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Vyhlášení nejlepších sportovců 
města za roky 2019 – 2021 

V pátek 30. září 2022 se od 16 hodin konal v novoměstském Kině 70 slavnostní večer, 
na kterém byli vyhlášeni nejlepší sportovci Nového Města nad Metují za roky 2019 - 2021. 

Vyhodnoceni byli sportovci, kolektivy a trenéři v kategoriích vrcholový sport, 
výkonnostní sport, a zdravotně handicapovaní sportovci. 

Slavnostním večerem již tradičně provázel moderátor Aleš Žďárský, který si na pódium jako hosta pozval Davida Svobodu – 
českého moderního pětibojaře a vítěze olympijských her z roku 2012. 

(EK)
Foto: Jan Ježdík
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Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vá-
žené dámy a pánové,
úvodem bych chtěl nejprve poděkovat 
všem občanům Nového města nad Metují, 
kteří přišli k volbám a vyjádřili tak zájem  
o dění v našem městě, především pak na-
šim voličům a podporovatelům.
Velice si vážím důvěry zastupitelů, kterou 
jste ve mne dnešním zvolením vložili.
V neposlední řadě patří velký dík mým kole-
gům pod vlajkou Občanské demokratické stra-
ny za velké odhodlání a píli v náročné kam-
pani, bez kterých by volební úspěch nepřišel.

Již v neděli po volbách začala vyjednávání 
o sestavení budoucí koalice. Vítězná ODS 
se postupně v následujících dnech sešla se 
všemi politickými uskupeními. Od začátku 
jsme měli na paměti vůli občanů, kteří ve 
volbách vyjádřili touhu po změně ve fun-
gování novoměstské radnice. Nasvědčoval 
tomu i fakt, že oba lídři dosavadní vlád-
noucí koalice nebyli do zastupitelstva zvo-
leni vůbec.
Po více než třech týdnech náročných jed-
nání došlo k dohodě a koalici pro voleb-
ní období 2022-2026 vytvoří zastupitelé za 
Občanskou demokratickou stranu spolu  
s uskupeními Za Nové Město a Město pro 
život s podporou Zelených. 
Koaliční většina je to sice těsná, ale jsem 
přesvědčen, že „dobré věci“ najdou podpo-
ru i mezi ostatními. Už jenom proto, že ži-
jeme společně v jednom městě, ve kterém 
potřeby našich spoluobčanů jsou potřeba-
mi nás všech. Nemusíme mít stejné prio-
rity, ale chuť něco smysluplného vytvořit  
a následná radost nás i občanů z toho 
může být společná. 
Mimo jiné na nás čekají velké výzvy v po-
době výrazných investic, které jsou již  
v běhu, nebo se jim nevyhneme, jako např. 
rekonstrukce Kina 70 nebo zahájení výstav-
by tolik potřebných nových bytů v areálu 
bývalých kasáren. A to všechno v dnešní 

nelehké době. Nejde přitom pouze o inves-
tice, ale také o udržení kvality služeb, his-
torického odkazu apod.  
Pevně věřím, že nad důležitými projekty 
nakonec nalezneme širší shodu, díky kon-
struktivní diskuzi a zodpovědnému pří-
stupu. Dokážeme vytěsnit zbytečné spory, 
které leckdy padají až do osobních rovin  
a budeme maximálně plnit přání a potřeby 
našich občanů. Noty na to máme. Jmenují 
se Strategický plán města. Musíme ho jen 
správně uchopit.     
Pojďme zkrátka sloužit městu jak se má. 
Naše krásné „Město” a jeho občané si to 
zaslouží. Děkuji za pozornost.

Foto: Michal Martinek
(EK)

Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva 
města zvoleného pro volební období 2022 - 2026

Projev starosty města Ing. Milana Slavíka na 
ustavujícím zasedání Zastupitelstva města:

Ve čtvrtek 20. října 2022 proběhlo na zámku rodiny Bartoň-Dobenín první jednání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují.
Hlavními body programu byla volba starosty, místostarosty a Rady města. Do funkce starosty byl zvolen Ing. Milan Slavík a místostarostou 
byl zvolen Ing. Aleš Vrátný. Do Rady města byli zvoleni: Ing. Vladimír Brož, Ing. Jan Čopík, Ph.D., Mgr. Jana Berkovcová, Miroslav Jarolímek, 
Ing. Pavel Kašpar. Jednání se zúčastnilo všech 21 zvolených zastupitelů.

Abyste vše včas věděli
Otevřenost města vůči občanům je jedním ze stěžejních témat, 
která si nové vedení města vzalo za své. Rádi bychom vám proto 
představili Ing. Aleše Vrátného, místostarostu města, rovněž jako 
zástupce města dohlížejícího na komunikaci města s širokou ve-
řejností.  
Ten se hned v pondělí po nástupu do své funkce sešel s pracov-
nicemi, které se touto problematikou v rámci městského úřadu 
zabývají. Na několika dalších schůzkách se zajímal o kanály, které 
město aktivně využívá k informování nejen svých občanů, ale také 
široké veřejnosti. Společně diskutovali o možnosti zlepšení infor-
mačního servisu a rozšíření okruhu odběratelů informací.
Že sami nemáte přehled, kde všude můžete získat informace týka-
jící se dění v Novém Městě nad Metují? Nevadí, připravili jsme pro 
vás přehled aktuálních informačních zdrojů města:

» Městský rozhlas
» Novoměstský zpravodaj
» Webové stránky
	 •	 Novinky	zasílané	e-mailem,	tzv.	Smart	Info
	 •	 Mobilní	aplikace	V	obraze
» Facebook města - @novemestonm
» Instagram města - @novemestonm
» Youtube kanál města Nové Město nad Metují 
V této oblasti se budeme se snažit po krůčkách „služby“ zlepšovat, 
a to nejen pro občany, ale i pro turisty. Tím prvním krůčkem je 
založení nového účtu na Twitteru. Učíme se a těšíme se na vaši 
odezvu.
» Nově: Twitter - @mestoNMnM

Michaela Mináriková
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky listopadového čísla Novoměst-
ského zpravodaje proběhla tři zasedání 
Rady města Nové Město nad Metují (dále 
jen RM)  a jedno zasedání zastupitelstva 
města Nové Město nad Metují (dále jen ZM).

RAdA MěStA č. 100
Zasedání RM proběhlo dne 19. 9. 2022 za 
převážné účasti šesti radních. Program jed-
nání obsahoval 49 bodů. Jednání trvalo od 
13.00 do 15.41 hodin. 

Školství, kultura a sport
» RM vzala na vědomí dopis paní Bc. Lady 
Všetičkové, DiS., ve kterém oznamuje vzdání 
se místa ředitelky a statutárního zástupce 
Městské knihovny Nové Město nad Metují, 
a to ke dni 31.12.2022. RM uložila Odděle-
ní školství, kultury a sportu ve spolupráci  
s Odborem správy úřadu vyhlásit výběrové 
řízení na místo ředitele/ředitelky Městské 
knihovny Nové Město nad Metují.
» RM poděkovala všem organizátorům Dnů 
evropského dědictví 2022, pořádaných dne 
10.09.2022, zvláště pak Městskému klubu  
v Novém Městě nad Metují, Městskému mu-
zeu Nové Město nad Metují, Základní škole 
a Mateřské škole Krčín, Základní umělecké 
škole Bedřicha Smetany Nové Město nad 
Metují, DDM Stonožka, zámku rodiny Bar-
toň-Dobenín, Spolku Podskaláků, Junák - 
český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad 
Metují, z. s., MP, TS a radnímu Ing. Martinu 
Prouzovi.
» RM schválila finanční příspěvek formou 
dotace ve výši 20 tis. Kč na veřejnou akci 
Strašidelný Krčínský park pro Spolek Krčín. 
RM pověřuje ST podpisem smlouvy zpraco-
vané dle platné vzorové smlouvy.
» RM souhlasila s přijetím účelově urče-
ného finančního daru pro Základní školu 
a Mateřskou školu Krčín od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci její-
ho charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI  
v celkové výši 12.032 Kč. Dar je určen vý-
hradně k uhrazení stravného ve školní jí-
delně pro celkem 2 žáky, a to v období ode 
dne 01.09.2022 do dne 30.06.2023.

Majetkoprávní úkony
» RM uložila OMM zveřejnit, dle předlože-
ného návrhu, záměr města pronajmout část 
pozemku p. p. č. 368/9 o výměře 1 m2 v k. ú. 
Nové Město nad Metují za účelem umístění 
zařízení sloužícího pro prodej květinových 
vazeb (dřevěný stánek), na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou a za nájemné 
v minimální výši 3.600 Kč za kalendářní rok.
» RM souhlasila s pokácením stromů ros-
toucích mimo les, které jsou součástí pa-

mátného stromořadí „Lipové stromořadí  
v Krčíně“, rostoucích na hranici pozemků  
p. č. 105/2 v k. ú. Krčín (vlastník město Nové 
Město nad Metují) a p. č. 745/1 v k. ú. Krčín 
(vlastník Povodí Labe, s.p.): strom č. 52 Lípa 
srdčitá, strom č. 27 Lípa velkolistá a strom 
č. 25 Lípa velkolistá. RM ukládá TS zajistit 
plnohodnotnou náhradní výsadbu.

Správa nemovitostí
» RM uložila Oddělení správy nemovitostí 
vytipovat ve spolupráci s Bytovou komisí 
vhodný byt, který by sloužil pro řešení kri-
zových situací Odboru sociálních věcí.
» RM vzala na vědomí informace o zpraco-
vané studii na instalaci FVE na vybraných 
objektech města a ukládá OMM předložit 
tyto podklady s návrhem možných priorit 
nově ustavené RM.

Rozvoj
» RM schválila doplněný Manuál městské-
ho mobiliáře o „Informační tabulky do par-
ků a pro veřejná prostranství“.
» RM uložila zařadit položku na realizaci 
revitalizace zahrady MŠ Krčín a MŠ Vrcho-
viny do návrhu rozpočtu města na rok 2023. 
RM schválila podání žádosti o dotaci na 
projekt Přírodní zahrada MŠ Krčín do výzvy 
Ministerstva životního prostředí č. 5/2022 - 
Přírodní zahrady.

Finance
» RM schválila darovací smlouvu na  
91 uměleckých děl p. Vladimíra Suchánka, 
mezi městem Nové Město nad Metují a pa-
nem [osobní údaj odstraněn]. RM děkuje 
rodině p. Vladimíra Suchánka za velkorysý 
dar 91 uměleckých děl městu Nové Město 
nad Metují.

Různé
» RM projednala Zápis č. 9 z jednání Osad-
ního výboru Krčín konaného dne 06.09.2022 
od 19:00 hodin v klubovně TJ Sokol Krčín.
» RM vzala na vědomí informaci o vyhláše-
ní tradiční Humanitární sbírky pro Diakonii 
Broumov, která se uskuteční v sobotu dne 
12.11.2022 od 9:00 do 11:00 hodin v areálu 
bývalých kasáren v Novém Městě nad Metu-
jí.
» RM schválila Rámcovou smlouvu o za-
jištění sociální služby s hodnotou veřejné 
zakázky ve výši 5.128.085 Kč na zajištění do-
stupnosti sociální služby-sociální rehabili-
tace.
» RM poděkovala Ing. Karlu Nývltovi i panu 
Karlu Nývltovi ml., kteří se zasadili o obno-
vení a zachování téměř zapomenuté pa-
mátky, obrazu sv. Františka Xaverského, kte-
rá dala název celé části města. Poděkování 
také patří Statkům Bartoň, které umožnily 
umístění malby na jeden z jejich stromů.

RAdA MěStA č. 101
Zasedání RM proběhlo dne 3. 10. 2022 za 
účasti šesti radních. Program jednání obsa-
hoval 24 bodů. Jednání trvalo od 13.00 do 
15.00 hodin.

Školství, kultura a sport:
» RM projednala a vzala na vědomí infor-
mace ředitelek Mateřské školy, Nové Město 
nad Metují, Rašínova 600, Mateřské školy, 
Nové Město nad Metují, Na Františku 845 
a Základní školy a Mateřské školy Krčín 
o přerušení jejich provozu ve dnech 27. - 
30.12.2022.
» RM schválila zakoupení obrazu od ak. 
mal. Josefa Ladislava Šichana „Řádění baši-
bozuků“ za 29,5 tis. Kč. Obraz bude formou 
zápůjčky převeden do sbírkového fondu 
MMUZ. 
» RM souhlasila se zapůjčením pódia (be-
den) na akce do Rokáče Zámeckého klubu 
v Novém Městě nad Metují, které se budou 
konat v termínech 15. 10., 28. 10., 12. 11., 03. 
12. a 10. 12. 2022. RM uložila Technickým 
službám kontaktovat žadatele a zajistit pře-
dání pódia (beden) za podmínky, že pódium 
nebude potřeba na akcích konaných měs-
tem nebo městskými organizacemi.

Rozvoj
» RM schválila smlouvu o dílo na zpra-
cování Územní studie systémů veřejných 
prostranství Krajské předměstí, ve znění 
přílohy tohoto bodu, která řeší transfor-
maci stávající zaevidované studie Krajské 
předměstí Studie systému zeleně (z roku 
2012, dle posledního platného znění) do 
koncepčního dokumentu řešícího systém 
stávajících a navrhovaných veřejných pro-
stranství vč. systému veřejné zeleně s dů-
razem na vzájemnou provázanost a funkční 
vztahy mezi těmito jednotlivými veřejnými 
prostranstvími na základě výjimky ze Zásad 
pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu na výhradního dodavatele a pově-
řila starostu jejím podpisem.

Různé
» RM vzala na vědomí Zápis z 8. jednání 
Partnerského výboru ze dne 07.09.2022.
» RM projednala Zápis č. 3 z jednání Osad-
ního výboru Spy ze dne 19.09.2022 v knihov-
ně ve Spech.

RAdA MěStA č. 102
Zasedání RM proběhlo dne 17. 10. 2022 za 
účasti všech sedmi radních. Program jed-
nání obsahoval 17 bodů. Jednání trvalo od 
13.00 do 15.20 hodin.

Různé
» RM jmenovala na základě výběrové-
ho řízení, které proběhlo dne 14.10.2022,  
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Mgr. Lucii Kunteovou ředitelkou příspěv-
kové organizace Městská knihovna Nové 
Město nad Metují, a to s platností ode dne 
01.01.2023.
» RM souhlasila s přijetím účelově urče-
ného fi nančního daru pro Základní školu 
a Mateřskou školu Krčín od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci její-
ho charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI 
v celkové výši 9.920 Kč. Dar je určen výhrad-
ně k uhrazení stravného ve školní jídelně 
pro celkem 2 žáky, a to v období ode dne 
01.11.2022 do dne 30.06.2023.
» RM souhlasila s podáním žádosti a rea-
lizací projektu Základní školy Nové Město 
nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, 
Šablony I - fi nancovaného z Operačního 
programu Jan Ámos Komenský a s fi nanč-
ní podporou projektu 1.852.152 Kč. Pro-
jekt bude realizován v období ode dne 
01.02.2023 do dne 31.01.2025.
» RM souhlasila s bezplatným záborem ve-
řejného prostranství a s umístěním malého 
karavanu na Husově náměstí v prostoru 
před „vlaštovkami“ dne 20.10.2022 v době 
od 16:00 do 20:00 hodin Základní školou 
Nové Město nad Metují, Komenského 15, 
okres Náchod. Veškeré podmínky záboru 
vychází z Obecných podmínek pro koná-
ní akcí na veřejných prostranstvích, které 
schválila RM dne 25.04.2016 a které budou 
společně se souhlasem předány žadateli.
» RM vzala na vědomí a schválila program 
ustavujícího veřejného zasedání ZM 1, které 
se uskuteční dne 20.10.2022 od 16:00 hodin 
ve Velkém sále zámku rodiny Bartoň - Do-
benín, Husovo náměstí 1201, Nové Město 
nad Metují.
» RM poděkovala p. Jiřímu Uhlířovi za dlou-
hodobou, zodpovědnou a svědomitou čin-
nost při údržbě obce Spy a uložila Odboru 
správy úřadu zaslat poděkování.

ZAStUPItELStVO MěStA č. 26
Zasedání ZM proběhlo dne 15. září 2022 za 
převážné účasti všech 20 zastupitelů. Jed-
nání se konalo v areálu bývalých kasáren 
v restauraci Pyramida od 16.00 do 18.22 ho-
din a na programu bylo 20 bodů.
Finance

» ZM schválilo poskytnutí dotace SH ČMS - 
Sboru dobrovolných hasičů Spy, Vlastimila 
Moravce 87, Nové Město nad Metují, ve výši 
200 tis. Kč na nákup automobilu.
» ZM schválilo poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města na rok 2022 Tělovýchovné jedno-
tě Spartak Nové Město nad Metují, z. s., na 
realizaci projektu „Rekonstrukce ledové 
plochy a chlazení zimního stadionu“ ve výši 
10.506,11 tis. Kč a pověřilo starostu podpi-
sem smlouvy se žadatelem zpracované dle 
platné vzorové smlouvy o poskytnutí dota-
ce. Dotace bude proplacena po předložení 
smlouvy s Národní sportovní agenturou.
» ZM schválilo poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města na rok 2022 Sportovnímu klubu 
Nové Město nad Metují, z. s., na realizaci 
projektu Výměna osvětlení a střídaček ve 
výši 915 tis. Kč a pověřilo starostu podpi-
sem smlouvy se žadatelem zpracované dle 
platné vzorové smlouvy o poskytnutí dota-
ce. Dotace bude proplacena po předložení 
smlouvy s Národní sportovní agenturou.

Majetkoprávní úkony
» ZM bylo seznámeno s poslední variantou 
případného nového uspořádání silniční sítě 
v Novém Městě nad Metují za účelem bu-
doucího přeznačení stávající silnice I. třídy 
I/14 vedoucí přes Městskou památkovou re-
zervaci v Novém Městě nad Metují. ZM ulo-
žilo starostovi jednat s ŘSD a KHK o novém 
uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad 
Metují.

Rozvoj
» ZM schválilo pojmenování vyhlídky v ul. 
Na Táboře názvem „Vyhlídka Český Betlém“ 
a dále ofi ciální (historicky užívaný) název 
vyhlídky na skalách v ul. Nádražní – „Bar-
toňova vyhlídka“. ZM schválilo pojmenování 
lokalit v Novém Městě nad Metují (nyní bez 
ofi ciálních názvů), v souladu s historický-
mi názvy, takto: „Hradiště“ (vrch u Husovy 
lípy), „Sta schody“ (schody u řeky Metuje 
nad loukou Provaznicí) a názvy turisticky 
využívaných stezek: „Hluboká cesta“ (stezka 
k Výrovu vedoucí z ul. Klopotovské); „Mich-
lovka“ (stezka strání z louky pod zámkem 
k zahrádkářské kolonii Na Popluží). ZM 

schválilo pro park u zámku v Novém Městě 
nad Metují název „Pivovarská zahrada“. ZM 
projednalo předložený (doplněný) návrh 
vedení a názvů ulic ve Vrchovinách a ukládá 
OMM založit jej k případnému budoucímu 
využití. ZM neschválilo pojmenování ulic/
ulice ve Vrchovinách, a to z důvodů nesou-
hlasu OV Vrchoviny.
» ZM schválilo návrh na pořízení změny 
Územního plánu Nové Město nad Metují - 
změnu pozemků parc. č. 1652/10 a 1652/11 
v k. ú. Nové Město nad Metují ze stávající 
plochy zemědělské (NZ) na plochu rekreace 
- zahrádkářské osady (RZ).

Různé
» ZM vzalo na vědomí Zápis č. 9 z jednání 
Kontrolního výboru ZM ze dne 31.08.2022 
a Závěry z provedeného kontrolního šetření.
» ZM schválilo veřejné ocenění formou 
„Poděkování města“ právnickým osobám 
Ammann Czech Republic, a. s., za bezplatné 
poskytování obědů pro ukrajinské uprch-
líky v období od března do srpna 2022 
a Mateřskému centru Na zámečku, o. p. s., 
za provozování Adaptační skupiny ode dne 
01.04.2022 do dne 31.08.2022 pro ukrajinské 
děti ve věku 3-6 let. Ocenění budou pře-
dána na slavnostním večeru u příležitosti 
oslav 28. října 2022 na zámku rodiny Bartoň 
- Dobenín.

Podrobná znění zápisů a usnesení ze zase-
dání RM jsou pravidelně zveřejňována na 
internetových stránkách města, nebo jsou 
dispozici na MěÚ. Souhrny usnesení z jed-
notlivých zasedání jsou pak zveřejňovány 
v zákonných lhůtách na úřední desce MěÚ 
u Komerční banky a rovněž na elektronické 
úřední desce na www stránkách města. Ne-
dílnou součástí zápisů ze zasedání ZM jsou 
anonymizované zvukové záznamy zasedání, 
které jsou rovněž k dispozici na městském 
webu.    

(EK)

Senior bez nehod v Kině 70
V úterý 20. září 2022 v dopoledních hodinách proběhla v Kině 70 Nové Město nad Me-
tují divadelní přednáška Senior bez nehod. Seniorům tu byly zajímavou a zábavnou 
formou předány užitečné informace o bezpečném pohybu v každodenním provozu 
mezi chodci, automobily, cyklisty, ale i v hromadné dopravě. Program navíc doplnily 
a zpestřily předtočené scény s Jaroslavou Obermaierovou a Jiřím Štědroněm.
Přednášky se zúčastnili nejen senioři, ale také klienti Denního stacionáře – NONA 
92, o.p.s. a všichni odcházeli nadšení, plní dojmů a informací, které se jim budou 
v běžném životě hodit.

Michaela Mináriková
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POVEdLO SE NÁM ZVELEBIt MěStO? MěLO tO SMYSL?

Evropský pohár „Run Archery 2022“ v Novém Městě nad Metují

podoby parku Jiráskovy sady. V oblasti zeleně je to několik etap 
výsadby stromů z dotačních titulů, a to na okraji sídliště Luštinec, 
u ZŠ Malecí, v ulici Okružní či na Bořetíně. Dále pak výsadba okras-
ných záhonů v Nahořanské ulici. V postupu přidělování náhradních 
výsadeb soukromým i veřejným organizacím při kácení vzrostlých 
dřevin se nám důsledným jednáním podařilo vysadit mnoho stro-
mů v různých částech města. Pro město jsme připravili i rozsáh-
lý koncept, kam může tyto výsadby umístit.  Nakládání s odpady 
jsme podpořili, bohužel neúspěšně, zkušebním sběrem tříděného 
odpadu (papír a plast) formou pytlového svozu pro domácnosti. 
Úspěšnější je naše zrealizovaná iniciativa sběru kovového odpa-
du. Ve stádiu příprav se v rámci schválených prostředků zrealizují 
studie nové podoby a uspořádání sídlišť Luštinec a Malecí. Schvá-
leno je také započetí prací na projektu již vyhotovené studie parku 
u MSSS Oáza. Očekávat můžete též výsadbu stromů podél cesty 
k letišti nebo kompletní obnovu stromořadí v horní části ulice Ná-
dražní. Odpady zlepší v dohledné době výstavba moderního kon-
tejnerového stání na parkovišti u Stopu, která bude reprezento-
vat nový styl schváleného městského mobiliáře. Samozřejmě jsou 
i projekty, na kterých jsme se podíleli, ale zcela jistě by nějaký 
„zelený“ kabát dostaly i bez našeho přispění. Asistovali jsme u re-
alizace Parku Březinky, revitalizace zahrady MŠ na Františku a do-
končování dotacemi podporovaných studií veřejných prostranství 
v mnoha částech města. Pomáhali jsme i s umístěním památných 
lip vysazovaných k výročí vzniku naší republiky. V přípravách jsme 
se aktivně podíleli na zpracování Urbanisticko-architektonické 
studie lokality bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, kde 
bude významně zastoupena zeleň. Nový zákon o odpadech přinesl 
námi dlouho podporovanou myšlenku oddělení svozu velkoobje-
mového odpadu od svozu odpadu biologicky rozložitelného. Spo-
lupracovali jsme také na výběru a zpřístupnění nového sběrného 
místa pro odkládání větví na místě bývalého výkupu železného 
odpadu (sběrny druhotných surovin v ul. Drážní), což přináší po-
stupné zkulturnění prostoru bývalých kasáren.
Prostor našeho společného setkávání zkvalitní pouze svědomitá 
a odpovědná práce, kterou jsme připraveni pro město i nadále plnit.

Pavel Dostál

Vážení občané, jak jistě víte, měs-
to spravuje rozsáhlé majetky, kde 
jsou měrou vysokou zastoupeny 
oblasti vybavení veřejného pro-
storu města, městská i krajinná 
zeleň a odpadové hospodářství.  
Aby o nich mohlo vedení měs-
ta odpovědně rozhodovat, musí 
být v dané věci dostatečně znalé. 
Bohužel naše radnice nenabízí 

jednotné prostředí pro řešení těchto otázek, zkrátka nemáme pro 
tuto oblast konkrétního úředníka, který by náplní své práce zastal 
zmíněné činnosti. Jako základní kámen změny, zásadní a správné 
rozhodnutí končícího vedení města, považuji ustavení Komise ži-
votního prostředí, tedy poradního orgánu rady města. Jsem velmi 
rád, že se opět po několika hluchých letech toto podařilo, jsem 
hrdý, že lidé pracující v komisi dostali důvěru vedení města, a jsem 
poctěn, že jsem se mohl stát na čtyři roky předsedou tohoto usku-
pení. Přes nelehké začátky i průběh uplynulého volebního období 
mohu potvrdit, že naše práce měla smysl. Postupem času se komi-
se stala nedílnou součástí rozhodování v tématech veřejného pro-
storu, partnerem v jednání pro Oddělení životního prostředí MěÚ 
Nové Město nad Metují a pomocníkem v řešení městské zeleně pro 
technické služby města. Pevně věřím, že se i nové vedení města 
rozhodne správně a tento směr nepodcení. Doufám, že zvolení 
zastupitelé, o to více pak vybraní radní, budou natolik srozuměni 
s důležitostí fungujícího veřejného prostoru jak pro město samot-
né, tak pro vás, občany. Vkládám v ně i svou důvěru, že se postaví 
odpovědně k problematice změny klimatu, energetické krize či po-
stupnému rozkvětu městského mobiliáře a zeleně. 
Moc rád bych vám svým pohledem shrnul, jak se za uplynulé čtyři 
roky vyvíjelo a proměňovalo naše město v oblasti životního pro-
středí, respektive v oblastech veřejného prostoru, městské zeleně 
a nakládání s odpady. Pokusím se to vyjádřit na některých příkla-
dech z činnosti Komise životního prostředí, u kterých si troufám 
tvrdit, že by bez jejího přispění nevznikly. Zásadní jsou zcela jistě 
příklady zrealizované, tedy dokončené. Mezi ty patří studie nové 

střelby. Což dělá tuto relativně mladou disciplínu náročnou, dyna-
mickou a atraktivní. Když se přidají trestná kola na 60 resp. 150m, 
jde víkendová kilometráž v závodním tempu hodně přes desítku!
K nejvýraznějším postavám letošního EP patřili Olivier JOUBERT 
z Francie, Oran MOR z Izraele, v ženách pak domácí Klára STÝBLOVÁ 
a Sandra SZULC z Německa.  Pořadatele z novoměstského Spor-
tovního klubu může dvojnásob těšit zlato tříčlenné štafety žen, ke 
kterému přispěla teprve 15 letá členka atletického oddílu Anička 
Šolcová; benjamínek v českém reprezentačním výběru. A do tré-
ninku se pustili i další mladí atleti, kteří na akci jinak pomáhali 
jako rozhodčí střelby. Třeba se s nimi potkáme na startu příští-
ho ročníku EP, který je již přidělen na říjen 2023 také do Nového 
Města nad Metují. V celkovém bodovém hodnocení národů zvítě-
zilo Německo před Francií a Českou republikou.Současně s EP se 
v Novém Městě konal také třídenní seminář  o pravidlech, tréninku 
a pořadatelství Run Archery. Seminář pořádala World Archery 
Europe s účastí pěti zaměstnanců národních lukostřeleckých fede-
rací ve Francii, Velké Británii, Rakousku, Švédsku a Kypru. Výstupy 
ze semináře jsou dalším příslibem pokračování rozvoje Run Arche-
ry v rámci celé Evropy. Kompletní výsledky a fotogalerie na: www.
archeryeurope.org/event/run-archery-european-cup-2022/ 

David Šnajdr

dvě zlata, jeden bronz a celkové stříbro pro Kláru Stýblovou.
Zlato ve štafetě také pro domácí atletku Annu Šolcovou 
Do nabitého dvoudenního programu 8.-9.října 2022 se musely 
vejít čtyři disciplíny, které vyžadovaly vedle střelby na 18m také 
běh. V sobotu sprint jednotlivců na 3x400m se střelbou ve stoje 
a v kleče. A to jak kvalifi kaci a semifi nále, tak i fi nále. Odpoled-
ne pak štafety smíšených dvojic na 2 x 400m (žena se střelbou 
ve stoje a muž v kleče). V neděli dopoledne distanční závod na 
4 x 1km se střelbou ve stoje, v kleče a ve stoje. Na závěr progra-
mu tříčlenné štafety mužů i žen na 3 x 400m, opět s trojí střelbou 
z refl exních luků na 18m vzdálené sklopné terče. Sprinty na 400m 
se běžely na atletické tartanové dráze Sportovního klubu; pro 4km 
závod pořadatelé připravili 1km typicky „cross country“ okruh po 
obvodu celého areálu. Evropský pohár v lukostřeleckém biatlonu, 
jak se „RunArchery“ překládá v ČR, se v Novém Městě nad Metují 
konal již potřetí (2019, 2021 a 2022) a tentokrát s pestřejší a kva-
litnější účastí 47 závodníků a závodnic ze 7 zemí (Anglie, Estonska, 
Polska, Německa, Izraele, Francie a ČR). Většina reprezentantů byla 
vytížena v závodech jednotlivců i družstev, takže není divu, že toho 
měli při nedělním vyhlašování vítězů všichni „jak Honza buchet“. 
Opakovaný běh za hranicí anaerobního prahu, s maximální tepo-
vou a dechovou frekvencí výrazně znesnadňují rychlost a přesnost 
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Město Nové Město nad Metují ve spolupráci s Diakonií Broumov 
 

VYHLAŠUJE 
 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
 

12. listopadu 2022 

od 9:00 do 11:00 hodin 

v areálu bývalých kasáren 
 

• letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) 
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon  
• látek (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
• domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené 

• peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek  
• obuvi - veškerá nepoškozená 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –  

z ekologických důvodů 

• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí) 
• znečištěný a vlhký textil 

 

Příjezd z ulice Československé armády bude označen šipkami. 
 

Rádi bychom Vás požádali, abyste věci odevzdávali zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, z důvodu možnosti poškození při transportu. 

Děkujeme Vám za Vaši pomoc! 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 491 419 605, 491 419 603. 
  

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti - materiální pomoc 

sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.  
Podrobnosti naleznete na: www.diakoniebroumov.org 

Klienti v Mandlu tady a teď!

Vzpomínání na proměny našeho zařízení i oslav mnohaletého fun-
gování centra už bylo dost. Aktuální ohlédnutí teď patří klientům. 
Co pro naše současné i bývalé klienty služba znamená (zname-
nala) se dozvíte z výroků přímo od nich. Klientka mluví o procesu 
spolupráce jako o své životní cestě za změnou. O Mandlu se vyjad-
řuje jako o významné podpoře, bez které si neumí představit změ-
nu svojí situace. Získala prý odvahu, jistotu, naučila se fungovat 
sama v rolích, které se od ní v dospělém životě očekávají. Paní XY 
mluví o spolupráci s Mandlem jako o určité jistotě, kterou v době 
své tíživé situace potřebovala, než jistotu našla sama v sobě. Man-
dl přirovná k základně, zadním vrátkům. Místu, kam se může vrátit, 
když je potřeba, když se ještě necítí dost silná, pevná, odvážná 
vykročit ke změně sama. Klientka hodnotí spolupráci s CPM, že ji 
dala nejvíc ze všech služeb, kam v průběhu života docházela. To si 
vysvětluje zejména tím, že potřebovala dlouhodobou, intenzivní 
podporu, kterou právě v Mandlu získala. Paní říká, že do centra 
přišla v situaci, která podle ní představovala „úplné dno“ a bě-
hem 4 měsíců se dostala na pomyslné číselné škále na č. 7. Paní 
mluvila o rezervě, protože ke změně a číslu 10 jí čeká ještě absol-
vovat rozvod. Důležitost služby pro sebe paní prý vnímá hlavně 
v náhradě podpory ze strany rodiny, která ji v ČR chybí. Panu AB 
dle jeho slov vyhovuje spolupráce v centru formou rozhovorů, kte-
ré mu pomáhají. Díky nim si prý uvědomuje věci, nad kterými by 
jinak nepřemýšlel. Získává tak nadhled na svoji situaci a může ji 
začít řešit jinými způsoby, než byl doposud zvyklý. Klientka mluví 
o potřebě vyhledání Mandlu z důvodu, že se cítila být jako „shrbe-

ná“ a potřebovala se narovnat a nadechnout. Měla prý zkušenost 
z dřívějška, že jí s tím v centru pomohli. V průběhu spolupráce 
si začala dle svých slov uvědomovat, že má právo se vyjadřovat, 
vymezovat vůči druhým. Že může otevírat komunikaci s blízký-
mi lidmi (partner, rodič, sourozenec…), když potřebuje. Přišla si 
na to, že vztahy v životě potřebuje budovat a udržovat a chce se 
v nich cítit dobře. A co my na to? Rádi jsme našim klientům oporou 
a doprovázíme je na jejich cestě ke změně. 

Tým Centra prevence Mandl
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m ě s t s K á  p o l i C i e  n o v é  m ě s t o  n a d  m e t u j í
04.10.2022 v 19:10 hodin se na MP obrátila vystrašená žena, která 
uvedla, že se nyní nachází v Táboře a již třetí den se nemůže zkon-
taktovat se svojí babičkou, která je navíc diabetička. Hlídka MP 
vyjela do místa bydliště, kde se pokusila onu babičku kontaktovat. 
Nikdo neotvíral dveře, sousedé však uvedli, že paní viděli napo-
sledy předchozí den. Hlídka MP tedy volala na její mobilní telefon 
a když ten zvonil z bytu, bylo okamžitě rozhodnuto o přivolání ha-
sičů a následném vstupu do bytu. Tentokrát ovšem vše dopadlo 
dobře, paní se v bytě nenacházela, na stolku vyzváněl pouze její 
mobil. Dalším šetřením bylo zjištěno, že paní se nachází u svého 
známého. Hlídka tedy vše sdělila šťastné oznamovatelce, navíc 
zajistila nový zámek. Tento případ jasně dokazuje, jak je mnohdy 
složité rozhodnout o tom, zda do bytu vstoupit či nikoli. Pokud by 
strážníci nerozhodli o vstupu do bytu a následně by vyšlo najevo, 
že paní v bytě umírala, byli by oba odsouzeni, takto to odnesl pou-
ze zámek za minimální cenu.
07.10.2022 v 17:11 hodin MP přijala žádost rychlé záchranné služby 
o asistenci při zásahu u zraněného muže v ul. Nádražní. Strážníci 
na místě nalezli muže s krvácením z hlavy po pádu, který si přivo-
dil v opilosti. Následně byl předán do péče zdravotnické záchran-
né služby.
09.10.2022 ve 12:56 hodin došlo mezi osadou Městec a obcí Sla-
větín nad Metují, u odbočky na osadu Roztoky, k vážné dopravní 
nehodě dvou osobních vozidel, při které bylo zraněno sedm osob. 
MP musela ve spolupráci s PČR na 3 hodiny tuto komunikaci zcela 
uzavřít.

Na přiložené fotografi i můžete vidět MP při kontrole bezdomovec-
kého příbytku, který se nalézá u Vrchovin. MP tyto lokality kontro-
luje často a neustále monitoruje situaci s bezdomovectvím v rámci 
Nového Města nad Metují a v jeho nejbližším okolí. Boj s bezdo-
movectvím je v podstatě nikdy nekončící a komplikovaný. Zákon 
v podstatě nezakazuje člověku, aby žil bez domova, proto nelze 
tyto osoby zavírat apod. Nejúčinnější je jim znemožňovat pobyt 
v rámci města, a to tím, že v noci nebudou dostupné čekárny veřej-
né dopravy a také v obci nebudou opuštěné nezajištěné budovy. 
Bohužel tento objekt u Vrchovin stále stojí, a to i přes příslib vlast-
níka, že jej zboří. Při poslední kontrole byli v této ruině zjištěni tři 
muži ve středním věku bez domova.   

Miloš Kratěna, vrchní strážník 

Sledované období: 10.09.2022 – 10.10.2022
V tomto období MP řešila celkem 121 událostí. Dopravních pře-
stupků bylo řešeno 27, ostatní přestupky jsme zaznamenali 
v 11 případech.
Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
10.09.2022 okolo 23:30 hodin MP přijímala mnoho oznámení o ru-
šení nočního klidu. Strážníci zjistili, že hluk nepochází z Nového 
Města nad Metují, ani z blízkého okolí, nýbrž se nese až od České 
Skalice. Jelikož Česká Skalice již nespadá do místní příslušnosti 
naší MP, byla celá událost předána k dalšímu šetření PČR. 
11.09.2022 ve 20:10 hodin byla MP nahlášena potyčka dvou pro-
blémových osob, které se nacházely v jednom z objektů na ul. 
T. G. Masaryka. Na místě MP zjednala pořádek a agresora, který na-
dýchal 3,40 promile alkoholu v dechu, převezla do Protialkoholní 
záchytné stanice v Hradci Králové. 
12.09.2022 v 10:50 hodin MP přijala oznámení z jedné základní ško-
ly, že u žáků prvního stupně došlo k zabavení elektronických ciga-
ret. Dalším šetřením bylo zjištěno, že cigarety nakupuje více žáků 
z prvních i druhých stupňů v jedné z prodejen na ulici Komenské-
ho. Personál této prodejny odmítl, že by cigarety dětem prodával, 
přesto tuto prodejnu MP na základě několika svědeckých výpovědí 
oznámila příslušnému správnímu orgánu.
16.09.2022 v 09:00 hodin vyjela MP na základě urgentní žádosti 
PČR zajistit přistávací prostor pro záchranářský vrtulník. Prostor 
byl zajištěn a vrtulník přistál u Husova sboru. Zásah byl nutný 
u silně krvácející člověka, který se nalézal v jednom z bytů v domě 
na ul. Husova.
16.09.2022 v 09:24 hodin bylo MP nahlášeno, že se v ulici Nádražní 
nachází silně opilá starší žena. Strážníci ženu naložili do služební-
ho vozidla - a protože nebyla agresivní ani zraněná, odvezli ji do 
místa bydliště, kde byla předána rodinným příslušníkům.
16.09.2022 v 10:06 hodin vyjela MP na žádost PČR do obce Pro-
vodov-Šonov, kde občané zadrželi dva prodejce falzifi kátů elek-
trických spotřebičů. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o občany 
Polska, kteří prodali dva kusy elektrocentrály. Nejprve oba muži 
museli vrátit peníze poškozeným a následně byli předáni PČR 
k dalšímu šetření.   
21.09.2022 v 09:34 hodin bylo MP oznámeno nepojízdné nákladní 
vozidlo v nepřehledném úseku u Spů. Strážníci na místě řídili po 
dobu 30 minut dopravu, následně se podařilo vozidlo opravit. 
22.09.2022 ve 20:20 hodin vyjela MP na pomoc PČR při zajišťování 
agresivního muže, který se nacházel na Husově náměstí a byl pod 
vlivem pervitinu a alkoholu. Obě hlídky muže zpacifi kovaly a ten 
byl následně převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci 
Králové. 
29.09.2022 ve 23:21 hodin bylo MP oznámeno, že na chodníku 
v ul. Českých bratří leží muž a zároveň se u něho nachází něja-
ká žena. Strážníci na místě zjistili, že jde o pomočeného, opilého 
a mírně přidrzlého muže, který se domníval, že již je doma. Žena, 
která byla u něho, strážníky požádala o pomoc, neboť jej nebyla 
schopná dostat domů. Strážníci muže naložili do služebního vozi-
dla a následně jej i s manželku převezli do místa bydliště. 
30.09.2022 v 19:50 hodin bylo MP oznámeno, že na chodníku 
v ul. Malecí leží starší muž. Strážníci na místě zjistili, že muž není 
schopen stát a rovněž je dezorientován. Strážníci jej proto odvezli 
do Oblastní nemocnice v Náchodě, kde lékař zjistil, že si muž vše 
přivodil pouze požitím alkoholu, proto nařídil jeho převoz do pro-
tialkoholní záchytné stanice. Strážníci jej tedy převezli do Protial-
koholní záchytné stanice v Hradci Králové.   

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

Bezdomovecké doupě u Vrchovin
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Září 2022

1. 9. – 08.51 h. - likvidace nebezpečného hmyzu, Nové Město n. Met., 
ul. Na Františku.

1. 9. – 16.04 h. - požár os. automobilu, Vrchoviny.

1. 9. – 16.29 h. - dopravní nehoda, volání eCall, Vrchoviny 116.

2. 9. – 12.35 h. - dopravní nehoda os. automobilu a cyklisty, 
Nové Město n. Met., ul. 28. října.

10. 9. – 14.59 h. - planý poplach (neohlášené pálení), Nové Město n. Met., 
ul. Ke Sta schodům.

11. 9. – 19.36 h. - transport pacienta do vozu ZZS, Nové Město n. Met., 
ul. V Aleji.

13. 9. – 02.52 h. - dopravní nehoda nákl. automobilu, Náchod 
(směr Česká Skalice).

15. 9. – 15.37 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného externího
defi brilátoru, osada Ostrovy.

15. 9. – 15.46 h. - dopravní nehoda os. automobilu, Nové Město n. Met. 
(směr Zákraví).

27. 9. – 08.28 h. - dopravní nehoda os. automobilu, Vrchoviny 
(směr Náchod).

29. 9. – 15.41 h. - dopravní nehoda os. a nákl. automobilu, Česká Skalice
(směr Náchod).

30. 9. – 16.03 h. - technická pomoc (evakuace vlaku), 
Václavice (směr Starkoč).

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

  
             

Otevřeno podle pracovní doby úřadu 

Klub fotografů Nové Město nad Metují,  
spolku Poznávání 

                          Mgr. Vladimír Klofáč 

    „Toulky  historií“

 

                             Galerie na schodech 
            Městský úřad Nové Město nad Metují 

1. 11. - 31. 12. 2022 

Městské muzeum Nové Město nad Metují
Vás srdečně zve na 

Prohlídky ve skupinách s maximálním počtem 20 návštěvníků budou probíhat vždy po 30 minutách  

Je nutno se předem objednat: 491 472 119, 731 627 741 /  Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a senioři 25,- Kč 

www.muzeum-nmnm.cz

Sobota 26. listopadu 2022 od 17 do 20.30 hodin 

Adventní  
muzejní noc

Komponovaný program s ukázkami tradic a řemesel



KULTURNÍ PŘEHLED [ LISTOPAD 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.cz8. 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
4. 10. – 30. 11. Procházka Ateliérem (výstava prací
   amatérských výtvarníků z České Skalice)
15. 11. – 15. 12. Josef Kubín – člověk v nesprávné
    době na správném místě

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA
do 7. 1. 2023  Ze sbírek  (obrazy, kresby a graf. listy)

3. 3. 2021 – 19 hod. – KINO 70

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

BRATŘI EBENOVÉ

Nový termín. Vstupenky zůstávají v platnosti.
www.mestskyklub.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. 10. – 30. 12. F. L. Věk po půlstoletí
26. 11. 2022 – 1.  2. 2023 Kouzlo Vánoc (výstava betlémů)

MĚSTSKÝ ÚŘAD – GALERIE NA SCHODECH

1. 11. – 31. 12. Vladimír Klofáč: Toulky historií

   (výstava fotografií)

18. 5. – 18 hod. – Městská knihovna

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

www.knihovnanm.cz

19. a 20. 11. – 18 hod. – sokolovna

PODZIMNÍ KONCERTY
NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE
Zazní Má vlast Bedřicha Smetany a Slovanské tance Antonína 
Dvořáka. Ve spolupráci s Pamětí národa bude během večera 
připomenuto výročí Sametové revoluce.

www.mestskyklub.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)

27. 11. – 17 hod. – Městské muzeum

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Vánoční prohlídky muzea s komponovaným programem. 
Rezervace na tel. 491 472 119.

www.muzeum-nmnm.cz 

ADVENTNÍ MUZEJNÍ NOC

7. 11. – 9 hod. – Městská knihovna
DOPOLEDNÍ SETKÁNÍ
(Povídání o literatuře, kultuře a společnosti. Vstup volný.)

7. 11. – 18 hod. – Městská knihovna
HARMONIZAČNÍ POETICKÝ PODVEČER
(Posezení s poezií a relaxační hudbou. Účinkuje Petr Kopejska.)

8. 11. – 8:45 hod. – Městská knihovna
DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ A JEJICH RODIČE

10. 11. – 17:30 hod. – Městská knihovna
NIKARAGUA (přednáška KČT, účinkují manželé Záhrobští)

12. 11. – 9 hod. – Městská knihovna
VYRÁBĚNÍ VLASTNÍHO LEPORELA 
(vstupné 80 Kč – náklady na výrobu jednoho leporela)

12. 11. – 14 hod. – KINO 70
ČERTI NA HRADĚ (loutková pohádka)

23. 11. – 9–17 hod. – KINO 70
VÁNOČNÍ TRHY (prodej dekorací a vykrajovátek)

24. 11. – 17 hod. – KINO 70
WORKSHOP TVORBA ADVENTNÍHO VĚNCE
(Objednávky na kveta-info@centrum.cz a tel. 773 381 291)

 27. 11. – 16:30 hod. – Husovo náměstí
1. ADVENTNÍ NEDĚLE (rozsvícení vánočního stromu)

30. 11. – 19 hod. – KINO 70
ADVENTNÍ KONCERT
(Vystoupí Ivana Jirešová, Josef Wagner a Marian Vojtko.)

9. 11. – 19 hod. – KINO 70

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Komedie v podání Náchodské divadelní scény.
www.mestskyklub.cz

STRÝČEK HARRY

26. 11. – 10 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Beseda se spisovatelem Petrem Stančíkem. Vstupné 20 Kč.
www.knihovnanm.cz

JEZEVEC CHRUJDA

Chcete tento přehled dostávat do e-mailu?
Kontaktujte nás na info@muzeum-nmnm.cz

8 Novoměstský zpravodaj
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Procházka Ateliérem

Výstava prací amatérských výtvarníků z České Skalice. Skupinu vede Mgr. Jarka Zárubová.
Výstava probíhá ve společenském sále novoměstské knihovny do 30. 11. Vstup je volný.

 
Josef Kubín - člověk v nesprávné době na správném místě

Výstava u příležitosti 110. výročí narození novoměstského rodáka - salesiána
Josefa Kubína. Ve foyer (vstupní chodbě) knihovny od 15. 11. do 15. 12.

 
Dopolední setkání

Příjemná hodinka povídání o literatuře, kultuře a společnosti, plná zajímavostí.
S novým programem v pondělí  7. 11. od 9 hodin v klubovně. Vstup je volný.

 
Harmonizační poetický podvečer

Posezení s poezií a relaxační hudbou. Účinkuje Petr Kopejska. Zveme vás
v pondělí  7. 11. od 18 hodin do společenského sálu knihovny. Vstup je volný.

 
Dopoledne pro nejmenší a jejich rodiče

Zveme vás na setkání uprostřed knížek. Budeme si povídat a hrát - tentokrát si navíc
zacvičíme! Určeno pro děti od 1 do čtyř let s doprovodem. Přijďte v úterý 8. 11.

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!

 
Nikaragua

Cestopisná přednáška KČT. Účinkují manželé Záhrobští. 
 Ve čtvrtek 10. 11. od 17.30 ve společenském sále knihovny.

 
Vyrábění vlastního leporela

Chcete si vyrobit originální knihu? Přijďte sami nebo s dětmi
v sobotu 12. 11. od 9 hodin  do společenského sálu knihovny. Tvůrčí dílnu vede

Mgr. Martina Marxová z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Vstupné

80 Kč jsou náklady na výrobu jednoho leporela.

 
Jezevec Chrujda - beseda se spisovatelem Petrem Stančíkem

V rámci Dne pro dětskou knihu pořádáme besedu s předčítáním.
Jezevec Chrujda je knižním, ale nově i večerníčkovským hrdinou!

Setkání určené dětem i dospělým proběhne v sobotu 26. 11. od 10 do 11 hodin

ve společenském sále knihovny. Vstupné je 20 Kč.

 

Listopad 2022
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J E Z E V E C

C H R U J D A

V SOBOTU 26.LISTOPADU 2022

10:00 - 11:00

K výročí Dne pro dětskou knihu jsme si pro
Vás připravili besedu s Petrem Stančíkem,

autorem knihy a večerníčku Jezevec
Chrujda.

VSTUPNÉ: 20 KČ

beseda s Petrem

Stančíkem

Bude se konat

 ve společenském

sále.

předčítání z autorových knih
povídání o vzniku knížky

 a večerníčku
promítání nového večerníčku

 

Můžete se těšit na:

Vyrábění vlastního
leporela

Chcete si vyrobit vlastní leporelo?

 Přijďte k nám s vašimi dětmi

v sobotu 12. listopadu 2022. 

Vyrábět se bude pod vedením 

Mgr. Martiny Marxové z Muzea a galerie

Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Akce se bude konat od 9 hodin

 ve společenském sále.
 

Vstupné: 80 KČ
 (náklady na výrobu

jednoho leporela)

Večerní posezení s poezií a relaxační hudbou.
Petr Kopejska přednese autorsky zhudebněnou poezii

 Otokara Březiny.
Zazní kytarový doprovod, tibetské mísy,

ústní harfa, flétna shyiotanka, brumle, zpěv.
 

 V pondělí 7. 11. 2022 v 18 hodin
ve společenském sále, vstupné je dobrovolné.

Harmonizačně poetický
podvečer  

Člověk v nesprávné době na správném místě.
Novoměstský rodák - salesián.

 
Výstava u příležitosti 110. výročí narození

ve foyer Městské knihovny
15.11. - 15.12. 2022

 

Josef Kubín
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DOKONČI 
AMOSŮV CITÁT 

Slavnostní 

vyhlášení vítězů
Proběhne v úterý 15. 11. 2022 od 17.00 

v prostorách Městské knihovny.

Vítězové obdrží věcné ceny

Zajištěn bohatý doprovodný program: 
recitace, hudba, raut, legrace…

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

Vánoční  koncert
16. prosince / 16:00 / Sokolovna Nové Město nad Metují
Vstupné: dospělí 100 Kč, senioři a studenti 50Kč, děti do 15 let zdarma

uvidíte a uslyšíte Taneční obor, Smyčcový orchestr Gioco a Dechový orchestr

SRPZUŠ ve spolupráci  se ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metuj í  
pořádaj í

 

2. prosince 2022 / 17:00 /Sokolovna Nové Město nad Metují
Vstupné: dospělí 150,- / studenti a senioři 80,- / děti do 15 let zdarma

Vánoční zastavení Zušky 
s Tanečním Divadlem Honzy Pokusila

SRPZUŠ ve spolupráci se ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují 
pořádají

Na akci se představí žáci Tanečního a Hudebního oboru základní umělecké školy
a jako hlavní host vystoupí 

Taneční Divadlo Honzy Pokusila s představením Kytice
 

k dispozici bude příjemné občerstvení
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www.mestskyklub.cz

www.mestskyklub.cz

Manželský čtyřúhelník na horách

Míša Růžičková - O dráčku Žofíkovi

Kulturní jaro 2023

www.mestskyklub.cz

7. 2. 2023 
19:00 | Kino70

17. 1. 2023
 19:00 | Kino70

Duchařina - ochotníci Týniště n. O.

Karel Plíhal - recitál

18. 4. 2023 
19:00 | Kino70

18. 3. 2023
 10:00 | Kino70

předprodej od 1. 11.

www.mestskyklub.cz
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50 let

www.kino70.cz

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

 1. 11.
 1. 11. 
 1. 11.
 2. 11.
 3. 11.
 3. 11.
 4. 11.
 4. 11.
 5. 11.
 5. 11.
 6. 11.
 6. 11.
 6. 11.
 7. 11.
 7. 11.
 8. 11.
 8. 11.
 8. 11.

Velká premiéra
Já, Hrobař
Ennio
Halloween končí
Šoumen Krokodýl
Hranice lásky
Princ Mamánek
Ďáblova kořist
Black Adam
Ennio
Websterovi ve filmu
Princ Mamánek
Hranice lásky
Za vším hledej ženu
Il Boemo
Munch – láska, duchové a upíří  ženy                          
Civilizace - Dobrá zpráva o konci světa
Munch – láska, duchové a upíří ženy 

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

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

10. 11.
10. 11.
11. 11.
11. 11.
12. 11.
12. 11.
13. 11.
13. 11.
13. 11.
14. 11.
14. 11.
15. 11.
15. 11.
15. 11.
16. 11.

Il Boemo
Black Panther
Black Panther
Oběť
Šoumen Krokodýl
Black Panther
Kvik
Black Panther
Jan Žižka
Za vším hledej ženu
Top Gun: Maverick
Hádkovi
Michael Kocáb - rocker vs politik
Adam Ondra: Posunout hranice
Black Panther

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

změna programu vyhrazena  aktuální
program na www.kino70.cz
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AdventAdventAdvent
Nové Město nad MetujíNové Město nad MetujíNové Město nad Metují

Husovo náměstíHusovo náměstíHusovo náměstí    neděle neděle neděle 16:3016:3016:30

VÁNOČNÍ TRHY

www.mestskyklub.cz | www.kino70.cz

Kino 70
23. 11.

9:00 - 17:00
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Listopad na zámku
Letošní hlavní turistická sezona je u konce. Těší nás, že tento rok 
k nám zavítal téměř stejný počet návštěvníků jako v roce 2019 
(před covidovou pandemií).  A my bychom Vám chtěli poděkovat 
za Vaši podporu a přízeň. Ovšem i nadále můžete náš zámek na-
vštívit, konkrétně 1. prohlídkový okruh „Zámecké interiéry“, a to 
po předchozí objednávce (v týdnu pro skupinu nejméně 10 osob, 
o víkendech a státním svátku pro nejméně 20 osob).

Nabídka pro školy
Pro školní skupiny základních a středních škol nabízíme v rámci 
naší edukační nabídky jeden ze tří programů, které jsou k dispo-
zici. Lze takto absolvovat 1. a 2. prohlídkový okruh, nebo je možné 
zvolit si prohlídku s názvem „Ornament na zámku“. V rámci těchto 
exkurzí dostanou žáci pracovní list s tajenkou.

Ubytování na zámku
Pokud sníte o přenocování na zámku, u nás můžete! Stačí si vybrat 
jeden z našich tří stylových apartmánů. 

dárkové poukazy
Jestli už přemýšlíte nad vhodným vánočním dárkem pro své blízké, 
rádi Vám připravíme dárkový poukaz, který zaručeně u stromečku 
rozzáří oči obdarovaného. Nabízíme poukazy nejen na ubytování, 
ale i na prohlídky zámku.

Pro více informací navštivte náš web www.zameknm.cz. 
O jednotlivých akcích či událostech Vás opět budeme průběžně 
informovat zde ve zpravodaji a na našich sociálních sítích.

Za rodinu Bartoň-Dobenín a Správu zámku Vám přejeme příjemné 
prožití podzimních listopadových dnů.

Lucie Oubrechtová a Ondřej Daněk 
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Novoměstská fi lharmonie přidává další koncert
Na začátku října byl zahájen předprodej na podzimní koncert na-
šeho orchestru. Místa v sále se nám plnila před očima, a proto 
jsme se rozhodli pro všechny fanoušky přidat ještě jeden termín. 
Novoměstskou fi lharmonii (NoFi) tedy můžete vidět a slyšet jak 
v sobotu 19. 11. 2022, tak o den později. Oba koncerty k výročí sa-
metové revoluce budou zahájeny v 18 hodin v novoměstské soko-
lovně. Vystoupení se tentokrát ponese ve znamení dvou velkých 
legend české klasické hudby. Zazní tři části z Mé Vlasti Bedřicha 
Smetany – Vyšehrad, Šárka a Z českých luhů a hájů. Ze Slovanských 
tanců Antonína Dvořáka jsme pro vás do programu vybrali kolo, 
dumku, polku a skočnou. Na podzimním turné NoFi spolupracuje 
s organizací Post Bellum (projekt Paměť národa). V rámci večera 
budou moci diváci zhlédnout videospoty se vzpomínkami pamět-
níků klíčových událostí vedoucích k sametové revoluci.
Chcete-li být u toho, stačí si zakoupit vstupenku online na www.
mestskyklub.cz, v Městském informačním centru na Husově ná-
městí nebo v Kině 70. Na viděnou a na slyšenou!

Text: Jiří Švanda
Foto: Vlaďka Jandíková

dárky pro seniory od dětí z MŠ Pod Výrovem
Kalendář nám prozradil, že na první den v měsíci říjnu připadá 
každoročně Mezinárodní den seniorů. Ačkoli se tento svátek slaví 
už od roku 1990, tedy téměř tři desetiletí, že se slaví, ví jen málo-
kdo. Že si i naše babičky, 
dědečci, strýčkové a tetič-
ky zaslouží připomenout 
tento významný den, na 
to však nezapomněly děti 
z MŠ Pod Výrovem. V rám-
ci našeho integrovaného 
vzdělávacího bloku „Nej-
sem na světě sám“, hovo-
řily se svými učitelkami 
o stáří jako o nedílné sou-
části života. Také o potře-
bě věnovat seniorům po-
zornost a vážit si jich pro 
jejich životní zkušenosti, 
které nám mohou předá-
vat. Zároveň děti využily 
této krásné příležitosti, 
jak je potěšit a vyrobily 
seniorům do nedaleké-
ho pečovatelského domu 

Oáza drobný dáreček – podzimní dýničku z přírodnin a přáníčko 
s básničkou. Odměnou pak dětem byl hřejivý pocit z prožitku pře-
dání, kdy seniorům zářily oči radostí. Tento prožitek, ačkoli se zdá 
být běžným, je významným přínosem pro naši společnost, jelikož 
přirozeně podpoří rozvoj dětí v interpersonální oblasti a rozvoj 
jejich prosociálních postojů. Ty rozvíjí u dětí sociální citlivost, to-
leranci a respekt k druhým a jsou v dnešní době tolik opomíjené.

Děti a kolektiv z Mateřské školy Pod Výrovem
V Novém Městě nad Metují

Tělovýchovná jednota Sport pro všechny 
srdečně zve malé i velké na 

Mikulášskou besídku s nadílkou,
v neděli 4. prosince 2022 od 15 hodin v sokolovně v Novém Městě nad Metují.

Můžete se těšit na cvičení rodičů a dětí, nejmladšího žactva, mladších a starších žáků a žákyň a cvičitelů. 
Balíčky budeme přijímat od 13:30 h. v sokolovně v Novém Městě nad Metují.

Těšíme se na vás.
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Londýn. Stálo to za to?
Hned v září zorganizovala škola zájezd do Londýna 
pro zájemce z řad žáků 9. tříd. Je to tradiční akce, na 
kterou se již žáci dopředu těší. Očekávání jsou velká 
a po návratu ti spolužáci, kteří na tuto příležitost te-

prve čekají, vyzvídají: „Stálo to za to?“
Kdo se vyptával těch, kteří se vrátili ze zájezdu s krčínskou školou 
do Londýna, jaké to bylo, dozvěděl se, jak to bylo super a fajn. 
Nikdo ale neříká nic o tom, co se mu nelíbilo. Londýn je opravdu 
velké město, proto jsou kolony či tlačenice na přechodech na den-
ním pořádku. Rozbité metro a hlava na hlavě také není nejlepší 
zážitek. Všechno je tam, dá se říct, uspěchané. V Londýně jsme 
viděli spousty moderních i historických budov, poznali jsme, jak 
zde lidé žijí. Ochutnali jsme i jejich jídlo. Nakoupili jsme si suve-
nýry, oblečení i typické zdejší sladkosti. Ale stálo to za to? Podle 
mě ano, i když vše nebylo jenom růžové. V metru jsme se rozdělili, 
ale aspoň jsme si zkusili, jak zdejší metro doopravdy funguje a že 
dokážeme vystoupit na správném místě i sami. Někteří z nás se 
museli v noci přesunout do hotelu, ale zase poznali, jak zdejší ro-
diny můžou vypadat. Nakonec strávili noc v hezkém hotelu. I čeká-
ní na semaforu mělo své výhody. Mohli jsme se lépe rozhlédnout 
po okolí a obdivovat architekturu Londýna. I když to bylo chvíle-
mi docela dobrodružství, myslím si, že všichni si přivezli převážně 
pozitivní zážitky. A už vědí, jak Londýn funguje, jací jsou tam lidé. 
Takže moje odpověď je: „Ano, stálo to za to.“

Eliška Danihelová, 9. A 
Po stopách operace Anthropoid
Dne 11. 10. se naše třída 8.B vydala společně s 8.A na poučný výlet 
do Prahy. Jako první jsme navštívili kostel Cyrila a Metoděje, pod 
kterým se nachází krypta, ve které se skrývali Gabčík s Kubišem 
a ostatními parašutisty po atentátu na Heydricha. Poté jsme pro-
cházeli pražskými uličkami, které byly spojené s operací Anthro-
poid a odpovídali jsme na různé otázky z pracovního „deníčku“, 
který jsme dostali na začátku výpravy. Na konci jsme se dostali až 

na onu osudnou zatáčku, kde se odehrál atentát. Poté jsme si dali 
hodinovou pauzu, převlékli jsme se a vyrazili do Divadla pod Pal-
movkou na divadelní hru 294 statečných. Myslím si, že můžu mluvit 
za všechny a říct, že jsme si celý výlet moc užili a že jsme si odnesli 
nejen spoustu zážitků, ale také velké množství informací a hlav-
ně tu nejdůležitější věc. Uvědomění. Uvědomění toho, že bychom 
měli být vděční našim předkům za to, že bojovali za naši svobodu.

Miroslava Košťálová, 8. B

z á K l a d n í  Š K o l a  m a l e C í

Září v ZŠ Malecí

Školní rok naše škola zahájila v plném počtu včetně 18 ukrajin-
ských žáků. 
6. září proběhlo v kině slavnostní přivítání prvňáčků ze všech tří 
novoměstských škol. Program pro děti si tentokrát připravila naše 
škola. Zazpíval sboreček s klavírním doprovodem paní učitelky Ivy 
Šnoplové a s fl étnovým vystoupením dětí z družiny. Paní ředitelka 
Mgr. Jaroslava Broumová popřála malým žákům mnoho úspěchů 
a spokojenosti a její slova také doplnil pan starosta Petr Hable. 
Poté následovalo promítání pohádek. 
Dne 14. 9. navštívil druhý stupeň v rámci fi lmového festivalu fi lmo-
vé představení Andílci za školou. 15. září se třídy I. stupně vydaly 
na pohádku Tajemství staré bambitky 2. Velkým překvapením bylo 
po obou představeních uspořádání besedy s hlavními představite-
li fi lmů a s autogramiádou. 
Do akce Den bez aut se v pátek 16. září zapojily všechny třídy první-
ho stupně i školní družina. Žáci se učili poznávat dopravní značky 
a malovali dopravní prostředky. Také zvládli správně přecházet po 
přechodu. Starší děti se seznámily s jízdními řády a sledovaly od-
jezdy a příjezdy autobusů. Děti ze školní družiny soutěžily na do-
pravní téma a mohly si poté vyzvednout malou odměnu. Výtvarně 
také zpracovaly téma Jinak než autem.
30. 9. do naší školy dorazili dva lektoři s projektem Recyklace 

očima mladého vědce. Co děti 6. tříd bavilo nejvíc, byly pokusy. 
Pomocí improvizovaných horkovzdušných balónů si vyzkoušely, 
že horký vzduch stoupá vzhůru a že nahuštěný vzduch se rychle 
rozpíná. Venku měřily teplotu vzduchu, rychlost větru a poznávaly 
typy mraků na obloze. Na závěr viděly hořící prales a dozvěděly se, 
proč je problém s hořícími bateriemi.

Mgr. Ivana Rydlová

 

Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000 (MALECÍ) 

zve budoucí prvňáčky na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 

ve čtvrtek 10. 11. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin 

Přijďte prožít zábavné odpoledne a prohlédnout si školu. 
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Adaptační pobyt 6. tříd
Ve dnech 19. 9. až 22. 9. 2022 se třídy 6. C, 6. A a 6. B postupně 
zúčastnily dvoudenního adaptačního pobytu v Deštném v Orlic-
kých horách v penzionu Kӧhler. Cílem bylo začlenění nových žáků, 
kteří přešli na 2. stupeň z jiných škol, i upevnění kolektivů, které 
se neměnily. Náplní pobytu byl především dvoudenní preventivní 
program „Na palubu!“ s lektorkou Mgr. et Mgr. Petrou Ambrožovou, 
Ph.D., na který škola získala dotaci z Městského úřadu v Novém 
Městě nad Metují, za což tímto děkujeme. Cílem adaptačního kurzu 
byl kromě stmelení kolektivu také rozvoj komunikačních doved-
ností, schopnosti spolupráce, schopnosti řešení problémů, roz-
voj kreativity. Sekundárním cílem kurzu bylo vytvoření prostředí 
pro zisk zážitků. Součástí adaptačního kurzu bylo základní měře-
ní vztahů a klimatu ve skupině. Kromě toho se děti stihly večer 
vykoupat ve vnitřním bazénu a druhý den se prošly za lepšího či 
horšího počasí po Deštném. 

třídní učitelky 6. tříd

z á K l a d n í  Š K o l a  K o m e n s K é h o

Říjen na Komendě
•	 proběhl	Den	bez	aut
•	 sebrali	jsme	fůru	papíru	
•	 příprava	Jablečného	strašidelného	dne
•	 vzdělávací	víkend	v	Horním	Maršově
•	 houbaříme	při	vyučování
•	 brigáda	Na	Plachtě

Přírodověda v Horním Maršově
V souvislosti se soutěží Zlatý list jsme se již zmiňovali o tom, že 
máme na škole hned několik čtvrťáků, kteří, zdá se, našli zálibu 
v přírodovědných bádáních všeho druhu. Je těžké předpovídat, zda 
jde o zájem trvalý a příroda se stane jejich zálibou, či dokonce 
zaměstnáním, ale s tím si na prvním stupni prostě nemůžeme pří-
liš lámat hlavu. To ukáže čas. Jsme tu nicméně od toho, abychom 
semínka zalévali, a tak jsme jim nabídli společný vzdělávací víkend 
s věhlasným středo a vysokoškolským učitelem Ivo Králíčkem 
a jeho studenty. Proběhl 24. - 25. 9. Účast hojná, bylo nás celkem 
jedenáct. Určování rostlin, cestopisné přednášky, lov živočichů 
v Úpě a jejich určování – takový byl program. Zejména poslední 
bod přijali „malí studenti biologie“ s nadšením, a protože bylo tep-
lo, ani nechtěné vykoupání nevadilo. Střechatky, ploštice, jepice, 
chrostíci, larvy všeho možného – to jsou termíny pro řadu smr-
telníků dost složité, pro naše děti však ne. S pomocí klíče se něco 
určit podařilo, se zbytkem pomohl pan profesor. Bylo to prostě 
bezva, velký díky Ivo Králíčkovi a hlavně dětem – vydržely nasaze-
né vzdělávací tempo až do konce. Jen více takových akcí…

Houbařina aneb vyučování v lese   
Kolikrát jsem to už letos zaslechl – mám zakázáno nosit domů 
houby, povzdechl si tu jeden, tu zase jiný houbař. Ano, prý to byl 
nejvydařenější houbařský rok za nějakých deset let a zajisté platí – 
čeho je moc, toho je příliš. Jenomže, i když houba pro většinu z nás 
značí lahůdku, význam hub je v přírodě v něčem jiném – jsou to 
poslední rozkladači, kteří jako jediní dokáží rozložit dřevní hmotu, 
jsou nepostradatelní pro řadu rostlin a stromů a v poledních le-
tech se zdá, že jejich tělo je skvělý materiál pro výrobu židlí, stolů 
a dalších konstrukcí.  Nechme se překvapit, třeba budeme jezdit 
v „houbových“ autech. Protože se snažíme učit celostně, nekončí-
me u jedlých a jedovatých hub. Houby znát, zejména ty jedovaté, 
je samozřejmě důležité, ale daleko důležitější je pochopit celek 
– význam hub a jejich důležitost. Takže jsme v lese houby nejen 
sbírali, ale hledali jsme ty dřevokazné a využili jejich přítomnosti 
k pochopení dalšího střípku velkého tajemství přírody. Houby jsou 
totiž všude. Na malé lžičce půdy, nasbírané ve zdravém lese, může 
být až 10 km houbových vláken!! 
Takovouto hodinu pak stačí zpestřit několika lístečkovými hrami 
v lese a úspěch je zaručen. Zdravý vzduch a podněty ke studiu 
všude kolem nás – ideální lesní hodina. 

Brigáda Na Plachtě
Kvůli covidu jsme dva roky nebyli, až letos jsme brigádu Na Pla-
chtě v Hradci Králové opět zařadili mezi tradiční podzimní a jar-
ní akce. Opakování matka moudrosti - Plachta je unikátní území, 
na kterém se nachází řada nesmírně vzácných druhů živočichů 
a rostlin, některé jsou vzácné i v rámci celé ČR. A protože o taková-
to území je třeba pečovat, jsou ochotné ruce nezbytností. No, těch 
našich se tentokrát nesešlo mnoho, to bylo trochu zklamání.  Ale 
třeba se na jaře výrazně polepšíme. Bylo by to dobré pro přírodu, 
ale i pro nás – vědomosti ze školní lavice jsou fajn, jejich uplatnění 
v přírodě – lepší. Ale vrcholem je akce – aktivní pomoc. 
Co jsem dělali? Hrabali posekané nálety břízy. Pokud vám to přijde 
jako dost zvláštní pomoc přírodě, pak jen připomínám – příroda 
zdaleka neznamená jen stromy a les. 
Pršelo, ale jen trochu a chvíli. A práce nám šla od ruky, hrabání 
má tu výhodu, že výsledek je hned vidět. Závěr – tradiční opékání 
buřtů. Díky všem. A příště ve větším počtu. 

 
Vašek Nýč  
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SPŠ na Pastvinách
Sportovně turistický kurz třetích ročníků se uskutečnil v září na 
Pastvinách, zúčastnilo se ho 24 žáků a 3 instruktoři. Byli jsme uby-
továni v rekreačním středisku Bublačka.
I když nám počasí vůbec nepřálo, podařilo se nám díky drobným 
přeskupením jednotlivých aktivit splnit plán STK bezezbytku. Žáci 
v pracovních skupinách absolvovali půldenní zaměstnání, která 
byla zaměřena na topografi i, pravidla silničního provozu, zásady 
první pomoci, vodácký výcvik, cyklistiku, jízdu na kánoích, střelbu 
ze vzduchovky, turistiku a sportovní hry. 
Za zmínku stojí závod hlídek. Po několika letech mělo klání opět 
výbornou úroveň a všichni ti, kteří absolvovali náročnou trať, za-
slouží velkou pochvalu. Vždyť i poslední hlídka by se v minulém 
roce umístila na bronzovém stupínku pro vítěze. Důležité je i to, že 
žáci museli v průběhu kurzu spolupracovat a k úspěchu při sou-
těžích vedlo i chování fair play. Příjemným překvapení bylo pro 
instruktory zjištění, že i po náročném dni se téměř všichni zapojili 
do dalších aktivit, jako jsou šipky, stolní tenis či společenské hry. 
Ani špatné počasí nám nezkazilo dobrou náladu a domů jsme se 
vraceli se spoustou příjemných zážitků. Řada žáků by si ráda zopa-
kovala STK i v příštím školním roce…

Mgr. Pavel Biegl

SPŠ oslovuje žáky deváťáky
Učíme obory, které mají budoucnost.
Na průmyslovce můžeš studovat maturitní obor Strojírenství a být 
připraven na nové výzvy průmyslu 21. století, navrhovat a sestavo-
vat roboty a vytvářet nové technologie.
Dále ti nabízíme studium maturitního oboru Informační techno-
logie a pak budeš roboty programovat, navrhovat počítačové sítě 
a síťové servery nebo vytvářet 3D návrhy a animace a moderní 
webovky.
Obor Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů ti poskytne 
skvělou příležitost pro získání zaměstnání v nejžádanějším oboru 

současnosti, ať už se rozhodneš pracovat jako programátor CNC 
strojů, nebo jako jejich obsluha. Při studiu získáš výuční list i ma-
turitu.
Maturitní obor Kosmetička je příležitostí pro všechny, kteří se 
zajímají o kosmetické přípravky, jejich využití a péči o pleť. Bu-
deš umět pomoci zákazníkům ke zdravému a krásnému vzhledu, 
poskytovat odborné ošetření pleti, její regeneraci, zkrášlování 
a úpravu. Součástí tvé práce budou i poradenské služby, diagnos-
tika pleti, testování a hodnocení nových přípravků, líčení, kosme-
tické masáže, pedikúra a manikúra.
Jako absolvent technických učebních oborů Karosář, Obráběč kovů 
a Strojní mechanik najdeš široké uplatnění u mnoha regionálních 
fi rem, které ti nabídnou zaměstnání podle tvých preferencí.
Učební obor Kadeřník nabízí příležitost těm, kteří se zajímají 
o módní trendy a rádi se starají nejen o sebe, ale i o druhé.
Zveme vás všechny na Dny otevřených dveří, které se uskuteční 
11. a 12. listopadu 2022. Více informací nejen o výše zmiňovaných 
oborech, ale i o dalších možnostech studia najdete na www.sko-
lynome.cz.

Mgr. Eva Cohornová

SPŠ ve Finsku
Ve dnech 2. až 8. října 2022 se vydali čtyři učitelé z novoměstské 
průmyslovky na týdenní pracovní cestu do Helsinek. Vzdělávací 
pobyt se týkal metodiky vzdělávání v Evropě, vzdělávacího systé-
mu ve Finsku, spolupráce jednotlivých evropských zemí v oblasti 
školství. Součástí programu bylo seznámení se s kulturou a historií 
Finska a Estonska (celodenní pobyt v Tallinnu), terénní vzdělávání 
(návštěvy a náslechy v hodinách fi nských základních a středních 
škol). Nejzajímavějším tématem se stala organizace a řízení výuky 
ve školách jednotlivých evropských zemí.
Program byl velmi náročný, ale naši učitelé se všech úkolů zhostili 
zodpovědně a v závěrečné prezentaci si dali záležet na tom, aby 
naši školu pevně umístili na pomyslnou mapu Evropy organizace 
English Matters.

Mgr. Iveta Potočková

s t Ř e d n í  p r Ů m y s l o v á  Š K o l a
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Pravidelné okénko X. / 22
Milí čtenáři a příznivci naší školy,
v listopadovém čísle se s vámi ohlédneme za pilnou prací a zájez-
dem našich žáků, povíme něco málo o zajímavých projektech Čes-
ké fi lharmonie a Filharmonie Hradec Králové a opět připomenu 
důležité informace, které by vám neměly uniknout.

Výchovný koncert ve Filharmonii Hradec Králové
V pátek 7. října 2022 v dopoledních hodinách navštívili žáci naší 
školy koncertní sál Filharmonie Hradec Králové a stali se aktivní-
mi posluchači výchovného koncertu s názvem Klapka - pohyblivé 
obrázky poprvé. Zájem mezi žáky byl velký, ovšem kapacita byla 
bohužel omezena dopravními spoji. Polovina žáků jela do Hradce 
Králové z České Skalice vlakem, druhá polovina linkovým autobu-
sem z Nového Města nad Metují. 
Program koncertu byl zaměřený na hudbu k fi lmu a skladatel-
ské práci s ní související. Dirigent Jan Kučera a moderátor Ondřej 
Brousek mají velké zkušenosti s hudbou a fi lmem. Jejich vyprávění 
a praktické ukázky zaujaly mladé návštěvníky. Nechyběla projekce, 
ukázky hudebních nástrojů a sekcí v orchestru, důležitost souh-
ry hudby a animace, vyjádření emocí hudbou,  ruchy ve  zvukové 
stopě. Téma výchovného koncertu bylo velmi zajímavé a poučné.
Poděkování patří pedagogickému doprovodu - paní učitelce Aleně 
Vlčkové, Magdaleně Mertlíkové a Iloně Věříšové. Další paní učitel-
ka, Klára Homonaiová, byla přímo účinkující, přesto si o přestávce 
našla čas a přišla nás pozdravit.  Těšíme se na další jarní zájezd. 
Každá podobná divácká zkušenost je nedocenitelným zážitkem 
a motivací pro naše žáky.

Žáci smyčcového oddělení v prestižních projektech s čF A FHK
Žáci smyčcového oddělení budou reprezentovat naši školu ve dvou 
různých projektech s profesionálními hudebníky České fi lharmo-
nie a Filharmonie Hradec Králové. Stanou se součástí Společného 
orchestru žáků základních uměleckých škol a hráčů České fi lhar-
monie a Filharmonie Hradec Králové.
Česká fi lharmonie pro rok 2023 oslovila ZUŠ z krajů Pražského, 
Plzeňského, Královéhradeckého, Zlínského a Moravskoslezského. 
Projekt Společného orchestru České fi lharmonie a žáků základ-
ních uměleckých škol začne od ledna 2023 celou řadou zkoušek 
a soustředění přímo v Praze. Celý projekt vyvrcholí v Rudolfi nu 
v sobotu 24. června 2023 v 11:00 h. veřejnou generální zkouškou 
a od 17:00 koncertem pod taktovkou českého vynikajícího dirigen-
ta Petra Altrichtera. Do tohoto prestižního projektu se zapojují dva 
žáci smyčcového oddělení, a to violoncellista Tadeáš Macek (ze tří-
dy Jaroslava Rybáčka) a kontrabasistka Michaela Volfová (ze třídy 
Pavla Staňka).
Projekt s názvem Filharmonie plná mládí zahrnuje celkem tři kon-
certy Společného orchestru FHK a žáků ZUŠ Královéhradeckého 
kraje. Dva koncerty určené školám proběhnou dopoledne v pátek 
17. března 2023 v sále FHK. Projekt vyvrcholí v sobotu 18. března 
2023 od 16:00 hodin koncertem pro veřejnost, který je zároveň 
součástí Oranžové abonentní řady Filharmonie Hradec Králové. 
Společný orchestr diriguje další významná osobnost - Jan Talich, 
houslista, dirigent a pedagog. V projektu je zapojeno celkem šest 
žákyň smyčcového oddělení, a to houslistky Ester Králová a Adria-
na Menclová (ze třídy Kláry Homonaiové), Dorota Macková a Eliška 
Neumannová (ze třídy Ireny Rybáčkové), violistka Eliška Rydlová 
(ze třídy K. Homonaiové) a kontrabasistka Michaela Volfová (ze tří-
dy Pavla Staňka).
Všechny mladé hudebníky a jejich pedagogy čeká velmi náročná 
příprava v průběhu celého školního roku, mnoho společných i dě-
lených zkoušek a soustředění. Ale za tvrdou práci bude jistě odmě-

nou celá řada nezapomenutelných zážitků na celý život. Děkujeme 
žákům i pedagogům za skvělou reprezentaci naší školy.

Říjnové soustředění orchestrů
Na chatě Horalka v říjnu proběhla víkendová soustředění škol-
ních orchestrů - Dechového orchestru, Archi con Brio a Gioco. Tato 
soustředění jsou během školního roku pro učitelé a žáky velice 
zásadní. Intenzivní práce od pátku do neděle je velice náročná, 
nicméně s sebou nese radost ze společně stráveného času a spo-
lečné tvorby.
Víkendové soustředění znamená ukrojit si ze svého volného času, 
a dělat spoustu práce navíc. Nicméně už na konci soustředění je 
jasné, že veškeré úsilí stojí za to. A všichni budeme mít možnost, 
vidět a slyšet výsledky práce na koncertech. Máme se na co těšit.
Děkujeme všem učitelům, kteří se do víkendových soustředění 
pouští.

Jsme tu pro vás
Milí čtenáři, dovoluji si připomenout, že veškeré důležité informa-
ce naleznete na našich webových stránkách www.zusnovemesto.
cz, pokud budete potřebovat osobní konzultaci, jsou vám k dispo-
zici úřední hodiny kanceláře školy.
Přejeme všem pohodové dny!

S texty Ilony Věříšové a Kláry Homonaiové 
připravila Lucie Kotěrová

Zájezd žáků do Filharmonie Hradec Králové

Ze soustředění Dechového orchestru na Horalce

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
(X) Krčín

1

3 4

Na místě dnešního viaduktu, ve směru na Dobrušku, stávala prý už ve 13. století tvrz Budín. Podle kronik byla již v husitské době 
zpustošena. Obraz černčického rodáka Josefa Ladislava Šichana nabízí představu o tom, jak mohla vypadat (foto 1). Krčín vystřídal 
už od středověku mnoho majitelů, od roku 1484 patřil Janu Černčickému z Kácova. Ještě v době první republiky byl Krčín samostat-
ným městysem. Jeho pomyslným centrem bylo Žižkovo náměstí s hotelem Rydlo - dnes zde stojí budova školy (foto 2). Krčínskou 
dominantou je bezesporu zvonice kostela sv. Ducha. Její střecha prošla opravou v roce 1936 (foto 3). Městys Krčín bylo živé místo, 
kde kromě zájezdních hostinců fungovala i činnost spolků – ať už toho sokolského nebo hasičského (foto 4). Kromě záchrany lidí  
z hořícího domu můžeme na snímku spatřit i obuvnický krámek Josefa V. Nývlta.

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

2
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Počet lidí s volebním právem, povolání voličů a zastupitelů v Krčí-
ně zachycují tabulky 1, 2 a 3.

Průmyslová výroba se rozvíjela rovněž v Novém Městě nad Metují 
(textilní, typografické a další podniky). Závody však nedosáhly ob-
řích rozměrů a město si také vedle průmyslu již od sedmdesátých 
let 19. století budovalo status střediska pro tzv. letní hosty. Růst 
obyvatel nebyl natolik překotný. V porovnání s Krčínem je patrný  
i větší podíl osob s volebním právem do obecní samosprávy. Počet 
lidí s právem rozhodovat o složení obecního výboru v Novém Měs-
tě nad Metují zobrazuje tabulka 4. Možnost volit ještě neznamená 
opravdu volit, v tabulce 5 je proto zachycena účast ve čtyřech vol-
bách do novoměstského obecního výboru.

Členové výboru ze svého středu volili starostu a členy představen-
stva (rady). Pro platnost volby se jí musely zúčastnit alespoň tři 
čtvrtiny členů výboru, případně náhradníků. Ke zvolení bylo třeba 
získat nadpoloviční většinu přítomných členů výboru. Pokud žádný 
z kandidátů většinu nedosáhl, konalo se druhé kolo, do kterého 
postoupili dva nejúspěšnější kandidáti. Nejprve se volil starosta  
a následně jednotlivě členové představenstva. Zájem vykonávat 
náročnou a finančně minimálně ohodnocenou funkci starosty 
obce byl občas nevelký. Můžeme tak alespoň usuzovat ze zápisů  
v pamětní knize sousední obce Nahořany (445 obyvatel v roce 
1900). U dvou z celkem jedenácti starostů zvolených v letech 
1850–1918 nacházíme poznámku „vyplatil se 100 zlatými“ (volby 
1861 a 1901). Dva muži tedy raději zaplatili poměrně vysokou část-
ku (ekvivalent dnešních zhruba 40 tisíc Kč), než aby přijali funkci 
starosty obce. Místo nich poté výbor ze svého středu vybral jiného 
kandidáta. 100 zl. byla podle § 20 českého obecního pořádku ma-
ximální pokuta za nepřijetí funkce v obecní samosprávě, konkrétní 
výši stanovovalo obecní zastupitelstvo. V období monarchie neby-
ly kandidátní listiny. Bylo tak možno volit jakoukoli fyzickou osobu 
s volebním právem a bydlištěm v obci. Tak se mohlo stát, že se 
zastupitelem mohl stát i ten, kdo o to vlastně neměl velký zájem. 
A následně mohl být zvolen i starostou.

Pokračování příště.
Jan Čopík

(v roce 1923 bylo zemědělství hlavním zdrojem obživy pouze pro 35 rolníků a chalupníků).  
V roce 1901 převažovali voliči s povoláním rolník či domkář ve druhém i třetím voličském 
sboru. Postupná změna profese zastupitelů je patrná až v meziválečném období. Počet lidí 

volebním právem, povolání voličů a zastupitelů v Krčíně zachycují tabulky 
 

Tabulka 1: Volební právo v době monarchie (městys Krčín) – rok 1901 
 voličů 

celkem 

z nich fyzické osoby 
s bydlištěm v Krčíně 

z nich 

ženy 

z nich čestní občané 
a honorace 

z nich právnické 
osoby 

1. sbor 14 9 2 4 2 

2. sbor 14 11 0 2 1 

3. sbor 138 110 12 0 0 

voličů dohromady 166 130 14 6 3 

počet obyvatel* 1 556 1 556 787 - - 

volební právo (%) 10,7 8,4 1,8 - - 

Pozn.: * Podle sčítání lidu z roku 1900. 

Zdroj: SOkA Náchod, fond: Obecní úřad Krčín (seznam voličů, k. 1). 
 

Tabulka 2: Voliči podle zaměstnání v době monarchie (městys Krčín) – rok 1901 
 voličů 

celkem 

majitel 

nemovitostí 
velký 

podnikatel 

živnostník a 
svob. povol. 

rolník domkář dělník ostatní 

1. sbor 14 3 5 4 0 0 0 2 

2. sbor 14 0 0 5 8 0 0 1 

3. sbor 138 3 0 46 26 49 14 0 

∑ voličů 166 6 5 55 34 49 14 3 

Pozn.: U 1. sboru jsou v kategorii živnostník a svobodná povolání výhradně čestní občané a tzv. honorace, 
v kategorii ostatní jde o právnické osoby (novoměstský velkostatek a státní dráhu); u 2. sboru jsou 

v kategorii živnostník a svobodná povolání dva příslušníci tzv. honorace (učitelé), v kategorii ostatní jde o 
právnickou osobu (záduší kostela sv. Ducha). 

Zdroj: SOkA Náchod, fond: Obecní úřad Krčín (seznam voličů, k. 1). 
 

Tabulka 3: Zvolení zastupitelé městyse Krčína dle povolání 
povolání / rok voleb do zastupitelstva 1908 1912 1919 1923 1927 1928 1930 1936 

rolník, chalupník 8 7 6 7 3 2 2 3 

živnostník (samostatné řemeslo / obchod) 2 4 9 5 3 5 7 6 

dělník (tkadlec, topič, železničář apod.)   6 3 8 7 4 3 

mistr v továrně (mistr barvíř, strojník apod.)   2  1 1 3 1 

úředník (účetní atp.)   1 1 1 1  3 

učitel / řídící učitel 1 1  1 1 1   

majitel / manažer (továrník, ředitel apod.) 2 2  1 1 1 2 2 

součet – všichni zastupitelé dohromady 13 14 24 18 18 18 18 18 

Pozn.: V letech 1908 a 1912 včetně virilistů (1908 zástupce velkostatku – ředitel, 1912 zástupce velkostatku – 
ředitel a zástupce textilních závodů Ferdinand Přibyl a synové – továrník Ferdinand Přibyl ml.). 

Zdroj: Pamětní kniha městyse Krčína, II, s. 262, 272–273; Pamětní kniha městyse Krčína, III, s. 96–98, 143–144, 

264; Pamětní kniha městyse Krčína, IV, s. 6-8, 12–15, 40–42, 140–141; SOkA Náchod, fond: Okresní 
zastupitelstvo Nové Město nad Metují, k. 21 (seznam členů obecních zastupitelstev a obecních rad – 

Krčín). 
 

Průmyslová výroba se rozvíjela rovněž Novém Městě nad Metují (textilní, typografické a 
další podniky). Závody však nedosáhly obřích rozměrů a město si také vedle průmyslu již od 
sedmdesátých let 19. století budovalo status střediska pro tzv. letní hosty. Růst obyvatel nebyl
natolik překotný. V porovnání Krčínem e patrný i větší podíl osob s volebním právem do 
obecní samosprávy. Počet lidí s právem rozhodovat o složení obecního výboru v Novém 
Městě nad Metují zobrazuje tabulka . Možnost volit ještě neznamená opravdu volit

roto zachycena účast ve čtyřech volbách do novoměstského obecního výboru

Tabulka 4: Volební právo v době monarchie (Nové Město nad Metují) 
rok voleb 1. sbor 2. sbor 3. sbor voličů celkem počet obyvatel* volební právo (%) 
 1864 24 69 343 436 2 213 (1869) 19,7 

 1873 29 169 284 482 2 213 (1869) 21,8 

 1901 30 68 531 629 3 018 (1900) 20,8 

 1910 30 90 599 719 3 509 (1910) 20,5 

 1912 30 89 626 745 3 509 (1910) 21,2 

 1912** 28 87 530 645 3 509 (1910) 18,4 

 1923*** - - - 2 133 3 499 (1921) 61,0 

Pozn.: * V závorce uveden rok sčítání. 
    ** Pouze voliči – fyzické osoby – s bydlištěm v Novém Městě nad Metují. 
  *** Pro ilustraci rozsah volebního práva v meziválečných obecních volbách (všeobecné a rovné). 

Zdroj: SOkA Náchod, fond: Archiv města Nové Město nad Metují, k. 73 (volby 1848–1907) a k. 42 (volby 

1864–1880); Pamětní kniha Nového Města nad Metují, II, s. 213–214. 

 

Tabulka 5: Volební účast v době monarchie (Nové Město nad Metují) 
rok 

voleb 

I. volební sbor II. volební sbor III. volební sbor průměrná účast 
voličů volilo v % voličů volilo v % voličů volilo v % voličů volilo v % 

1864 24 18 75,0 69 38 55,1 343 113 32,9 436 169 38,8 

1873 29 19 65,5 169 68 40,2 284 68 23,9 482 155 32,2 

1901 30 22 73,3 68 51 75,0 531 255 48,0 629 328 52,1 

1910 30 23 76,7 90 68 75,5 599 355 59,3 719 446 62,0 

Zdroj: SOkA Náchod, fond: Archiv města Nové Město nad Metují, k. 73 (volby 1848–1907) a k. 42 (volby 

1864–1880). 

 

Členové výboru ze svého středu volili starostu a členy představenstva
volby se jí mus ly zúčastnit alespoň tři čtvrtiny členů výboru, případně náhradníků. Ke 
zvolení bylo třeba získat nadpoloviční většinu přítomných členů výboru. Pokud žádný 

didátů většinu nedosáhl, konalo se druhé kolo, do kterého postoupili dva nejúspěšnější 
kandidá i. Nejprve se volil starosta a následně jednotlivě členové představenstva. Zájem 
vykonávat náročnou a finančně minimálně ohodnocenou funkci starosty obce byl občas 
nevelký. Můžeme tak alespoň usuzovat ze zápisů v pamětní knize sousední obce Nahořany 

byvatel v roce 1900). U dvou z celkem jedenácti starostů zvolených v letech 1850
1918 nacházíme poznámku „vyplatil se 100 zlatými“ (volby 1861 a 1901). Dva muži tedy 
raději zaplatili poměrně vysokou částku (ekvivalent dnešních zhruba 40 tisíc Kč), než aby
přijali funkci starosty obce. Místo nich poté výbor ze svého středu vybral jiného kandidáta. 
100 zl. byla podle § 20 českého obecního pořádku maximální pokuta za nepřijetí funkce 

obecní samosprávě, konkrétní výši stanovovalo obecní zastupitelstvo. bí 
dátní listiny. Bylo tak možno volit volebním právem 

bydlištěm v Tak se mohlo stát, že se zastupitelem mohl stát i ten, kdo o to vlastně 
neměl velký zájem. A následně mohl být zvolen i starostou.

o pádu monarchie se volby obecního výboru v Novém Městě nad Metují uskutečnily celkem 
osmnáctkrát (volební období bylo tříleté). Mezi válkami byli zastupitelé voleni pětkrát.  
Dodržování volebního období je jedním z měřítek ostrosti místního politického upeření. 
Mohlo docházet k prodlužování či zkracování mandátu obecní samosprávy. Důvodem 
prodlužování byly zejména rekurzy (odvolání) proti uskutečněným volbám.
prošetřování reklamací politickým úřadem prvního či druhého stupně (okresní hejtmanství
místodržitelství, za republiky okresní úřad a zemský úřad) pracoval podle obecního zřízení 
platného v letech 1850 1945 starý výbor (zastupitelstvo), starosta i představenstvo (rada). 
Místodržitelství mohlo nařídit opakování či částečné opakování voleb d výboru. Funkční 
období nových samosprávných orgánů začínalo ustavující schůzí zvoleného obecního výboru.
Prodlužování volebního období nebylo v Novém Městě nad Metují nijak vzácnou záležitostí. 
Doplňovací (opakované) volby členů obecního výboru proběhly p řádných volbách z

z  h i s t o r i e  n o v é h o  m ě s t a  n a d  m e t u j í  a  j e h o  s a m o s p r á v y  ( v o l b y )

MSSS Oáza získalo v rámci dotačního programu Evropské 
unie REACt-EU nový elektroautomobil Citroen Berlingo

Stávající vozidla MSSS Oáza jsou často na hranici své životnosti  
a nutně potřebují obnovit. Pořízení elektromobilu pomůže zefek-
tivnit činnost pečovatelské služby, sníží náklady na nezbytné opra-
vy a vysoké energetické nároky stávajících vozidel a navíc pomůže 
ochraně životního prostředí. Nový automobil bude sloužit zvláš-
tě pečovatelské službě k rozvozu obědů klientům Nového Města 
nad Metují i spádových obcí. Jedním z požadavků na prostorný 
automobil byla i možnost přepravy klientů s pohybovými obtíže-
mi, včetně jejich kompenzačních pomůcek. Automobil má proto 
uzpůsobené otevírací dveře po obou stranách vozidla. Pořizovací 
cena nového automobilu činila 922.800 Kč. Díky 90 % dotaci však 
nové auto stálo MSSS Oáza pouze 92.280 Kč. Velké poděkování tak 
patří pracovnicím Městského úřadu Nové Město nad Metují paní 
M. Škodové a R. Konvalinové za kvalitní zpracování dotační žádosti  

a vysoutěžení automobilu. Posláním terénní pečovatelské služby 
je podporovat klienta se sníženou soběstačností v zachování nebo 
prodloužení samostatného způsobu života v domácím prostředí  
a pomáhat tak s řešením jeho nepříznivé sociální situace. Přeje-
me proto pečovatelské službě MSSS Oáza šťastnou cestu a mnoho 

bezpečně najetých kilometrů za potřeb-
nými občany Nového Města nad Metují  
a spádových obcí. Projekt Pořízení vo-
zidla pro potřeby terénní pečovatelské 
služby v Novém Městě nad Metují je 
spolufinancován Evropskou unií v rámci 
programu REACT-EU.

Mgr. Jana Balcarová
ředitelka Městského střediska 

sociálních služeb Oáza
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Běžíme s VoCečkem pro NONU

Oprava věžních hodin dokončena

Zahráli pro radost 
novoměstským seniorům!

Dne 11. 9. 2022 se uskutečnil již 7. ročník charitativního běhu ,,Bě-
žíme s VoCečkem pro NONU“. Jedná se o sportovní akci pro veřej-
nost, jehož výtěžek je věnován novoměstské organizaci NONA 92, 
o. p. s., která pomáhá lidem s mentálním postižením. Volejbalové 
centrum tuto akci pořádá ve spolupráci s hotelem Rajská zahrada, 
který poskytuje zázemí pro sportovce a je také místem, kde jed-
notlivé trasy závodu startují a končí. Letos pořadatelé připravili 
3 trasy: 3 km, 6,8 km a 10 km, takže si vybrat mohl opravdu každý.
I když počasí bylo nejisté, a dokonce některé běžce zastihl na tra-
ti déšť, celá akce se velmi vydařila. Výsledkem byl nejen aktivně 

Během září došlo k instalaci opraveného číselníku a ruček věžních hodin na budově ZŠ 
Krčín.
Pan Karel V. Nývlt ve spolupráci s panem Radimem Jakubským z Technických služeb, nej-
prve sejmul z výšky 16 m ručky včetně číselníku a teprve potom bylo možné posoudit 
míru jejich poškození a rozhodnut o způsobu opravy. Číselník byl svěřen do opravy firmy 
Králík, která nejprve odstranila dožilý černý polep plochy číselníku a nahradila ho novým, 
včetně zpevnění kruhovými terči na hlavách nýtů. Římská čísla se nechala nově vyfrézo-
vat z trojvrstvého materiálu bílé barvy a následně se nalepila na podkladní plochu. Toto 
nové provedení by mělo mít delší životnost. Ručky po odstranění rzi a původního nátěru 
byly předány restaurátorovi k pozlacení plátkovým zlatem.
Pomocí výškové plošiny byl posléze opravený číselník znovu upevněn na fasádu 
střešní mansardy a zatmelen silikonovou pryží. Zároveň byly provedeny barevné ko-
rekce na upevňovacích vrutech. Aby mohly být ručky správně namontovány, bylo 
třeba se v úzkém půdním prostoru dostat za hodinový stroj a propojit hřídel ná-
honu ruček s převodem ruček. Následně byl hodinový stroj nastaven na určitý čas  
a poté došlo znovu k upevnění minutové a hodinové ručky z vysokozdvižné plošiny. Vše 
proběhlo bez dotyku zlacených ploch. Hodiny na budově ZŠ Krčín tak opět slouží veřej-
nosti.

Karel Václav Nývlt

Na přelomu září a října potěšil Jaroslav Rybáček svojí hrou na violoncello posluchače  
v MSSS Oáza a také v Klubu seniorů Dobrá pohoda v novoměstském kině. Za výborné kla-
vírní spolupráce Pavly Potůčkové zazněl na vystoupeních pestrý hudební repertoár, který 
doslova nabil energií přítomné diváky. 

Irena Rybáčková

strávený den pro všechny zúčastněné, ale i výtěžek v celkové část-
ce 11 000 Kč, který zástupci z VoCečka - pan Roman Ptáček a paní 
Monika Richterová osobně předali Stacionáři NONA.
Ráda bych touto cestou poděkovala pořadatelům, všem dobrovol-
níkům, fotografům, sponzorům, a hlavně běžkyním a běžcům, kteří 
si přišli zasportovat a podpořit tím dobrou věc.

Markéta Hanušová-ředitelka společnosti NONA 92, o. p. s.
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ÚSPěCH NOVOMěStSKÉHO MLÁdEŽNICKÉHO FOtBALU

Ve čtvrtek 13. 10. 2022 se hrála již závěrečná kvalifikace POHÁRU 
MLÁDEŽE FAČR Planeo elektro v Pardubicích. V naši skupině D bylo 
8 týmů, z nichž jen první 3 si zajistily účast v republikovém finále, 
které se bude konat v květnu 2023 za účasti 24 nejlepších týmů  
z celé ČR. Naše cesta do tohoto finále byla velmi náročná. Museli 
jsme odehrát 17 zápasů v rámci I. předkola, II. předkola a závěreč-
né kvalifikace.

I. předkolo se hrálo 13. 9. v Náchodě - postup z 1. místa
MFK - FC Slavia HK   6:0
MFK - FK Náchod    2:1
MFK - MFK Trutnov           2:1
MFK - Jiskra Hořice           5:0
MFK - TJ Rasošky           12:0
II. předkolo se hrálo 26. 9. v Hradci Králové - postup z 1. místa
MFK - FC Hradec Králové      5:3
MFK - SK L. Bohdaneč            9:1
MFK - FK Chlumec n. C.          3:1
MFK - FK Náchod                   4:1
MFK - MFK Trutnov                1:1

Závěrečná kvalifikace se hrála 13. 10. v Pardubicích - 
postup z 3. místa
MFK - FK Čáslav          3:0
Lukáš Macháček, Patrik Mencl, David Vrabec 
MFK – MFK CHrudim   3:1
Patrik Mencl 2x, Marek Dyntar 
MFK - FK Letohrad          4:2
Lukáš Macháček 2x, David Vrabec, Šimon Škoda 
MFK - FK Pardubice        3:2
Lukáš Macháček, David Vrabec, Patrik Mencl 
MFK - Sparta Kolín           0:2
MFK - TJ Černíkovice       1:1
David Vrabec 
MFK - FK Chlumec n. C.     0:1

Pořadí na prvních místech
1. SK Sparta Kolín
2-3. FK Chlumec n. C.
2-3. MFK Nové Město n. Met.

Do závěrečné kvalifikace jsme vstoupili pouze remízou s TJ Čer-
níkovice a je již pravidlem, že ve vstupním zápase nejsme dosta-
tečně koncentrováni na hru. Pak následovaly 4 výhry. V zápase se 
Spartou Kolín i přes prohru jsme nebyli určitě horším týmem, jen 
jsme nedokázali skórovat. Utkání s FK Chlumec n. C. bylo spíše re-
mízové, když jsme obdrželi branku snad 10 vteřin před koncem 
utkání
Kluci si zaslouží pochvalu za předvedené výkony a již se těší na 
závěrečný turnaj, který je vždy za velké mediální účasti a také  
s účastí ligových fotbalistů, trenérů a herců, kteří vždy vytvoří vý-
bornou kulisu celého turnaje.  

Jaroslav Macháček 
MFK Nové Město n. Met., z. s.

Zubní pohotovost - listopad 2022
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.

Sobota 5. listopadu
Neděle 6. listopadu

Mddr. Marcela Špačková
Běloveská 123, Náchod

Tel.: 703 600 915

MUdr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36

Česká Skalice
Tel.: 491 452 447

Sobota 12. listopadu
Neděle 13. listopadu

Mddr. Jan Petřík 
Kamenice 113 (Pasáž Magnum)

Náchod
Tel.: 724 086 199

MUdr. Petr Juran
Komenského 10

Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 721

čtvrtek 17. listopadu
MUdr. Vjačeslav Ogriščenko

ZS VEBA – Olivětín 66
Broumov

Tel.: 491 502 425

Mddr. Veronika Kalousková
Husova 931

Jaroměř
Tel.: 491 812 935

Sobota 19. listopadu
Neděle 20. listopadu

MUdr. Alena Zdražilová
Denisovo nábřeží 665

Náchod
Tel.: 491 427 548

Mddr. Pavel Jirásek
Běloveská 123

Náchod
Tel.: 703 600 915

Sobota 26. listopadu
Neděle 27. listopadu

MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov

Tel.: 603 479 132

MUdr. Ivona Plšková
Komenského 554/a

Česká Skalice
Tel.: 491 451 300
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tJ Spartak
Sezóna 2022/2023 je již v plném proudu a proto bychom vám rádi přines-
li několik sportovních i provozních informací, týkajících se chodu klubu 
a také provozu zimního stadionu.                                                        

Jak se říká - „Nejlepší nakonec…“, avšak to, že byla v minulém měsíci 
zahájena rekonstrukce zimního stadionu je zpráva, která si zaslouží při-
jít jako první. Ve středu 19. 10. 2022 jsme obdrželi od Národní sportov-
ní agentury (NSA) ofi ciální dokument Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a v následující dny byla ihned zahájena jednání o zahájení rekonstrukč-
ních prací.   Věříme, že vše bude zdárně a plynule probíhat a my se budeme 
moci dle představ vrátit na začátku roku 2023 na náš domácí a nový led! 

Než se však tak stane, budeme nadále pokračovat v trénincích, přípravě 
a také „domácích“ mistrovských zápasech na okolních zimních stadio-
nech, konkrétně v Opočně, Hronově, Jaroměři, Rychnově n. K., Třebecho-
vicích p. O. a Dvoře Králové n. L. Tento výčet je bohatý, avšak velmi nároč-
ný na organizaci, kvůli dojíždění hlavně spojenou s časem. Za trpělivost, 
odhodlání a jistě i nepotřebnou dávku nadšení patří velký dík všem spor-
tovcům, u těch mladších především i jejich rodičům a prarodičům, kteří 
je ve všem podporují a s účastí na všech akcích jim pomáhají. To vše však 
jen potvrzuje, že si nové domácí zázemí plně zaslouží! A nejen oni, ale 
i všichni, kteří si přijdou jakkoliv aktivně zasportovat na novoměstský 
zimní stadion. 

Krásnou pozvánkou pro fanoušky a diváky hokejových utkání pak mohou 
být dosavadní výsledky „A“ týmu, jemuž po 6. kole (stav k 19. 10. 2022) 
patří s 18 body 1. místo v průběžné tabulce Krajské ligy mužů, skupiny 
Královéhradeckého kraje. Družstvo mužů odehrává své domácí zápasy na 
ZS ve Dvoře Králové nad Labem, kde se těší velké návštěvnosti fanoušků, 
z velké části i z Nového Města nad Metují, kteří tvoří perfektní atmosféru. 
Děkujeme všem a budeme se těšit i nadále!

Rozpis KLM listopad 2022 - mistrovská utkání - základní část
Domácí zápasy budou sehrány na ZS ve Dvoře Králové nad Labem.
10. kolo - 2. 11. 2022 - středa - 18.00 - TJ Spartak NMnM x HC Trutnov 
11. kolo - 6. 11. 2022 - neděle - 17.00 - HC Opočno x TJ Spartak NMnM 
12. kolo - 9. 11. 2022 - středa - 18.00 - TJ Spartak NMnM x HC Náchod 
13. kolo - 13. 11. 2022 - neděle - 17.00 - Stadion Nový Bydžov x TJ Spartak NMnM
14. kolo - 16. 11. 2022 - středa - 18.00 - BK Nová Paka x TJ Spartak NMnM

Kateřina Hejzlarová 

T.J. SOKOL NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 

CHCETE ZAČÍT S POHYBEM ? 

 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY (50+) 

každé úterý 19 - 20 h nebo  

čtvrtek 9:30 – 10:30 h  

     Malý sál SOKOLOVNY 

 

 

NOVÁ CYKLISTICKÁ ŠKOLA 

Děti 4-8 let 

VŠESTRANNÉ ZAMĚŘENÍ, NEJEN CYKLO 

každé úterý 16-18 hodin v parku sokolovny 

nebo v sokolovně (dle počasí) 

Podmínka:  vlastní kolo, přilba 

 

Info: 604 571 540 

Kontakty: sokol-novemestonm.webnode.cz 

 

T. SOKOL NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

CHCETE ZAČÍT
 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY

každé

čtvrte

NOVÁ CYKLISTICKÁ ŠKOL

Děti 

VŠESTRANNÉ ZAMĚŘENÍ, NEJEN CYKLO

každé úterý 16

sokolovně (dle počasí)

Podmínk :  vlastní kolo, přilba

tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují 
pořádá v novoměstské sokolovně

Martinský 
taneční večer

s koštem svatomartinských vín

Pátek 11. 11.2022 od 20 hodin 

K tanci hraje skupina JK Band

Informace a rezervace: 
sokol-novemestonm.webnode.cz
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s p o L e Č e n s K Á  r u B r i K a

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

Rozloučení se zesnulými
V září 2022 z našich řad odešli

Jana Kuchařová, Miroslav Uždil, Ladislav Němec, Libor Kalivoda, Zdenka Bednářová, Věra Papežová, Jan Vavera 

Čest jejich památce!

Oslavili jsme Mezinárodní den seniorů
V sobotu 1. října 2022 jsme uspořádali speciální vycházku pro no-
voměstský Klub seniorů Dobrá pohoda. Vedl ji instruktor nordic 
walking Jakub Jirásek, který názorně ukázal, jak pomocí hůlek posi-
lovat při chůzi ruce a odlehčit nohám. A kam jsme se vydali? Na ob-
líbené místo spisovatele Jana Nerudy, které navštívil během svého 
lázeňského pobytu na Rezku. Řeč je pochopitelně o hradu Výrov. 
Odměnou za lehké stoupání nám bylo krásné panorama města 
z Juránkovy vyhlídky. Po návratu jsme odměnili všechny zúčastně-
né praktickým darem v podobě cestovní nádoby na vodu. Někte-
ří ze seniorů navštívili ještě výstavu fotografi í z natáčení seriálu 
F. L. Věk (do 30. 12. 2022 k vidění v Městském muzeu), zbytek dal 
přednost kávě. Loučili jsme se v dobré náladě se slibem, že si to 
zase někdy musíme zopakovat. A to si pište, že do roka a do dne 
na to dojde!

Text: Andrea Kecová, Jiří Švanda, Foto: Dana Škodová

K přivítání mezi občany našeho města byly se svými rodiči pozvány děti:
Vojtěch Syrovátko, Adam Štěpáník, Hugo Karen, Bruno Karen, Adam Vitásek, Tereza Macáková

Bára Čiháčková, Viktorie Krajáková, Valerie Krajáková, Petr Leixner

Sňatky uzavřené v Novém Městě nad Metují v měsíci říjnu 2022
Jan Škulec, Praha a Markéta Duchatschová, Praha

Alexandr Turina, Solnice a Denisa Sedloňová, Solnice

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

1.11.2022 – setkání ve 14.30 h. v kině 
Budeme promítat fi lm „ Velká premiéra“
3.11.2022 - setkání ve 14.30 h. v kině
Naše pozvání přijal pan profesor Čestmír Brandejs z Hradce 
Králové, jeho přednáška má název „Symboly české státnos-
ti“. Připomeneme si výročí slavné Zlaté Buly sicilské.
10.11.2022 - setkání ve 14.30 h. v kině
Pan Karel Nývt pro nás připravil vzpomínku na sochaře Jose-
fa Marka, novoměstského rodáka.
15.11.2022 - setkání v 9.15 h. u novoměstské knihovny
Přijali jsme pozvání do Mateřského centra Na zámečku – tě-
šíme se na hrátky dětí a babiček. Ve 12 hodin máme zajištěn 
oběd v Bistru Seladon. Po obědě  půjdeme procházkou do 
kina, kde bude v 15 hodin projekce fi lmu.

15.11.2022 – setkání ve 14.30 h. v kině
Budeme promítat fi lm „Hádkovi“
24.11.2022 – setkání ve 14.30 h. v kině
Dnešní téma zdravotnické přednášky má název „Kožní ná-
dory“. Naše pozvání přijala kožní lékařka MUDr. Molnárová.
29.11.2022– setkání v 14.30 h. v kině
Budeme promítat fi lm „Řekni to psem“

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, SLEDUJTE VÝVĚSKY A NOVO-
MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ. 

ZA KLUB SENIORŮ ZDRAVÍ VĚRA MIMROVÁ.

V září 2022 oslavili svá životní jubilea
75 let
Petr Bena
Jiljí Černý

80 let
Ludmila Wolfová

85 let 
Hana Šmídová

90 let
Jaroslav Miko

91 let
Alena Vajsarová
Oldřich Wiesner
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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.

Obráběč kovů 
• Manuální zručnost, orientace v tech. výkresech, znalost 
používání základních měřidel • Práce v jedné směně

Elektromechanik
• SOU/SŠ zaměření elektro • 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.

Elektro konstruktér 

• Elektrotechnické vzdělání • Práce v jedné směně

Nákupčí 
• Technické vzdělání • Pružná pracovní doba • Znalost AJ 
nebo NJ  

Účetní 
• Praxe na obdobné pozici • Pružná pracovní doba

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.

Obráběč kovů 
• Manuální zručnost, orientace v tech. výkresech, znalost 
používání základních měřidel • Práce v jedné směně

Elektromechanik
• SOU/SŠ zaměření elektro • 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.

Elektro konstruktér 

• Elektrotechnické vzdělání • Práce v jedné směně

Nákupčí 
• Technické vzdělání • Pružná pracovní doba • Znalost AJ 
nebo NJ  

Účetní 
• Praxe na obdobné pozici • Pružná pracovní doba

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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PLACENÁ INZERCE

Koupím jakékoliv
 mince a bankovky,

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

i neplatných peněz směnárnou.
Jsem členem České numismatické

společnosti. Seriozní jednání.
Petr Bárta, Husovo náměstí 1229

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

telefon 491 470 530 nebo 602 107 815

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

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

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

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

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

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

Cena 14 Kč, pro předplatitele 12 Kč.

Novoměstský zpravodaj si můžete předplatit
v pokladně Městského úřadu.

Přistavování kontejnerů
soukromým osobám,

sdružením, fi rmám

Přeprava suti, odpadu, paliv,
stavebního materiálu apod.

Likvidace odpadu

Zajištění prodeje
palivového dřeva

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

Kontejnery.Vrchoviny@seznam.cz

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS

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

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

japonské stěny

Vrchoviny 122
Nové Město nad Metují

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

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



nabízíme kvalitní zpracování: 

☑ podvojného účetnictví 
☑ daňové evidence

☑ daňových přiznání. 

Dále zpracování mezd, DPH, atd.

Veškeré doklady 
lze dodávat elektronicky.

tel.: 776 899 954, 
kancelář Nové Město nad Metují 

ČESKÉ A SLOVENSKÉ ÚČTO S.R.O.
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Vánoční trhy

Adventní muzejní noc

Kouzlo vánoc - výstava betlémů
1. advent-rozsvícení vánočního stromu

Adventní koncert

Vánoční prohlídky zámku

Vánoční zastavení ZUŠky s Tanečním   

              Divadlem Honzy Pokusila

Adventní varhanní koncert Jiřího Tymla

2. advent se ZŠ Krčín

Vánoční prohlídky zámku

Vánoční benefiční koncer 

              Archi con brio a Sboreček 

3. advent- živý betlém ZUŠ, Fukanec

Novoměstský vánoční salát

Vánoční koncert ZUŠ B. Smetany

4. advent

Komedie o narození - Nodivse & Kácov

Vánoční prohlídky 

Dětský silvestr

23. 11.

26. 11.

26.11.-1.2.

27. 11.

30. 11

30. 11.-1.12.

2. 12.

 
3. 12.

  4. 12.

7. - 9. 12.

 9. 12.

 

11. 12.

 15. 12.

16. 12.

18. 12.

18. 12.

27.-28. 12.

31. 12.

Kino 70

Městské muzeum

Městské muzeum

Husovo nám.

Kino 70

Novoměstský zámek

Sokolovna

Kostel Nejsvětější Trojice

Husovo nám.

Novoměstský zámek

Novoměstský zámek

Husovo nám.

terasa Kina 70

Sokolovna

Husovo nám.

Sokolovna

Novoměstský zámek

Husovo náměstí

  9:00-17:00

17:00-21:00

10:00-16:00

16:30

19:00

11:00 | 13:00 | 15:00

18:00

 
17:00

16:30
11:00 | 13:00 | 15:00

 17:00

 
16:30

17:00

16:00

16:30

18:00

11:00 | 13:00 | 15:00

15:00-17:00

bližší informace na www.novemestonm.cz a na informačních kanálech jednotlivých organizátorů
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