů se 
staly i unikátní bateriové hodinky PRIM. Jejich jedinečný design 
byl navržený přímo pro tuto příležitost. Vtipný detail v podobě 
vteřinové ručky ve tvaru golfové hole zaujal nejen Marka Ebena, 
ale především hosty, kteří neváhali přihazovat tak dlouho, až se 
částka vyšplhala na krásných 70.000 Kč. 

Zajímavou výstavu pro všechny generace připravilo na letní sezo-
nu Muzeum Náchodska ve spolupráci s novoměstským výrobcem 
hodinek PRIM, společností ELTON hodinářská. Expozice s názvem 
„Hora Ruit – Od slunečních hodin po PRIMKY“, atraktivní formou 
představuje nejrůznější způsoby, kterými naši předkové měřili 
plynutí času. Návštěvníci se seznámí také s historií a dlouholetou 
tradicí výroby hodinek ve východních Čechách. 
Slavnostního zahájení se kromě zástupců muzea a města Náchod 
účastnila i generální ředitelka ELTON hodinářská, Renata Červenák 
Nývltová. „Výstavu jsme velmi rádi podpořili a zapůjčili nejen řadu 
známých i méně známých primek, ale také opravdový hodinářský 
stůl, u kterého si mohou zájemci osobně vyzkoušet, jak náročná 
je práce hodináře,“ usmívá se ředitelka hodinářské fi rmy, která je 
dnes známá především precizní výrobou mechanických hodinek 
s vlastními strojky. Na vernisáži nemohl chybět ani novoměstský 
místostarosta Libor Hovorka, který je považován za největšího od-
borníka na hodinky značky PRIM.
Na výstavě se kurátorsky podílel i Michal Hejduk ze společnosti 
ELTON hodinářská. „Cílem expozice je představit vývoj našich ho-
dinek, které mají v české historii nezastupitelné a nenahraditelné 
místo,“ říká zástupce tradiční hodinářské manufaktury a pokraču-
je: „Návštěvníci se mohou těšit na opravdové unikáty, například na 
hodinky Spartak, kterými začala bohatá historie československých 

Spokojena byla nejen generální ředitelka fi rmy ELTON hodinářská, 
Renata Červenák Nývltová, která hodinky na akci osobně předala 
jejich, rovněž spokojenému, majiteli. Moc rád byl také autor hodi-
nek, designér Lukáš Tláskal. Největší radost ovšem získané fi nance 
udělaly samozřejmě těm, kterým jsou určeny. Celkově se za celý 
večer vybral 1.347.000 korun. Částka poputuje na podporu Obecně 
prospěšných společností Pomocné tlapky a Domov Sue Ryder, Na-
dace Pohyb bez pomoci, Dětské psychiatrické nemocnice Opařany 
a dvanáctiletého Martínka, který se potýká s cystickou fi brózou. Za 
zmínku určitě stojí fakt, že od uspořádání prvního ročníku Chari-
ty Golf Party se na dobročinné účely podařilo získat úctyhodných 
37.739.000 korun.
A zajímavost na konec: Věděli jste, že na hřišti v Karlových Varech 
měří golfi stům čas primky? ELTON hodinářská je totiž od letošního 
roku partnerem tohoto krásného hřiště, které patří k nejstarším 
v Evropě.

Lada Adámková

hodinek, nebo ladičkové hodinky ELTON, které byly ve své době 
převratnou technologickou novinkou.“ K vidění bude i původní vý-
kresová dokumentace či součástky a nástroje přibližující náročný 
proces výroby mechanických náramkových hodinek. 
Výstavu „Hora Ruit – od slunečních hodin po PRIMKY“ najdete 
v náchodské výstavní síni na roku ulic Tyršova a Zámecká. Otevře-
no je každý den kromě pondělí, až do 18. září.
Více informací hledejte na webu Muzea Náchodska.

Lada Adámková
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Bohumil Fanta, nehistorizující a úsporný architekt

ŘEKa MEtUJE

Mezi osobnosti Nového Města nad Metují bezesporu patří také 
Bohumil Fanta, narozený 16. srpna 1942 v našem městě. Do výčtu 
jím zvládaných profesí patří mj. – architekt, sochař, malíř, designér, 
památkář, pedagog, odborný publicista… 

V letech 1959 - 1965 studoval v Praze na stavební fakultě ČVUT. Za 
specializaci si vybral architekturu a stavbu měst. Po ukončení stu-
dia pak působil do r. 1970 na této fakultě jako vědecký aspirant (di-
sertační práce: Architektura jako mnohofunkční útvar). Titul kan-
didáta technických věd mu však byl přiznán teprve až v roce 1993. 
Od r. 1971 až do r. 1973 působil v projektovém družstvu PAAT Praha. 
Po likvidaci družstva pak v Projektovém ústavu Českého svazu vý-
robních družstev.  Od roku 1975 do r. 1990 byl vedoucím pražského 
projektového útvaru obnovy památek. V roce 1991 založil soukro-
mou projekční kancelář FANTA E+B DESIGN (společníkem byla jeho 
manželka Ing. arch. Eva Fantová). Od roku 1990 vedl samostatný 
ateliér na FA ČVUT Praha. Po sedmi letech (1997) byl zvolen děka-
nem fakulty. Stal se rovněž místopředsedou obce architektů. 
Na utváření Fantova arch. názoru měla od dob studií vliv zejmé-
na díla J. Plečnika, A. Loose, H. Tessenowa. V oblasti výtvarného 
umění pak práce F. Kupky, P. Mondriana, skupiny Der Blaue Reiter. 
Z oblasti teorie a estetiky: práce Lessingovy, A. Schaffa, Z. Bauman-
na, U. Eca. 

Bohumil Fanta byl typem vzdělaného architekta-intelektuála. Ve 
své práci uplatnil široký kulturní rozhled. V jeho díle se to pro-
jevilo určitým strohým racionálním odstupem, rafinovanou jed-
noduchostí a obsahovou promyšleností. Fantovy realizace najde-
me hlavně v oblasti rekonstrukce památkových objektů a na poli 
designu, kde v úzké spolupráci se svojí ženou Evou vytvořili řadu 
kultivovaných úprav interiérů a samostatných, tvarově velmi čistě 
pojednaných objektů. Jejich design - charakterizovaný samotný-
mi autory jako nehistorizující a úsporný - vychází z jednoduchosti 
konstrukce a vyznačuje se vždy vysokou řemeslnou úrovní a kvali-
tou materiálů. V tom smyslu navazovali manželé Fantovi na před-
válečnou funkcionalistickou tradici. Bohumil, jako odborník celý 
svůj život zasvětil citlivému a výtvarně jemnému propojení nové 
architektury s historickým prostředím.

Z díla Bohumila Fanty lze připomenout mimo jiné:

» Hřbitov a obřadní síň v Telči (1975, 1980, spoluautor Eva Fantová)

Metuje se probudila ve vysokých vrcholcích překrásných Adršpaš-
ských skal. Tak moc nádherných, že v nich dokážeme vidět dokon-
ce i tváře. Zde s ranním rozbřeskem vytryskl pramen té nejvíce 
čisté vody. Valící se přes pískovcové skály a balvany. S radostným 
vřískotem se valí, bublá pod kamínky. Zpívá své písně, její proud 
je nemilosrdný. Rychle prozkoumává okolí stejně jako malé dítě, 
které se všude dostane i do těch největších zákoutí údolí.
Míjí města, která na jejích bocích postupem času vybudovali lidé. 
S vášní zdraví kolemjdoucí, kteří se přišli zchladit do jejího osvě-
žujícího proudu.
Metuje se stává klidnější, začínají se objevovat meandry. Už se 
nežene vstříc dobrodružství. Všímá si kachen, ryb, dalších zvířat 
a rostlin, žijících v její blízkosti. Všímá si svých menších kolegů, 

» Rekonstrukce konírny a kočárovny v areálu zámku v Mnichově
 Hradišti (1977)
» Rekonstrukce a přístavba kostela Českých bratří v Ml. Boleslavi  
 (1982)
» Rekonstrukce a dostavba viničné usedlosti Beránka, 
 Praha 6 - Bořislavka (1980, 1995)
» Renovace a dostavba vlastního domu v Hostivici (1981, 1982)
» Rekonstrukce domu čp. 232/I Praha - Staré město pro Dílo (1990)
» 30 poboček Čekobanka-Chequepoint v Praze, K. Varech, 
 Č. Krumlově, (1991 – 1994) spoluautor Eva Fantová)
» dostavba domu na náměstí v Řeporyjích (1994, 1996, 
 spoluautor Eva Fantová)
» úprava místa pohřbu sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta v Praze,
  (1996, 1997, spoluautor Eva Fantová)

Z oblasti architektonického designu pak:
» točité schodiště v záp. křídle ambitu kláštera na Zbraslavi - 
 Nár. galerie (1979)
» mobiliář pro obřadní síň v Telči (1980)
» doplňky pro kolonády v Mariánských Lázních (1982, 1986)
» svícny do kostelů v Hostivici a v Líbeznici (1997)
» osvětlovací tělesa v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi 
 (Grand Prix Obce architektů za nejlepší design 1995, 
 spoluautor Eva Fantová)

Dochovány jsou i:
» studie zámku a kláštera v Mnichově Hradišti (1976)
» hřbitov a obřadní síň v Mariánských lázních (1988, 
 spoluautor Eva Fantová)
» farní centrum Čerčany (1994, spoluautor Eva Fantová)
» nová kolonáda v Mariánských Lázních (1996, spoluautoři 
 Eva Fantová a Jaroslav Daďa)
» domov důchodců v Roudnici n. Labem (1996, spoluautoři 
 Eva Fantová a Karel Bambas)

Letos si nedlouho před Vánocemi připomeneme smutné výročí. 
Dne 10. prosince tomu bude deset let, co Bohumil Fanta navždy 
odešel od své nedokončené práce…

Podle: ABART - databáze českého a slovenského umění

Zpracoval: Ladislav Hartman

kteří za ní spěchají, jen aby se mohli stát její součástí. Postupně 
se zvětšuje, jako každý z nás postupně rosteme. Po celou dobu od 
pramene závodí s ptáky, padá přes jezy, zrcadlí nádhernou krajinu. 
Pod tíhou slunečního svitu se vypařuje a zase vrací jako křišťálové 
kapky dopadající do koryta řeky. Omílá skleněné střepy ponořené 
na dně Metuje. Její proud ohýbá větve stojící v cestě. Neustále se 
přibližuje a zase se ztrácí s horizontem. Její proud uspává okolní 
sousedy. V proudu si poskakují rybky a kuňkají žabky.
Mrazicí skalní voda se stává méně chladnou až nakonec z ní je 
teplý pramen Dokáže být překvapivě jemná, půvabná, ale zároveň 
také bouřlivá, jako rozbouřené moře v noci. Překvapí i ty nejvíce 
zkušené vodáky. Taková je naše milovaná řeka Metuje.

Šimon Falta
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Úspěšní angličtináři
Dne 15. 6. 2022 zažila naše jazyková škola Helen Doron English Náchodsko velkou slávu. 100 studentů z naší školy v letošním roce úspěšně 
složilo mezinárodní zkoušku z angličtiny Cambridge v 6 různých úrovních. Studenti z Hronova, Velkého Poříčí, Náchoda, České Skalice či 
Nového Města nad Metují přebírali certifi káty v náchodském divadle Dr. Josefa Čížka z rukou pana starosty Jana Birke a prezidenta Helen 
Doron English v České republice pana Marka Halfara, který přicestoval z Opavy spolu s paní Lucií Bechnou, která řídí organizaci Cambridge 
zkoušek v síti jazykových škol Helen Doron. Děkujeme všem účinkujícím ze ZUŠ Náchod a ZUŠ Hronov, že obohatili tuto slavnost o krásné 
kulturní zážitky. Úspěšným angličtinářům srdečně gratulujeme a přejeme motivaci a chuť do dalšího studia.

Martina Pohanková
ředitelka Helen Doron English Náchodsko

Policejní dopoledne na Mysliveckém táboře
Na Myslivecký letní dětský tábor v Novém Městě nad Metují přijeli 
dopoledne dne 12. 7. 2022 za dětmi pořádkoví policisté z obvodní-
ho oddělení Nové Město nad Metují, dopravní policisté z dálniční-
ho oddělení Jaroměř, policista z dopravního inspektorátu Náchod 
a policejní preventista z oddělení tisku a prevence. Přednášek se 
zúčastnilo celkem dvaasedmdesát dětí ve věku od šesti do pat-
nácti let.
Policisté s sebou také přivezli většinu své výstroje a výzbroje, kte-
rou ve své službě využívají. Nebylo překvapením, že mladé mysliv-
ce zaujala především výzbroj. Policejní preventista zasvětil starší 
zkušenější táborníky do tajů významu služebních uniforem, aby 
měli šanci poznat základní zaměření policistů dle jednotlivých 
druhů barevně odlišného oblečení. Mladším účastníkům se tak 
měli šanci věnovat příslušníci z místního obvodního oddělení se 
služebním Kodiaqem a také dálniční policisté, kteří přijeli se slu-
žebním vozidlem v civilním provedení. Když k tomu ještě policisté 
přidali barvité vyprávění z přímého výkonu služby, bylo jasné, že 
přednáška se stane pro všechny přítomné těžko opakovatelným 
zážitkem.
Všichni táborníci si mohli odnést za svoji aktivitu různé preven-
tivní materiály. Navíc ti nejrychlejší ve třech věkových kategoriích 
obdrželi materiály s refl exními prvky poté, co jejich běžecký výkon 
objektivně posoudil ruční rychlostní radar z výbavy náchodských 
dopravních policistů.
Dotazy přítomných táborníků prodloužily přednášky policistů až 
do polední přestávky. Mladí myslivci si tak díky zážitkům z tábora 
rychle vybaví pestrá vyprávění a spoustu policejního vybavení, až 
zahlédnou na silnici záblesky modročervené záře služebního ma-
jáku, nebo když ve městě uvidí místní policisty v „plné polní“, jak 
řeší podezřelé osoby i situace. Cíl osvětové policejní přednášky byl 
tedy nad všechna očekávání splněn.

por. Mgr. Miroslav Mervart
preventista pro okres Náchod
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Šestý ročník Mysliveckého tábora na Pavlátově louce

Proč jezdit do tramtárie? Jeďte do čERNčIC!

V pořadí již šestý ročník Mysliveckého tábora, konaný pod záštitou 
KPK OMS v Náchodě, proběhl od 9. 7. do 17. 7. 2022 na Pavlátově 
louce u Nového Města nad Metují. Krásné zalesněné údolíčko hos-
tilo letos 72 dětí a 15 vedoucích.
Pro děti byl opět připraven bohatý program se zaměřením na pří-
rodu a myslivost. Děti ve věku od šesti do patnácti let se účastnily 
různých her a soutěží a nechybělo ani sportovní vyžití. Po celou 
dobu je provázela celotáborová hra na téma „Toulky s pruhovaný-
mi kamarády“, na motivy večerníčků Václava Chaloupky. Náš tábor 
navštívila i řada hostů. Uvítali jsme například mezi sebou, mimo 
jiné, šéfredaktora časopisu Myslivost Ing. Jiřího Kasinu a Václava 
Svobodu, člena klubu sokolníků a vábičů zvěře.  Náš program obo-
hatilo i vystoupení policistů z ředitelství Hradec Králové, Jaroměře, 
Náchoda a Nového Města nad Metují, kteří s dětmi strávili celé 
dopoledne, a další hosté. Na táboře nechyběl ani tajný výlet do 
okolí a večerní stezka odvahy. Program pro děti byl opravdu nabitý 
od budíčku po večerku.O tom, že se dětem na našem táboře líbí, 
svědčí jejich narůstající počet každý rok, a to ze všech koutů naší 
republiky.
Máme tu děti ze Strakonic, od Brna, Hradce Králové, Vysokého 
Mýta a dalších měst a obcí okresu Náchod a Rychnov nad Kněž-
nou. Máme radost, že děti mají o přírodu a myslivost zájem, naučí 
se zde,  jak se v přírodě chovat, poznávat ji. Kromě spousty zážitků 
si tak děti odvezou domů z tábora i řadu nových poznatků. Krásné 
zázemí areálu Pavlátovy louky toto vše ještě podtrhuje.  Na závěr 
bych chtěla touto cestou poděkovat všem sponzorům, vedoucím 
tábora a samozřejmě i kuchařkám, jejichž výborná kuchyně nás 
provázela po celou dobu pobytu, a vůbec všem těm, kteří se podí-
leli na přípravě a i průběhu tábora. Poděkování patří samozřejmě 
i za vstřícnost správkyni tábora paní Alici Frischové. Věříme, že se 
na Pavlátově louce opět potkáme příští rok a budeme mít zase 
další nadšené a spokojené děti.

Jitka Vaňková Přibylová
předseda KPK OMS Náchod

foto: Z. Hála

Domovinka-Centrum denních služeb z Oázy před prázdninami přijala pozvání z přírodní ukázkové zahrady U Lánské cesty v Černčicích. 
Spolu s 11 klienty jsme vyjeli hned zrána (díky zapůjčení dodávky ze stacionáře NONA), zahrada plná květů a života se zrovna probouzela. 
Na místě nás přivítala duše projektu paní Markéta Poláčková a děti z přírodovědného oddílu ČOLCI, kteří nás areálem provedli. Potě-
šili jsme se bujnou zelení, přírodním jezírkem, ale i spoustou chovaných živočichů. Bylo znát, že zvířátka mají dobrou a laskavou péči, 
k lidem se přátelsky mají. Nechají se pohladit a nepohrdnou krmením. Jmenovitě miláček zahrady oslík Arnošt, ovečky různých plemen, 
kačeny co požírají slimáky, půvabné slepičky hedvábničky, morčátka… Nadchlo nás ovšem také vzorně připravené zázemí pro naše senio-
ry, dostatek míst k posezení s veškerým pohodlím. Děkujeme také za bohaté občerstvení uvnitř objektu (prý bývalá slepičárna!). Tam jsme 
si odpočinuli, společně i s dětmi si zazpívali a pobavili se. A na cestu každý dostal kytici letniček pro radost. Novoměšťáci, tahle zahrada 
je za humny a rozhodně stojí za návštěvu! (Nutno předem domluvit). Vyvrcholením akce byl dobrý oběd v Obecním hostinci Nahořany. 
Protože květiny jsou krásné, ale nenajíte se jich. V Nahořanech se nám dostalo také vlídného přijetí a kdo chtěl, tomu po obědě zdarma 
natočili vynikající zmrzlinu. Výlet neměl chybu.

Klára a Renča z Domovinky
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... BUĎ JEDNÍM Z NÁS
Aktuálně hledáme kolegy na tyto pozice: 

Montážní dělník
• Přechozí praxe či vyučení, pozitivní a aktivní přístup
k práci • Práce v jedné směně
Hrubá mzda 22.500 – 39.000 Kč/měsíc dle dosažené 
kvalifikace.

Strojírenský dělník
• Manuální zručnost, orientace v tech. výkresech, znalost 
používání základních měřidel • Práce v jedné směně
Hrubá mzda 22.800 – 39.000 Kč/měsíc dle dosažené 
kvalifikace.

Elektromechanik
• SOU/SŠ zaměření elektro, znalost elektro před-
pisů a norem, porozumění výkresům, schématům
a montážním postupům • Práce v jedné směně
Hrubá mzda 22.500 – 39.000 Kč/měsíc dle dosažené 
kvalifikace.

Obsluha moderních CNC strojů
• Praxe a vyučení v oboru obsluha CNC strojů nebo 
obráběč kovů, proaktivní přístup • Třísměnný provoz
Hrubá mzda 27.500 – 44.000 Kč/měsíc dle dosažené 
kvalifikace.

Manipulant
• Fyzická zdatnost, kvalifikace jeřábníka a řidiče
motorového vozíku výhodou • Práce v jedné směně
Hrubá mzda 22.500 – 30.000 Kč/měsíc dle dosažené 
kvalifikace.

Finanční analytik 
• Znalost rozpočetnictví, kalkulací, plánování ve středně 
velké firmě • Pružná pracovní doba

Administrativní pracovník 
• Zajišťování administrativní podpory • Práce v jedné směně

Asistent/ka ředitele 
• Znalost AJ a NJ • Pružná pracovní doba

Mistr výroby
• Technické vzdělání • Práce v jedné směně

Elektro konstruktér 
• Elektrotechnické vzdělání • Práce v jedné směně

Průmyslový inženýr 
• Znalost metody štíhlé výroby • Práce v jedné směně
• Znalost AJ nebo NJ  

Nabízíme:
• zázemí úspěšné mezinárodní společnosti
• stabilní práce s možností osobního rozvoje
• nástup možný ihned
• zaměstnanecké benefity
• práce v jedné směně/pružná pracovní doba 

Kontaktujte naše personální oddělení: 
Michaela Friess
+420 720 953 417
michaela.friess@koenig-bauer.com

Aktuálně hledáme kolegy na tyto pozice: 

Montážní dělník
• Přechozí praxe či vyučení, pozitivní a aktivní přístup
k práci • Práce v jedné směně
Hrubá mzda 22.500 – 39.000 Kč/měsíc dle dosažené 
kvalifikace.

Strojírenský dělník
• Manuální zručnost, orientace v tech. výkresech, znalost 
používání základních měřidel • Práce v jedné směně
Hrubá mzda 22.800 – 39.000 Kč/měsíc dle dosažené 
kvalifikace.

Elektromechanik
• SOU/SŠ zaměření elektro, znalost elektro před-
pisů a norem, porozumění výkresům, schématům
a montážním postupům • Práce v jedné směně
Hrubá mzda 22.500 – 39.000 Kč/měsíc dle dosažené 
kvalifikace.

Obsluha moderních CNC strojů
• Praxe a vyučení v oboru obsluha CNC strojů nebo 
obráběč kovů, proaktivní přístup • Třísměnný provoz
Hrubá mzda 27.500 – 44.000 Kč/měsíc dle dosažené 
kvalifikace.

Manipulant
• Fyzická zdatnost, kvalifikace jeřábníka a řidiče
motorového vozíku výhodou • Práce v jedné směně
Hrubá mzda 22.500 – 30.000 Kč/měsíc dle dosažené 
kvalifikace.

Finanční analytik 
• Znalost rozpočetnictví, kalkulací, plánování ve středně 
velké firmě • Pružná pracovní doba

Administrativní pracovník 
• Zajišťování administrativní podpory • Práce v jedné směně

Asistent/ka ředitele 
• Znalost AJ a NJ • Pružná pracovní doba

Mistr výroby
• Technické vzdělání • Práce v jedné směně

Elektro konstruktér 
• Elektrotechnické vzdělání • Práce v jedné směně

Průmyslový inženýr 
• Znalost metody štíhlé výroby • Práce v jedné směně
• Znalost AJ nebo NJ  

Nabízíme:
• zázemí úspěšné mezinárodní společnosti
• stabilní práce s možností osobního rozvoje
• nástup možný ihned
• zaměstnanecké benefity
• práce v jedné směně/pružná pracovní doba 

Kontaktujte naše personální oddělení: 
Michaela Friess
+420 720 953 417
michaela.friess@koenig-bauer.com

Více informací:
https://kba-grafitec.cz/kariera

PLACENÁ INZERCE
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TÝDEN
PREVENCE
ZDRAVÍ
pořádá ve dnech 5. – 9. září 2022
Odbor sociálních věcí ve společenském 
sále Městské knihovny v Novém Městě 
nad Metují - a to vždy od 9 do 12 hodin.
Vstup zdarma.

PONDĚLÍ 5. ZÁŘÍ
9–11 hod. MUDr. Veselý z kardiologické ambulance EDUMED, s. r. o. - přednáška s následnou diskuzí
na téma „Jak předcházet nejčastějším nemocem“.

11–12 hod. Vodní záchranná a dopravní služba, s. r. o., Náchod (Taxi služba v Novém Městě nad Metují  
a další přepravní služby) a Odbor sociálních věcí - představení se.

ÚTERÝ 6. ZÁŘÍ
9–11 hod. Fyzioterapeutka MSSS Oáza - přednáška a praktická ukázka používání kompenzačních 
pomůcek a specifika inkontinenčních pomůcek.

11–12 hod. Jitka Černá - „Vaše záda vás budou mít ráda“ - protahovací cvičení pro bolavá záda
(s sebou pohodlné oblečení).

PÁTEK 9. ZÁŘÍ
9–12 hod. Odbor sociálních věcí, MSSS Oáza, Úřad práce v Novém Městě nad Metují,
Tyfloservis, o. p. s., Hradec Králové a další služby - představení se.

ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ
9–14 hod. DOMOV DOMA, o. p. s., (držitel certifikátu České alzheimerovské společnosti) - přednáška
o Alzheimerově chorobě s ukázkami technik a pomůcek. K dispozici testování určené k včasnému záchytu 
příznaků této choroby.

Vzhledem k tomu, že testování je určeno pro omezený počet osob, je nutné se předem přihlásit
na Odboru sociálních věcí - tel.: 491 419 643 - do 25. srpna 2022.

STŘEDA 7. ZÁŘÍ
9–11 hod. Městská policie - přednáška s následnou diskuzí (bezpečnost zaměřená na podvodné jednání, 
zajímavosti o Městské policii, aktuální bezpečnost v našem městě).

11–12 hod. Český červený kříž a Hasiči, s. r. o., Nové Město nad Metují - přednáška na téma „Zásady 
první pomoci“.
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světový čas opět v Novém Městě nad Metují

V sobotu 25. června 2022 viděli diváci úchvatný výkon Martina 
Vacka ze Sokola Libčice nad Vltavou, který překonal svůj rekord  
z loňského roku, jenž měl dosud hodnotu 13,13 s.  Martin letos již 
v prvním kole vyšplhal bez pomoci nohou čtrnáctimetrovou délku 
lana v neuvěřitelném čase 12,46 s. Tímto časem stanovil nový re-
kord závodu ve šplhu na 14 m dlouhém laně bez přírazu a jedná 
se o historicky nejlepší světový čas závodu v athénském šplhu na 
této délce lana.  
Ve druhém kole Martin Vacek svůj historicky nejlepší čas už ne-
posunul, ale pod hranici 13 s vyšplhal ve druhém kole Matěj Cígl 
z klubu Šplh Brno. Časomíra se zastavila v čase 12,94 s. Na třetím 
místě skončil Adam Novotný z klubu Sokol Praha-Libeň, který vy-
šplhal v čase 13,40 s
Celkem třináct borců tuto extrémní výšku vyšplhalo. Mezi účastní-
ky byly i tři závodnice kategorie „ženy a dorostenky”, které se po-
kusily tuto výšku vyšplhat, ale bohužel bez úspěchu.  Připomínám, 
že na olympijských hrách v roce 1896 v Athénách, kde se na čtr-
náct metrů dlouhém laně šplhalo poprvé, dosáhl vítěz času 23,40 
s. Tuto hranici letos v Novém Městě nad Metují pokořilo jedenáct 
závodníků včetně nejstaršího závodníka Ladislava Kubečka.
V první části programu diváci viděli závody chlapců a dívek na 
třímetrovém laně, kde zvítězila Bára Ježová z klubu TJ Sokol Dvůr 
Králové v čase 7,48 s. Ze stejného klubu byl i vítěz chlapců Daniel 
Bača, který dohmátl v čase 6,46 s. Závody starších kluků na laně 
dlouhém čtyři a půl metru ovládl Michal Zelenka z klubu Atom Kids 
Praha a to v čase 6,04 s.  Na stejně dlouhém laně vyhrála závod 
starších děvčat Anežka Holanová z TJ Sokol Dvůr Králové v čase 
7,08 s. 
Kategorii dorostenek a žen nejrychleji vyšplhala na čtyři a půl me-
tru dlouhém laně Jana Hurdálková ze Sokola Libčice nad Vltavou 
v čase 5,77 s. V závodech pro veřejnost na stejně dlouhém laně 
zvítězil Tomáš Vejrek z Nového Města nad Metují s časem 4,74 s.
Na závěr dne se pro zájemce z řad závodníků zavěsilo dvacet me-
trů dlouhé lano. Z devíti přihlášených závodníků se třem podařilo 
tuto extrémní výšku pokořit. Nejrychleji šplhal Matěj Cígl ze Šplhu 
Brno, který zdolal dvacet metrů v čase 25,22 s. Dalšími sportovci, 
kteří vyšplhali až do výšky 20 metrů, byli Adam Novotný a Martin 

Vacek.
Tyto výjimečné závody se konaly za krásného letního počasí na 
Husově náměstí v Novém Městě nad Metují a jednalo se již o XVIII. 
ročník závodů ve šplhu na čtrnáctimetrovém laně „Velká cena No-
vého Města nad Metují v athénském šplhu“. Záštitu nad tímto zá-
vodem pořádaným Tělocvičnou jednotou Sokol Nové Město nad 
Metují převzalo již tradičně město Nové Město nad Metují. 
Tento unikátní závod by se nemohl konat bez podpory dalších 
partnerů, sponzorů a dobrovolníků, kterým všem děkujeme. Všem 
závodníkům děkujeme za krásný zážitek a divákům za nádhernou 
atmosféru, kterou vytvořili svým povzbuzováním.

Ing. Martin Mach, 
starosta T.J. Sokol Nové Město nad Metují a ředitel závodu
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První místo na memoriálu Ing. J. Vítka
POtVRZENÍ ÚsPěŠNÉ sEZÓNY FOtBaLIstŮ ROč. 2012

POHÁR čR 10 a 11letí 11. 6. 2022 – Moravská část

Na závěr sezóny se hrál v Chocni velmi kvalit-
ně obsazený memoriál Ing. J. Vítka za účasti 
16 družstev, která byla rozdělena do 4 skupin, 
z nichž pouze jejich vítězové postoupili do fi ná-
lové / zlaté / skupiny. My jsme byli vylosováni 
do velmi těžké skupiny, ale kluci nás mile pře-
kvapili a svoji skupinu vyhráli, když uplatnili ne-
jen svoji obvyklou bojovnost, ale přidali k tomu 
i fotbalovost a některé akce zakončené vstřele-
nou brankou byly přímo ukázkové.

Výsledky ve skupině:
MFK – Spartak Praha Průhonice 5:0
Macháček 2x, Jaroš, Škoda, Sedláček
MFK – TJ Svitavy          3:1
Macháček, Škoda, Vrabec
MFK – MFK Chrudim            4:1
Škoda 2x, Macháček, Vrabec

Ve fi nálové /zlaté/ skupině byl naším soupeřem velmi ambicióz-
ní celek FC Hlinsko, dále domácí FK Spartak Choceň a SK Solnice. 
Kluci v té odpolední části turnaje opět předvedli výborný výkon 
s velkým nasazením, kdy až v posledním zápase se SK Solnice nám 
ke konci utkání trochu docházely síly.
Výsledky fi nálové /zlaté/ skupiny:
MFK – FC Hlinsko              4:1
Macháček, Vrabec, Sedláček, Škoda
MFK – FK Spartak Choceň           4:2
Macháček 2x, Škoda, Vrabec

11. 6. 2022 Pohár ČR aneb „plavecké vysvědčení“, sjíždějí se nej-
lepší z nejlepších. V Mohelnici se plavci museli rozdělit. Sebastian 
Holada nabírá směr Prostějov pro 10leté žactvo a Natálie Poláč-
ková s Borisem Čečetkou směr Havířov pro 11leté. Všichni tři jsou 
nominováni na maximální počet startů (6x).
Byl to nádherný zážitek, plný emocí, úsměvů, radosti, ale i smutku 
a slziček. Sebastian – 5x zlato a jeden start taky první, ale trochu 
se pohnul na startu a byl diskvalifi kován. Zvládnul ale emoce na 
jedničku. Natálie – 2x zlato, 3x bronz a 1x „bramborka“. Boris – 1x 
zlato, 1x stříbro a 4x těsně pod stupni vítězů. Odjeli jsme spoko-
jeni, s novými zkušenostmi a pokorou. Děkujeme dětem za bojov-
nost a gratulujeme. 

Renata Šmejkalová, trenérka

MFK – SK Solnice            2:2
Macháček, Vrabec
Nejužitečnějším hráčem turnaje byl vyhlášen Patrik Mencl.

turnaj odehráli + vstřelené branky:
Zaňka Ondřej, Dyntar Marek, Mencl Patrik, Vrabec David 5x, Škoda 
Šimon 6x, Macháček Lukáš 8x, Sedláček Adam 2x, Jaroš Jan 1x.
Pro nemoc nebo z rod. důvodů chyběli: Hradil Matyáš, Lhotský Jan 
a Daniel Kuba.
Tímto turnajem jsme zakončili velmi úspěšnou sezónu. Nyní bu-
dou mít kluci přes měsíc volno, aby si užili prázdniny. Poté se již 
začneme připravovat na novou sezónu, ve které bychom chtěli být 
ještě úspěšnější.

Jaroslav Macháček

s p o r t
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Prázdninové pozdravy ze spartaku
Co jsme všechno zažili a co vše nás ještě čeká…
Letní a prázdninové informace nám z míst bližších i vzdálenějších 
podali šéftrenér mládeže Štěpán Lukášek a vedoucí kategorie 2012 
Lukáš Entler. 

Pobytový kemp - starší 
Kemp na Jurášce v Olešnici v Orlických horách je letos uspořádán 
pro ročníky 2008-2011. 
Pro děti máme připravené sportovní kruhové tréninky, hry na 
stmelení kolektivu, noční hry a plno dalších aktivit a zábavy. Vyu-
žíváme celý areál, sjezdovku, tenisové kurty a „relax zónu“ na trav-
naté ploše vedle potoka. Celkem se nám tu sešlo 23 dětí společně 
s 5 trenéry.  

Příměstský kemp - mladší
Tento kemp pořádáme u nás v Novém Městě nad Metují na zimním 
stadionu pro ročníky 2012-2017. Náplní kempu jsou sportovní akti-
vity, kolektivní hry, výlet do Hradce Králové, kde navštívíme kabinu 
klubu Mountfi eld HK. Využívat budeme atletický stadion, travnatou 
a pískovou plochu na letišti a zimní stadion a jeho okolí.

Pobytový kemp ročníku 2012
Po 3 letních soustředěních v Beskydech jsme tentokráte pro utuže-
ní party vybrali „naše“ Orlické hory. Na 4 dny jsme odjeli do Nové 
Vsi u Neratova, na penzion Rampušák, kde jsme měli pro kluky 
nachystané nejen kruhové tréninky na louce vedle penzionu, ale 
také turistické výšlapy, míčové hry, vědomostní kvízy a šipkova-

nou. Počasí nám přálo, takže jsme si mohli hor užít plnými doušky 
a k velké pohodě přispělo i velmi příjemné ubytování s výbornou 
kuchyní. Poslední den jsme uzavřeli společným výletem i s někte-
rými rodiči a zakončili tento výšlap vynikajícím obědem.

Děkuji za rozhovor!
Kateřina Hejzlarová

Stepík Nové Město nad Metují, 
Malecí 585

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

Více informací: Jana Michelová ◆ tel.: 606 181 148  ◆  info@fitnesjana.cz  ◆  www.stepik.eu

ve věku 4 – 18 let na školní rok 2022/23

 Nábory se konají 
od 16.00 - 17.00 hodin

 Nové Město nad Metují
Malecí 585  ◆  1. – 8. září 2022

Česká Skalice
tělocvična ZŠ ◆ 14. září 2022

Dobruška
tělocvična ZŠ Fr. Kupky 

14. září 2022

CVIČENÍ:
Děti na startu
Sportovní hry
Akrobacie, gymnastika
Trampolínky
Aerobik
Aerobik soutěžní
Soutěžní tým – Fitness
Sportovní aerobik

TANEC:
Taneční a pohybová průprava
Tancohrátky
Moderní tanec
Street Dance
Standardní a latinskoamerické tance
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Rozloučení se zesnulými
V červnu 2022 z našich řad odešli

Daniela Beczová, Irena Doležalová, Marta Chlubnová, Iveta Jiříkovská, Marie Kulhavá, Milan Edgard
Marie Nýčová, Ladislav Vacek, Miroslav Vavrouš, Stanislav Žižka 

Čest jejich památce!

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

s p o l e č e n s k á  r u b r i k a

V červnu 2022 oslavili svá životní jubilea
70 let

Alois Svoboda
Josef Svoboda

Jan Jedlička
Marie Lehocká

75 let
Alena Andršová

Miroslav Majerský
Václav Jirásek

Jaroslav Kollert
Věra Borůvková

80 let
Ludmila Brejtrová

90 let
Jarmila Borůvková

Zubní pohotovost - srpen 2022

sobota 6. srpna
Neděle 7. srpna

MUDr. Jiří sedláček
Kostelecká 1204

Náchod
Tel.: 491 426 926

MDDr. Michal Jánský
Nemastova 1919
Náchod – Branka
Tel.: 702 125 554

sobota 13. srpna
Neděle 14. srpna

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44
Broumov

Tel.: 775 717 666

MUDr. Jarmila 
Podškubková
Větrník 720,

Červený Kostelec
Tel.: 491 462 331

sobota 20. srpna
Neděle 21. srpna

MUDr. Ludmila Jánská
Nemastova 1919,
Náchod – Branka
Tel.: 702 125 554

MUDr. Vlasta Hýblová
Hálkova 367

Náchod
Tel.: 491 428 636

sobota 27. srpna
Neděle 28. srpna

MUDr. Ladislav Růžička st.
Poliklinika, 

Masarykova 30, 
Broumov

Tel.: 603 479 084

MUDr. Lubomír Beran
Velký Třebešov 118

Tel.: 491 453 272

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.

Sňatky uzavřené v Novém Městě nad Metují 
v měsíci červnu 2022

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

Petr Kopecký, Nové Město nad Metují a Zdeňka Hejzlarová, Nové Město nad Metují
David Vik, Náchod a Lucie Drašnarová, Dolní Radechová

Lukáš Malina, Řešetova Lhota a Iveta Kadlecová, Červený Kostelec
Michal Přívratský, Trutnov a Radka Bubeníková, Kuničky

Petr Suchánek, Nové Město nad Metují a Michaela Švarcová, Deštné v Orlických horách
Luboš Kašpar, Hroška a Dana Kováříčková, Hroška
Aleš Šenfeld, Náchod a Martina Bošová, Náchod

Denisa Slezáková, Amálie Vacková, Adéla Maršíková
Matyáš Globan, Elena Piecová, Eva Svobodová
Julie Štrofová, František Stárek, Vilém Borůvka
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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

Nové Město nad Metují zpravodaj 190x52 mm 4B 2022 „Izolace“

Máte už dost izolace?
Chtělo by se říct, že tepelné izolace není nikdy dost. 
U rekonstrukcí i novostaveb myslete ekonomicky! 
Poradíme vám kolik a jaké izolace už doopravdy stačí.

800 404 010



STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU

PO ODBORNÉM ZAŠKOLENÍ 
VÍCE NEŽ

JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
30 000 Kč 75 000 Kč

 

 

HARMONIZAČNĚ POETICKÝ 
PODVEČER 

„Přirozenou lidskou potřebou jsou prožitky harmonie 
 a krásna“. 

Otokar Březina                                          Petr Kopejska 
 

 

Sobota 17. září 2022 v 16:30 hodin 
Spolkový dům, Husovo náměstí 1225, Nové Město 

nad Metují, 549 01 
Vstupné: 190 Kč 

Ve zhruba dvouhodinovém komponovaném pořadu zazní recitovaná 
autorská a jedinečným způsobem OD SRDCE INTERPRETOVANÁ 

ZHUDEBNĚNÁ POEZIE OTOKARA BŘEZINY s kytarovým doprovodem 
prokládaná živou relaxační hudbou, hranou na nástroje s přirozeným 
laděním (tibetské mísy, ústní harfa, flétna shyiotanka, brumle, zpěv) 

 
Na společně strávené chvíle se těší PETR KOPEJSKA – básník, terapeut, kouč, 

muzikoterapeut, zpřítomňovatel odkazu OTOKARA BŘEZINY 

K dispozici bude nový CD nosič zhudebněných básní „Modlitba za nepřátele“ 




