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Jiří Sobotka (narozen 3. 12. 1955) je brněnský sochař, jehož dílo 

navazuje na tvorbu skupiny umělců okolo Roye Lichtensteina, 

Andyho Warhola a Claese Olden burga v době vrcholící  

moderny v USA. Od začátku 80. let začal, jako čerstvý absolvent 

Akademie výtvarných umění v Praze, vystavovat a účastnit se 

mezinárodních sympozií u nás i v zahraničí (za všechny zmiňme 

Modulato Cantabile v Domě umění v Brně roku 2003 nebo 

Skororetro v Muzeu města Brna roku 2016). Je autorem řady 

instalací ve veřejném prostoru, například sochy Jana Skácela  

v Brně, památníku obětem válek v Žatčanech či řady pamětních 

desek významným osobnostem či událostem (Ivo Možnému, 

Jaroslavu Kříženeckému, obětem událostí let 1968–69). 

Aktuálně je k vidění jeho objekt „Částečný úvazek“ v Českých 

Budějovicích v rámci akce Umění ve městě 2022. V jeho tvorbě 

se prolínají různé směry moderního výtvarného umění, zejména 

pop art či postmoderna. 

jirisobotka.com, IG: jiri_sobotka_art

JIŘÍ  
SOBOTKA
Spadl z višně 
a jiné práce
Městská galerie Zázvorka 
U Zázvorky 1210 
Nové Město nad Metují

6. srpna – 8. října 2022

Marné čekání, skelný cement, 2022 

Loreal arp, skelný cement, 2003

Klippan série, kombinovaná technika, 2018 – 2022 

Homo civilis, cyklus, papírmašé, akryl, vosk, 2019 – 2022
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Pane starosto, v nadcházejících volbách 
do ZM již nekandidujete. Jak vnímáte 16 let 
svého působení na radnici?
Přechod na uvolněnou funkci ST nebo MST 
není v případě úspěchu při volbách jedno-
duchou záležitostí. Pro mne bylo zvolení do 
funkce MST před 16 lety velkým překvape-
ním, a o to pro mne byla změna větší. Prá-
ce ve funkci ST či MST je náročná časově,  
a to rozsahem řešených záležitostí z růz-
ných oblastí – a v neposlední řadě také 
psychicky. Mnoho věcí jsem se musel učit a 
za sebe mohu říci, že se v této funkci učím 
stále. Práci jsem vykonával s chutí a mys-
lím si, že se mi velmi dobře dařilo spolu-
pracovat se zaměstnanci města, což je dle 
mého přesvědčení pro dobrý a úspěšný 
výkon volené funkce velmi důležité.  Nepří-
jemným zjištěním je pro mne to, jak lehce 
se člověk může stát terčem ničím nepod-
ložených mediálních pomluv, před kterými 
je prakticky nemožné se bránit. Jsem proto 
nyní rád, že jsem se po pečlivém zvážení 
rozhodl již nekandidovat a uvolnit tak pro-
stor novým zájemcům o řízení města.

Co Vás za těch 16 let mrzí a co naopak těší?
Těší mne kilometry zrekonstruovaných 
městských chodníků a komunikací, rozší-

řené viadukty, nová tělocvična, vestavby  
a rekonstrukce škol a mnoho dalších věcí.
Mrzí mne, že se nám nepodařilo před lety 
prosadit přes památkáře výstavbu nové 
sportovní haly u školy Komenského a že se 
nám nepodařilo prosadit k realizaci již při-
pravené akce, například rekonstrukci Kina 
70 nebo nový Terminál Rychta.

Co byste popřál nově zvolenému vedení 
města?
Aby se jim ve spolupráci s nově zvolenými 
zastupiteli i zaměstnanci města dařilo při-
spívat k rozvoji našeho města. Aby se jim 
vyhýbaly různé mediální tlaky. Přeji jim 

pevné nervy a hlavně zdraví.
Pevné zdraví přeji i všem obyvatelům  
Nového Města nad Metují.

Děkuji za rozhovor!
Věra Prokýšková

Kandidujete v nastávajících komunálních 
volbách?
Nikoliv.

Jak byste zhodnotil svoji práci na místě 
místostarosty?
To ponechám na občanech našeho města. 

Co Vás ve funkci místostarosty překvapilo 
příjemně?
Vysoká profesionalita úředníků na radnici.

Co Vás ve funkci místostarosty překvapilo 
nepříjemně?
Zdlouhavost procesů v komunální sféře. 

Co byste popřál novému vedení města?
Aby se mu dařil rozvoj našeho města v sou-
ladu s potřebami jeho obyvatel.

Děkuji za rozhovor!
Věra Prokýšková

Petr Hable
starosta

otázky pro místostarostu

Stručný přehled investic realizovaných v končícím 
volebním období
Vzhledem k tomu, že končící volební období zahrnuje i závěr roku 
2018, dovolím si připomenout, že v tomto roce se realizovalo  
62 akcí za 24,3 mil. Kč a město na ně získalo dotace ve výši  
3,8 mil. Kč. Mezi ty větší realizované investice roku 2018 patřily 
opravy chodníků v ulicích 1. máje, Na Strážnici, TGM a oprava ulic 
Johnova a Železova louka. V roce 2019, který byl co do finanční-
ho objemu investic největší, bylo realizováno 57 akcí za 65,3 mil. 
Kč a získali jsme na ně dotace ve výši 23,4 mil. Kč. V tomto roce 
se například vybudovala nová tělocvična v ZŠ Komenského, od-
borné učebny ve zrekonstruovaných půdních prostorách ZŠ Krčín, 
nucené odvětrání tělocvičen a vybudování odborných učeben v ZŠ 
Malecí, rekonstrukce lávky přes železniční trať u Ammannu, rekon-
strukce výpustí a zpevnění břehu hráze rybníka Hradiště a další 
akce.  V roce 2020 bylo realizováno 48 akcí za 38,3 mil. Kč. Získa-
li jsme na ně dotace ve výši 14 milionů Kč. Patří mezi ně oprava 
opěrné zdi v ul. Nádražní, odborné učebny ve zrekonstruovaných 
půdních prostorách ZŠ Komenského, stavební úpravy jižní části 
ulice Na Zadomí, oprava komunikace mezi novými bytovými domy 
v lokalitě „Rychta“, stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici  
a Nahořanská, rekonstrukce živičného povrchu v ul. Rezecké, revi-
talizace vodní nádrže ve Vrchovinách, nové místo pro přecházení 
chodců u Benziny, nový chodník do městské části Kaštánky a 1. eta-
pa rekonstrukce staré krčínské školy. V roce 2021 bylo realizováno  
47 akcí za 38 milionů Kč a získali jsme na ně dotace ve výši  
10 milionů Kč. Bylo kompletně zrekonstruováno ateliérové okno  
v budově ZUŠ na Husově náměstí, dokončeny stavební úpravy uli-
ce Na Zadomí, stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokol-
ské, komunikace v ul. Na Bořetíně, realizace 1. etapy nového parku 
Březinky, protipovodňový informační systém města (městský roz-

hlas), 2. etapa rekonstrukce staré krčínské školy a rekonstrukce 
WC v ZŠ Malecí. Do konce letošního roku bude provedena kom-
pletní oprava ulice Kpt. Jaroše za 6,8 mil. Kč, z toho dotace bude 
činit 3,3 mil. Kč, proběhne první etapa rekonstrukce povrchu v ul. 
Družební za 6 mil. Kč, bude zahájena stavební úprava chodníků  
v ulici Nádražní s celkovým rozpočtem 12,6 mil. Kč a s dotací  
6,3 mil. Kč. V Krčíně bude nákladem 4,6 mil. Kč opraven v ulici Husit-
ské inundační most.  V letošním roce bude rovněž dokončena kom-
pletní rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou v ulici Českých 
bratří.  Kromě těchto a dalších investičních akcí, které jsou nyní 
v běhu, se letos podařilo dokončit urbanisticko-architektonickou 
studii na areál bývalých kasáren a vypsat architektonickou soutěž 
na novou podobu budovy Kina 70. Výsledky této soutěže budou 
známé v listopadu 2022. Stejně jako v minulých letech, i letos jsou 
investice financovány nejen z rozpočtu města, ale i z jiných zdrojů. 
Na řadu z nich má město přislíbeny finanční prostředky od posky-
tovatelů dotací z krajských, národních či evropských zdrojů. Kromě 
městských investic do infrastruktury Nového Města nad Metují se 
výrazně zapojil i Královéhradecký kraj, který zde investoval téměř 
400 milionů korun. Nové podoby se tak dočkala Náchodská ulice, 
silnice směrem na Jestřebí a Přibyslav. Úsek silnice od Ammannu 
do Vrchovin, ulice 1. máje, Dobrušská ulice včetně nového viaduk-
tu, úsek silnice č. II/285 od Rychty k Nahořanům a s ním související 
rozšíření železničního viaduktu na 2 jízdní pruhy. Nelze opome-
nout rekonstrukci ulice Na Hradčanech s vybudováním nového Re-
zeckého mostu. Většinu z uvedených realizací Královéhradeckého 
kraje doplnilo naše město vlastními investičními akcemi tak, aby 
byl konečný výsledek úplný a maximálně využitelný pro obyvatele.

Libor Hovorka

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

Rada MěSta č. 96
Zasedání RM proběhlo dne 25. 7. 2022 za 
účasti šesti radních. Program jednání ob-
sahoval 28 bodů. Jednání trvalo od 13.00 do 
15.10 hodin. 

Školství, kultura a sport:
» RM souhlasila s podáním žádosti a rea-
lizací projektu Mateřská škola, Nové Město 
nad Metují, Rašínova 600, Šablony I - finan-
covaného z Operačního programu Jan Ámos 
Komenský a s finanční podporou projektu 
684.000 Kč. Projekt bude realizován v ob-
dobí ode dne 01.09.2022 do dne 31.08.2024.

» RM souhlasila s přijetím účelově urče-
ného finančního daru pro Základní školu 
Nové Město nad Metují, Komenského 15, 
okres Náchod od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o. p. s., v rámci jejího charitativní-
ho projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 
80.736 Kč. Dar je určen výhradně k uhraze-
ní stravného ve školní jídelně pro celkem  
12 žáků v období ode dne 01.09.2022 do dne 
30.06.2023.

» RM schválila návrh na vyhlášení spor-
tovců města za roky 2019 – 2021. RM ulo-
žila OŠKS připravit slavnostní večer u pří-
ležitosti vyhlášení sportovců města za roky 
2019 - 2021 v obdobném rozsahu jako v mi-
nulých letech.

» RM souhlasila s konáním závodu „Běh 
do 100 schodů“, který pořádá Lyžařský klub 
Nové Město nad Metují, z. s., ve středu dne 
14.09.2022 od 16:00 do 18:00 hodin a s uza-
vřením Sta schodů pro veřejnost na dobu 
závodu.

Rozvoj:
» RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje č. 22RGI02-0183 jejímž předmětem 
je poskytnutí účelové dotace na financo-
vání výdajů spojených s realizací projektu 
„Inundační most v ul. Husitská, Nové Město 
nad Metují“ mezi městem Nové Město nad 
Metují a Královéhradeckým krajem, Pivo-
varské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králo-
vé.

» RM schvaluje smlouvu o spolupráci při 
tvorbě Digitální technické mapy Králové-
hradeckého kraje mezi městem Nové Měs-

to nad Metují a Královéhradeckým krajem, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 
Králové.

» RM souhlasila s pokácením 1 ks smrku 
ztepilého na p. p. č. 2054/1 v k. ú. Krčín z dů-
vodu narušení kořenového systému stromu 
při realizaci stavby chodníků v ul. Kpt. Jaro-
še.

» RM uložila Technickým službám provést 
náhradní výsadbu cca 2 ks třešní na p. p. č. 
464/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.

» RM pověřila starostu, aby na základě 
konzultace s právním zástupcem města, 
městskou právničkou a referentem územ-
ního plánování OVRR podal za město ka-
sační stížnost na rozsudek Krajského sou-
du Hradec Králové o zrušení zastavitelných 
ploch Z.K6 a Z.K8 v územním plánu Nové 
Město nad Metují.

Různé:
» RM schválila podání žádosti o dotaci ve 
výši 750.000 Kč z rozpočtu Královéhradec-
kého kraje na rok 2022 na dofinancování 
provozu Centra prevence Mandl a zároveň 
pověřila ST jejím podpisem v systému KI-
SSOS.

» RM vzala na vědomí Zápis č. 4/2022 z jed-
nání Komise rozmisťovací ze dne 14.07.2022 
s návrhem na obsazení 1 místa a o umís-
tění dalšího 1 zájemce pro případ uvolnění 
místa do 31.08.2022 v Domově pro seniory 
Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě 
nad Metují.

» RM projednala Zápis z 2. jednání Osad-
ního výboru Vrchoviny konaného dne 
21.06.2022 od 18:00 hodin v hasičské zbroj-
nici Vrchoviny.

» RM projednala Zápis č. 8 z jednání Osad-
ního výboru Krčín konaného dne 28.06.2022 
v klubovně TJ Sokol Krčín.

Rada MěSta č. 97
Zasedání RM proběhlo dne 8. 8. 2022 za 
účasti pěti radních. Program jednání obsa-
hoval 21 bodů. Jednání trvalo od 13.00 do 
16.11 hodin. 

Správa nemovitostí:
» RM souhlasila s pronájmem prostor pro 
podnikání - garáž u čp. 471 (Hotel Metuj), 
ul. Klosova, 549 01 Nové Město nad Metují, 
p. [osobní údaj odstraněn], za nabídkovou 
cenu 900 Kč/m2/rok, se způsobem využití 
pro parkování dvou automobilů zn. VELO-
REX v jedné garáži.

» RM souhlasila s pronájmem prostor pro 
podnikání - garáž u čp. 471 (Hotel Metuj), 
ul. Klosova, 549 01 Nové Město nad Metují, 
p. [osobní údaj odstraněn], za nabídkovou 
cenu 910 Kč/m2/rok, se způsobem využití 
pro parkování osobního automobilu.

Rozvoj:
» RM schválila podání žádosti o dotaci na 
pořízení nového dopravního automobilu 
pro JSDH Nové Město nad Metují do vyhlá-
šené výzvy Ministerstva vnitra generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru 
ČR JSDH-V2-2023 - Pořízení nového doprav-
ního automobilu nebo požárního přívěsu 
pro hašení.

» 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 „Oprava MK - ul. Družeb-
ní, Nové Město nad Metují“ firmě ŠPELDA,  
s. r. o., se sídlem Říkov 82, 552 03 Česká 
Skalice, za nabídkovou cenu 6.045.787,00 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 chodníků 
v ulici Nádražní v Novém Městě nad Metu-
jí“ firmě STAVIX, s. r. o., se sídlem Türkova 
828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov, za nabíd-
kovou cenu 10.470.335,66 Kč bez DPH, tj. 
12.669.106,18 Kč vč. DPH.

» RM vzala na vědomí a byla seznámena se 
zápisem č. 14 z jednání Komise dopravní ze 
dne 13.07.2022.

Finance:
» RM schválila poskytnutí dotace organi-
zaci Péče o duševní zdraví, z. s., Bělehrad-
ská 389, 530 09 Pardubice, ve výši 36.540 Kč 
na podporu při zavádění Centra duševního 
zdraví Náchod a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy se žadatelem zpracované dle 
vzorové smlouvy.

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

(EK)
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Mezinárodní výzkum dospělých PIaaC v Novém 
Městě nad Metují

Geostezka Libchyňské údolí byla otevřena

Pro prestižní průzkum bylo vybráno i naše město.
V období od září 2022 do července 2023 se Česká republika společ-
ně s dalšími více než 30 zeměmi zapojí do Mezinárodního výzku-
mu dospělých PIAAC, který zaštiťuje Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD). U nás z pověření Ministerstva škol-
ství výzkum realizuje Národní pedagogický institut ČR a samot-
ný sběr dat zajišťují pracovníci výzkumných agentur STEM/MARK 
a MEDIAN. Projekt má svůj velký význam také pro českou vzděláva-
cí politiku. Jeho cílem je zmapovat úroveň základních dovedností 
dospělých nezbytných pro běžný i pracovní život a hledat cesty, jak 
posílit připravenost dospělých na výzvy současné doby, jako jsou 
změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních technologií 
v práci i mimo ni. Výzkum se proto zajímá o pracovní zkušenosti 
a vzdělávání, ale i o uplatňování různých dovedností v každoden-
ním životě. Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu českému vzdělá-
vacímu systému, ukáží, kde jsou naše silné a slabé stránky a kde je 
vhodné upravit vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo našim součas-
ným potřebám. Aby byly výsledky reprezentativní a bylo je možné 
mezinárodně porovnat, je v každé zemi náhodně vybráno něko-
lik tisíc domácností. Účast vybraných domácností je pro výzkum 
klíčová, protože je podle mezinárodní metodiky průzkumu nelze 
nahradit jinými. Jako jedno z českých měst, kde bude výzkum pro-
bíhat bylo vybráno také Nové Město nad Metují. Dotazování bude 
probíhat formou přibližně dvouhodinového rozhovoru s vyškole-
nými tazateli a každý respondent obdrží za účast fi nanční odměnu 
ve výši 800 Kč. S daty bude dále nakládáno jako s přísně důvěrný-
mi, budou zpracovávána hromadně za celou skupinu respondentů 
a bez jakéhokoliv spojení s jejich jmény. Domácnosti se zároveň 
svou účastí ve výzkumu k ničemu nezavazují. Podrobnosti o vý-
zkumu a kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.piaac.cz.

Michaela Mináriková

V pátek odpoledne 22. července 2022 byla ofi ciálně otevřena naučná Geostezka Libchyňské údolí. 
„Jedná se o jedinečný projekt, nevím o jiném městě, které by podobnou naučnou stezku mělo,“ nechal se slyšet místostarosta města 
Libor Hovorka, který se pomyslného rozbalování prázdninového dárku ujal a slavnostně přestřihl pásku. Zároveň podotkl, že se městu na 
projekt geostezky podařilo ve spolupráci s MAS Pohoda Venkova získat 100% dotaci z Evropské unie v rámci Programu rozvoje venkova.
Po přípitku se přítomní vydali novou stezku prozkoumat a zjistit, jaká překvapení, zajímavé informace a zábava je nově na bezmála 3km 
trase z Nového Města nad Metují do Libchyně čekají.

Michaela Mináriková
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Zahrádka u Mandlu také slaví 20 let

Dalším místem, které vám chceme ukázat, je zahrádka u našeho 
zařízení. Centrum prevence Mandl letos slaví 20 let svého fungo-
vání. A jak bychom mohli zapomenout právě na tento kout zeleně, 
který k Mandlu prostě patří.
Při otevírání (tehdy) Klubu Mandl byla zahrádka jen takovým plác-
kem s jabloní, kde se s klienty hrály hry nebo se povídalo. Dále se 
tento prostor využíval i v rámci programu besed pro školy, když 
jsme potřebovali venkovní prostor. Ale jinak si zahrada žila svým 
životem a byla nepříliš opečovávaná.
V současnosti je to jinak. O zahradu pečujeme, a to nejen o fl óru, 
ale i faunu. V létě je pravidlem, že máme naplněná pítka pro ptáky 
a jiné živočichy, v zimě zase krmítka. Na zahradě máme i hmyzí do-
meček. Potkáváme se tu s ještěrkami, myškami, veverkou a ptáčky 
různých druhů. Ani bychom si neuměli představit, kolik života exi-
stuje na tak malém prostoru uprostřed sídliště. 
Jablka z naší jabloně, ostružiny a ořechy využíváme při pečení na 
akci „Sociální kafe” nebo jsou k dispozici klientům a pro jejich děti.  
Naše malá oáza je skvělým místem, kde si můžeme odpočinout 
po náročné konzultaci nebo chvíli pracovat, abychom si „vyčistili“ 
hlavu. I klienti se tu rádi zastaví a kochají se klidem a květy. A hned 
se všechna trápení dají lépe snést. 

Tým Centra prevence Mandl

Hilden – Fontána s tučňáky opět tryská  

XXIII. Mezinárodní slet letounů an-2 na letišti 
v Novém Městě nad Metují

rád, že jsme ji mohli opět zprovoznit,“ vysvětluje Uwe Schielke, ve-
doucí Odboru stavebního inženýrství a zelených ploch. Koneckon-
ců opravy nebyly vůbec jednoduché: Na uměleckém díle sochaře 
Petera Feddersena z roku 1955 bylo nutné provést sice malé, ale 
ne zcela jednoduché stavební úpravy. Podílelo se na nich mno-
ho jednotlivých řemeslníků a odborných fi rem. Koordinační pro-
cesy byly proto velmi složité a časově náročné. Navíc současné 
problémy s dodávkami, výrazně stoupající ceny materiálu a ener-
gie a také nedostatek kvalifi kovaných pracovníků u dodavatelů 
a potencionálních dodavatelů zpozdily provedení potřebných prací.
Fontána by měla tryskat ještě do října. Potom už se počítá s prvním 
mrazem. Na jaře 2023 se tučňáci opět probudí ze zimního spánku.

Překlad: Věra Prokýšková

V ulici Heiligenstraße opět začala tryskat voda ve fontáně s tuč-
ňáky. „V tomto létě nás ještě čeká několik horkých dní a fontány 
nabízejí příjemné zchlazení uprostřed města. Proto jsem velmi 

V pátek 13. srpna 2022 byl v 9.00 hod. ráno na letišti v Novém Městě 
nad Metují slavnostně zahájen XXIII. Mezinárodní slet letounů An-
2. Posádky „Andul“ tak měly po dlouhé době možnost setkat se 

v České republice. Na slavnostním zahájení nechyběly domácí 
týmy, týmy z Německa i Švédska, které přivítali zástupci novoměst-
ského Aeroklubu a místostarosta města Libor Hovorka.
Účastníci měli naplánovaný společný let do Mladé Boleslavi, kde 
si prohlédli ŠKODA muzeum. Po návratu zpět do Nového Města nad 
Metují navštívili také náchodský pivovar.
V sobotních odpoledních hodinách byl navíc na novoměstském le-
tišti připraven bohatý doprovodný program akce. Nejen že se ote-
vřely hangáry letiště pro veřejnost, návštěvníci mohli také využít 
nabídku vyhlídkových letů, k vidění byly také seskoky parašutistů 
včetně hromadného seskoku z pěti Andul a pořadatelé pro diváky 
připravili airshow.

Michaela Mináriková

o k É n k o  d o  p a r t n e r s k Ý c H  m Ě s t
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dopadnout o dvě ulice dále. Ukradené zboží musela uhradit a rov-
něž ji neminula ze strany MP sankce.
01.08.2022 ve 12:05 hodin došlo poblíž letiště v Novém Městě nad 
Metují k pádu kluzáku. MP se na místo dostavila jako jedna z prv-
ních záchranných složek. Bohužel i přes veškerou snahu všech pří-
tomných se život mladé pilotky nepodařilo zachránit.
03.08.2022 v 00:10 hodin MP při hlídkové činnosti zjistila, že v Klo-
sově ulici muž skáče před projíždějící auta a ruší noční klid. Na 
výzvy strážníků ke zklidnění nereagoval, proto byl za použití do-
nucovacích prostředků zpacifi kován a převezen do Protialkoholní 
záchytné stanice v Pardubicích, kde nadýchal 2,71 promile alkoho-
lu v dechu. 
08.08.2022 v 10:48 hodin došlo opět k poruše nákladního vozidla 
v nepřehledném úseku nad Vrchovinami. MP tentokrát na místo 
stihla dorazit včas a k žádné další nehodě zde již nedošlo. Strážníci 
na místě zůstali s řidičem po celou dobu opravy vozidla, která se 
nakonec podařila a nákladní vozidlo po více jak dvou hodinách 
z tohoto nebezpečného prostoru odjelo.
I na druhé přiložené fotografi i můžete vidět dopravní nehodu. Tato 
noční nehoda se obešla bez zranění, ale náraz to musel být znač-
ný, neboť část lampy pouličního osvětlení skončila uprostřed řeky. 
Odtud ji vylovil obětavý dobrovolný hasič, kterému patří velké po-
děkování. 
Jak již jsem avizoval v předešlých číslech Novoměstského zpravo-
daje – v letošním roce Městská policie Nové Město nad Metují slaví 
30. výročí svého znovuzaložení. Zcela mimořádně se pro veřejnost 
otevře služebna MP a občané budou moci nahlédnout do služeb-
ních prostor, kde uvidí ovládání městského kamerového systému, 
radarů, rozhlasové výstrahy apod. K otevření dojde v rámci akce 
Dny Evropského dědictví, která se bude konat 10. září 2022. Služeb-
ní prostory budou otevřeny od 11 do 16 hodin, v tuto dobu vás rád 
osobně stanicí provedu a případně zodpovím nejrůznější dotazy.    

Miloš Kratěna, vrchní strážník 

Sledované období: 10.07.2022 – 10.08.2022
V tomto období MP řešila celkem 131 událostí. Dopravních pře-
stupků bylo řešeno 36, ostatní přestupky jsme zaznamenali 
v 8 případech. 
Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
12.07.2022 ve 14:26 hodin byla MP oznámena krádež jízdního kola 
v ulici U Zázvorky. MP se podařilo ještě týž den pachatele vypátrat 
a kolo vrátit šťastné majitelce. Chování pachatele bylo samozřej-
mě řešeno dle zákona. 
16.07.2022 ve 13:05 hodin byla MP přivolána k pádu starší ženy na 
Husově náměstí. Zde strážníci nalezli zraněnou ženu, které poskyt-
li první pomoc a předali ji do péče zdravotnické záchranné služby.
17.07.2022 v 17:30 hodin bylo MP oznámeno, že neznámý muž se 
prochází s doutníkem v jednom obchodě v ul. T. G. Masaryka. 
Z důvodu jednočlenné hlídky byla požádána o spolupráci PČR. Obě 
hlídky na místě zjistily opilého muže, ten byl následně zpacifi ko-
ván a PČR jej převezla do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci 
Králové.  
17.07.2022 v 17:45 hodin vyjela MP na žádost PČR, neboť ta právě 
realizovala převoz opilce, k dopravní nehodě cyklisty, který hava-
roval v ulici U Zázvorky. Na místě bylo zjištěno, že muž je zraněn. 
Strážník mu ihned poskytl první pomoc a předal jej do péče zdra-
votnické záchranné služby.
20.07.2022 v 17:20 hodin bylo MP oznámeno porouchané nákladní 
vozidlo v nepřehledném úseku nad Vrchovinami. I přesto, že MP do 
místa spěchala se zapnutým majákem, tak ještě před naším příjez-
dem zde došlo k dopravní nehodě. Ta se naštěstí obešla bez zra-
nění, ale strážníci museli následně ve velmi nebezpečném úseku 
více jak hodinu řídit dopravu. Fotografi i z tohoto místa si můžete 
prohlédnout v tomto článku, jedná se o jedno z nejnebezpečněj-
ších míst pro řízení dopravy. 
20.07.2022 v 19:00 hodin došlo k rozbití dvou vývěsních tabulí v ul. 
T. G. Masaryka. MP pachatele vypátrala nedaleko od incidentu, ne-
boť jej prozradila zakrvácená ruka. Nejprve mu byla rána ošetřena 
a poté byl převezen k ošetření do Oblastní nemocnice v Nácho-
dě. Po cestě se mladík strážníkům přiznal, že skla rozbil z důvodu 
rodinných událostí. Po návratu do Nového Města strážníci střepy 
uklidili a vše oznámili provozovatelům vývěsek. Pachatel bude 
muset uhradit škodu a zároveň jej ze strany MP nemine sankce.
25.07.2022 ve 04:45 hodin vyjela MP, na žádost PČR, do ulice Ko-
menského, kde se měla odehrávat partnerská hádka. Obě hlídky 
na místě uklidnily situaci a muže převezly k dalším šetřením na 
obvodní oddělení PČR. Případ je dále v šetření.
25.07.2022 ve 12:01 hodin bylo MP sděleno, že starší muž upadl na 
autobusovém nádraží. Na místě strážník zjistil, že jde o staršího 
muže, kterému již poskytovali první pomoc kolemjdoucí občané. 
Bohužel muž místo toho, aby lidem poděkoval, byl drzý nejen na 
ně, ale i na přivolaného strážníka. Jelikož z muže byl cítit alkohol, 
byl vyzván k provedení dechové zkoušky, což odmítl, ale přiznal 
se, že pil. Strážník dále pokračoval v jeho ošetření a následně jej 
předal do péče zdravotnické záchranné služby.
28.07.2022 ve 14:26 hodin došlo k dopravní nehodě na tzv. křižo-
vatce „u Papežů“, při které osobní vozidlo srazilo motorkáře. Ten 
utrpěl zranění a musel být převezen do nemocnice. Tato nehoda 
na nezbytně nutnou dobu zcela zablokovala nejfrekventovanější 
křižovatku ve městě. Ihned – jakmile to okolnosti dovolily – byl 
zprůjezdněn alespoň jeden jízdní pruh. K úplnému uvolnění křižo-
vatky došlo až po dvou hodinách od nehody. 
28.07.2022 v 17:13 hodin byla MP oznámena krádež zboží v jednom 
z obchodů v ul. T. G. Masaryka. Strážníkům se zlodějku podařilo 

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

Nehoda 1. máje

Nehoda Vrchoviny
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červenec 2022

1. 7. – 15.24 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Peklo).
1. 7. – 21.38 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného 
externího defi brilátoru, Nové Město n. Met., ul. Přibyslavská.
4. 7. – 15.37 h. - požár rodinného domu - dřevostavby, Malá Skalice.   
4. 7. – 17.50 h. - planý poplach, požár skladováku, Nahořany – Lhota.
7. 7. – 09.54 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného 
externího defi brilátoru, Nové Město n. Met., ul. Klosova.
19. 7. – 23.38 h. - dopravní nehoda os. automobilu, 
Nové Město n. Met., ul. 1. máje.
20. 7. – 01.29 h. - planý poplach (požár hlášený na PCO), 
Nové Město n. Met., městská knihovna.
21. 7. – 11.25 h. - požár lesa, Kounov.
23. 7. – 18.16 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Peklo).
25. 7. – 12.36 h. - požár odpadkového koše, Nové Město n. Met.,
ul. T. G. Masaryka.
28. 7. – 14.26 h. - dopravní nehoda os. automobilu a motocyklu, 
Nové Město n. Met., křižovatka „U Papežů“.
30. 7. – 20.50 h. - otevření domu, Kleny.

31. 7. – 20.19 h. - odstranění větve z telefonního vedení, 
Nové Město n. Met., Studýnka.

FOTO: HZS KHK a JSDH Červený Kostelec

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

Požár rodinného domu - dřevostavby, Malá Skalice

k u l t u r n í  a k c e

KOMENSKÝ

DOKONČI 
AMOSŮV CITÁT 

Soutěž o věcné ceny 
pro děti i dospělé

Proběhne od 15. 9. do 15. 10. 2022 v dětském oddělení
Městské knihovny Nové Město nad Metují.

Výsledky budou zveřejněny 
v Novoměstském zpravodaji.

Slavnostní vyhlášení s předáním cen proběhne 
15. 11. 2022 v 17.00 v knihovně.

Instrukce k soutěži naleznete v knihovně.

Akce se koná v rámci oslav 430. výročí
narození J. A. Komenského.



KULTURNÍ PŘEHLED [ ZÁŘÍ 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

10. 9. – 10–17 hod. – Husovo náměstí

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Historický průvod, atrakce pro děti, koncerty, autobusy 
ZDARMA do partnerského města Duszniki Zdrój. 

www.novemestonm.cz

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

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

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
3. 9. – 30. 10. FOTOGRAFIE 2022
14.–17. 9.  Výstava hodinek  (4PM)

MĚSTSKÝ ÚŘAD – GALERIE NA SCHODECH

1. 9. – 30. 10. Jarmila Valterová – výběr z tvorby

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
16. 8. – 30. 9. Výstava prací žáků ZŠ Krčín

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

Prodej umělecko-řemeslných výrobků, 
kastelánské prohlídky netradičními prostory
zámeckého areálu, ukázka automobilových
veteránů z KHV Metuje.
Věž Máselnice tento den přístupná zdarma.

www.zameknm.cz

10. 9. – 9:30–17 hod. – zámek r. Bartoň-Dobenín 

ZÁMECKÉ TRHY

11.–17. 9. – KINO 70

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY
Jednotné vstupné na filmy 50 Kč. 
Doprovodný program na terase kina.

www.festivalkomedie.cz

44. FESTIVAL ČESKÉ FILMOVÉ KOMEDIE

14. 9. – 16 hod. – Popluží, Staschody

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

6. ročník závodu pro všechny generace. Startovné zdarma. 
Přihlášky e-mailem nebo na místě před startem.

lknovemesto@seznam.cz 

BĚH DO 100 SCHODŮ

8. 1. – 18 hod. – Městská knihovna

Zajímaví interpreti a poutavé ukázky z nových knih
evropských autorů. Zastávky: zámecká zahrada,
nádvoří, věž Máselnice, velký sál zámku, 
Restaurace u Paďourů. Zde polévka pro všechny,
ostatní občerstvení individuálně. Vstup je volný.

www.knihovnanm.cz

21. 9. – 18 hod. – parkoviště u Farské zahrady 

NOC LITERATURY 2022

6. 9. – 8:45 hod. – Městská knihovna
DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ A JEJICH RODIČE

18. 9. – hřiště Sokol Krčín
KRČÍNSKÝ PRAK – 25. ROČNÍK

20. 9. – 17:30 hod. – Městská knihovna
JANTAROVÁ KOMNATA (přednáška Milana Zacha Kučery)

24. 9. – ORELNA Šonov
POCHOD „ŠONOVSKÁ 20“  (trasy pro všechny generace)

k u l t u r n í  a k c e
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Noc literatury 2022

středa 21. 9. sraz  v 18 hodin na parkovišti u Farské zahrady
 - projdeme zámeckou zahradou na nádvoří 

 a vystoupáme věží Máselnice do velkého sálu 

přibližně v 19 hodin společně odcházíme do Restaurace u Paďourů, kde budeme mít rezervovaný zadní salónek

a všichni objednanou dobrou polévku - ostatní občerstvení individuálně
 

účinkující

Vlasta Suk - moderátor

Josef Jan Kopecký - kulturní pracovník, režisér a herec

Lucie Kotěrová - pedagožka a divadelnice

zazní ukázky z knih: Klíč, Winterbergova poslední cesta, Děti poslouchají Pink Floyd, Kodaňská Píseň písní atd.

 
Vstup je volný, těšíme se na vás!

 

Jarmila Valterová
Výroční výstava prací novoměstské výtvarnice ve společenském sále knihovny

potrvá do 30. 9. Bude zakončena slavnostní dernisáží
v úterý 27. 9. od 17 hodin. Vstup je volný.

 
 

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

Určeno pro děti od 1 do čtyř let s doprovodem.
Přijďte v úterý 6. 9. mezi 8.45 a 9.00,

kdy pro vás knihovnu extra otevřeme. Plánovaný konec je v 10.00.
Vstup je volný, těšíme se na vás!

 
 

Jantarová komnata
Historická událost, která stále vyvolává pochybnosti. Záhada,

která stále čeká na rozluštění. Přednáška Milana Zacha Kučery.
V úterý 20. 9. od 17.30 hodin ve společenském sále knihovny. Vstupné 50 Kč.

 
 

Noc literatury 2022
Proběhne ve středu 21. 9.

Sraz je v 18 hodin na parkovišti u Farské zahrady
- projdeme zámeckou zahradou na nádvoří a vystoupáme věží Máselnice

do velkého sálu. Přibližně v 19 hodin společně odcházíme
do Restaurace u Paďourů, kde budeme mít rezervovaný zadní salónek

a všichni objednanou dobrou polévku - ostatní občerstvení individuálně.
Čekají nás jako vždy zajímaví interpreti

a poutavé ukázky z nových knih evropských autorů.
Vstup je volný, těšíme se na vás!

Září 2022

 
Historická událost, která stále vyvolává pochybnosti.

Záhada, která stále čeká na rozluštění.
Přednáška Milana Zacha Kučery.

V úterý 20. 9. od 17.30 hodin ve společenském sále knihovny.
Vstupné 50 Kč.

 

Jantarová komnata

Kniha v prodeji
 

140 Kč

8 Novoměstský zpravodaj
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                                                         Wystawa fotograficzna 

 Klubu fotograficznego stowarzyszenia 

 Poznávání 

                         Nové Město nad Metují 

Pohledy a vize XVI 

9. 9. 2022 - 30. 9. 2022 

Pijalnia Wód Mineralnych / Duszniki-Zdrój 
WERNISAZ WYSTAWY 9. 9. 2022 / 17:00 

  
             

Otevřeno podle pracovní doby úřadu 

Klub fotografů Nové Město nad Metují,  
spolku Poznávání 

                                          Jarmila Valterová 

    „Výběr z tvorby“ 

 

                            Galerie na schodech 
            Městský úřad Nové Město nad Metují 

1. 9. - 31. 10. 2022 

drůbeže, králíků, holubů a okrasného ptactva
a s Klubem chovatelů plymutek ČR 

17. ročník memoriálu L. Špreňara
a v chovu králíků – činčil velkých

11. ročník memoriálu L. Mareše

8. ŘÍJNA 2022
sobota 8 – 17 h

výstavní areál chovatelů
ZO ČSCH Nové Město nad Metují - Krčín

DOPROVODNÝ PROGRAM
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

ZO ČSCH Nové Město nad Metují - Krčín
pořádá

PODORLICKOU 
VÝSTAVU49.
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ZÁMECKÉ ZÁŘÍ 2022
Prázdniny jsou za námi.
A my bychom především chtěli poděkovat našim návštěvníkům, 
kteří si nás vybrali jako cíl svého letního výletu. A ať už se prošli 
po zámku v rámci některé z mnoha prohlídek, obdivovali boha-
tou sbírku exponátů Jany Krásové na výstavě „Staré časy kojenců 
a batolátek” či se podívali na jinou pestrou prezentaci fotografi í 
nebo obrazů, vyšlapali schody do věže anebo navštívili zámeckou 
zahradu, pevně věříme, že se jim u nás líbilo.

Zámecké brány se v září otevírají od úterý do neděle od 9:00 do 
16:00 hodin (pondělí je zavíracím dnem). V tuto dobu můžete na-
vštívit prohlídku zámeckých interiérů. Interaktivní okruh „Od půdy 
po sklep” je během pracovního týdne pouze na objednání (mini-
málně pro 10 osob) a o víkendu je zpřístupněn od 9:00 do 16:00 
hod. V rámci otevírací doby je dále možno vystoupat na zámeckou 
věž Máselnici a pokochat se výhledem do okolí nebo se zajít podí-
vat do zámecké zahrady. 

Do konce září nám můžete také zaslat své fotografi e do letošního 
ročníku fotosoutěže „Zámek okem fotografa”. V ní můžete vyhrát 
řadu zajímavých cen. Její detailní podmínky naleznete na našich 
webových stránkách www.zameknm.cz v sekci Galerie. 

Kulturní pozvánky

dny evropského dědictví
Druhý zářijový víkend, konkrétně v sobotu 10. září od 9:30 do 17:00 
hodin, zámek ožije díky Dnům evropského dědictví. V rámci této 
události proběhnou umělecko řemeslné trhy a přehlídka auto 
a moto veteránů z Klubu historických vozidel Metuje. Opět bude-
te mít také příležitost podívat se i na neobvyklá místa areálu se 
správcem zámku Ondřejem Daňkem během kastelánských prohlí-
dek. Ve Švédské síni bude k vidění prodejní výstava foto obrazů 
od Petra Smejkala (ta pokračuje i v neděli 11. září 2022 do 16:00 
hodin). Část výtěžku z prodaných obrazů poputuje do dětských 
domovů.

Hodinky na zámku
Již tradiční prodejní výstava hodinek, šperků, hodin a italské dro-
gerie společnosti 4PM v prosklené arkádě u nádvoří a dalších při-
lehlých prostorách proběhne v termínu od 14. do 17. září od 10:00 
do 17:00 hodin.

Výstavy fotografi í
„Fotografi e 2022” je název výstavy, která bude k vidění od 3. září 
do 30. října v prosklené arkádě u nádvoří a v Galerii Za Pokladnou. 
Výstava je přístupná v rámci výše uvedené zářijové otevírací doby 
zámku, v říjnu pouze o víkendech od 10:00 do 16:00 hod. 

Aktuální informace naleznete na našich výše zmíněných webových 
stránkách a dále na sociálních sítích.

Jak vidíte, letošní turistická sezona u nás ještě zdaleka nekončí.

Těšíme se proto na Vaši návštěvu.

Jménem rodiny Bartoň-Dobenín a Správy zámku vám přejeme hez-
ký nadcházející podzim.

Ondřej Daněk a Michaela Kratochvílová
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Slavnostní vyhlášení
nejlepších sportovců města

za období 2019-2021
30. září 2022 / 16 hodin / Kino 70 / vstup: volný

Host:  David Svoboda - český moderní pětibojař, vítěz
Olympijských her z roku 2012.

NoveMestonadMetuji
www.novemestonm.cz

Univerzita třetího

věku

OPĚT ZAČÍNÁME

 30. září 2022
od 9.00 v Kině 70

Zveme všechny zájemce na nový semestr Univerzity
třetího věku. Téma pro zimní semestr je:

 

Dějiny oděvní kultury II.
 

Pro více informací volejte: 491 419 655 nebo 
491 419 657.
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Nová éra Novoměstské fi lharmonie

Na jaře se s orchestrem po čtvrtstoletí rozloučili manželé Rybáč-
kovi. Vedení orchestru  přebírají lidé, kteří se už roky podíleli na 
koncertní i organizační činnosti Novoměstské fi lharmonie (NoFi). 
Co jsou zač, a proč se chopili náročného úkolu, nám v rozhovoru 
prozradili ředitelka orchestru Eliška Kratěnová (EK), dirigent Marek 
Klimeš (MK) a manažer Jan Halda (JH).

Pojďme začít tím nejdůležitějším – představte stručně svoji roli 
v NoFi.
EK: Jsem takový řídící mozek. Zodpovídám za všechno. Například 
za to, že naši muzikanti mají kde zkoušet, na co hrát a celý orchestr 
má dostatek fi nancí na provoz. Nejzábavnější je ale sestavování 
repertoáru a následné přemýšlení, kde a v jaké podobě ho publi-
ku představíme. Právě úvahami nad zmíněným trávíme s Jankem 
a s Markem nejvíc času. Zároveň se snažíme, aby byl každý v or-
chestru a realizačním týmu spokojený, protože na nich jako pilířích 
náš úspěch stojí.

MK: Mimo tradiční roli dirigenta, která obnáší umělecké vedení 
a hudební přípravu, plním úlohu dramaturga. Tvořím uměleckou 
vizi Nofi  – koncepci reportoáru na více let dopředu, kam bychom 
měli hudebně směřovat i co chceme publiku sdělit. Momentálně 
máme vytyčený plán až do roku 2027. Návrhy dramaturgie posuzuje 
a schvaluje nově zřízená umělecká rada tvořená hráči z orchest-
ru. A nejdůležitější úkol? Nebýt vládcem, ale partnerem a jedním 
z členů orchestru.

JH: Manažer v mém případě zastřešuje širší škálu činností – od 
tvorby funkčních tabulek přes organizaci umělecké rady, přípravu 
menších projektů, komunikaci s orchestrem až po technickou pod-
poru. Snažím se uplatnit a přispět tím, co umím nejlépe – analytic-
kým a technickým myšlením. (smích)

Eliško, ty ses podílela na různých festivalech během studia hudeb-
ního managementu a po škole pracovala pro dva velké pražské or-
chestry. Jak to ovlivnilo tvou minulou i současnou funkci v NoFi?
EK: Ovlivňuje se to navzájem. To, co jsem se naučila v NoFi, mi 
pomohlo při produkci festivalu Maraton hudby Brno či Svátků pís-

ní Olomouc. Šlo vždy o práci ve velkém kolektivu, kde jsem jako 
vedoucí musela umět maximálně využít potenciál svých kolegů 
a zůstat přitom dostatečně empatická. O tento přístup se snažím 
i v NoFi a těším se, až hráči i posluchači budou moct posoudit 
výsledky naší práce.

Marku, jsi dirigent, který prošel profesionálními orchestry i diva-
dly, jsi absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 
S jakými zkušenostmi přicházíš k NoFi?
Jsem takzvaný „přeběhlík”. To znamená, že hudbu jsem studoval 
a věnoval se jí na profesionální úrovni, ale ne vždy jsem se jí mohl 
věnovat naplno. Mám bohaté pedagogické zkušenosti, prošel jsem 
intenzivním studiem dirigování, spolupracemi s orchestry i diva-
dly, obrovské zkušenosti mám z manažerského ranku. Pro dobrou 
spolupráci s jakýmkoli orchestrem je nutné všechno z toho v při-
měřené míře. Podstatné je dobře porozumět hudbě, perfektně ji 
interpretovat a vytvořit tak její příběh. A nakonec jsou nejdůle-
žitější hráči sami a jejich vlastní příběhy. Hráči sami jsou ovšem 
nejdůležitější, na nich stojí úspěch i růst celého orchestru.

Janku, jako manažer musíš ohlídat mnoho organizačních věcí ve 
více než osmdesátihlavém orchestru a přitom tě nikdy neopouští 
úsměv a zenový klid. čím to je?
JH: Ono to tak možná vypadá na první pohled, ale občas mám oba-
vy z toho, že jsem něco zapomněl a přemýšlím, co všechno nás 
v blízké budoucnosti čeká. Naštěstí mě s orchestrem spojuje spo-
lečná vášeň k hudbě, a to mě uklidňuje i motivuje. Díky tomu na-
cházím energii se smát a být v relativním klidu, i když na nás visí 
velká zodpovědnost za osmdesátihlavý orchestr.

Vím, že už pilně cvičíte na podzimní turné. Kde se s vámi uvidíme 
a co nám zahrajete?
EK: Letošní podzim chceme věnovat hodnotám jako je demokracie 
a svoboda, protože cítíme, že i v současnosti je potřeba tato téma-
ta akcentovat, a to nejenom kvůli dění na Ukrajině. Hrát budeme 
ryze český repertoár. Pro naše muzikanty to bude velká výzva –  
chystáme se totiž nastudovat tři části z cyklu Má vlast B. Smetany 
a čtyři Slovanské tance A. Dvořáka. Smetana je s naším domov-
ským městem neodmyslitelně spjat a není vhodnějšího autora, se 
kterým bychom mohli do té naší “nové éry” vstoupit. Část pod-
zimních koncertů se bude konat v listopadu, druhá pak po Novém 
roce. Kromě našich tradičních koncertních lokalit se podíváme do 
Solnice nebo do Pardubic. 

Děkuji za rozhovor a těším se na viděnou na koncertech.
Text: Jiří Švanda

Foto: Vlaďka Jandíková
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www.kino70.cz

čt
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ne
ne

  1. 9.
  1. 9.
  2. 9.
  2. 9.
  3. 9. 
  3. 9. 
  4. 9.
  4. 9.
  4. 9.

Planeta Praha
Minamata
Minamata
Krásky z Dubaje
Top Gun: Maverick
Minamata
Mimoni 2: Padouch přichází
After: Pouto
André Rieu: Happy Days are Here
                                                     Again!

17:30
20:00
17:30
20:00
17:00
20:00
10:00
17:00
19:00

po
út
út
út
st
čt
čt
pá
pá
so
so

  5. 9. 
  6. 9. 
  6. 9.
  6. 9. 
  7. 9.
  8. 9.
  8. 9.
  9. 9. 
  9. 9.
 10. 9.
 10. 9.

Top Gun: Maverick
Planeta Praha
Elvis
After: Pouto
Minimata
Já jsem Zlatan
Jan Žižka (15+)
Jan Žižka (12+)
Jan Žižka (15+)
After: Pouto
Jan Žižka (15+)

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

změna programu vyhrazena - aktuální program na www.kino70.cz

11. - 17. 9. – FESTIVAL ČESKÉ FILMOVÉ KOMEDIE

DIVADELNÍ PODZIM 2022

www.mestskyklub.cz

9. 11. 2022 
19:00 | Kino70

11. 10. 2022
 19:00 | Kino70

Rukojmí bez rizika
Divadelní komedie s
kriminální příchutí

(Vydra, Šťastný,
Boušková,

Zahradnická)
Agentura Harlekýn

Strýček Harry
Komedie Náchodské

divadelní scény
(ochotnické divadlo)

 

12. 11. 2022 
14:00 | Kino70

22. 10. 2022
 14:00 | Kino70

Kašpárek na skalním hradu
Loutkové představení

Klasická pohádka v
podání jednoho herce o

Kašpárkovi, který
zakletého hradního pána
vysvobodil a k velkému

štěstí tak přišel.
 

Čerti na hradě
Loutkové představení

Klasická pohádka v
podání jednoho herce o

tom, jak Kašpárek s
Honzou vyhnali čerty z

hradu.
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Úspěšní mladí fotografové 
Během druhé poloviny školního roku se našemu fotokroužku dařilo na národních i mezinárodních soutěžích. Měli jsme z toho velikou radost, 
protože i nám komplikovala pravidelné schůzky covidová situace.
Schola Humanitas Litvínov vyhlásila soutěž na téma Vzácná voda a do soutěže došlo 118 fotografi í. V kategorii 1. stupeň ZŠ získala 2. místo 
aneta tomášová a 3. místo Markéta Pavlátová.  Dále v kategorii 2. stupeň ZŠ a střední školy Petr tomáš 1. místo a Marek Semerák 3. místo.
Na Národní přehlídce amatérské fotografi e ve Svitavách postoupili do fi nále (kateg. do 16 let):   Ema Hladíková, Matěj Balcar, Adéla Geržová, 
Kateřina Leitnerová, Darina Linhartová, Ondřej Pavlát, Marek Semerák, Daniel Pokorný a Markéta Mrázková. A krásné 3. místo získala adéla 
Geržová, žákyně třetí třídy.
Do třetice Mezinárodní výtvarná výstava Lidice, kde porota letos hodnotila 619 fotografi í z celého světa. čestná uznání zde získaly tereza 
Hospodářová a Michaela Bauchová.
Gratulujeme všem ke krásným úspěchům, přejeme další povedené snímky a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  
Náš fotokroužek vystavuje trvale v 1. patře (vlevo) MěÚ Nové Město nad Metují a od začátku září budou naši mladí autoři v kategorii „Odkrývání 
talentů…” součástí výstavy Fotografi e 2022 v prostorách novoměstského zámku. Srdečně zveme!

Eva Vincencová 

Aneta Tomášová

Petr Tomáš

Markéta Pavlátová Adéla Geržová - Národní přehlídka Svitavy
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 Nabídka kroužků školní rok 2022 / 2023

tECHNICKÉ a POčÍtačOVÉ KROUŽKY

WEBdESIGN začátečníci, pokročilí – Ondřej 
černota
Pondělí 26. 9. • 14.00 – 15.30 hodin, 
(od 5. třídy) • 800 Kč

VÝUKa PRÁCE Na PC začátečníci, pokročilí – 
Ondřej černota
Pondělí 26. 9. • 15.30 – 16.30 hodin, 
(2. – 9. třída) • 800 Kč

LEGO ROBOtIKa – Ondřej černota
Pondělí 26. 9. • 16.30 – 17.30 hodin, 
(od 5. třídy) • 900 Kč

KROUŽEK ELEKtRONIKY – Ondřej černota
Úterý 27. 9. • 14.30 – 15.30 hodin,
(pro zvídavé badatele od 3. třídy ZŠ) • 900 Kč

taRaNtULE – KLUB HERNÍCH KONZOLÍ – 
Ondřej černota
Úterý 27. 9. • 15.30 – 17.00 hodin, 
(1. – 9. třída, i SŠ) • 900 Kč
Středa 5. 10. • 15.00 – 16.00 hodin, 
(1. – 9. třída, i SŠ) • 700 Kč

HRY Na POčÍtačÍCH – Ondřej černota
Úterý 27. 9. • 17.00 – 18.00 hodin, (1. – 9. třída) 
• 700 Kč

KROUŽEK 3d tISKU – Ondřej černota
Středa 5. 10. • 14.00 – 15.00 hodin, 
(od 6. třídy, i SŠ a dospělí) • 1.300 Kč

ZÁKLadY PROGRaMOVÁNÍ V PYtHONU – 
Michal Friml
Pátek 30. 9. • 15.00 – 16.00 hodin, (od 6. třídy) 
• 900 Kč

JaZYKOVÉ KROUŽKY 

NěMčINa – dáša Rudolfová
Pondělí 26. 9. • 14.00 – 14.45 hodin, 
(5. – 6. třída) • 800 Kč

NěMčINa – dáša Rudolfová
Pondělí 26. 9. • 15.00 – 15.45 hodin, 
(7. – 9. třída) • 800 Kč

aNGLIčtINa PŘÍBěHEM – Filip Valášek
Pondělí 26. 9. • 15.00 hodin • 800 Kč

HRÁtKY S aNGLIčtINOU – Filip Valášek

Pondělí 26. 9. • 16.00 hodin • 800 Kč

aNGLIčtINa JINaK – Filip Valášek
Pondělí 26. 9. • 17.00 hodin • 800 Kč

LItL INGLIŠ – Kateřina Poláchová
Hravý kroužek angličtiny pro ty nejmenší!
Čtvrtek 29. 9. • 15.00 hodin, 
(pro děti od 3 do 7 let) • 800 Kč

MUZIKO-aNGLIčtINa – Kateřina Poláchová
Čtvrtek 29. 9. • 15.30 hodin, (pro děti od 6. tří-
dy a starší) • 800 Kč

aNGLIčtINa tROCHU JINaK – 
Marie Magdaléna Poláková
Středa 5. 10. • 15.30 hodin, (4. – 9. třída) 
• 800 Kč

ŠPaNěLŠtINa PRO ZačÁtEčNÍKY – 
Carmen arribas Escribano
Středa 5. 10. • 16.00 – 16.45 hodin • 800 Kč

ŠPaNěLŠtINa PRO MatURaNtY – 
Carmen arribas Escribano
Středa 5. 10. • 15.00 – 15.45 hodin, 
(určeno všem, kteří umí alespoň základy
a chtějí si vypilovat mluvení) • 800 Kč

HUdEBNÍ KROUŽKY 

tRSÁtKa začátečníci, mírně pokročilí – 
Kateřina Poláchová
Výuka hry na kytaru pro začátečníky a mír-
ně pokročilé, akordy a zpěv, lidové i mo-
derní písně. Pondělí 26. 9. • 15.00 hodin, (od 
3. třídy) • 800 Kč (rozdělení zájemců do sku-
pin podle pokročilosti)

HRa Na UKULELE (HONOLULU JaM) – 
Kateřina Poláchová
Úterý 27. 9. • 15.00 hodin, 
(4. třída ZŠ – 1. ročník SŠ) • 800 Kč
(rozdělení zájemců do skupin podle pokro-
čilosti)

SPORtOVNÍ a POHYBOVÉ KROUŽKY 

aIRSOFt a OUtdOOROVÉ aKtIVItY
Pátek 30. 9. • 15.30 – 18.30 hodin, (12 – 18 let) 
• 1 400 Kč

HÝBÁNEK – Barbora Zelená
Pondělí 26. 9. • 17.00 hodin, 
(pro děti od 3 do 6 let) • 800 Kč

HUdBOHRÁtKY – Nikola Majerská

Pondělí 26. 9. • 16.00 – 17.00 hodin, (5 – 8 let) 
• 800 Kč

POHYBOVKY – anna Benediktová
Středa 5. 10. • 15.00 – 16.00 hodin, (4 – 7 let) 
• 800 Kč

MaŽOREtKY kadetky – anna černická
Pátek 30. 9. • 16.00 – 17.00 hodin, (6 až 10 let) 
• 800 Kč

MaŽOREtKY kadetky – Lucie Šolínová
Čtvrtek (středa) 29. 9. • 14.45 – 16.00 hodin, 
(6 – 12 let) • 800 Kč
MaŽOREtKY juniorky hůlky – Lucie Šolínová
Čtvrtek (středa) 29. 9. • 16.30 – 18.00 hodin, 
(od 14 let) • 900 Kč

SEBEOBRaNa – Ctirad Štěpánek
Středa 5. 10. • 16.15 – 17.15 hodin • 800 Kč

NÁROdNÍ HÁZENÁ
Od 4 do 18 let, dívky i chlapci, rozdělení 
do družstev podle věku. Tréninky sokolovna 
Krčín. Bližší informace ve Stonožce.

tRaMPOLÍNKY – anna černická
Pátek 30. 9. • 15.00 – 16.00 hodin, (2. – 6. třída) 
• 700 Kč

StOLNÍ tENIS – Roman Bín
Úterý, čtvrtek • 16.30 – 18.00 hodin. 
Tréninky tělocvična Lípa.

FOtBaL předpřípravka – Miroslav Švarc
Úterý, čtvrtek • 16.00 – 17.30 hodin

FOtBaL mladší přípravka – tomáš Hubka
Úterý, pátek • 16.00 – 17:30 hodin 
(ročník 2014 – 2015)

FOtBaL starší přípravka – Lukáš Macháček
Pondělí, středa, pátek • 16.00 – 17.30 hodin, 
(ročník 2012 – 2013)

FOtBaL mladší žáci – Zdeněk Lanta
Pondělí, středa, pátek • 16.00 – 17.30 hodin, 
(ročník 2010 – 2011)

FOtBaL starší žáci – Vladimír Hronovský
Úterý, čtvrtek, pátek • 17.30 – 19.00 hodin, 
(ročník 2008 – 2009)

FOtBaL dorost – Petr čerenkov
Úterý, čtvrtek, pátek • 17.30 – 19.00 hodin, 
(ročník 2004 – 2007)
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RUKOděLNÉ KROUŽKY

REBELKY – dáša Rudolfová
Úterý 27. 9. • 15.30 – 17.00 hodin, (3. – 9. třída) 
• 900 Kč

CHYtRÉ NÁPadY – dana Rollerová
Úterý 27. 9. • 14.30 – 16.00 hodin, (3. – 6. třída) 
• 800 Kč

tVOŘÍME S FaNtaZIÍ – dana Rollerová
Úterý 27. 9. • 16.30 – 18.00 hodin, schůzky 
jednou za 14 dní – liché týdny
(od 7. třídy ZŠ až po 4. roč. SŠ) • 600 Kč

ŠItÍčKO – adéla Rollerová
Pátek 30. 9. • 14.00 – 15.30 hodin, (3. – 6. třída) 
• 800 Kč

ŠItÍ – adéla Rollerová
Pátek 30. 9. • 15.30 – 17.00 hodin, (7. – 9. třída, 
mládež) • 800 Kč

RECY VěCI – adéla Rollerová
Pátek 30. 9. • 17.15 – 19.00 hodin, (2. – 9. třída) 
• 800 Kč

UPCYKLOVaNÁ MÓda – adéla Rollerová
Informativní schůzka, bude upřesněn termín 
a náplň kroužku.
Pátek 30. 9. • 16.00 hodin, (12 – 18 let ) • 800 Kč

VÝtVaRNÉ a KERaMICKÉ KROUŽKY

KERaMIKa – dana Rollerová
Tvoříme drobné keramické výrobky pro 

radost i užitek. Modelování, dekorování 
keramiky.
Pondělí 26. 9. • 15.30 – 17.00 hodin, 
(od 6 let do 3. třídy) • 800 Kč
Středa 5. 10. • 14.30 – 16.30 hodin, 
(3. – 9. třída) • 900 Kč
Pátek 30. 10. • 13.30 – 15.30 hodin, 
(3. – 9. třída) • 900 Kč

KERaMICKÝ KLUB – dana Rollerová
Pondělí 26. 9. • 17.00 – 18.30 hodin, schůzky 
jednou za 14 dní – liché týdny
(od 7. třídy ZŠ až po 4. roč. SŠ) • 800 Kč
BaRVIčKa – Kateřina Hudková
Čtvrtek 29. 9. • 15.00 – 16.00 hodin, (4 – 7 let) 
• 800 Kč

VÝtVaRNÝ KROUŽEK – adéla Rollerová
Čtvrtek 29. 9. • 14.00 – 15.30 hodin, 
(1. – 5. třída) • 800 Kč

VÝtVaRNÝ KROUŽEK II – adéla Rollerová
Čtvrtek 29. 9. • 15.30 – 17.00 hodin, 
(5. – 9. třída) • 800 Kč

tEXtILNÍ dÍLNa – adéla Rollerová
Čtvrtek 29. 9. • 17.00 – 19.00 hodin, 
(5. – 9. třída) • 900 Kč

PŘÍROdOVědNÉ KROUŽKY

RYBÁŘI – Jiří Jiruška
Středa 5. 10. • 16.00 – 17.30 hodin, 
(děti od 10 let) • 600 Kč

čtYŘLÍStEK – dana Rollerová

Pondělí 26. 9. • 14.30 – 15.30 hodin, 
(1. – 4. třída) • 700 Kč

PŘÍROdOVědNÝ KROUŽEK – anna Horáková
Pátek 30. 9. • 14.30 – 15.30 hodin, (2. – 5. třída) 
• 700 Kč

OStatNÍ
HRaVÉ tVOŘENÍ – dana Rollerová
Úterý 27. 9. • 9.30 – 11.00 hodin, (pro maminky 
s dětmi od 2 let) • 800 Kč

POZNÁVÁME SVět – Kateřina Hudková
Čtvrtek 29. 9. • 16.15 – 17.15 hodin, (1. – 5. třída) 
• 800 Kč

VEVERčata – Petr tomáš, Eliška Holá
Středa 5. 10. • 15.00 – 16.00 hodin, 
(2. – 5. třída) • 800 Kč

PŘEdŠKOLÁčEK – KLUBÍK PRO BUdOUCÍ PRV-
ŇÁčKY – Barbora Zelená
Pondělí 26. 9. • 18.00 hodin,
 (pro děti od 3 do 6 let) • 800 Kč
(informativní schůzka)

KLUB INStRUKtORŮ – Ondřej černota
Středa 5. 10. • 16.00 – 17.00 hodin, (od 15 let) 
• 800 Kč

KUŘÁtKa – dana Rollerová
Středa 5. 10. • 16.30 – 18.00 hodin, 
(děti od 3 let, bez rodičů) • 800 Kč

Podrobné informace o kroužcích najdete na 
www.ddmstonozkanm.cz.

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

Pravidelné okénko VIII. / 22
Po prázdninových dnech, po nových zážitcích a času pro odpoči-
nek, opět a s chutí. 
Drazí čtenáři Novoměstského zpravodaje, vítám Vás u dalšího dílu 
pravidelného vhledu do dění zdejší „ZUŠky“.
Školní rok právě začal, a tak se asi každý z nás pomalu rozkoukává 
a startuje své buňky na nové vědomosti a zkušenosti. Máme se na 
co těšit! A těšit se může opravdu každý. 
Ještě nejste do školy přihlášeni, ale stále to zvažujete? 
JEŠtě SE MŮŽEtE PŘIHLÁSIt!
Od 5. září bude zveřejněn přesný počet volných míst na jednot-
livých oborech. Do 7. září pak bude možné podat elektronickou 
přihlášku ke studiu. Přihlášky a aktuální informace naleznete na 
webových stránkách: www.zusnovemesto.cz. 

StÁLE MÁME CO NaBÍdNOUt
Škola v současné době nabízí vzdělávání v oboru Hudebním, 
Tanečním, Výtvarném a Literárně-dramatickém. Všechny obory 
poskytují nejen teoretické znalosti. Především žáky zušlechťují 
v jejich dovednostech a rozvíjí jejich talent a cit pro vytváření 
i vnímání umění. Pokud byste se zajímali více o náplň jednotlivých 
oborů a oddělení, můžete si v kanceláři školy vyžádat brožuru, kte-
rá byla vydaná u příležitosti 75. výročí založení naší školy. Budeme 
se na vás těšit!

ať je každý den naplno prožitý
Za celý kolektiv přeji všem klidný start do úspěšného školního 
roku. Žákům plno nových a přínosných vědomostí a zážitků, ro-
dičům co nejvíc pozitivních zpráv a učitelům hodně inspirace 
a trpělivosti. Věřím, že se všichni můžeme těšit na plno hezkých, 
kulturních akcí.

Lucie Kotěrová
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Sláva nazdar výletu!

Vydejte se na zářijové cyklotoulky Kladským pomezím!

V sobotu 20. srpna 2022 jsme v Pekle zakončili náš kurz nordic wal-
king (severské chůze). Během čtyř procházek nás instruktor Jakub 
Jirásek seznámil s tím, jak posilovat ruce a šetřit nohy při turisti-
ce. Díky fi nanční podpoře Královéhradeckého kraje byl celý kurz 
pro všechny účastníky zdarma a my mohli nakoupit zbrusu nové 
nordic walking hole. Pokud jste se nemohli z časových či jiných 
důvodů zúčastnit, nezoufejte. Nabízíme vám možnost si hole u nás 
kdykoliv vypůjčit. Třeba zrovna na Den seniorů 1. 10. 2022, kdy od 
13 hodin pořádáme nenáročnou procházku – opět s instruktorem 
Kubou. Vstup je zdarma, jen je nutné se rezervovat na tel. 491 472 
119 nebo osobně v IC.

Text: Andrea Kecová, Jiří Švanda
Foto: archiv IC

Období výletů, toulek a putování s koncem prázdnin rozhodně nekončí. Nezapomeňte, že i v září můžete na svých cestách využívat turis-
tické autobusy s přepravou kol, které vás dovezou na zajímavá místa našeho regionu, nebo zpět. V provozu jsou 4 linky cyklobusů s vle-
kem pro přepravu až 38 kol a 1 linka s tzv. „cyklobatohem“ pro přepravu maximálně 6 kol. Všechny jezdí až do konce září vždy o víkendech 
a o státním svátku. Ptáte se, jaké cyklovýlety bychom vám doporučili? Projet si můžete například 35 km dlouhý okruh Boženy Němcové, 
který spojuje malebná místa v okolí Ratibořic známá z románu Babička. Pokud byste se raději vydali ve šlépějích prvního československé-
ho prezidenta, který se svou rodinou trávil dovolenou ve Velkém Dřevíči u Hronova, a poznali i místa na polské straně hranice, doporuču-
jeme vám 36km okruh T. G. Masaryka. Unikátnost Jestřebích hor, které jsou oblastí s bohatou hornickou historií, poznáte na 15 km dlouhé 
cyklotrase z Úpice do Jívky. Vydat se můžete také údolím řeky Metuje po nenáročné 31km trase, na které uvidíte mnoho historických 
a přírodních krás Kladského pomezí. Mnohem více informací, tipů na cyklovýlety, přehled cyklotras a jízdní řády cyklobusů najdete na 
www.kladskepomezi.cz/aktivity/cyklistika. 

Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností

i n f o r m a č n í  c e n t r u m
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Nové Město nad Metují na historických fotografiích
(IX) Živnostníci, část první

1

3

2

4

Co by bylo město bez obchůdků, ševcoven, řemeslných dílen a továren. Dnes se poprvé (a rozhodně ne naposledy) vydáme po jejich 
stopě. Josefu Vondřejcovi patřívaly První novoměstské parostrojní pekárny. Obchodoval také s moukou a koloniálním (dovozovým) 
zbožím (foto 1). Truhlář Josef Lepš (foto 2) pro změnu nabízel „židle ohýbané i kožené, umývadla, věšáky a zrcadla“. Mezi jeho další 
služby patřilo rámování obrazů všech velikostí nebo výroba dětských vozíků. Vilém Ptáček (foto 3) vlastníval mlýn na Horském 
předměstí. Dříve sloužil k mletí sladu a byla zde soukenická a jirchářská valcha. Dnes je vodní elektrárnou. Na Husově náměstí  
v domě s číslem popisným 1223 míval na sklonku 19. století svůj řeznický krámek František Mervart (foto 4). V letech 1912–19 zastával 
rovněž funkci novoměstského starosty.

Text: Jiří Švanda
Foto: archiv Městského muzea Nové Město nad Metují
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Milostivé léto 2022
V období 1. 9. – 30. 11. 2022 proběhne druhá vlna „milostivého léta,” 
která lidem umožní zbavit se exekucí, které splňují podmínku ve-
řejnoprávního subjektu. Jedná se především o dluhy u dopravního 
podniku, zdravotní pojišťovny, České televize a Českého rozhlasu, 
technických služeb aj. Dlužník musí zaplatit původní jistinu a ná-
klady exekutora(1 815 Kč vč. DPH).
V případě, že dlužník nebude vědět, kolik má zaplatit, má možnost 
dotázat se písemnou formou exekutora na aktuální částku potřeb-
nou k zaplacení, aby mohly být splněny podmínky „milostivého 
léta”. Exekutor je povinen odpovědět do 15 dnů.
Aby exekutor zastavil exekuci, je třeba jej písemně požádat o za-
hájení postupu dle právní úpravy tzv. milostivého léta. Žádost je 

vhodné podat co nejdříve, především v případě, kdy dlužník nezná 
výši jistiny k zaplacení, aby byl dostatek času na úhradu dluhu.
Bližší informace o „milostivém létu” vč. vzoru žádosti exekutoro-
vi vám podají pracovnice občanské poradny na tel. čísle 734 370 
960 nebo na e-mailu: opnachod@ops.cz. Navštívit nás můžete na 
těchto adresách: Weyrova 3, Náchod (pondělí – čtvrtek), Příkopy 
530, Kostelec nad Orlicí (1x14 dní), Solnická 777, Dobruška (1x mě-
síčně). Do občanské poradny je třeba se předem objednat. Pora-
denství je poskytováno bezplatně. Informace o dalších službách 
poradny a provozních hodinách naleznete na www.ops.cz.
Za občanskou poradnu Náchod

Mgr. Lenka Sedlářová

Zubní pohotovost - září 2022

Sobota 3. září
Neděle 4. září

MUdr. Jan Šnajdr
Náchodská 548, Velké Poříčí

Tel.: 491 482 850

Mddr. tomáš Hýbl
Hálkova 367, Náchod

Tel.: 491 428 636

Sobota 10. září
Neděle 11. září

MUdr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191, Jaroměř

Tel.: 491 812 160

Sobota 17. září
Neděle 18. září

MUdr. Milan Hýbl
Hálkova 367, Náchod

Tel.: 491 428 636

MUdr. Vladimír Semerák
Denisovo nábřeží 665, Náchod

Tel.: 491 424 921

Sobota 24. září
Neděle 25. září

MUdr. Jarmila Vokůrková
Větrník 720, Červený Kostelec

Tel.: 491 462 331

MUdr. Miluše Jiřištová
Z. Němečka 130

Jaroměř – Josefov
Tel.: 491 813 485

Středa 28. září
MUdr. Jana Šnajdrová

Náchodská 548, Velké Poříčí
Tel.: 777 905 047

MUdr. Radmila Sedláčková, MSc.
Kostelecká 1204, Náchod

Tel.: 491 426 926

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.
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Klub českých turistů
Program září 2022
3. 9. 2022
Okolo Rezku
Poznej okolí Rezku na netradiční vycházce 
na netradičních místech s netradiční exkurzí – 
vhodné i pro celé rodiny – cca 5 km.
Vedoucí: S. Novotná, M. Vávrová.

17. 9. 2022
Litice – Potštejn
Pěší vycházka spojená s návštěvou jednoho z hradů 15 km.
Vedoucí: Michal Houdek.

24. - 27. 9. 2022
tatry – Polsko - Zakopané ZÁJEZd
Čtyřdenní zájezd do polských Tater. Doprava autobusem – 
odjezd od Kina 70.
Vedoucí: Soňa a Michaela Novotné.

28. 9. 2022
dobrošov - setkání turistů na Jiráskově chatě
Individuální účast, individuální doprava.

Běh pro hospic
Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny příznivce běhu re-
kreačního i závodního k účasti na 9. ročníku benefičního „Běhu pro 
hospic“. Akce, která je součástí běžeckého seriálu Primátor CUP, 
proběhne v sobotu 17. září v Červeném Kostelci (start u budovy 
Háčko, Manželů Burdychových 245), přičemž bodován v rámci seri-
álu bude hlavní závod, trať na 10 km. V juniorské kategorii (ročník 
narození 2003-2006) bude bodován běh na 5 km a připraveny bu-
dou i tratě na 2 km a další kratší úseky pro mladší běžce, včetně 
symbolického běhu na 150 m pro nejmenší, aby se mohl zúčastnit 
každý. Pro prvních 500 přihlášených máme připravenou drobnou 
pozornost – vak na záda s motivem Běhu pro hospic.
Registrace na běh je již otevřena. Odkaz naleznete na našich strán-
kách www.behprohospic.cz
Akce je součástí veřejné sbírky a veškerý výtěžek ze vstupného 
bude určen na podporu lůžkového a mobilního Hospice Anežky 
České. Je možné uhradit i navýšené benefiční startovné.
Akce je podpořena městem Červený Kostelec.
Přijďte si zaběhat!

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

čtvrtek 1. 9. 2022 – setkání ve 14:30 h. v kině 
Naše pozvání přijal pan ředitel Městského klubu Zdeněk Krá-
kora. Seznámí nás s činností Městského klubu, pohovoříme 
si o naší spolupráci.

Sobota 3. 9. 2022 - setkání v 8:00 h. u kina
Odjíždíme na plánovaný zájezd do Broumova. 

Úterý 6. 9. 2022– setkání ve 14:30 h. v kině
Budeme promítat film „Planeta Praha“.

čtvrtek 8. 9. 2022 – setkání ve 13:30 h. na vlakovém nádraží
Ve 13:45 h. odjíždíme do Bělovse. Pan Richard Švanda pro nás 
připravil historickou i současnou procházku. Odjezd zpět auto-
busem od Kauflandu v 17:30 h. na nádraží Náchod, dále v 17:45 
h. do Nového Města nad Metují. Organizuje Věra Mimrová.                                                                       

čtvrtek 15. 9. 2022 – setkání ve 14:30 h. u prodejny Albert
Půjdeme přes Vrchoviny na letiště. Po malém občerstve-

ní nás čeká překvapení. Zpět se budeme vracet dle nála-
dy pěšky nebo autobusem.  (17:14, 17:52, 18:30, 18:47 h.).                                                                                                       
Zajišťuje Marie Netopilová.

Úterý 20. 9. 2022 – setkání ve 14:30 h. v kině
Budeme promítat film „Prezidentka“.

čtvrtek 22. 9. 2022 – setkání v 11:30 h. na autobusovém ná-
draží. V 11:40 odjíždíme na Nový Hrádek. Dále je vycházka na 
rozhlednu. Zpět dle dohody autobusem do Nového Města. 
Zajišťuje Dana Langerová.

čtvrtek 29. 9. 2022 – setkání ve 12:00 h. ve vinárně U Drašnarů
Můžete se těšit na výbornou pečenou kačenu či jiné dobroty. 
Dobrou chuť přeje Věra Mimrová.
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, SLEDUJTE VÝVĚSKY A NOVO-
MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ  

ZA KLUB SENIORŮ ZDRAVÍ VĚRA MIMROVÁ         
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SPORTOVNÍ HODINY, CVIČENÍ TANEČNÍ HODINY
DĚTI NA STARTU, věk 4 - 7 let, všeobecná sportovní průprava TANEČNÍ A POHYBOVÁ PRŮPRAVA, věk 4 - 5 let
základní prvky z atletiky, gymnastiky, her s míčem, jednoduché tanečky, hry, cvičení s hudbou, 1x týdně 45 minut.
rozvoj pohybových dovedností, koordinace, obratnosti, 
rychlosti a síly, 1x týdně 45 minut. TANCOHRÁTKY, věk 6 - 7 let

pokračování přípravky, jednoduché tanečky, 1x týdně 60 minut.
SPORTOVNÍ HRY, věk 8 - 15 let, všestranný pohyb
pohybové hry v tělocvičně i venku, soutěže MODERNÍ TANEC, věk 8 - 15 let
rozvoj nejrůznějších schopností a dovedností, vyjádření hudby pohybem, tanec na moderní hudbu, 1x 60 min.
soutěživosti a práce v týmu, 1x týdně 60 minut.

STREET DANCE, 8 - 15 let, současný tanec 
AKROBACIE, GYMNASTIKA, věk 6 - 15 let, reagující na aktuální hudební trendy, Hip Hop
základní gymnastická průprava, pohybový základ nebo doplněk music, Funky, R’n’B, soul, 1x týdně 60 minut.
k jiným sportům, 1x týdně 60 minut.

STANDARDNÍ A LATINSKO-AMERICKÉ TANCE, věk 10 - 15 let
TRAMPOLÍNKY, věk 6 - 15 let, veselé skákání základy cha-cha, jive, polka, valčík, waltz a další, 1x 60 minut.
jednoduché choreografie za doprovodu hudby
zábava, hry, 1x týdně 60 minut. ORIENTÁLNÍ TANEC, věk 10 - 15 let, základy břišního tance

a dalších orientálních tanců, ladné pohyby, 1x týdně 60 minut.
AEROBIK, věk 6 - 15 let, aerobní cvičení 
základy aerobiku, vnímání hudby, jednoduché choreografie, CONTEMPORARY DANCE, věk 10 - 15 let, výrazový tanec
správné držení  těla, 1x týdně 60 minut. vyjádření pocitů, nálady pohybem, 1x týdně 60 minut.

AEROBIK SOUTĚŽNÍ, věk 6 - 15 let DNB Step, věk 12 - 18 let, nový, moderní styl 
tematické skladby, účast na soutěžích a vystoupeních, 2x týdně 60 minut. kombinace housu, breakbeatů doprovázena „šlapáním zelí".

1 x týdně 60 minut.
SOUTĚŽNÍ TÝM - FITNESS, věk 7 - 18 let
sportovní skladby, účast na soutěžích, 2x 90 minut. Stepík Nové Město nad Metují, z. s.

Malecí 585, Nové Město nad Metují Jana Michelová
SPORTOVNÍ AEROBIK, věk 7 - 18 let E-mail: info@fitnesjana.cz tel. 606 181 148

soutěžní skladby pro jednotlivce, dua, tria, účast na soutěžích.

Jednotlivé hodiny budou ve školním roce otevřeny při jejich naplnění.

NÁBOR NOVÝCH DĚTÍ - Stepík Nové Město nad Metují
ve dnech 1.,2., 5. - 8. září 2019 od 16:00 - 17:00 hodin

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

Stepík Nové Město nad Metují, 

Malecí 585

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
Orientální tanec
Contemporary dance
DNB Step
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čeká nás nová… a věříme nejenom sezona
Novinky a informace tJ Spartak NMnM
Za okny nám probíhá léto, ovšem to nic nemění na skutečnosti, že 
nadcházející hokejová sezona se blíží mílovými kroky. S předsedou 
klubu Ing. Vladimírem Vikem jsme si povídali o aktuální situaci ko-
lem A-týmu a samozřejmě jsme nemohli nezmínit ani nejzásad-
nější věc, kterou je rekonstrukce zimního stadionu. Rovněž také 
přinášíme pracovní rozpis mistrovské sezony.

První otázka - co je nového u a-týmu a jak bude vypadat složení 
týmu pro příští ročník?
Po loňské, poměrně úspěšné sezoně samozřejmě dojde k určité 
obměně týmu. U kormidla zůstává pro příští ročník trenér Tomáš 
Topol, o kterého byl zájem i u jiných týmů, ale rozhodl se nakonec 
pokračovat v rozdělané práci. Zároveň však několik hráčů již náš 
dres oblékat nebude. Z loňska neuvidíme obránce Maria Kellnera, 
Michala Krejcara a Dominika Nováka. Z útočníků pak odchází hráči: 
Václav Maršík, René Mach, Martin Knotek, Martin Hejna a Štěpán 
Sedláček. U některých hráčů jsme limitováni zraněním. Jak Vojta 
Blasko, tak i Honza Jánský se potýkají s dlouhodobějším zraněním, 
tak uvidíme, jak jim zdraví dovolí se zapojit.

to je poměrně hodně odchodů, jak jste na tom s příchody?
Rozhodně jsme nelenili a moc nás těší, že se nám vrací kluci, kteří 
mají „novoměstské“ kořeny. Z Náchoda se nám totiž vrací hned trio 
hráčů - Lukáš Prouza, Daniel Vaňát a Vojta Šrenk. Kromě těchto 
hráčů k nám přichází Ondra Šťastný z pardubické juniorky a obra-
nu nám vyztuží zkušený Martin Franc, který naposledy působil ve 
druholigovém Dvoře Králové. V jednání máme ještě dva hokejisty, 
které bychom u nás rádi viděli. Pokud vše klapne, určitě je před-
stavíme. Když si tedy shrneme aktuální podobu kádru, tak vypa-
dá následovně – v brance se představí spolehlivé opory Pepa Čáp  
a Zdenda Biegl. Do obrany počítáme s tradičními oporami - Miku-
láš Pohl, Kuba Mert, Matěj Klust, David Dufek, Venca Dostál, David 
Borovec, Kuba Vitebský, a nově příchozí Martin Franc a Vojta Šrenk. 
V útoku pak pokračují David Reichmann, Vašek Petr, Tomáš Hynek, 
Míra Hylena, Honza Černý, Radek Velinský, Tomáš Veselý, Martin 
Lelka, Vašek Kubasa a již zmíněné posily: Lukáš Prouza, Dan Vaňát 
a Ondra Šťastný. 

Kádr tedy známe, jak bude probíhat příprava do začátku soutěže?
Na led bychom se měli dle plánu dostat 15. 8., a to na stadionu 
ve Dvoře Králové. Co se týká návratu na náš stadion, tady bude 
záležet, jak se vyvine situace kolem řešené rekonstrukce našeho 
zimního stadionu. Před začátkem mistrovské soutěže bychom se 
měli zúčastnit přípravného turnaje v Hlinsku. Obdrželi jsme znovu 
pozvání na turnaj do České Třebové, kde jsme hráli již loni, ovšem 
termínově nám to bohužel nehraje, tak letos tento turnaj neabsol-
vujeme. V plánu je i několik přátelských utkání, ve kterých bychom 
se měli potkat s Třebechovicemi, Trutnovem - a některá další jsou 
zatím ve fázi jednání. Vše ale momentálně záleží na jednotlivých 
provozech zimních stadionů v okolí a zároveň u nás. Budeme se 
určitě snažit naše příznivce a fanoušky informovat, sledujte proto 
náš web a profil na Facebooku.

Několikrát jsme zmínili rekonstrukci stadionu, která tedy na pod-
zim asi hodně ovlivní fungování celé tJ. Můžeme v krátkosti zreka-
pitulovat aktuální stav?
V tuto chvíli se dá říci, že čekáme na konečné stanovisko z Národní 
sportovní agentury (NSA) ohledně poskytnutí dotace na tuto akci. 
Byli jsme vyzváni k doložení výsledku výběrového řízení a poté by-
chom měli obdržet konečné vyjádření. Věřím, že i tento poslední 
krok zvládneme a vše bude moci díky tomu získat jistý punc re-

álnosti. Pokud vše proběhne tak, jak všichni doufáme, k zahájení 
prací by mohlo dojít patrně ještě během září. Co se týká před-
pokládaného termínu dokončení, je dnes odhad, že bychom se 
přibližně v průběhu prosince mohli vrátit na náš stadion. Zname-
ná to tedy, že podzim by naše týmy/ kategorie strávily v azylu na 
okolních zimních stadionech s tím, že A-tým byl pravděpodobně 
ve Dvoře Králové. Celé je to pro nás ale v současné chvíli poměr-
ně organizačně složité, jelikož např. žádost o dotaci u NSA máme 
podanou již cca 1,5 roku a rozhodnutí bychom se měli dozvědět 
až nyní, těsně před sezonou. Navíc je v současné době ze stra-
ny případných dodavatelů i velmi obtížné dlouhodobě garantovat 
vysoutěžené ceny, proto budeme patrně nuceni případnou rekon-
strukci provést obratem, i když to může dosti výrazně ovlivnit pro 
jednotlivé kategorie samotnou sezonu. 

Na co se tedy hráči a fanoušci mohou těšit?
Nejvýraznější změnou projde ledová plocha, u které dojde k úpra-
vě rozměrů dle aktuálních trendů ledního hokeje. Rovněž budou 
nové mantinely, plexiskla, střídačky či trestné lavice. Ze zázemí, 
které je oku skryto, se promění i „srdce“ stadionu - tedy techno-
logie: strojovna, která bude plně automatická, dále by mělo  dojít 
k přesunu sněžné jámy, která umožní pohodlnější  a rychlejší ob-
sluhu rolby. Jsme přesvědčeni, že tyto změny přinesou i určitou 
úsporu provozních nákladů a hlavně zlepší kvalitu ledu, což ocení 
nejen hokejisté, ale i další bruslicí veřejnost.

Na závěr se ještě vrátíme k příštímu ročníku soutěže mužů. Loň-
ský ročník se po letech odehrál v nové podobě, který přinesl řadu 
zajímavých soubojů. Bude se tedy opět pokračovat ve spojení  
s Pardubickým krajem?
Přesně tak, soutěž se bude opět hrát dle stejných not jako loni. 
Nejprve se tedy dvoukolově potkáme s týmy Královéhradecka, pak 
nejlepší čtyřka z každého kraje vytvoří skupinu A, zbylé týmy pak 
budou tvořit skupinu B a na závěr play-off. Opět nás tedy čeká tvr-
dý souboj o postup do lepší skupiny. Soupeři totiž také vylepšují 
své kádry, navíc nově se do soutěže zařadí tým Nové Paky, který 
skončil ve II. lize a rozhodně se netají ambicemi soutěž vyhrát. 
Takže určitě bude soutěž zajímavá od začátku do konce.

Děkuji z rozhovor!
Petr Lukášek

s p o r t
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„Běžíme s Vocečkem 
pro NONU“ … po šesté!
Udělej si s námi hezký den podle svého! Projdi se, proběhni se, 
vyšťav se! Sám, s kámoši, s dětmi, s kočárkem, s rodinou, se čtyř-
nohým parťákem… Prostě jak chceš!
V neděli 11. září 2022 bude zahájen nejen festival české filmové 
komedie, ale také 6. ročník charitativní akce „Běžíme s VoCečkem 
pro NONU“. Budou připraveny dvě trasy – střední a dlouhá (cca  
7 a 10 km), ve kterých můžeš porovnat své výkony s ostatními, bě-
žet jak nejlíp umíš nebo jen tak pro sebe, na pohodu, pro radost. 
Letos poprvé se na střední trasu můžeš přihlásit i jako TÝM! Pro 
děti, rekreační běžce a chodce máme trasu kratší, kde neměříme 
čas. Vyhrává totiž každý, kdo se zúčastní.
V cíli se na nejmenší účastníky bude opět těšit kámoš Mrož s nanu-
ky a nafukovací skákací hrad. Dospěláci si mezitím mohou v klidu 
naplnit bříško nejen kapkou lahodného moku, ale také speciální 
nabídkou z grilu. Takže nezapomeň, druhou neděli v září se bu-
deme těšit na nádvoří hotelu Rajské zahrady a společně udělá-
me něco nejen pro sebe, ale i pro jiné, protože veškerý výtěžek ze 
startovného následně poputuje do Stacionáře NONA.
Podrobnější informace sleduj na FB /události/ Běh s VoCečkem 
pro NONU.

Hanka Ptáčková

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

V červenci 2022 oslavili svá životní jubilea
70 let

Václav Vítek
Karel Syrovátko

Renata Svobodová

80 let
Marie Poláková

85 let
Jaroslava Bejrová

90 let
Radomír Verner

92 let
Květa Čápová

94 let
Alena Židová

Sňatky uzavřené v Novém Městě nad Metují 
v měsíci červenci 2022

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

Jan Remeš, Nahořany a Marie Podstatová, Nahořany
Radek Jára, Bohuslavice a Pavlina Krištofová, Bohuslavice

Petr Šubrt, Nové Město nad Metují a Lucie Černá, Nové Město nad Metují
Lukáš Rybka, Nové Město nad Metují a Veronika Kotlářová, Slavětín nad Metují

Tobiáš Jablonský, Lilly Marková

Krčínská prakiáda 2022
Sportovní klub Krčínský prak, z. s., zve všechny příznivce střelby z praku na jubilejní 25. ročník soutěže 
„Krčínský prak“. Sejdeme se v neděli 18. září 2022 od 12.30 hodin v areálu sokolovny TJ Sokol Krčín.
Soutěžíme v kategoriích muži, ženy a děti. Občerstvení zajištěno, možnost zapůjčení praku na místě  
u pořadatelů.

Martin Klika
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Pro prvních 700 návštěvníků občerstvení zdarma.

Doprovodný program:

• koncert kapely Zakoplaho Dixieland
• virtuální realita, létající drony, horolezecká stěna
• kreativní koutek pro děti
• facepainting, airbrush
• fotokoutek
• taneční a hudební vystoupení DDM a ZUŠ
• prezentace místních škol

Vstupenky na koncert k dispozici na www.ticketportal.cz 
nebo v Cestovní kancelář AVANTI-TOUR v Dobrušce.

Koenig & Bauer Grafitec s.r.o.
Opočenská 83, 518 01 Dobruška

www.koenig-bauer.cz

Den otevřených dveří

Slavíme 65 let výroby 
tiskových strojů

25. 9. 2022 | Dobruška 

Program:

od 9:00 – 14:00 hod
• ukázky tisku na ofsetovém tiskovém stroji 
• cvičné pracoviště – staňte se na chvíli „naším pracovníkem montáže“
• komentované prohlídky výrobních prostor

od 17:00 hod
• koncert Symfonického orchestru s dirigentem Petrem Popelkou 

a vynikajícím houslistou Josefem Špačkem – těšit se můžete i na 
část symfonických básní z cyklu Má Vlast
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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.

Konstruktér 

• Znalost AJ • Pružná pracovní doba

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.

Konstruktér 

• Znalost AJ • Pružná pracovní doba

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
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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

Protřepat, namíchat!
Novinka v Náchodě. Mícháme nejpoužívanější fasádní omítky, 
fasádní nátěry a mozaikové omítky výrobce CERESIT.
Omítku na celý dům vám namícháme do druhého dne.

800 404 010





Dny evropského dědictví Dny evropského dědictví Dny evropského dědictví 
Nové Město nad MetujíNové Město nad MetujíNové Město nad Metují

10. září 2022

Historický kolotoč, atrakce a aktivity pro děti,
přehlídka veteránů Klubu historických vozidel Metuje

Kastelánské prohlídky (11.00, 13.00, 15.00), Zámecké trhy (9.30 – 17.00)
Výstava fotoobrazů ve Švédské síni (od 9.30 do 17.00, i v neděli 11. 9. od 9.00 do 16.00)

Výstava Fotografie 2022, Galerie Za Pokladnou a Arkáda zámku (9.00 – 17.00)

doprovodný program Husovo náměstí

doprovodný program zámek

9.00 odchod historického 
  průvodu od zimního
  stadionu

10.00  zahájení programu
  Husovo náměstí

Smíšený pěvecký sbor Kácov,
 slavnostní potvrzení partnerství
 s Duszniki-Zdrój
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Duszniki-Zdrój


