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Městského muzea
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U Zázvorky 1210 

Nové Město nad Metují

www.muzeum-nmnm.cz

Milan Bořek výběr z díla

Výstavy potrvají do 7. ledna 2023

Milan Bořek (1952 – 2021) 
absolvoval v Železném Brodě 
Střední uměleckoprůmyslovou 
školu sklářskou. Následně byl 
zaměstnán v podniku Rubena 

Náchod v propagačním oddělení 
pod vedením Jaroslava City. 
Další vzdělání získal na Peda-

gogické fakultě v Hradci Králové. 
Jako učitel výtvarné výchovy 

působil na Základní umělecké 

škole v Dobrušce a Základní škole 
T. G. Masaryka v Náchodě. V Domě 
dětí a mládeže v Hronově byl 
zaměstnán jako vedoucí pro este-

tické využití volného času mládeže.
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s l o v o  s t a r o s t y

s l o v o  m í s t o s t a r o s t y

Vážení občané,
je tomu více jak měsíc, kdy jsem na-
stoupil do funkce starosty města. Spolu  
s místostarostou Alešem Vrátným a kolegy  
v radě města jsem se ihned ujal prvních 
úkolů, jejichž stručný přehled si můžete 
pročíst níže:

» prvotní seznámení se s úřadem, návštěva 
jednotlivých úředníků,
» nespočet schůzek s úředníky při řešení 
aktuálních projektů,
» návštěva u městské policie a nastavení 
další spolupráce,
» schůzka u hasičů a naplánování další 
spolupráce,
» seznamování se s rozsáhlým nemovitým 
majetkem města za účasti kolegů z ORM  
a OSN, 
» předávání ocenění občanům ve sváteční 
den 28. října na zámku + pietní akt u po-
mníku padlých, 
» dvojkoncert Novoměstské filharmonie,
»  plánování kulturních akcí do konce roku 
včetně programu na rok 2023,
» dvě jednání rady města s podrobnou 
analýzou velice rozsáhlé agendy, věcným 
a konstruktivním přístupem všech radních,
» desítky hodin strávených na velice po-
drobné přípravě položky po položce měst-
ského rozpočtu na rok 2023,
» setkání starostů s vedením Královéhra-
deckého kraje,
» účast na kontrolních dnech u investič-
ních akcí (chodníky v Nádražní ulici, inun-

Vážení spoluobčané,
adventní čas je tady. Poslední 
listopadovou neděli jsme na ná-
městí společně rozsvítili vánoční 
stromeček a první adventní svíci, 
v našem případě lucernu. Děti  
z MŠ Rašínova nám svým vystou-
pením znovu připomněly,  komu 
především je určeno naše snaže-
ní, aby byl svět kolem nás lepší. 
S dětmi ze základních škol a také 
ze ZUŠ B. Smetany a DDM Stonož-
ka jsme zase společně pracovali 
na nové „PFce“. Chtěli jsme, aby 
právě mládež měla možnost za-
pojit se do tvorby přání k novému 
roku našeho města. Vyhlásili jsme 

soutěž, zúčastnilo se třicet devět návrhů a do finále bylo porotou 
vybráno deset z nich. Pak jsme využili moderní technologie ke hla-
sování o vítězi, aby co nejvíce lidí mohlo ovlivnit finální výběr díla, 
které jsme použili na tuto naši novoměstskou novoročenku 2023. 

Věříme proto s dětmi a se všemi, kteří se na celém procesu podí-
leli, že se Vám bude líbit…

Na závěr mi dovolte, abych popřál všem krásný adventní čas, klid-
né vánoční svátky a hlavně pevné zdraví.

Aleš Vrátný
místostarosta

dační propustek v Krčíně, rekonstrukce 
Družební ulice),
» Účast na kontrolním dnu při bourání č. p. 
142 v Nerudově ulici – zde je nutno uvést, 
že tuto akci a její průběh jsme zdědili po 
předchozím vedení města. Zastavení de-
molice v danou dobu již nemělo smysl. 
Podle komunikace s posledními nájemníky 
bylo zjevné, že se do tohoto objektu vracet 

nebudou. Provozovatel autoškoly si vybou-
ral okna; provozovatel pivotéky veškeré své 
příslušenství také demontoval a odpojil se 
od energií.
» dva svatební obřady na novoměstském 
zámku a v budově ZUŠ,
» seznámení se s činností a ekonomikou 
městského klubu, knihovny a muzea,
» řešení budoucnosti Novoměstského 
zpravodaje,
» jednání pracovní skupiny Ukrajina a po-
děkování pomáhajícím zdravotníkům,
» uskutečnění humanitární sbírky pro Dia-
konii Broumov,
» desítky jednání nad projekty ORM,
» vyhodnocení architektonické soutěže ná-
vrhu „Kulturní centrum KINO 70“,
» zasedání Zastupitelstva města Nové Měs-
to nad Metují.
První týdny ve vedení města byly pro nás 
plné nových poznání, seznamování se  
s chodem úřadu a také tvorbou rozpočtu 
pro rok 2023. Ten se bude schvalovat 20. 
prosince 2022 na  zasedání Zastupitelstva 
města a po jeho schválení vás o jeho vý-
sledné podobě budeme informovat jak  
v Novoměstském zpravodaji, tak na webu  
a sociálních sítích města.
Na závěr bych rád všem popřál krás-
né, klidné a bezstarostné Vánoce, dětem  
i dospělým alespoň částečně splněné sny  
a v závěru roku pár dní strávených v klidu  
a odpočinku s blízkými. 

Milan Slavík 
starosta

 Radostné Vánoce a štěstí po celý rok 2023
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

Merry Christmas and Happy New Year

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2023

Ing. Aleš Vrátný

místostarosta
Ing. Milan Slavík

starosta

za město Nové Město nad Metují
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky prosincového čísla Novoměst-
ského zpravodaje proběhlo jedno zasedání 
Rady města Nové Město nad Metují (dále 
jen RM).

Rada města č. 1
Zasedání RM proběhlo dne 31. 10. 2022 za 
převážné účasti sedmi radních. Program 
jednání obsahoval 47 bodů. Jednání trvalo 
od 13.00 do 19.57 hodin. 

správa nemovitostí
» Rm vzala na vědomí obsah Zápisu ze 
183. zasedání Bytové komise konaného dne  
12. 10. 2022.

» Rm souhlasila s termíny konání zasedá-
ní Komise bytové v roce 2023: 11. 01. 2023; 
08. 02. 2023; 08. 03. 2023; 12. 04. 2023; 11. 05. 
2023; 14. 06. 2023; 07 - vynecháno; 09. 08. 
2023; 13. 09. 2023; 11. 10. 2023; 08. 11. 2023; 
13. 12. 2023 a s termíny konání tzv. Bytových 
dnů pro občany: 08. 02. 2023; 11. 05. 2023; 13. 
09. 2023 a 13. 12. 2023, vždy od 15:00 hodin.

Rozvoj
» Rm byla seznámena se žádostí fy Bauch, 
Navrátil, s. r. o., Pod Vinicemi 1046, 549 01 
Nové Město nad Metují, o vyjádření ke sta-
vebním úpravám budovy č. p. 1046 Nové 
Město nad Metují, spočívajících v realizaci 
technického zařízení alternativního zdroje 
energie - FVE na plochách střech.

» Rm uložila Odboru majetku města infor-
movat žadatele, tj. fi Bauch, Navrátil, s. r. o., 
o tom, že se město k jejich žádosti závazně 
vyjádří v duchu schválených závěrů jednání 
operativní pracovní skupiny ustavené RM 
pro problematiku umísťování FVE zařízení 
v ochranném území MPR Nové Město nad 
Metují, a to nejpozději po jednání RM, které 
proběhne dne 12. 12. 2022.

» Rm uložila Odboru majetku města prově-
řit možnosti zadání ve věci vytvoření kon-
cepčního materiálu, který navrhne možnos-
ti umístění FVE zařízení v ochranném území 
MPR Nové Město nad Metují.

» Rm uložila Odboru majetku města svolat 
schůzku operativní pracovní skupiny ve slo-
žení ST, MST, Ing. Brož, p. A. Šroll, Ing. Poz-
děna a MgA. V. Lukas k přípravě podkladů 
pro možnosti umísťování FVE na objektech 
v ochranném pásmu MPR s tím, že závěry 
budou RM předloženy nejpozději na zase-
dání RM dne 12. 12. 2022.

» Rm vzala na vědomí, že je nezbytné v ná-
vaznosti na ukončení funkčního volebního 
období starosty Petra Hableho a místosta-
rosty Ing. Libora Hovorky – určit nově člena 
a náhradníka za závislou část poroty archi-
tektonické soutěže o návrh „Kulturní cent-
rum Kino 70“.

» Rm schválila namísto původně jmenova-
ného člena poroty architektonické soutěže 
o návrh „Kulturní centrum Kino 70“ Ing. Li-
bora Hovorky nově Ing. Milana Slavíka a na-
místo náhradníka člena poroty Petra Hable-
ho nově Ing. Aleše Vrátného.

Školství, kultura a sport
» Rm souhlasila s podáním žádosti a rea- 
lizací projektu Základní umělecké školy 
Bedřicha Smetany Nové Město nad Metu-
jí, Šablony I - financovaného z Operačního 
programu Jan Amos Komenský a s finanč-
ní podporou projektu 2.000.000 Kč. Projekt 
bude realizován v období ode dne 01. 11. 
2022 do dne 31. 10. 2025.

» Rm souhlasila se zařazením investičních 
záměrů: 1 - Rekonstrukce zázemí pro škol-
ní poradenské pracoviště; 2 - Rekonstruk-
ce zázemí pro školní družinu a školní klub; 
3 - Rekonstrukce zázemí pro přírodovědné 
předměty; 4 - Konektivita pavilonu 1. stup-
ně; Základní školy Nové Město nad Metují, 
Školní 1000, okres Náchod do Strategického 
rámce MAP III Novoměstsko.

» Rm souhlasila s pořádáním tradiční akce 
„Dětský silvestr 2022“ dne 31. 12. 2022 od 
15:00 do 17:00 hodin na vyvýšené ploše Hu-
sova náměstí v prostoru před „vlaštovka-
mi“.

» Rm souhlasila s pořádáním akce „Ad-
ventní neděle 2022“ na Husově náměstí  
v prostoru před Spolkovým domem ve 
dnech 27. 11., 04. 12., 11. 12. a 18. 12. 2022,  
s umístěním adventního věnce na kašnu 
a s bezplatným zapůjčením a postavením 
9 ks nízkého pódia na adventní koncerty. 
Veškeré podmínky záboru vychází z Obec-
ných podmínek pro konání akcí na veřej-
ných prostranstvích, které schválila RM dne 
25.04.2016, a které budou společně se sou-
hlasem předány žadateli. 

» Rm vzala na vědomí rezignaci p. Petra 
Hableho na členství ve Školské radě při Zá-
kladní škole a Mateřské škole Krčín a děku-
je mu za jeho dosavadní práci.

» Rm jmenovala Ing. Aleše Vrátného no-
vým členem Školské rady při Základní škole  
a Mateřské škole Krčín.

Různé
» Rm byla seznámena s informacemi 
ohledně nákupu hlasovacího zařízení, mož-
ností a zkušeností s ním a uložila TAJ pro-
věřit možnost zapůjčení Distančního hla-
sovací systému Pabliko od firmy HD MEDIA  
s. r. o., s možností vyzkoušení si hlasovacího 
zařízení v praxi na jednání RM. RM uložila 
TAJ vznést dotaz na MV ČR ve věci legálnosti 
distančního přístupu radních či zastupitelů 
na jednání a s tím spojeného hlasování na 
těchto zasedáních i v obdobích, kdy nejsou 
platná mimořádná opatření, jako tomu bylo 
v období epidemií COVID-19.

» Rm uložila TAJ zajistit odeslání děkov-
ných dopisů ST všem dosavadním členům 
Komisí RM, Výborů ZM a členům Pracovních 
skupin za jejich činnost v uplynulém voleb-
ním období 2018 - 2022.

» Rm uložila TAJ zajistit, v součinnosti se 
ST, oslovení zástupců volebních stran, kte-
ré získaly mandáty v ZM pro volební období 
2022 - 2026, a to za účelem získání návrhů na 
obsazení Osadního výboru Krčín, Osadního 
výboru Spy a Osadního výboru Vrchoviny  
s tím, že uzávěrka nominací bude ke dni  
09. 11. 2022, aby mohly být nominace pro-
jednány na RM 2 dne 14. 11. 2022 a postou-
peny ke schválení do ZM 2, které je pláno-
váno na dne 24. 11. 2022.

» Rm schválila pro volební období 2022 - 
2026 ustavení těchto komisí: Bezpečnostní 
rada města, Komise povodňová, Komise 
inventarizační, Komise škodní, Komise pro 
otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek k zakázkám malého rozsahu v pů-
sobnosti OMM, Komise SPOZ, Komise byto-
vá, Komise regenerační, Komise „Partnerský 
výbor“, Komise sportovní, Redakční rada 
Novoměstského zpravodaje, Komise pro 
výstavbu a rozvoj, Komise kulturní, Komise 
pro cestovní ruch, Komise dopravní, Komise 
životního prostředí, Komise sociální, Komi-
se energetická a Pracovní skupina pro tran-
zitní dopravu.

» Rm schválila Plán zimní údržby pro zim-
ní období 2022 - 2023 v Novém Městě nad 
Metují (část A - místní komunikace, část  
B - chodníky).

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

(EK)

r a d n i c e  i n f o r m u j e
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Nechtěná výzdoba autobusové zastávky

Oslavy dne vzniku samostatného československého 
státu na novoměstském zámku patřily v letošním roce 
opět dobrovolníkům

Neznámý pachatel zničil nový štuk i výmalbu.

Není to tak dávno, co žáci ze ZŠ Krčín krásně vyzdobili autobuso-
vou zastávku v Krčíně u mostu. Udělali tak po domluvě s vedením 
města a pod dohledem svých vyučujících. Aktuálně jsme se dočkali 
výzdoby – tentokrát však nevhodné – nově opravené autobuso-
vé zastávky ve Vrchovinách. Začátkem října byla dokončena její 
revitalizace a zastávka dostala nový štuk i výmalbu. Čisté stěny 
zastávky zřejmě neznámého pachatele lákaly natolik, že zde měl 
pravděpodobně potřebu zanechat svůj autoportrét.
Vzhledem k výši škody, kterou neznámý pachatel způsobil na ma-
jetku města, a předpokládanému nákladu na uvedení zastávky do 
původního stavu ve výši cca 3.000 Kč, byl incident oznámen na 
Policii ČR.
Bohužel se nejedná o ojedinělý incident, kdy samozvaní výtvarní-
ci ničí majetek našeho města. Z poslední doby můžeme jmenovat 
například počmárané informační cedule na Geostezce Libchyňské 
údolí, počmárané dveře veřejných toalet na Rychtě nebo malůvky 
na lavičkách a vybavení dětského hřiště na Husově náměstí u zámku. 
Vážení spoluobčané, máme k vám prosbu. Naše město je přece 

nás všech. Mějme to na paměti a chovejme se tak k němu. Cokoli si 
sami poničíme, musí zase někdo opravit. A to jsou zcela zbytečně 
vynaložené prostředky, které budou chybět někde jinde. Děkuje-
me. 

Michaela Mináriková

V Novém Městě nad Metují je již tradicí, že se 28. října koná na 
zámku rodiny Bartoň-Dobenín slavnostní večer, při kterém staros-
ta města ocení osobnosti i kolektivy, které se významně zapojily 
do veřejného života našeho města. V letošním roce se jednalo ze-
jména o dobrovolníky, kteří se aktivně zapojili do pomoci přícho-
zím ukrajinským rodinám, jejichž země je v současné době zmítána 
válkou.  Starosta města v úvodu slavnostního večera všechny pří-
tomné přivítal a připomněl události, díky kterým dnes žijeme ve 
svobodné a demokratické zemi.
Město Nové Město nad Metují tak využilo této příležitosti, aby 
poděkovalo fi rmě Ammann Czech Republic, která dlouhé měsíce 
zdarma vozila obědy uprchlíkům ubytovaným v našem městě. Za 
fi rmu Ammann převzal Poděkování města pan Ing. Kaláb. Dále si 
Poděkování města převzala Mgr. Andrea Krákorová – ředitelka Ma-
teřského centra Na zámečku, které zajišťovalo provoz adaptační 
skupiny pro děti rodin uprchlíků. Za pomoc v komunikaci a orga-
nizaci volného času, ale také snahu o začlenění příchozích z Ukra-
jiny, město vyjádřilo svůj dík také manželům Kalivodovým. Těch, 
kteří si za své úsilí a nezištnou pomoc zaslouží poděkování, je však 

mnohem více. V rámci večera byl mimo udělená ocenění dále zmí-
něn pan Jakub Škarvan a Církev bratrská, kteří od samého počátku 
spolupracují s Odborem sociálních věcí a podle potřeby dodávají 
potraviny, hygienické prostředky, oblečení a další potřebné věci. 
Dále Jiráskovo gymnázium – třída Vojtěšky Horákové, která zorga-
nizovalo rozsáhlou sbírku potřeb pro uprchlíky a papírnictví Wiki 
Jaroměř, které ze dvou sbírek vybavilo ukrajinské školáky a hračka-
mi zařídilo dětskou herničku v ubytovně Na Hradčanech.
Následovalo udělení Čestného uznání. Nejprve bylo uděleno in 
memoriam panu Mgr. Vladimíru Růžičkovi, který byl nejen ředite-
lem Městské knihovny, ale i výraznou osobností Nového Města nad 
Metují a vskutku renesančním člověkem. Čestné uznání převzala 
jeho žena paní Petra Růžičková. Oceněn byl také pan Libor Šnajdr, 
patron novoměstských atletů a osobnost, která se výrazně podíle-
la na rozvoji sportu handicapovaných nejen v našem městě, ale na 
celorepublikové úrovni.
Nejvyšší ocenění města – Čestné občanství – bylo potom uděleno, 
in memoriam panu Jaroslavu Knittlovi. To převzal zástupce rodi-
ny pan Josef Suchánek. Pan Jaroslav Knittl byl vynikající pedagog, 
který se svým bratrem vstoupil do třetího řádu sv. Dominika. Bo-
hužel tehdejší režim mu nedovolil vykonávat své povolání a bránil 
mu věnovat se také svému duchovnímu poslání kněze. V roce 1991 
obnovil Akademické týdny. V této době ho znali také studenti ná-
chodského gymnázia jako učitele českého jazyka.
Po předání ocenění následoval koncert violistky Evy Mokré. V zá-
věru slavnostního večera se účastníci přesunuli k pomníku pad-
lých na náměstí Republiky. Pietním aktem a zapálením svíček si tu 
připomněli všechny, kteří bojovali za naši svobodnou vlast. Celý 
večer pak ve 21.00 hod. zakončilo zvonění zvonů z novoměstských 
věží, čím jsme se připojili k mezinárodní akci „Mírové zvony pro 
Rovereto.”

Michaela Mináriková
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Ukončení stavebních prací v mŠ Rašínova

mateřská škola Rašínova – školka, kterou viděla Evropa

V hlavní budově školy byly v létě komplexně vyměněny staré 
páteřní rozvody vody a stoupačky kanalizace a vody. Vzhledem 
k tomu, že byla část rozvodů v prvním patře školy realizována již 
dříve, zůstaly v rámci rekonstrukce bez zásahu. Napojení školy na 
infrastrukturu, včetně přípojky kanalizace a vodovodu zůstaly stá-
vající bez dalších zásahů.
Spojovací krček, vybudovaný v roce 1979 současně se stavbou pří-
stavby jako spojovací prvek s hlavní budovou, již v současné době 
nevyhovoval stavebním ani tepelným standardům. Proto byly pro-
sklené stěny v rámci modernizace nahrazeny zděnými a ty byly za-
tepleny. Ve stěnách vznikla nová okna a zachovány zůstaly pouze 
jedny dveře do exteriéru – směrem do školní zahrady. Spojovací 
krček dostal šedou fasádu, kterou byl sjednocen s oběma budo-
vami školy.
Na realizaci projektu Stavební úpravy MŠ Rašínova se městu po-
dařilo získat dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj 
v dotačním titulu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Michaela Mináriková

V pátek 4. listopadu byly po 4 měsících dokončeny stavební práce 
na modernizaci stoupaček, páteřních rozvodů vodovodu a kana-
lizace a úpravách spojovacího krčku v MŠ Rašínova. Stavba byla 
v ranních hodinách předána do užívání mateřské školy a po úkli-
du a dokončení drobných prací budou moci opět spojovací krček 
využívat děti. 

120 brigádnických hodin. A právě přístavba byla k hlavní budově 
připojena proskleným spojovacím krčkem, který se po 41 letech 
dočkal rekonstrukce. Sice již není skleněný, ale jeho nové, zateple-
né stěny poskytnou dětem i zaměstnancům větší tepelný komfort 
při přechodu mezi budovami a v současné složité situaci na trhu 
s energiemi se rekonstrukce určitě také promítne do rozpočtu školy.

Michaela Mináriková

Jak jsme již informovali, byly dokončeny stavební úpravy v MŠ 
Rašínova, v rámci kterých byly vyměněny původní – 55 let staré 
rozvody vody a kanalizace. A právě jejich stáří nám připomnělo, 
kam až sahá historie této mateřské školy a přimělo nás pátrat po 
původních zmínkách o jejím vzniku. Nakonec jsme se dostali až ke 
kronice školy a věřte, bylo to čtení velice zajímavé, o které by bylo 
škoda se nepodělit.
První záznam v kronice úhledným písmem popisuje její otevření 
a náklady na její stavbu.
Psal se školní rok 1967–68.
„Závodní mateřská škola byla postavena nákladem 1 236 000 Kčs. 
Tato částka byla poskytnuta krajskou odborovou radou v Hradci 
Králové“ Nechybí ani zmínka o nákladech na vnitřní vybavení školy 
300 000 Kčs, které hradil národní podnik Stavostroj. Projekt školy 
potom stál 25 000 Kčs. Čtyřpodlažní budova (jedno podlaží je pod-
zemní) byla vystavěna z voštinových cihel. Zastavěná plocha tehdy 
činila 344 m2 na celkové výměře školního pozemku 5 644 m2. Ve škol-
ce byly 4 třídy s kapacitou 100 dětí. Aby bylo prostředí školy pro 
děti příjemné, byly dokonce do provozních místností zakoupeny 
květiny v hodnotě 6 000 Kčs a některé vzácné druhy byly přive-
zeny až z Olomouce. Dětem bylo zároveň pořízeno ústavní oble-
čení. Mateřskou školu si jezdily prohlížet delegace nejen z kraje 
a České republiky, ale navštívilo ji i několik delegací z Evropy – 
z Belgie, Polska, SSSR, Maďarska, Německé spolkové republiky 
i Německé demokratické republiky, ale také například výprava lé-
kařů z Francie a delegace učitelek z Holandska.
Jedním z nejautentičtějších záznamů kroniky z tohoto školního 
roku byl ten z 21. srpna 1968: „Od časných hodin projíždějí městem 
vojska států Varšavské smlouvy. V průběhu odpoledne přicházejí 
matky pro své děti. Nikdo nechápe, proč k tomuto zásahu došlo. 
Matky mají především obavy o své děti. Všichni společně věříme 
našim stranickým a státním orgánům, věříme, že naše poměry se 
urovnají a budeme moci v klidu a míru pracovat pro náš stát, naše 
děti.“
O 10 let později začaly přípravné práce pro přístavbu mateřské 
školy, ta byla otevřena 31. srpna 1981 a rozšířila školu o další 
2 třídy, kapacita se tak rozšířila na 170 dětí. Na přístavbě si teh-
dejší pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy odpracovali 
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Obnova aleje v Nádražní ulici

Obyvatelé Nového města nad metují opět pomáhali

Vzhledem k opakujícím se dotazům občanů města bychom rádi uvedli na pravou 
míru aktuální dění v Nádražní ulici. Koncem září zde byly zahájeny dlouho očeká-
vané práce na opravách chodníků. V souvislosti s nimi byly odstraněny také javory 
podél cesty v úseku od Rychty ke křižovatce u bývalého klubu. Mnohé z nich byly 
již dlouhodobě ve špatném stavu a musely by být i tak dříve či později pokáceny. 
Odstraněné javory budou nahrazeny vhodnějšími sloupovitými sakurami (Prunus 
serrulata Amanogawa). Tím bude zachován jednotný vzhled aleje i nově opravené 
ulice a my se můžeme těšit na jarní rozkvetlou Nádražní ulici.

Michaela Mináriková

diakonie si odvezla téměř 4 tuny potřebného materiálu.

V sobotu 12. listopadu 2022 proběhla v dopoledních hodinách Humanitární sbírka, 
kterou pravidelně organizuje město ve spolupráci s Diakonií Broumov. Do areálu bý-
valých kasáren se už od devíti hodin sjížděly automobily přivážející pytle a krabice 
s vyřazenými věcmi, které však ještě mohou posloužit lidem v těžké životní situaci. 
Do pomoci s nakládáním darovaných věcí se zapojili zaměstnanci městského úřadu 
i zastupitelé.

Za dvě hodiny trvání sbírky se podařilo z velké části zaplnit nákladní prostor přista-
veného automobilu Diakonie, který odvezl cca 3,7 tuny materiálu.

Michaela Mináriková
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s rokem 2023 budou zřízeny datové schránky všem 
právnickým i podnikajícím fyzickým osobám

kem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou 
osobu zřízena datová schránka, a to na základě zápisu do přísluš-
né evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také 
do registru osob. 
Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit.
Přístupové údaje k datové schránce budou uživatelům doručeny 
doporučeným dopisem během měsíce ledna, února a března. Da-
tovou schránku si také můžete založit sami již nyní. Od druhé po-
loviny roku 2023 bude navíc navýšena maximální velikost datové 
zprávy až na 1 GB. Dále bude povolen přenos souborů ve formá-
tech ZIP a ASiC.
Pro více informací o datových schránkách navštivte webové strán-
ky www.chcidatovku.cz. 
Pro přihlášení do datové schránky využijte webové stránky www.
mojedatovaschranka.cz.
Vaše dotazy také zodpoví na lince 954 200 200.

Michaela Mináriková

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., který mění některé 
zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné 
moci (DEPO). Dle této nové legislativy bude automaticky počát-

Vánoční stromeček na Husově náměstí
V pondělí 14. listopadu 2022 brzy ráno Technické služby města vyrazily na Mezilesí, aby zde pokácely vánoční strom, 
který pro letošní adventní čas věnovali Novému Městu nad Metují Machovi. Asi 9 metrů vysoká jedle byla pomocí 
jeřábu ještě před devátou hodinou ranní usazena do zabudovaného stojanu na Husově náměstí před kostelem 
Nejsvětější Trojice.
Ještě ten den jej začali pracovníci Technických služeb města z vysokozdvižné plošiny zdobit. Nejprve přišlo na řadu 
padající světlo, dále více než 600 m světelných řetězů, hvězda na špici, a nakonec strom ozdobily vánoční ozdoby – 
zlaté koule o různém průměru. Průběh zdobení stromu na Husově náměstí jsme pro vás zdokumentovali.

Michaela Mináriková

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 
549 01 Nové Město nad Metují

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí

Oddělení rozvoje města 
městského úřadu 

Nové město nad metují.
Předpokládaný termín nástupu: 

leden 2023 nebo dle dohody.

Přihlášky podávejte do 6. prosince 2022

Nabízíme práci v dynamickém kolektivu 
v přátelském prostředí.

Bližší informace podá Ing. Libor Pozděna, 
vedoucí Odboru majetku města, 

telefon: 491 419 691, mobil: 731 411 657, 
e-mail: pozdena@novemestonm.cz.

Více informací na www.novemestonm.cz/obcan/
mestsky-urad/volna-mista/ 

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 
549 01 Nové Město nad Metují

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí

Odboru technických služeb 
městského úřadu 

Nové město nad metují.
Předpokládaný termín nástupu: 

únor 2023 nebo dle dohody.

Přihlášky podávejte do 8. prosince 2022

Nabízíme práci v dynamickém kolektivu 
v přátelském prostředí.

Bližší informace podá Bc. Petr Tyč, 
tajemník MěÚ, 

telefon: 491 419 603, mobil: 605 201 072, 
e-mail: tyc@novemestonm.cz.

Více informací na www.novemestonm.cz/obcan/
mestsky-urad/volna-mista/ 
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strážníci ihned započali s pátráním, a to zejména v okolí autobu-
sového nádraží. Paní se jim podařilo nalézt v přilehlé restauraci, 
kde se zmateně pohybovala. Ihned byla zajištěna a předána své 
rodině.  
05. 11. 2022 v 10:43 hodin MP započala na žádost PČR s pátráním 
po zlodějce, která měla odcizit fi nanční hotovost. Strážníkům se 
zlodějku podařilo vypátrat a poté ji předali  policistům, kterým se 
následně ke krádeži doznala.
08. 11. 2022 v 19:00 hodin MP obdržela informaci, že se v prostorách 
kina zdržuje několik mladíků, kteří zde porušují veřejný pořádek, 
jeden navíc vlastními exkrementy znečistil podlahu u toalet. Stráž-
níci jej na místě zadrželi, následně byl předvolán k podání vysvět-
lení a byla mu udělena maximální možná pokuta ve výši 10 000 Kč. 
Městská policie Nové Město nad Metují se snaží být připravena 
na nejrůznější druhy zásahů, na první fotografi i můžete vidět od-
straňování spadlého stromu v Kujalce a na druhé pak strážníky při 
výcviku s odchytovou uspávací puškou. Tyto dvě poměrně odlišné 
činnosti dokazují, jak široký záběr činností je naše MP schopna 
zvládnout.

Miloš Kratěna, vrchní strážník 

sledované období: 10.10.2022 – 10.11.2022
V tomto období MP řešila celkem 137 událostí. Dopravních pře-
stupků bylo řešeno 46, ostatní přestupky byly zaznamenány 
v 10 případech.
Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
10. 10. 2022 v 10:30 hodin MP přijala oznámení z jedné základní 
školy v Novém Městě nad Metují, že zachytili na sociálních sítích 
úvahy jedné z žákyň o sebevraždě. MP celé oznámení důkladně 
prověřila, načež zjistila, že je dívka v pořádku, zároveň upozornila 
rodiče. 
10. 10. 2022 ve 12:33 hodin byla MP nahlášeno, že uprostřed chod-
níku v ulici Komenského sedí starší žena. MP paní naložila do slu-
žebního vozidla a odvezla do místa bydliště, kde ji doprovodila 
až do bytu. Strážníkům se paní podařilo částečně rozmluvit, tak-
že zjistili, že ji potkalo úmrtí v rodině. Strážníci paní opustili až 
v době, kdy si byli jistí, že je v relativním pořádku.
17. 10. 2022 ve 21:30 hodin byla MP upozorněna na ležící osobu 
v ul. T. G. Masaryka. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o silně opi-
lého mladého muže, který nadýchal 2,82 promile alkoholu v dechu. 
Následně byl naložen do služebního vozidla a převezen do Protial-
koholní záchytné stanice Hradec Králové.
18. 10. 2022 ve 22:20 hodin vyjela MP na žádost PČR do ul. Družeb-
ní, kde se měli nacházet tři muži ohrožující veřejný pořádek. Na 
místě obě hlídky zpacifi kovaly nejagresivnějšího z nich, který byl 
následně převezen PČR do protialkoholní záchytné stanice. Zbylí 
dva muži se zklidnili a v klidu odešli.
24. 10. 2022 ve 14:16 hodin byl MP nahlášen agresivní mladík v ul. 
T. G. Masaryka. Strážník jej na místě zpacifi koval a dechovou zkouš-
kou bylo u něho zjištěno 3,54 promile alkoholu v dechu. Tato hod-
nota již hraničí s otravou, proto byl nejprve převezen do Oblastní 
nemocnice v Náchodě na vyšetření a následně do Protialkoholní 
záchytné stanice Hradec Králové.
25. 10. 2022 v 18:30 hodin vyjela MP do ulice Na Táboře, kde se 
mělo nacházet vozidlo v příkopu. Na místě strážníci nikoho ne-
zjistili. Následně kontaktovali majitelku vozidla, která uvedla, že 
vůz svěřila do opravy svému známému. MP jí nařídila urgentní od-
stranění vozidla, což učinila. Následně byla událost konzultována 
s PČR, ale jelikož nedošlo ke zranění ani ke škodě další osoby, tak 
byla událost uzavřena.   
27. 10. 2022 v 00:49 hodin MP vyjela na žádost HZS k požáru velké-
ho bytového domu v ul. Malecí. Na místě byl zjištěn požár jednoho 
z bytů a jelikož obyvatelé bytu nereagovali na výzvy, hasiči spo-
lečně se strážníky provedli násilný vstup do bytu a vyvedli z něho 
dvě osoby, které se nadýchaly kouře. Celá událost je dále v šetření 
hasičů.
27. 10. 2022 v 17:22 hodin došlo k poruše nákladního vozidla v ul. 
Dobrušské. Strážníci ihned po oznámení vyjeli na místo, kde až do 
ukončení opravy usměrňovali provoz.
31. 10. 2022 v 15:05 hodin MP při hlídkové činnosti zjistila, že 
u mostu na Osmě je stržena velká nákladní plachta. Jeden ze stráž-
níků ihned na místě započal s usměrňováním provozu a druhý se 
vydal hledat řidiče nákladního vozidla, který zjevně ujel od této 
dopravní nehody. Hledání bylo úspěšné a zahraniční řidič byl za-
staven kousek od obce Černčice. Následně strážníci celou událost 
předali k došetření PČR DI Náchod.
01. 11. 2022 v 17:20 hodin naše MP obdržela informaci od MP Ná-
chod, že v Náchodě se pátrá po velmi staré paní, která má problé-
my s orientací a odešla z domu. Dále byla doplněna informace, 
že by mohla odjet autobusem směr Nové Město nad Metují. Naši 

městská policie Nové město nad metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156 (dále mP)

Výcvik

Odstranění spadlého stromu
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Říjen 2022

4. 10. – 10.49 h. - dopravní nehoda os. automobilu a dodávky, Nahořany 
(směr hráz v. n. Rozkoš).
4. 10. – 19.41 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Malecí.
7. 10. – 17.30 h. - záchrana psa po pádu z hradeb, Nové Město n. Met., 
ul. Pod Hradbami.
8. 10. – 10.15 h. - únik oleje na vozovku, Spy.
9. 10. – 12.56 h. - dopravní nehoda dvou os. automobilů, Městec 
(směr Slavětín).
11. 10. – 06.39 h. - požár kompresorovny, Nové Město n. Met., ul. Pod Vinicemi.
15. 10. – 14.19 h. - úklid oleje z komunikace, Černčice.
15. 10. – 14.21 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Malecí.
16. 10. – 17.03 h. - planý poplach (požár na PCO), Volovka.

17. 10. – 14.14 h. - likvidace nebezpečného hmyzu, Nové Město n. Met., 
ul. Pod Výrovem.
18. 10. – 16.53 h. - planý poplach (nenahlášené pálení), Náchod-Bražec, 
ul. V Ostrovech.
21. 10. – 11.13 h. - dopravní nehoda traktoru, Nahořany (směr Městec).
22. 10. – 16.46 h. - dopravní nehoda dvou os. automobilů, Náchod, 
ul. Dobenínská.
23. 10. – 11.05 h. - dopravní nehoda os. automobilu, Vrchoviny 
(směr Náchod).
27. 10. – 00.49 h. - požár v panelovém domě, Nové Město n. Met., ul. Malecí.
27. 10. – 14.06 h. - únik nafty na komunikaci, Běstviny.
27. 10. – 19.08 h. - transport pacienta do vozu ZZS, Nové Město n. Met., 
ul. Nad Stadionem.
31. 10. – 14.44 h. - dopravní nehoda os. a nákl. automobilu, Náchod, 
ul. Českoskalická.

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

 

   Kdo nic nepohnojil,  

                           nic nesklidí. Plodný rok 2023 
přeje 

Centrum prevence Mandl 

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

K u l t u r n í  a K c e

Nový rok s Novoměstskou fi lharmonií
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, má již náš orchestr za sebou trojici 
koncertů k výročí sametové revoluce. První vystoupení se odehrá-
lo v Pardubicích, zatímco dvě další se uskutečnily v našem do-
movském městě. Naši srdcehráči ale rozhodně neplánují se uložit 
k zimnímu spánku. Raději otevřou kulturní rok 2023 dvěma novo-
ročními koncerty v Dobrušce (7. 1. 2023) a Solnici (8. 1. 2023). Na 
obou vystoupeních zazní vybrané části Mé vlasti Bedřicha Smeta-
ny a Slovanských tanců Antonína Dvořáka. 
Pokud rádi dáváte jako dárek kulturní zážitek, můžete vstupenky 
zakoupit již nyní. V případě dobrušského koncertu jsou k pořízení 
v místním informačním centru nebo na webu www.kino.mestodob-
ruska.cz. Vstupenky na solnické vystoupení zakoupíte ve Spole-
čenském domě Solnice nebo na webu www.kulturasolnice.cz.
Přejeme vám krásný nový rok plný kulturních zážitků!

Text: Jiří Švanda
Foto: Michal Fanta
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KULTURNÍ PŘEHLED [ PROSINEC 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
7. 12. 2022    Spolu – Eva Jakubcová,
– 30. 1. 2023  Dana Ludvíčková (výtvarné fotografie)

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA
do 7. 1. 2023  Ze sbírek  (obrazy, kresby a graf. listy)
do 7. 1. 2023  Michal Bořek / výběr z díla

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
do 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

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)

31. 12. – 15–17 hod. – Husovo náměstí

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Soutěže pro děti, kouzelník, ohňostroj a přípitek Rychlými 
špunty a párek v rohlíku pro děti zdarma.

www.muzeum-nmnm.cz 

DĚTSKÝ SILVESTR

1. 12. – 17:30 hod. – Městská knihovna
PUTOVÁNÍ TAJEMNÝM ÍRÁNEM

2. 12. – 17 hod. – sokolovna
VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ ZUŠKY
S TANEČNÍM DIVADLEM HONZY POKUŠILA

3. 12. – 17 hod. – kostel Nejsvětější Trojice
ADVENTNÍ VARHANNÍ KOSTEL JIŘÍHO TYMLA

4. 12. – 16:30 hod. – Husovo náměstí
2. ADVENTNÍ NEDĚLE (vystoupí sbor Kopretiny ZŠ Krčín)

5. 12. – 9 hod. – Městská knihovna
DOPOLEDNÍ SETKÁNÍ (Povídání o literatuře. Vstup volný.)

6. 12. – 9 hod. – Městská knihovna
DOPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI

11. 12. – 16:30 hod. – Husovo náměstí
3. ADVENTNÍ NEDĚLE (živý betlém ZUŠ a kapela Fukanec)

16. 12. – 16 hod. – sokolovna
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ BEDŘICHA SMETANY

18. 12. – 16:30 hod. – Husovo náměstí
4. ADVENTNÍ NEDĚLE (poslední setkání u vánočního stromu)

18. 12. – 18 hod. – sokolovna
KOMEDIE O NAROZENÍ  
(vystoupí Nodivse a Smíšený pěvecký sbor Kácov)

prosinec – 11, 13 a 15 hod. – zámek r. Bartoň-Dobenín

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Prohlídky se uskuteční 1., 7.–9., 10.–11. a 27.–28. prosince.
www.zameknm.cz

VÁNOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU

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

ZÁMEK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

10.–11. 12.  Pohádkové Vánoce

9. 12. – 17 hod. – zámek rodiny Bartoň-Dobenín

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Vystoupí Archi con brio a Sboreček (ved. Vlastimil Čejp).
www.zameknm.cz

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT

15. 12. – 17 hod. – terasa Kina 70

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Soutěžní klání týmů o nejlepší vánoční salát,
který návštěvníci ochutnávají a hodnotí.

www.mestskyklub.cz

NOVOMĚSTSKÝ VÁNOČNÍ SALÁT 2022
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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 do 15. 12. 2022
 

Putování tajemným Íránem
Cestopisná přednáška KČT. O své zážitky se podělí Dalimil Petrilák. 
Ve čtvrtek 1. 12. od 17.30 hodin ve společenském sále knihovny.

 

Dopolední setkání
Příjemná hodinka povídání o literatuře, kultuře a společnosti, plná zajímavostí.

V pondělí 5. 12. od 9 hodin v klubovně. Vstup je volný.
 

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

na vánoční téma! Určeno pro děti od 1 do čtyř let s doprovodem.
Přijďte v úterý 6. 12. 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!
 

Spolu - Eva Jakubcová, Dana Ludvíčková
Výstava výtvarných fotografií bude zahájena vernisáží ve středu 7. 12. v 17 hodin

ve společenském sále knihovny a potrvá do 30. 1. 2023. Vstup je volný.

Prosinec 2022

Vánoční uzavírka

Upozorňujeme naše uživatele,
od pátku 23. 12. 2022 do neděle 1. 1. 2023

bude naše knihovna uzavřena.
Během uzavírky nebudeme vyřizovat

žádné on-line rezervace a další požadavky.
Bibliobox zůstane v provozu.
Znovu se na vás budeme těšit

v pondělí 2. 1. 2023 od 8 hodin.

Zaměstnanci knihovny přejí všem
krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2023!
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Chcete se podílet na vánoční
výzdobě v knihovně? 

Tak nám přijďte pomoct ve dnech
od 5. 12. do 9. 12. 2022 

 v odpolední otevírací době 
a v sobotu 10.12. 2022 dopoledne.

 
 

VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ
 V KNIHOVNĚ

vyrábění papírového řetězu
vystřihování vloček

vánoční omalovánky
drobnou odměnu

Těšit se můžete na:

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 tělovýchovná jednota sport pro všechny 
srdečně zve malé i velké na 

mikulášskou besídku s nadílkou,

v neděli 4. prosince 2022 od 15.00 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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Kulturní jaro 
2023

Manželský čtyřúhelník na horách

Míša Růžičková 
- O dráčku Žofíkovi

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

www.mestskyklub.cz
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 NOVÉ  MĚSTO  NAD  METUJÍ - SOKOLOVNA

aSmíšený pěvecký sbor KÁCOV

Komedie o narození
18. 12. 2022 18.00 hod

NOvoměstská  DIVadelní  SebrankaE
ve společném divadelně-hudebním projektu

uvádí

Předprodej vstupenek bude zahájen 1. 12. 2022 v 9:00 h
na , nebo v Infocentru NMnM.www.mestskyklub.cz

Vstupné 150,- Kč, děti 100,- Kč.

AdventAdventAdvent
Nové Město nad MetujíNové Město nad MetujíNové Město nad Metují

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

Přijďte se podívat, poslechnout, zazpívat 
největší duchovní hity 14. — 21. století!
Připravil, zpívá, hraje a učí děti i Vás 

Folklorní soubor 
BARUNKA Česká Skalice 
& Michael Pospíšil 

10/12/2022
— 18:00Zpěvníky pro Vás 

k zapůjčení na místě.

Klášterní kostel NMNM
Vstupné 149 Kč

Pořádá Novoměstský klášter /NOK/ 
jako svoji benefiční akci ve prospěch 
obnovy kláštera.
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www.kino70.cz
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 3. 12.

 3. 12.

 3. 12.

 4. 12.

 4. 12.

 4. 12.

 5. 12.

 5. 12.

 6. 12.

 6. 12.

 6. 12.

 7. 12.

Nejvetší dar
A pak přišla láska...
Divnosvět
Adam Ondra: Posunout hranice
Princezna zakletá v čase 2
NCT Dream
Il Boemo
Srdce dubu
Největší dar
A pak přišla láska...
A pak přišla láska...
Když promluvila
Po čem muži touží 2 - BIO SENIOR
Srdce dubu
Vánoční příběh
Adam Ondra: Posunout hranice

17:30
20:00
17:30
20:00
14:30
17:30
20:00
10:00
17:30
20:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
20:00
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ne
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 8. 12.

 8. 12.

 9. 12.

 9. 12.

10. 12.
10. 12.
11. 12.

11. 12.

11. 12.

12. 12.

12. 12.

13. 12.

13. 12.

13. 12.

14. 12.

15. 12.

Black Panther: Wakanda nechť žije
Šílená noc
A pak přišla láska...
Grand Prix
Princezna zakletá v čase 2
Šílená noc
Mikulášovy patálie: Jak to celé 

                                                         začalo
Největší dar
Vánoční příběh
Princezna zakletá v čase 2
Top Gun: Maverick 

EOS: Pissarro - otec impresionismu
Neuvěřitelné, ale pravdivé
EOS: Pissarro - otec impresionismu
Šílená noc
Avatar 2: The Way Of The Water

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

17:30
20:00
17:00
20:00
15:00
17:30
20:00
20:00
19:00

změna programu vyhrazena  aktuální
program na www.kino70.cz



 

    

 

     

Město Nové Město nad Metují Vás zve na 

Dětský silvestr 
aneb 

Silvestrovské rodinné odpoledne 

v sobotu 31. prosince 2022 

od 15.00 do 17.00 h.  

na Husově náměstí 
 

 Čeká vás bohatý program: 
 • soutěže pro děti o zajímavé ceny 

 • vystoupení kouzelníka Jiřího Hadaše 

 • přípitek „Rychlými špunty“ 

 • ohňostroj a mnoho další zábavy 
  

Pro děti je připraven čaj a párek v rohlíku zdarma! 
Všichni jste srdečně zváni! 

 

Městské muzeum Nové Město nad Metují

KOUZLO VÁNOC
26. listopadu 2022 – 1. února 2023

Otevřeno
úterý–sobota

10–12
a 12.30–16 hod.

24., 25., 26. a 31. 12.
ZAVŘENO

Prohlídku lze objednat na tel. 491 472 119 a 731 627 741 www.muzeum-nmnm.cz

prosinec 2022 15
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NOdIVsE a Pěvecký sbor Kácov připravují velké 
vánoční překvapení

NOdIVsE

Již od září se členové NOvoměstské DIVadelní SEbranky pilně učí 
repliky z nejznámějšího a nejkrásnějšího vánočního příběhu. Zpě-
váci Smíšeného pěveckého sboru Kácov prakticky stejně dlouho 
poctivě pilují velké množství nejrůznějších vánočních koled, které 
spolu zdánlivě nesouvisí. Opak je však pravdou, nejen že vánoční 
koledy vlastně navazují jedna na druhou, ale také snažení obou 
spolků má jeden stejný cíl. Je jím společný projekt „Komedie o na-
rození“, vánoční divadelní počin, který bude, jako červenou nití, 
protkán známými i méně obvyklými vánočními koledami v podání 
pěveckého sboru.

NOvoměstská dIVadelní sEbranka od podzimu do zimy v plném 
nasazení. 
Blíží se konec roku, a tak se patří, abychom i my shrnuli, co se nám 
podařilo, třebaže je divadelní sezóna teprve (téměř) v půlce.
tradiční víkendové soustředění
Již jako každý rok, sezónu jsme otevírali víkendovým soustředě-
ním, které bylo věnováno práci na naší nové inscenaci – o té ještě 
bude řeč. Na chatě, daleko od všeho, co by nás mohlo vyrušovat, 
jsme nejen zvládli obrovský kus práce, ale také jsme se dost na-
smáli a po dlouhé době jsme se věnovali také herecké průpravě. 
Přínos těchto víkendu spočívá hlavně v utužení kolektivu, a toto 
tužení nás nesmírně baví.
Reprízy s cestou na mont Blanc
Během třech týdnů jsme zvládli hned tři reprízy naší inscenace Na-
horu – Na horu! Zájezdy byly do Teplic nad Metují, do Police nad 
Metují a do Týniště nad Orlicí. Všude jsme si užili nejen naše před-
stavení, ale také skvělý přístup organizátorů a vřelé přijetí našich 
kolegů, divadelníků. Těm všem patří veliký dík. Zájezdy jsou rados-
tí, když dělají radost i lidem okolo. Doufáme, že i my budeme moci 
pozvat naše divadelní přátelé k nám do Nového Města. 
Být hezkým strašidlem, to je sen každého herce
Jako soubor se snažíme zapojit se do různých akcí ve městě. 
A protože už se docela rozkřiklo, že jsme pro každou srandu, s vel-
kou vervou jsme se v dušičkovém čase vrhli na dvě strašidelné akce. 
Přijali jsme pozvání Spolku Krčín ke spoluúčasti na jejich báječné 
akci Strašidelný Krčínský park. Asi k překvapení všech byla tato 
hojně navštívená akce velkým a milým zážitkem. Ze strany herců 
NODIVSE, kteří se převlékli za strašidla, byl Strašidelný Krčínský 
park bezvadnou novinkou, na kterou se budou těšit a chystat si 
kostýmy i v příštích letech. 
Druhou příležitostí ke strašení byla návštěva Mateřského centra, 
kde při „Nocování“ zažily děti stezku „Strašidla, kam se podíváš.” 

V neděli 13. listopadu 2022 odpoledne, se oba spolky poprvé se-
tkaly na společné zkoušce v modlitebně Sboru Církve bratrské. Bě-
hem intenzivních tří hodin se Kácov seznámil s dějem divadelního 
představení a byl do něj také zapojen. Herci naproti tomu poprvé 
vyslechli hudbu, která bude jejich příběh doplňovat. Celé před-
stavení si společně prošli hned dvakrát – nejprve pomalu, tak aby 
každý věděl, kdy přijde jeho chvíle a jaký má úkol. V poslední hodi-
ně potom následovala zkouška bez jakéhokoliv přerušení. Bylo to 
náročné odpoledne pro obě dvě strany, ale s krásným výsledkem 
a s pocitem, že nám pod rukama vzniká něco výjimečného, co by-
chom sami jako Smíšený pěvecký sbor Kácov nebo sami jako NO-
DIVSE svému publiku nikdy nemohli nabídnout.
Jistě vás zajímá, kdy a kde budete moci „Komedii o narození“ vidět. 
Máme pro vás dobré zprávy, vystoupíme s ní hned třikrát. Nejpr-
ve nás čeká představení přímo na Mikuláše – 6. prosince od 19.00 
hod. v Hradci Králové, ve Sboru kněze Ambrože. Ve čtvrtek 15. pro-
since potom od 18.00 hod vystoupíme v Bohuslavicích v Evange-
lickém kostele. Novoměstské publikum uvidí představení v rámci 
tradičního Vánočního koncertu Smíšeného pěveckého sboru Kácov 
v novoměstské sokolovně v neděli 18. prosince od 18.00 hod. My 
– NODIVSE a Kácov, se už moc těšíme a věříme, že naše společná 
práce udělá radost i vám, našim divákům a posluchačům.
Tak na viděnou a na slyšenou na některém z našich představení!

Michaela Mináriková

A opět NODIVSE v roli strašidel a milých průvodců po stezce s úko-
ly. Rovněž krásně strávený čas, kdy jsme mohli vidět, jaký obrovský 
smysl má, když vykouzlíte někomu úsměv na tváři.

KOmEdIE O NaROZENÍ – NEJEN NaŠE VELKÁ NOVINKa
A teď se konečně dostáváme k naší další plánované inscenaci, kte-
ré jsme se věnovali už na našem soustředění na konci léta. Jedná 
se o hru, která vypráví o narození Ježíška. Text anonymního autora 
nás velice zaujal i potrápil, ale rozhodli jsme se, že si přizveme na 
pomoc někoho, kdo tento text pozvedne na zcela jinou úroveň.
Ke spolupráci jsme oslovili Smíšený pěvecký sbor Kácov, jistě všem 
dobře známý. Vzniká tak jedinečný společný projekt dvou kultur-
ních spolků ve městě, a vy se samozřejmě můžete těšit na jeho 
uvedení i v Novém Městě nad Metují.
Tímto děkujeme celému sboru Kácov v čele s panem Jiřím Sko-
palem, že s námi mají trpělivost a šli do tohoto projektu. Věříme, 
že to bude nezapomenutelný zážitek nejen pro nás, ale také pro 
všechny naše diváky a posluchače. Budeme se na vás těšit.

Lucie Kotěrová



prosinec 2022 17

K u l t u r n í  a K c e

Vánoční benefi ční koncert na zámku

Vánoční čas na zámku rodiny Bartoň-dobenín

Vážení přátelé, srdečně bychom vás chtěli pozvat na slavnostní 
Vánoční benefi ční koncert, který se bude konat v pátek 9. prosince 
2022 od 17:00 hodin ve Velkém sále zámku v Novém Městě nad 
Metují. V průběhu večera se vám postupně představí smyčcový 
orchestr Archi con Brio, pod taktovkou dirigenta Jaroslava Rybáč-
ka, spolu s pěveckým sborem Sboreček, pod vedením sbormistra 
Vlastimila Čejpa. Dojde také k vyhlášení vítězů 9. ročníku zámecké 
fotosoutěže s názvem „Zámek okem fotografa“. Veškerý výtěžek 
večera bude věnovaný ve prospěch Hospice Anežky České v Čer-
veném Kostelci.

Je tu prosinec a s ním přichází i čas adventu a nejkrásnějších svát-
ku v roce – Vánoc. Někteří z vás již jistě odpočítávají jednotlivé dny 
do Štědrého dne. Abychom vám čekání na Ježíška trochu zkrátili, 
připravili jsme pro vás bohatý program. Přijďte si k nám proto vy-
chutnat ty pravé „Zámecké Vánoce.”

Vánoční prohlídky  
V tematicky vyzdobených interiérech se dozvíte, jak probíhaly Vá-
noce u rodiny Bartoňů z Dobenína za první republiky. Tyto speciál-
ní prohlídky zámku se budou konat ve dnech:  30. 11. – 2. 12., dále 
7. 12. – 11. 12. a 27. 12. – 28. 12.  2022. Zahájeny budou v předpoklá-
daných časech 11:00, 13:00 a 15:00 hod.
Mimo tyto termíny můžete prohlídku absolvovat po předchozí ob-
jednávce – v týdnu pro skupinu nejméně 10 osob, o víkendech pro 
nejméně 20 osob.

Prodej vánočních stromků 
V žádné české domácnosti nemůže na Vánoce chybět ozdobený 
stromeček. Přijďte si ten svůj vysněný vybrat k nám na zámek. Pro-
dej stromků z lesů rodiny Bartoň-Dobenín bude probíhat v násle-
dujících termínech: 8. 12. – 9. 12. od 12 do 16 hod. 
       10. 12. od 9 do 19 hod.
       11. 12. od 9 do 17 hod. 
       12. 12. – 16. 12. od 12 do 16 hod.

Výstava Pohádkové Vánoce
Pokud se chcete naladit do té pravé předvánoční atmosféry, zve-
me vás na prodejní výstavu Pohádkové Vánoce, která bude probí-
hat 10. 12. od 9 do 19 hod. a 11. 12. od 9 ¬do 17 hod. Připraven bude 
bohatý doprovodný program pro malé i velké, ukázka řemesel 
a nebude chybět ani svařák a spousta dalších pochutin.

Ubytování na zámku
U nás na zámku se můžete na malou chvíli cítit jako zámecký pán 
či paní. Nabízíme totiž ubytování ve třech stylových apartmánech. 
Rezervujte si u nás apartmá a získejte svůj klíč od zámku.

Archi con Brio založili v roce 2010 manželé Irena a Jaroslav Rybáč-
kovi. Jedná se o smyčcový orchestr složený převážně z žáků ZUŠ 
Bedřicha Smetany v Novém Městě nad Metují. Repertoár  tohoto 
hudebního tělesa je velmi pestrý, sahá od skladeb barokních až 
k těm novodobým. Orchestr obdržel i řadu významných ocenění, 
např. 1. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ v roce 2012 
a roku 2015 postoupil do ústředního kola, kde získal 1. cenu spolu 
s mimořádným oceněním „Cena České fi lharmonie“.
Sbor náchodského Jiráskova gymnázia Sboreček vznikl v roce 1984 
a do dnešních dnů jím prošlo více než 350 studentů školy. A právě 
samotní žáci gymnázia vtiskli pěveckému souboru jeho pojmeno-
vání. Sbor má za sebou, pod vedením sbormistra Vlastimila Čejpa, 
nespočet vystoupení jak v Čechách, tak i v řadě dalších zemí Ev-
ropy. V roce 1990 Sboreček zpíval při udělení čestného občanství 
náchodskému rodákovi a spisovateli Josefu Škvoreckému, se kte-
rým se poté ještě několikrát setkal. Sbor pravidelně vystupuje na 
vernisážích výstav Náchodského podzimu, vánočních koncertech 
v Náchodě a slavnostních událostech Jiráskova gymnázia.
Přijďte si poslechnout koncertní vystoupení mladých talentova-
ných hudebníků a současně podpořit dobrou věc.
Těšíme se na vás.

Lucie Oubrechtová - referentka kultury 
zámek Nové Město nad Metují

dárkové poukazy
Pokud stále nemůžete nalézt ideální dárek pro vaše nejbližší, 
máme pro vás řešení ve formě dárkového poukazu, který zaručeně 
vykouzlí úsměv na tváři obdarovaného. Nabízíme poukazy nejen 
na ubytování, ale i na prohlídku 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.

Těšíme se na vaši návštěvu. Jménem rodiny Bartoň-Dobenín 
a Správy zámku vám přejeme spokojené a radostné prožití vánoč-
ních svátků v kruhu vašich nejbližších. A do roku 2023 zdraví, štěstí, 
spokojenost a spoustu životního optimismu.

Lucie  Oubrechtová a Ondřej Daněk 
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I obyčejná zastávka se může stát neobyčejným 
místem.

Krčín – most - v současné době příjemné místo pro 
cestující, kteří čekají na autobusový spoj směr Hra-

dec Králové nebo Dobruška. Na začátku byl nápad – čistší, hezčí 
autobusová zastávka. V hodinách výtvarné výchovy dostali žáci 
zadání navrhnout, jak malbou vylepšit prostor krčínské zastávky. 

Mnozí z nich zde den co den tráví čas čekáním na autobus. Z žá-
kovských prací jsme vybrali takové návrhy, které jsme byli schop-
ni svépomocí zrealizovat. Vítězný návrh, jeho barevné rozložení 
a kompozici jsme projednali s městským architektem. Nastalo ob-
dobí příprav na fi nální práci. Vystřižení kruhových šablon, nákup 
barev a štětců, domluva termínu. Technické služby zastávku vy-
čistily a děvčata z 8. a 9. třídy se mohla pustit do díla. Barvy, které 
jsou na zastávce použity, nejen že ladí s okny krčínské školy, ale 
jsou i barvami Krčína. Název zastávky je dobře čitelný i z projíž-
dějícího autobusu. Teď už nikdo zastávku nepřejede. Rádi bychom 
stejným způsobem vymalovali i druhou autobusovou zastávku, ale 
dověděli jsme se, že je zahrnuta do celkové rekonstrukce krčínské-

ho parku. Popřejme námi vymalované autobusové zastávce, ať je 
stále tak krásná jako nyní.

Mgr. Monika Nováková

Projektový den – solarografi e
V první polovině října se v naší škole uskutečnil projektový den.  
Tématem se stala solarografi e. Solarografi e je fotografování drah 
pohybů Slunce při dlouhé expozici, která trvá několik týdnů až mě-
síců. K jejímu zhotovení se používá zařízení zvané camera obscura 
– dírková komora. Na snímcích je potom vidět, jak se mění drá-
ha Slunce na obloze. Přihlásit se na projektový den mohli všich-
ni žáci, kteří o téma měli zájem. Nakonec to bylo 120 žáků, kteří 
byli rozdělení do tří skupin podle ročníků. Začínalo se společnou 
přednáškou Macieje Zapióra na téma Slunce. Maciej Zapiór k nám 
přijel z Astronomického ústavu v Ondřejově. Je vědeckým pracov-
níkem Slunečního oddělení a solarografi i se věnuje od roku 2005. 
Po přednášce se žáci rozdělili do dvou skupin. První vyráběla ka-
merku, fotoaparát vyrobený z plechovky a fotografi ckého papíru, 
na který se zachytí obraz z dírkové komory. Druhá skupina měla 
připravený program pod vedením Alexandra Prokopa z Technecia. 
Zde se účastníci dozvěděli další poutavé informace z oblasti vědy 
a techniky. Potom se skupiny vyměnily. Nejmladší žáci se zúčast-
nili pouze vyrábění kamerky. Jaká bude fotografi e z vyrobených 
kamerek? Na to si budeme muset ještě počkat. Účastníci projek-
tového dne si odnesli kamerky domů, kde je měli za úkol namířit 
na objekt, který chtějí společně s dráhou Slunce znázornit. Během 
měsíce prosince či ledna už budeme vědět, jak se komu snímky 
podařily. 

Mgr. Ivana Hanušová

z á k l a d n í  š k o l a  k o m e n s k é h o

» podzimní sběr papíru minulostí, výtěžek rozdělen do tříd 
 dle úspěšnosti 
» SCIO testování devátých tříd máme za sebou 
» proběhla Jablečná strašidelná stezka
» družina připravuje výlet do aquaparku a Vánoce nanečisto
» v soutěži Mladý chemik se podařilo třem žákům postoupit 
 do oblastního kola v Pardubicích 
» navštívili jsme Mořský svět a Národní muzeum

Jablečná strašidelná stezka
Podzimní slavnosti na naší škole vyvrcholily Jablečnou strašidel-
nou stezkou. Hezké počasí a zvědavost či zkušenost z loňského 
roku vás nalákaly přijít a trošku se bát. Děti na 11 stanovištích 
plnily úkoly, za které je čekala odměna. V cíli na ně čekal účast-
nický list a také si všichni mohli ještě naplnit bříška cukrovou va-
tou, trdelníkem, popcornem, párky, horkým jablkem a mnoha jab-
lečnými specialitami, které napekli děti, učitelé a rodiče. Vážíme 
si vaší účasti a že vás bylo přes 600! Poděkování patří 38 dětem 
a 22 kolegům z naší školy. Větší část z dobrovolného vstupného 
byla odeslána na adopci na dálku.

 Soňa Novotná

mořský svět a Národní muzeum
Sobotní výlet dne 12. 11. směřoval tentokrát až do Prahy. Mořský 
svět a Národní muzeum jsou místa, na kterých je úspěch akce zcela 
zaručen. Ostatně – už samotná jízda vlakem je pro mnohé děti zá-
žitkem, v hlasování účastníků se dokonce umístila na prvním mís-
tě o bod před muzeem. Což neznamená, že zbytek programu děti 
nezaujal. Mořský svět je zařízení, které funguje už 20 let. V největší 

nádrži, kterou obývají útesoví žraloci, je 100 000 litrů mořské vody. 
Nejsou to jediní žraloci v expozici, ale jsou zde i další, minimálně 
stejně zajímaví obyvatelé mořského světa – sumýši, sapíni, mořští 
koníci, bahníci,  jako kámen vypadající odranci. A koho snad moře 
nebaví, najde zde i slušnou sbírku sladkovodních jihoamerických 
ryb. Národní muzeum nám omládlo v roce 2018, kdy bylo po ná-
ročné rekonstrukci znovu otevřeno v roce stého výročí založení 
Československa. A protože mezi současnými čtvrťáky je hodně zá-
jemců o přírodu, přišli si všichni na své. Expozice Okna do pravěku 
a Zázraky evoluce jsou těmi, ve kterých by po poznatcích bažící 
čtvrťák strávil klidně celý den. Nám muselo stačit pár hodin. Ale 
i tak – stálo to za to…

Vašek Nýč 
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Říjen v ZŠ malecí
Ve čtvrtek 6. 10. proběhly v učebně fyziky a chemie postupně před-
nášky pro šestý a sedmý ročník na téma „Dospívání”. Lektorkou 
byla Mgr. Lenka Podzimková.
Každoroční pobyt na chatě Horalka pro děti 3.-4. tříd školní dru-
žiny proběhl v termínu 6. 10.-8. 10. 2022. Letošního pobytu se zú-
častnilo 50 dětí. Hned po příjezdu si prohlédly celý venkovní areál 
a večer byly děti rozděleny do různě barevných družstev, ve kte-
rých potom pracovaly. Páteční dopoledne bylo ve znamení „Po-
hádkové bojovky“. Odpoledne se žáci vydali pěšky na Skutinu.
Dne 7. 10. 2022 se na naší škole uskutečnilo okrskové kolo ve fl or-
balu mladších žáků, tedy chlapců 6. a 7. ročníku. O pět dní později 
proběhl stejný turnaj starších žáků. Žáci naší školy obsadili v obou 
kategoriích krásné 3. místo. 
Dne 11. 10. 2022 navštívily sedmé a osmé třídy v divadle Dr. Josefa 
Čížka v Náchodě představení Divadla D21 z Prahy „Trnová koruna“ 
o K.H.Borovském.
Velkou účast žáků 2. stupně zaznamenal Turnaj v piškvorkách, kte-
rý proběhl 14. 10. 2022. Celkem soutěžilo 38 dětí a z každé katego-
rie byli vybráni tři nejlepší, kteří budou naši školu reprezentovat 
na turnaji v Náchodě. 
Školního kola matematické soutěže Pythagoriáda 2022 se zúčast-
nili všichni žáci 2. stupně, na které čekalo 15 zajímavých příkladů.
Preventivní besedy začaly v pátek 14. 10. 2022 v 1. třídách a ve třídě 
2. A na téma Dopravní výchova. Poté následovala přednáška ve tří-
dách 8. A a 8. B s názvem Základy trestní odpovědnosti. Žáky velice 
zaujal interaktivní přístup pana poručíka Mervarta. Pro 5. třídy byl 
připraven program Tvoje cesta online. První část besed uzavíraly 
Základy dopravní výchovy ve 3. a 4. třídách. 
15. 10. 2022 se uskutečnilo vyhlášení soutěže “Vesmír bez hranic” 
v Mokrém.
Ke konci října proběhlo ve třídách 1. i 2. stupně na návrh žákovské-
ho parlamentu zdobení dýní, výrobky byly vyhodnoceny a vysta-
veny před školou.
Paní Doskočilová i letos uspořádala na Mezilesí dva halloweenské 
večery (24. a 25. 10.) pro všechny spolužáky svých dětí. Byli pozváni 
také rodiče a třídní učitelky 2. A a 6. B. Děti musely vyluštit rébus 
a pak se vydaly společně s rodiči na strašidelnou stezku v lese. 
Do hvězdárny odjely třídy 5. A a 5. B dne 25. 10., aby se zúčastnily 
připraveného programu v planetáriu. Žáci se těšili také na pozo-
rování zatmění Slunce. 31. 10. 2022 se třída 4. A vydala ještě na 
dopravní hřiště do Náchoda. 

Mgr. Ivana Rydlová

sOUtěŽ „VEsmÍR BEZ HRaNIC“
V sobotu 15. 10. 2022 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže 
„Vesmír bez hranic” v Mokrém.
Vyhlášení provázeli astrofotograf Petr Horálek z Fyzikálního 
ústavu Opava a Petr Komárek, vedoucí Hvězdárny barona Artura 
Krause v Pardubicích. Soutěž měla část fotografi ckou a výtvarnou 
a byla rozdělená do kategorií dle věku.
Ve výtvarné kategorii 9-12 let byla udělena tato ocenění: 1.-3. místo 
a dvě čestná uznání. Zcela ji ovládly tyto žákyně naší školy: 1. místo 
Tereza Reková, 2. místo Petra Žabková, 3. místo Edita Bartošová, 
čestné uznání Sofi e Cohornová a Veronika Vítková. Odborná po-
rota neměla tušení, že všechny dívky jsou nejen z jedné školy, ale 
i z jedné třídy. Nutno ještě říct, že na vítězství Terezy Rekové se 
porota shodla jednomyslně. V kategorii fotografi e 9-15 let získal 
3. místo Jakub Vrátný, taktéž z naší školy. Po předání cen následo-
vala interaktivní beseda Petra Horálka „Za zatměním nad Antark-
tidou.” Byla velmi poutavá, plná grafů, fotografi í, ale i odborné-
ho výkladu. Cesta za tak exklusivními fotografi emi nebyla vůbec 
jednoduchá, ale výsledné fotografi e a videa opravdu stály za to. 
Pro nepřízeň počasí bohužel nebylo možno uskutečnit pozorování 
hvězd, což nás velmi mrzelo. Nezbývá než doufat, že se najdou dal-
ší výtvarníci a fotografové, kteří dosáhnou podobných výsledků. 
K jejich obrovskému úspěchu jim ze srdce gratulujeme, jen tak dál. 
Děkujeme všem, kteří jim na jejich cestě za poznáním jakýmkoliv 
způsobem pomohli. Na další úspěšné tvoření a šikovné děti se těší

Martina Šmídová 

Ing. Olga Prázová
Slova povzbuzují, příklady táhnou. 
Vážení čtenáři, pravidelně vám představujeme úspěchy našich 
žáků a seznamujeme vás s děním na průmyslovce. Tentokrát bych 
vám ráda představila naši kolegyni – paní učitelku Olgu Prázo-
vou. Paní Olga nastoupila na průmyslovku v tomto školním roce 
jako učitelka angličtiny a tělesné výchovy. Už dříve jsme se s ní 
setkali při organizaci projektu 4.0 DAY, který byl zaměřen na rozvoj  
vztahu dětí k technice. Paní učitelka stále pracuje jako projekto-
vá manažerka v MAS (evropské fondy) a také pro Dům zahraniční 
spolupráce, naši národní agenturu pro mezinárodní vzdělávání 
a spolupráci.
Postupně jsme se o naší nové kolegyni dozvídali další a další in-
formace z jejího profesního i soukromého života. Například to, že 
vystudovala vysokou školu, že žije v Dobrém, že má dva malé syny, 

že ráda cestuje, že je, jak sama říká, sportovcem tělem i duší. Hraje 
tenis, fl orbal, fotbal, lyžuje. 
Říkáte si, že na jednu mladou ženu je toho až moc, ale ne pro paní 
Olgu. 
Tu v posledních letech okouzlilo fi tness, a protože do všeho jde 
na 100 %, tak hned ve své první závodní sezóně v roce 2021 se 
na Mistrovství České republiky umístila na medailovém 3. místě 
v kategorii Wellness fi tness. Vzápětí byla nominována na Mistrov-
ství Evropy 2022 ve Španělsku: „Samotná nominace na ME je pro 
mne velký osobní úspěch, vážím si toho být ve výběru a součástí 
české výpravy - reprezentovat Českou republiku.“
Je členkou reprezentačního týmu České republiky - Svaz kulturis-
tiky a fi tness ČR. Na Mistrovství Evropy v květnu 2022 byla šes-
tá. Další velký úspěch slavila v listopadu letošního roku na Svě-
tovém poháru, který se uskutečnil také ve Španělsku, v obrovské 

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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konkurenci obsadila ve své kategorii Wellness fi tness 3. místo, vy-
bojovala bronz. 
Vzhledem k tomu, že sama o sobě říká, že je dříč a že sport je její 
vášní, tak se můžeme těšit na další úspěchy naší paní učitelky. 

Mgr. Eva Cohornová

s t ř e d n í  p r ů m y s l o v á  š k o l a

Š K o l y  a  Š K o l s K Á  Z a Ř í Z e n í

sPŠ – 1. místo v pIšQworkách
V pondělí 14. listopadu se na Gymnáziu v Náchodě konal oblastní 
turnaj v piškvorkách. Název soutěže však správně zní „pIšQworky“, 
proč tak zvláštní název? Máme tu dvě velká písmena IQ a work zna-
mená v angličtině práce, hrát piškvorky, to chce mít česky řečeno 
„pod čepicí“, to je to IQ – a mistři ve hraní piškvorek vám potvrdí, 
že je to dřina, soustředit se a předvídat, co udělá soupeř, a to ve 
zlomku vteřiny.
„pIšQworky“ je podzimní týmová soutěž pro všechny studenty 
středních škol a žáky druhého stupně škol základních v oblíbené 
strategické hře piškvorky, která je pořádána spolkem Student Cy-
ber Games, a to už od roku 2008. Do soutěže se průběžně zapojila 
více než polovina všech českých středních škol a pravidelně se jí 
účastní tisíce studentů.
Hlavním cílem projektu „pIšQworky“ je vzbudit v mladých lidech 
zdravé sebevědomí a podpořit jejich soutěživost, logické uvažo-
vání i trpělivost.
Naši školu reprezentoval pětičlenný tým složený ze žáků třídy 
3. SA Lukáš Cohla a Miloš Moravík a 3. SB – Radim Ehl, Jan Hronov-
ský a Patrik Pohorský. Náš soutěžní tým postoupil ze základní sku-
piny do semifi nále, které vyhrál, ve fi nále pak v napínavém souboji 
porazil své soupeře, ovládl celý turnaj a postoupil do krajského 
kola. Gratulujeme a děkujeme za skvělou hru!!!!

Mgr. Radek Ehl a Mgr. Eva Cohornová
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Do pádu monarchie se volby obecního výboru v Novém Městě nad 
Metují uskutečnily celkem osmnáctkrát (volební období bylo tříle-
té). Mezi válkami byli zastupitelé voleni pětkrát.  Dodržování vo-
lebního období je jedním z měřítek ostrosti místního politického 
soupeření. Mohlo docházet k prodlužování či zkracování mandátu 
obecní samosprávy. Důvodem prodlužování byly zejména rekur-
zy (odvolání) proti uskutečněným volbám. Po dobu 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). Mís-
todržitelství mohlo nařídit opakování či částečné opakování voleb 
do výboru. Funkční období nových samosprávných orgánů začí-
nalo ustavující schůzí zvoleného obecního výboru. Prodlužování 
volebního období nebylo v Novém Městě nad Metují nijak vzácnou 
záležitostí. Doplňovací (opakované) volby členů obecního výboru 
proběhly po řádných volbách z ledna 1880, října 1889, listopadu 
1897 a června 1907. Samosprávy konstituované v listopadu 1886 
a lednu 1894 úřadovaly déle než rok po konci tříletého volební-
ho období. Kupříkladu v roce 1889 se místní politika štěpila v zá-
ležitosti stavby nové školy. Tehdejší starosta Theodor Böhm byl 
z důvodu vysokého fi nančního zatížení města proti, opozice v čele 
s Janem Burgermeistrem stavbu prosazovala. Před volbami Böhm 
z úřadu starosty odstoupil. Volební zápas byl tuhý. Svědčí o tom 
i opakované hlasování do části výboru, jež proběhlo více než rok 
po řádných volbách. Starostou se v listopadu 1890 stal Jan Burger-
meister a v roce 1892 byla nová budova obecné a měšťanské školy 
postavena. V roce 1894 se T. Böhm do úřadu starosty vrátil. Před 
volbami 1897 došlo v novoměstské samosprávě opět k turbulen-
cím. Důvodem byla opět výstavba školy, tentokrát dívčí měšťan-

ské. Opozice starostu Böhma kritizovala v týdeníku Český venkov. 
Na schůzi zastupitelstva 8. července 1897 oznámil za nepřítom-
ného starostu náměstek Jan Vostřebal, že se Böhm vzdává úřadu 
starosty, mandátu v okresním zastupitelstvu i předsedy ředitel-
ství městské spořitelny. Po diskusi se většina přítomných zastu-
pitelů (náhradníků) rozhodla vyslat k Böhmovi deputaci s žádostí 
o setrvání v úřadu. Ze 16 přítomných hlasoval proti vyslání deputa-
ce jen truhlář Alois Jakoubek, jenž byl proti Böhmovi v opozici již 
v roce 1889. Starosta si poté úřad nadále ponechal a ve volbách 
1897 a 1898 obhájil svůj úřad na další období. Budova dívčí měš-
ťanské školy byla postavena až v roce 1906 (dnes jsou budovy bý-
valé chlapecké a dívčí měšťanky propojeny a sídlí v nich Základní 
škola Komenského). Nejdéle úřadovala první samospráva zvolená 
v září 1850. Příčinou však nebyly události místní, ale celostátní (vy-
dání tzv. silvestrovských patentů v roce 1851, návrat k absolutismu, 
nevypisování voleb). V roce 1864 byly volby posunuty o šest měsíců 
z důvodu očekávaného vydání nového obecního řádu. Ke zkrácení 
volebního období došlo pouze jednou. V roce 1912 byl obecní vý-
bor místodržitelstvím v Praze rozpuštěn po sporu o obsazení místa 
obecního tajemníka, rezignaci starosty Jana Vostřebala a několika 
marných pokusech o zvolení nového vedení města. Mezi světový-
mi válkami k prodloužení ani zkrácení žádného volebního období 
nedošlo, respektive nestalo se tak z důvodů místních. Úřadová-
ní samospráv konstituovaných v roce 1931 mělo skončit dříve než 
v roce 1938 (od roku 1919 platilo čtyřleté volební období, novela 
z roku 1933 ho prodlužovala na šest let). Vláda odkládala volby 
celostátně z důvodu složité politické situace.

Pokračování příště.
Jan Čopík 

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 )

Š K o l y  a  Š K o l s K Á  Z a Ř í Z e n í

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

Pravidelné okénko XI. / 22
Vážení a milí,
V čase adventním, s vůní něčeho dobrého. Krásný čas zastavit se, 
abyste si přečetli dobré zprávy z našeho města, které je v předvá-
nočním čase kouzelnější, než kdy jindy. Začetli jste se ale do řádků, 
které jsou věnované naší základní umělecké škole, a zrovna ta má 
před Vánoci hodně co nabídnout. 

Předvánoční koncerty a vystoupení
Dovolte, abych vám ve stručném přehledu představila, jaké kon-
certy a vystoupení se chystají. Věřím, že si mezi tolika lákadly na-
jdete něco, čím se necháte potěšit a vánočně naladit.
» 2. 12. 2022 od 17:00 – Sokolovna NMnM
 Vánoční zastavení ZUŠky s Tanečním Divadlem Honzy Pokusila
» 9. 12. 2022 od 17:00 – Zámek NMnM
 Archi con Brio a pěvecký sbor na Vánočním benefi čním koncertě
» 10. 12. 2022 od 17:00 – Sál Orelny v Šonově
archi con Brio a Pěvecký sbor sboreček
» 15. 12. 2022 od 17:00 – Husův sbor
 Adventní koncert - varhany, zpěv, pěvecký sbor Malíček
» 16. 12. 2022 od 16:00 – Sokolovna NMnM
 Vánoční koncert – Dechový orchestr, smyčcový orchestr Gioco 
 a Taneční obor
» 20. 12. 2022 od 17:00 – Pyramida
 Vánoční koncert Gioco a pěveckých sborů

Veškeré další informace a pozvánky na akce naší pobočky v České 
Skalici naleznete na webových stránkách školy: www.zusnovemes-
to.cz.
Zastavení na konci roku
Celý kolektiv školy přeje vám všem klidné zastavení. Čas rozjímá-
ní v objetí rodin. Přejeme krásné vánoční svátky užité ve zdraví, 
a úspěšné nakročení do roku 2023, který bude ze strany naší školy 
opět jistě velmi bohatý na kulturní akce.

Lucie Kotěrová
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Nové město nad metují na historických fotografiích
(XII) Do nového roku – už jenom pár kroků

1

3

5

4

Na vánoční pohlednici z roku 1908 můžeme spatřit pětici dětí s maminkou stylizovanou do podoby anděla. Ve výřezu vidíme zasně-
ženou Komenského ulici s Hotelem Rydlo (dnes Rambousek) v popředí. (foto 1) Majestátní krásu „města na skále“ můžeme docenit 
i dnes při pohledu na jižní svahy, které původně sloužily pro pěstování vinné révy. (foto 2) Se saněmi taženými koněm se už nejspíš 
ale na Komenského ulici nepotkáme. Stejně tak bychom už zde marně hledali fotoateliér Františka Jansáka. Dnes se v čp. 67 prodá-
vají autosoučástky. (foto 3) Naštěstí se nám z dob minulých zachovala řada krásných staveb, které můžeme obdivovat i dnes. Patří 
mezi ně Kohlertova vila v Přibyslavské ulici s výrazně zdobenými okenicemi. (foto 4) Pokud se držíte hesla „Jak na Nový rok, tak po 
celý rok.“ vyrazte na procházku po našem krásném městě a pozorujte, jak se mění před očima. Co myslíte – bude sněhová nadílka 
tak štědrá jako v lednu 1941? (foto 5)

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

2
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Zubní pohotovost - prosinec 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 3. prosince
Neděle 4. prosince

mddr. Lucie Škodová třísková
Krásnohorské 672, Náchod

Tel.: 737 449 355

mUdr. simona ságlová, Ph.d.
ZŠ Malecí

Nové Město nad Metují
Tel.: 491 520 373

sobota 10. prosince 
Neděle 11. prosince

mUdr. Ladislav Růžička
Poloklinika Broumov

Tel.: 603 479 132

mUdr. Petr Kalfus
Česká 50, Jaroměř
Tel.: 704 544 075

sobota 17. prosince
Neděle 18. prosince

mUdr. Ivana Vejmolová
Náchodská 548, Velké Poříčí

Tel.: 491 482 000

mUdr. Jana Šťovíčková
Denisovo nábřeží 665

Náchod
Tel.: 491 423 748

sobota 24. prosince
mUdr. Jolana Nezvalová

Velký Třebešov 118
Tel.: 491 453 272

Neděle 25. prosince
mUdr. tereza Štrasová
Denisovo nábřeží 665

Náchod
Tel.: 491 424 921

mUdr. alois Vejmola
Palackého 20, Náchod

Tel.: 491 424 524

Pondělí 26. prosince
mUdr. Jana Šimková Vaňková

Sokolská 215, Červený Kostelec
Tel.: 491 463 421

mddr. Šárka Šejvlová
Husova 931 

Jaroměř
Tel.: 491 812 944

sobota 31. prosince
mUdr. Radmila sedláčková, 

msc.
Kostelecká 1204

Náchod
Tel.: 491 426 926

mUdr. Radka Prouzová
Jugoslávská 33

Náchod
Tel.: 602 234 217

Ohlédnutí za soutěží dokonči amosův citát
a paní Iveta Habrová (vedoucí Oddělení školství, kultury a sportu). 
Byly nám velkými pomocnicemi v naší snaze o co největší objekti-
vitu. Pro nás i nadále zůstává vítězem každý zúčastněný, který si ze 
soutěže něco odnesl nejen pro sebe, ale i proto, že se stal živým 
dokončením citátu pro druhé.
Ocenění kategorie děti (hodnotili jsme každý citát zvlášť):
1. místa: Eliška Danihelová, Barbora Macková, Jana Minárová, 
 Michaela Pošvová, Vít Měchura, Tomáš Švec a Julie Cihlářová.
2. místa: Vít Měchura, Julie Cihlářová, Anežka Stolinová, 
 Barbora Macková, Michaela Pošvová, Vít Měchura a Jana Minárová. 
3. místo: Julie Cihlářová, Beáta Škarvanová, Štěpán Vondráček, 
 Beáta Škarvanová, Marie Minárová, Rebeka Králová, 
 Ester Králová a Michal Novák. 
Ocenění kategorie dospělí (hodnotili jsme každý anketní lístek 
souhrnně): 1. místo – Kateřina Minárová; 2. místo – Jakub Halda 
a 3. – místo Marie Laštovicová
Na závěr všem oceněným i všem zúčastněným popřál pan starosta 
Milan Slavík. Po ofi ciálním konci na všechny čekalo bohaté občer-
stvení, které jen podtrhlo příjemnou atmosféru akce. Odcházeli 
jsme s myšlenkou na to, jak můžeme učinit náš svět lepší a lidštěj-
ší. Můžeme se všichni rozhlédnout kolem sebe a zkusit si na tuto 
otázku odpovědět. Těším se na další společné akce a příležitosti 
k setkávání, kterých v našem krásném městě není málo.

Jakub Škarvan

V naší Městské knihovně ve spolupráci Sboru Církve bratrské, 
Městské knihovny a Městského úřadu proběhla soutěž „Dokonči 
Amosův citát”. Soutěž se mohla těšit z podpory dvou starostů na-
šeho města, na podporu pana Petra Hableho mohl plynule navázat 
i nový pan starosta Milan Slavík. Děkujeme pracovníkům Tiskárny 
Knopp a Městského klubu, kteří celou akci výrazně podpořili.
Přibližně měsíc bylo možné si v dětském oddělení knihovny pro-
hlédnout kromě sedmi soutěžních nedokončených Komenského 
citátů i mnoho dalších, které byly doplněné vtipnými aktuálními 
ilustracemi. Cílem celé soutěže bylo ukázat, že Komenského citáty 
nebyly ve své době archaické, ale zůstávají dokonce i dnes velice 
aktuální a není tak obtížné je uchopit a převést do současného 
kontextu. Soutěž ukázala, že i ti nejmladší z účastníků si s tím po-
radili velice dobře. 
Žel není možné zde zveřejnit všechny citáty, ale jako ochutnávku 
jsem vybral alespoň pár z nejpovedenějších. 
» Vzdělání mysli bez vzdělání srdce je jako chytrý mobil 
 bez nabíječky.
» Pravé upokojení mysli naučil jsem se – pardon – 
 proces probíhá… 
» Vzdělání mysli bez vzdělání srdce je jako jíst vodu k obědu.
» Nevidí-li kdo té krásy v světě, ten ho nemůže mít rád.
» Kdo neovládá sebe, na toho každá neřest vleze.
» Nevidí-li kdo té krásy v světě, ten tu krásu světa ničí.
Mezi zhruba 50 účastníky byla díky paní učitelce Minaříkové za-
stoupena ZŠ Krčín, ale mile nás překvapil i zájem z řad dospělých, 
kteří si našli cestu i na dětské oddělení knihovny.
Slavnostní vyhlášení soutěže bylo vrcholem už proto, že jsme se 
mohli setkat a prožít spolu pěkný kulturní večer. Jednotlivé pří-
spěvky a vyhlášení vítězů byly proloženy hudbou v podání doros-
tenců Sboru Církve bratrské, kteří jsou zároveň žáky novoměst-
ské ZUŠ: Rebekou Královou (housle za doprovodu klavíru), Týnou 
Škarvanovou (kytara) a Michala Tylše (klarinet).
Citáty jsme hodnotili anonymně na základě tří jednoduchých kri-
térií, které jsme avizovali na anketních lístcích: aktuálnost, výstiž-
nost a vtipnost. Nebylo to opravdu snadné rozhodování, proto chci 
poděkovat, že spolu se mnou a Janem Háblem se odvážily a šly 
do tohoto dobrodružství i paní ředitelka knihovny Lada Všetičková 
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Plavecké závody ve Vysokém mýtě 24. 9. 2022.

Pro dárky do infocentra

Podzimní závodní sezónu náš oddíl odstartoval 24. 9. ve Vysokém 
Mýtě. 
Na tyto závody nám bylo přijato 5 závodníků. Nakonec se zúčast-
nili pouze tři, protože Natálie Poláčková a Michal Svoboda se ze 
zdravotních důvodů nemohli zúčastnit. Na bloky tedy nastoupili 
Sebastian Holada (2012), Anna Černá (2013) a Boris Čečetka (2011). 
Sébastian s Borisem startovali v šesti disciplínách, Anna ve čty-
řech. Sebastian měl tentokrát výhodu, že při vyhlašování byl tím 

Vánoce se nemilosrdně blíží, ale není potřeba propadat panice. Řadu dárků můžete totiž vybrat i u nás v informačním centru.
A co nabízíme? Kalendáře s fotografi emi nebo obrázky Nového Města nad Metují a okolí, regionální pochutiny (marmelády, čokolády, 
medy, sirupy), krásně zdobená Mýdla Amálka, výrobky z včelího vosku i publikace. Zakoupit u nás můžete rovněž vstupenky na kulturní 
a sportovní akce do celé ČR. Kompletní nabídku naleznete v katalogu zboží na webu www.infocentrum-nmnm.cz
Pro letošek jsme si přichystali ale ještě jednu novinku. Zakoupené zboží vám můžeme vánočně zabalit. Po domluvě (na tel. 491 472 119) se 
klidně pustíme i do dárků, které jste opatřili jinde, a to už od 20 Kč za kus.
Na závěr dovolte, abychom vám popřáli klidné vánoční svátky a šťastný nový rok plný turistických a kulturních zážitků.

Text: Andrea Kecová a Jiří Švanda

Druhá část soutěže Krajské ligy mužů se rozeběhla již v neděli 20. 
listopadu a je tedy nejvyšší čas na malé číselné ohlédnutí za skon-
čenou první částí.

První část soutěže jsme zakončili na druhé příčce se ziskem 
30 bodů za 10 vítězství a 4 porážky. Se skloněnou hlavou jsme ode-
šli z duelů s Novou Pakou (0:5 kont., 7:8), v Novém Bydžově (0:3) 
a překvapivě i v Třebechovicích (4:6). Spolu s Novou Pakou, Novým 
Bydžovem a Jaroměří jsme tak postoupili do skupiny A ve druhé 
části, kde budeme mít za soupeře hokejisty České Třebové, Morav-
ské Třebové, Chrudimi a Litomyšle.

Nejlepším střelcem první části soutěže se stal novopacký útočník 
František Hnik, který zaznamenal 16 branek, druhým je pak jeho 
spoluhráč Michal Nevyhoštěný s 15 góly, třetím do party je trutnov-
ský Michal Šimoníček se 14 úspěchy.

Nová Paka má dvojité zastoupení i v kategorii nahrávačů. František 
Hnik nasbíral 22 nahrávek, Jan Kotyza 20 asistencí a na bronzovém 
stupínku je zástupce našeho klubu. Jiří Bucek vypracoval 19 gólo-
vých nahrávek.

Co se týká bilance trestů, zatím nejvíce času na trestné lavici vyse-
děl Matěj Klust s 53 trestnými minutami. Druhým v pořadí je Mar-
tin Franc - 36 minut a třetí Jaroslav Dvořák nastřádal 16 trestných 
minut.

Nezapomeneme ani na naše maskované muže v brance. Do os-
trých bojů zatím naskočili čtyři hráči: Josef Čáp, Zdeněk Biegl, Vla-
dimír Vik a Marcel Gazizov. 

Na závěr se ještě podíváme na návštěvnost. Na stadion ve Dvoře 
Králové si dle zápisů o utkání našlo cestu celkem 1 241 diváků, což 
znamená průměr 177 diváků na utkání. V rámci Královéhradeckého 
kraje nám patří 3. místo, před námi je Trutnov (průměr 214 divá-
ků) a Nová Paka (194 diváků na zápas). Pokud započteme i týmy 
z Pardubicka, patří nám 7. místo, což je vzhledem k okolnostem 
(rekonstrukce domácího stadionu) velmi lichotivé.  

starším ročníkem a sáhl si na medaile ve všech startech (5x zlato,
1x stříbro). Anna s Borisem to měli těžší, protože byli vyhlašo-
vání s o rok staršími. I přesto si vedli skvěle. Anna 3x 9. místo, 
1x 7. místo, Boris 3x 6. místo, 1x 5. místo, 2x 4. místo. Všem plavcům 
moc gratulujeme a přejeme mnoho zdraví, sil a pozitivní motivace 
do dalších závodních dní.

Renata Šmejkalová, trenérka

Základní část soutěže je tedy za námi a již nezbývá nic více, než 
vás všechny pozvat na zápasy následující nadstavbové části, které 
naleznete v pozvánce i s místy a časy jednotlivých utkání. 
Můžeme se těšit na mnoho atraktivních soupeřů a věříme, že opět 
i velké množství diváků!     
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Rozloučení se zesnulými
V září a říjnu 2022 z našich řad odešli

Aleš Balcar, Milan Baškovský, Zdenka Bednářová, Irena Bucharová, Jaroslav Čuba, Jana Faltová, Milan Gavlák, Gavril Globenko 
Jana Hamanová, Libor Kalivoda, Hana Marková, Helena Meisnerová, Ladislav Němec, Věra Papežová, Jan Serbousek 

Marie Skalická, Pavel Štencl, Gisela Štěpová, Josef Vacek, Jan Vavera
Čest jejich památce!

Klub českých turistů / Program prosinec 2022

10. 12. 2022
advent - Plzeň

Zájezd na adventní trhy a exkurzi s ochutnávkou vín v Bohemia Sekt.
Vedoucí S. Novotná, M. Vávrová.

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

čtvrtek 1. 12. 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině 
Těšíme se na vánoční besídku, kterou pro nás připravily děti 
ze ZŠ Krčín – „Notičky a dramatický kroužek“.
Úterý 6. 12. 2022 - setkání ve 14.30 h. v kině
Budeme promítat fi lm „Po čem muži touží 2“.
čtvrtek 8. 12. 2022 - setkání ve 14.30 h. v kině
Dnes si zhotovíme vánoční výzdobu pod vedením paní Kmo-
níčkové, potřebný materiál nám připraví, přineste si jen svíč-
ky, které budete chtít použít, poplatek 100 Kč.                             
čtvrtek 15. 12. 2022 – setkání ve 14.00 h. u muzea na Husově 
náměstí
Máme zajištěnou společnou prohlídku – „Výstava betlémů“.

čtvrtek 22. 12. 2022 – setkání ve 14.30 h. v kině
Můžete se těšit na předvánoční posezení s ochutnávkou cuk-
roví, vánočního    punče a zpívání koled za doprovodu Pavly 
Potůčkové.
čtvrtek 29. 12. 2022 – setkání ve 12.00 h. v retauraci U Drašnarů
Zveme vás na rozloučení s rokem 2022 do naší oblíbené re-
staurace U Drašnarů, přihlášky v Klubu seniorů.

VŠEM SENIORŮM PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2023!
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, SLEDUJTE VÝVĚSKY A NOVO-
MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ!  

ZA KLUB SENIORŮ ZDRAVÍ VĚRA MIMROVÁ         

V říjnu 2022 oslavili svá životní jubilea
70 let

František Švadlenka
MUDr. Eva Hanková

František Vých

75 let
Lidmila Drašnarová

Jaroslava Sochůrková
MUDr. Svatava Olšarová

Ivana Likavcová

80 let 
Jana Mášová

Marie Šimánková

85 let
Danuše Stolínová

91 let
Jiřina Turková

93 let
Čestmír Čermák

94 let 
Drahoslava Hofmanová

95 let
Josef Žid

Dokážeme poradit každému
Pf 2023 

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

PLACENÁ INZERCE
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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.

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

Inspektor kvality  
• Odborné vzdělání s výučním listem nebo maturitou
• Znalost AJ v úrovni B2 

Administrativní pracovník vývoje  
• Technické vzdělání • Pružná pracovní doba • Znalost AJ
v úrovni B1 

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.

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

Inspektor kvality  
• Odborné vzdělání s výučním listem nebo maturitou
• Znalost AJ v úrovni B2 

Administrativní pracovník vývoje  
• Technické vzdělání • Pružná pracovní doba • Znalost AJ
v úrovni B1 

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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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,
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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.
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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

Rezidence Nerudovka byla oceněna v krajské soutěži 
stavba roku 2022 

V pondělí 21. listopadu proběhlo v královéhradeckém hotelu Tere-
ziánský dvůr vyhlášení vítězů oceněných v rámci prestižní soutěže 
„Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022“, konané pod záštitou 
hejtmana Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v. v. 
Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost 
s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním 
v Královéhradeckém kraji a ocenit nejpovedenější stavební návrhy 
a realizace v celém kraji.
Nové Město nad Metují mělo po delší době zástupce mezi nomi-
novanými stavbami, konkrétně „Rezidenci Nerudovka“, jež vznik-
la v proluce stávající zástavby, v prostoru mezi ulicemi Nerudova 

a T. G. Masaryka. Komplex budov představují čtyři městské domy, 
mezi něž je vhodně zasazena kavárna. Autorem návrhu je novo-
městský rodák, autorizovaný architekt Ing. Lubomír Dědek.
Rezidence Nerudovka nejenže byla stavbou nominovanou, ale sta-
la se i jedním z vítězů soutěže, když získala čestné uznání v kate-
gorii pozemní stavby, jež porota zdůvodnila kromě jiného takto: 
„Komisi zaujalo zejména nenásilné včlenění objektů do stávající 
zástavby a řešení výškových rozdílů mezi jednotlivými objekty. Zá-
roveň komise ocenila i velmi kvalitní řemeslné provedení budov.“
Je vidět, že zajímavé stavby vznikaly v Novém Městě nad Metují 
nejen v dobách minulých, ale že město má potenciál, aby zde vzni-
kaly unikátní a širokou i odbornou veřejností oceňované objekty 
i v současnosti a věřme, že i v časech budoucích. 

Jiří Škoda



Vítání občánků v roce 2023
Město Nové Město nad Metují zve všechny své nové občánky ke slavnostnímu vítání, které probíhá formou slavnostního aktu 
v 1. patře budovy Základní umělecké školy, Husovo náměstí 1209, Nové Město nad Metují a je příjemným zážitkem pro rodiče 
i další příbuzné vítaných dětí.
Vítání občánků není povinnost, takže je na rodičích, jestli se jej zúčastní. Jedná se spíše o neformální obřad, kdy je vaše děťátko 
přivítáno jako nový člen města, kde máte trvalý pobyt. Akce je určena všem novorozencům s trvalým bydlištěm v Novém Městě 
nad Metují. S sebou nepotřebujete žádné úřední dokumenty.
Délka obřadu je cca 30 min a noví občánci dostávají z rukou zástupců vedení města drobný dárek a kytičku pro maminku. Při obřa-
du je zajištěn hudební doprovod na varhany, (klavír), housle ev. zpěv. Vzhledem k povaze obřadu je akce vhodná pouze pro dítě do 
1 roku.
Během obřadu je povoleno fotografovat a pořizovat videozáznam vlastními prostředky pouze pro soukromou potřebu rodiny, 
jehož dítě se obřadu účastní. Předpokládá se dodržení základních norem společenského chování při slavnostním aktu. (Vstup do 
sálu je volný pro nejbližší členy rodiny a příbuzné.)
Termíny nejsou pevně stanoveny, vše se odvíjí od aktuálního počtu přihlášených dětí. Pevně je stanoven pouze den, a to sobota 
dopoledne. Rodiče přihlášených děti obdrží pozvánku e-mailem nebo poštou.

V případě zájmu o uvítání občánků je nutné vyplnit přihlášku a zaslat ji elektronicky na e-mail kantova@novemestonm.cz, 
případně osobně odevzdat na podatelně úřadu nebo poštou na adresu:

městský úřad Nové město nad metují
matrika

náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

Pro další informace kontaktujte Odbor správní, Oddělení vnitřních věcí, matrika, Kateřinu Kantovou, tel. 491 419 621, 
kantova@novemestonm.cz. Těšíme se na Vás.

Pf 2023)) )) )) )) ))))

dárkové poukazy
vánoční edice zrnkových káv
novoroční oplatky
drobné dárky a dětské knížky
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Vánoční prohlídky zámku

Adventní trhy

Vánoční zastavení ZUŠky s Tanečním   

                          Divadlem Honzy Pokusila

Adventní varhanní koncert Jiřího Tymla

Mikulášská besídka TJ Sport pro všechny

2. advent se ZŠ Krčín

Vánoční vyrábění v knihovně
Mikuláš Na zámečku

Vánoční prohlídky zámku

Adventní trhy

Prodej vánočních stromků
Vánoční benefiční koncert 

                       Archi con Brio a Sboreček 

Barokní roráte

3. advent- živý betlém ZUŠ, Fukanec

Novoměstský vánoční salát

Adventní trhy

Vánoční koncert ZUŠ B. Smetany

4. advent - Lenka Pavlíčková a Eliška

Komedie o narození - Nodivse & Kácov

Vánoční prohlídky 

Dětský silvestr

30. 11.-2. 12.

1.- 2.  12

2. 12.

 
3. 12.

4. 12.

4. 12.

5. - 10. 12

7. 12.

7. - 11. 12.

8. - 9. 12.

8. - 16. 12.

9. 12.

 

10. 12.

11. 12.

 15. 12.

15. - 16. 12.

16. 12.

18. 12.

18. 12.

27.-28. 12.

31. 12.

Novoměstský zámek

Merkur Husovo nám.

Sokolovna

 
Kostel Nejsvětější Trojice

Sokolovna

Husovo nám.

Městská knihovna

Mateřské centrum

Novoměstský zámek

Merkur Husovo nám.

nádvoří zámku

Novoměstský zámek

 
Klášterní kostel NMNM

Husovo nám.

terasa Kina 70

Merkur Husovo nám.

Sokolovna

Husovo nám.

Sokolovna

Novoměstský zámek

Husovo náměstí

 11:00 | 13:00 | 15:00

9:00 - 17:00

18:00

 
17:00

15:00

16:30

 
9:00

11:00 | 13:00 | 15:00

9:00 - 17:00

 

17:00

 
18:00

16:30

17:00

16:00

9:00 - 17:00

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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