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Děkujeme Vám za přízeň v letošním roce. 

Přejeme vše nejlepší do nového roku 2023

Městská galerie Zázvorka – Nové Město nad Metují

Budeme se těšit na další setkání při otevření výstavy 
akademického malíře Vladimíra Suchánka 19. 1. 2023.
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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
Milí Novoměšťáci,
čas letí jako bláznivý. Každý si to připouš-
tíme a také uvědomujeme jinak. My, kteří 
jsme již na pomyslné cestě života déle, pak 
s daleko větší intenzitou, než když nám bylo 
dvacet či třicet a vše se zdálo „tak daleko“. 
Uvědomuji si, jako by to bylo včera, jak se 
na počátku devadesátých let začalo mluvit 
o blížícím se novém tisíciletí. Tehdy jsem 
si párkrát odpočítal, kolik že mi to v tom 
roce 2000 vlastně bude roků, a přišlo mi to 
jako dost „špatné“ číslo – a především jako 
zbytečná úvaha. No a od roku 2000 rychle 
uteklo jen pár let...  a všichni jsme právě 
vstoupili do nového roku 2023.
Proto mi dovolte, abych Vám všem, obyva-
telům Nového Města, Krčína, Spů a Vrcho-
vin popřál do nového roku hlavně dobré  
a pevné zdraví. A také sílu se o sebe  
a o své zdraví alespoň trochu starat. Pro-
tože, když nebudeme v dobré kondici, tak 
nebudeme mít možnosti a schopnosti po-
máhat lidem kolem sebe, tedy svým nej-
bližším, přátelům, kamarádům a těm, kteří 
se z jakéhokoli důvodu o sebe nemohou 
zcela postarat sami…
O Vánocích se obvykle bilancuje, po no-
vém roce již zase plánuje… Dovoluji si tedy 
využít této příležitosti a v prvních dnech 
nového roku Vás seznámit s tím, k jakým 
změnám dojde na úřadě v personálních 

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám sdělil, co se událo za 
další měsíc mého působení ve funkci sta-
rosty. Asi nejzásadnější věcí je schválení 
rozpočtu města na rok 2023. Ten byl schvá-
len v úterý 20. prosince 2022 na zasedání 
Zastupitelstva města. 
V návrhu rozpočtu, který byl vyvěšen na 
úřední desce města, byly zařazeny význam-
né investiční položky, například projektové 
dokumentace a přípravné fáze rekonstruk-
ce Kina 70 a Letního areálu Metuje, přípra-
va lokality bývalých kasáren, projektová 
dokumentace včetně realizace fotovoltaic-
kých elektráren na vytipovaných městských 
budovách a nákup elektronického hlasova-
cího zařízení, díky kterému budou jednání 
Zastupitelstva města transparentní a pře-
hledné – a ještě řada dalších projektů.
Pro Vás, čtenáře Novoměstského zpravo-
daje, mám v této souvislosti dobré zprávy. 
Naším cílem je dostat informace o dění ve 
městě blíže k našim spoluobčanům, a pro-
to byla do rozpočtu dána vyšší částka na 
tvorbu zpravodaje a je v plánu dávat jej 
zdarma do každé schránky v Novém Měs-
tě nad Metují, Krčíně, Vrchovinách i Spech. 
Pracujeme také na změně grafické přehled-
nosti jednotlivých čísel. Spuštění všech 
těchto novinek plánujeme přibližně od  

otázkách. Omezím se jen na dvě největší 
změny, o to jsou ale důležitější.
Tak za prvé – od září 2023 budeme mít no-
vého tajemníka úřadu. To je jednoznačně 
změna největší. Tajemník je významnou 
personou každého úřadu, v našem případě 

2. čtvrtletí roku 2023 a doufáme, že se Vám 
budou líbit. 
Proběhla také návštěva dvou našich part-
nerských měst. Na začátku prosince jsem 
navštívil město Hilden, kde jsme se sta-
rostou Clausem Pommerem po vzájemném 
seznámení prodiskutovali mnohá témata 

jistě i osobou velmi zkušenou a výraznou. 
Pan Bc. Petr Tyč odejde v příštím roce do 
penze po více než dvaceti letech práce pro 
město, a za to je třeba mu poděkovat. Spo-
lečně na jaře připravíme výběrové řízení 
na jeho nástupce a pak v klidnějších let-
ních měsících proběhne důkladné předání 
funkce. Všichni věříme, že získáme do klíčo-
vého týmu „vedení města & tajemník“ no-
vou a kvalitní energii pro náročnou službu 
Vám spoluobčanům a k naplňování našich 
společných cílů v rozvoji města.
Jen o kousek menší zodpovědnost ve měs-
tě (než tajemník) má vedoucí technických 
služeb. Co se týče každodenního „skládání 
účtů“ občanům, tak jednoznačně největší. 
Zde se i pan Miroslav Trojan rozhodl po 
dvaceti sedmi!! letech služby městu strávit 
více času právě tou péčí o sebe a nejbliž-
ší. I Mirkovi děkujeme, a to moc. Jsme také 
rádi, že přislíbil pomoci svému nástupci se 
zapracováním tak, abychom byli všichni 
spokojeni. U vedoucího technických služeb 
dojde ke změně již od února, podrobnější 
informace budeme sdílet v průběhu měsí-
ce ledna.
Na závěr přeji ještě jednou hodně zdraví, 
štěstí, nezdolný optimismus a mír (nejen) 
v duši.

Aleš Vrátný 
místostarosta

ke spolupráci, na kterou můžeme navázat 
a dále ji prohloubit. Součástí návštěvy byla 
i účast na Galakoncertu pro Unicef, jeho 
výtěžek byl věnován na dobročinné úče-
ly a vystoupilo zde čtyřiadvacet umělců  
a hudebních těles. Poslední adventní ví-
kend jsme navštívili spolu s místostarostou 
druhé partnerské město v Polsku – Duszni-
ki-Zdrój. Byli jsme pozváni na akci „Česko – 
polské vánoční tradice“. Akce se zúčastnili 
také návštěvníci z našeho města, pro které 
byly vypraveny speciální autobusové linky 
zdarma. V rámci odpoledního programu 
kazatel Církve bratrské pan Jakub Škarvan 
prezentoval české vánoční zvyky a společ-
ně jsme si zazpívali české koledy, za což 
bych chtěl všem ještě jednou poděkovat!
Na závěr bych chtěl všem obyvatelům na-
šeho města popřát, abychom se k sobě 
navzájem dokázali chovat s respektem  
a porozuměním. A abychom celý rok prožili 
v okruhu lidí nám blízkých – a až budeme 
na konci roku opět bilancovat a hodnotit 
rok uplynulý, tak aby vzpomínky příjemné 
převládaly nad těmi negativními. Do nové-
ho roku 2023 přeji všem občanům Nového 
Města nad Metují jen to nejlepší, pevné 
zdraví a spokojenost.

Milan Slavík
starosta

Aleš Vrátný
místostarosta

Milan Slavík
starosta
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky lednového čísla Novoměstské-
ho zpravodaje proběhla dvě zasedání Rady 
města Nové Město nad Metují (dále jen 
RM) a jedno zasedání Zastupitelstva města 
Nové Město nad Metují (dále jen ZM).

Rada města č. 2
Zasedání RM proběhlo dne 28. 11. 2022 za 
převážné účasti všech sedmi radních. Pro-
gram jednání obsahoval 43 bodů. Jednání 
trvalo od 13.00 do 18. hodin. 

Finance
» Rm byla seznámena s návrhem rozpočtu 
města na rok 2023 a postupuje ho k projed-
nání na rozpočtovém semináři zastupitelů 
dne 23. 11. 2022.

Rozvoj
» Rm souhlasila s kácením stromů rostou-
cích mimo les: 5 ks topolů - Populus x ca-
nadensis na p. p. č. 658/48, k. ú. Nové Město 
nad Metují, které se nacházejí na obvodu 
Parku Březinky z důvodu špatné vitality  
a kolize se stavbou a provedením náhradní 
výsadby v Parku Březinky a p. p. č. 658/48, 
k. ú. Nové Město nad Metují 2 ks Dubu zim-
ního - Quercus petraea ve velikosti 16-18 
cm s balem a 1 ks dřezovce trojtrnného - 
Gleditsia triacanthos ve velikosti 16-18 cm  
s balem, které budou umístěny dle vytyčo-
vacího a osazovacího plánu stromů - Revi-
talizace parku veřejné zeleně - Park Březin-
ky, Nové Město nad Metují.

Školství, kultura a sport
» Rm souhlasila se zařazením investičních 
záměrů: 1. Vědou ke vzdělávání, uměním 
k lidskosti – rekonstrukce čtyř odborných 
učeben školy (přírodopis, zeměpis, výtvar-
ná výchova, hudební výchova). 2. Záze-
mí školní družiny – obnova vybavení čtyř 
oddělení školní družiny a školního klubu, 
Základní školy Nové Město nad Metují, Ko-
menského 15, okres Náchod do Strategic-
kého rámce MAP III Novoměstsko.
» Rm schválila přechod na variantu zvý-
šení tisku Novoměstského zpravodaje na 
počet 3700 ks a jeho rozdávání občanům 
zdarma s distribucí do poštovních schrá-
nek. V tomto duchu RM uložila vypsat výbě-
rové řízení na období 2023-2024 a předložit 
jeho zadání ke schválení v RM 4.
» Rm souhlasila s podáním žádosti z do-
tačního programu Královéhradeckého kra-
je 23KPG01 - Podpora kulturních aktivit na 
akci Dny evropského dědictví 2023.

Různé
» Rm schválila obřadní dny pro uzavírání 

manželství před Městským úřadem Nové 
Město nad Metují v roce 2023 v obřadní síni 
Základní umělecké školy Bedřicha Smeta-
ny, Husovo náměstí č. p. 1209 a v obřadní 
síni zámku rodiny Bartoň-Dobenín, Husovo 
náměstí č. p. 1201. RM zároveň stanoví, že 
se svatební obřady budou konat v obřad-
ních dnech v čase od 10.00 do 15.00 hodin 
a neoddává se ve státní svátek a v neděli.
» Rm vzala na vědomí Zápis č. 5/2022 z jed-
nání Komise rozmisťovací ze dne 25.10.2022 
s rozhodnutím o obsazení 3 míst na Domo-
vě pro seniory Oáza a Zápis č. 6/2022 z jed-
nání Komise rozmisťovací ze dne 02.11.2022 
s rozhodnutím o obsazení 1 místa na Do-
mově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 
v Novém Městě nad Metují.
» Rm schválila zahraniční cestu (a s tím 
spojenou úhradu cestovních výloh vč. po-
jištění) pana starosty Ing. M. Slavíka, jeho 
manželky a dále rovněž tlumočnice V. Pro-
kýškové do partnerského města Hilden ve 
dnech 2. 12. - 4. 12. 2022 za účelem upevně-
ní partnerství a projednání další spoluprá-
ce v následujících letech.
» Rm vzala na vědomí informace o speci-
fickém obsazení některých komisí RM.

diskuze
» Rm uložila ST jednat se zástupci ŘSD, ÚS 
KHK a s projektantem rekonstrukce komu-
nikace a chodníku v ul. U Zázvorky o mož-
nostech její realizace.

Rada města č. 3
Zasedání RM proběhlo dne 14. 11. 2022 za 
účasti pěti radních. Program jednání obsa-
hoval 24 bodů. Jednání trvalo od 13.00 do 
18.50 hodin. 

Finance
» Rm souhlasila s návrhem rozpočtu měs-
ta Nové Město nad Metují na rok 2023  
a ve smyslu zákonných předpisů uložila OF 
návrh rozpočtu na rok 2023 takto zveřejnit  
a předložit ke schválení v ZM.

majetkoprávní úkony
» Rm schválila Pravidla pro nakládání  
s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové 
Město nad Metují (kromě darování a nájmu 
bytu a nebytových prostor) č. 4/2022 s účin-
ností ode dne 01. 12. 2022.
» Rm uložila OSN zajistit, ve spolupráci 
s PRAV, přípravu záměru zveřejnění pod-
statné změny smlouvy o nájmu areálu LDT 
Pavlátova louka, sepsané mezi městem 
Nové Město nad Metují, náměstí Republi-
ky 6, Nové Město nad Metují a pí Alicí Fris-
chovou, Kpt. Jaroše 108, Nové Město nad 
Metují, IČO: 65582101, spočívající v úpravě 
stanovení ročního nájemného na částku 
115.240 Kč + roční inflace a úpravě částky 

na povinné investice (udržovací práce pro-
váděné nájemcem) ve výši 50.000 Kč/ rok v 
areálu LDT Pavlátova louka s účinností ode 
dne 01.01.2023.

Rozvoj
» Rm byla seznámena s materiály, které 
se týkají Zásad spolupráce mezi městem 
a developerem a podklady z CzechInvestu 
ohledně dalšího postupu přípravy území 
lokality Kasárna pro budoucí investory. RM 
uložila ST zahájit práce na konceptu rozvo-
je města ve spolupráci s Komisí pro výstav-
bu a rozvoj.
» Rm schválila smlouvu č. 557/B1/2022  
o poskytnutí finančních prostředků z roz-
počtu Státního fondu dopravní infrastruk-
tury (SFDI) na rok 2022 na akci Stavební 
úpravy chodníků v ul. Nádražní, Nové Měs-
to nad Metují mezi městem Nové Město 
nad Metují a Státním fondem dopravní in-
frastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 
Praha 9.
» Rm souhlasila se stavbou víceúčelového 
plážového hřiště na p. p. č. 863 a 665, k. ú. 
Nové Město nad Metují, v areálu Sokolovny 
za předpokladu splnění následujících pod-
mínek: stavba víceúčelového plážového 
hřiště, včetně elektropřípojky, vodovodní 
přípojky, oplocení a skladových kontej-
nerů, bude provedena dle předložené PD 
zpracované panem Milošem Vondřejcem, 
Havlíčkova 157, Nové Město nad Metují. Sta-
vebník se zavazuje, že při zřizování, užívání, 
opravách a údržbě stavby, bude co nejvíce 
šetřit práva vlastníků okolních pozemků. 
Stavebník je povinen řídit se Obecně zá-
vaznou vyhláškou města Nové Město nad 
Metují č. 2/2012 o regulaci hlučných čin-
ností ve městě. Stavebník je povinen stav-
bu geodeticky zaměřit a řídit se tak Obec-
ně závaznou vyhláškou města Nové Město 
nad Metují č. 4/2016 o vedení technické 
mapy města a navazující Provozní doku-
mentací technické mapy města (dále jen 
DTMM), zveřejněné v dokumentech města 
na HYPERLINK „http://www.novemestonm.
cz“www.novemestonm.cz. DTMM pro město 
zajišťuje Geodézie Náchod s.r.o. RM pově-
řila starostu pokračováním v jednání se 
zástupci Tělocvičné jednoty Sokol Nové 
Město nad Metují, Tyršovo náměstí 365, 549 
01 Nové Město nad Metují, o spolupráci na 
propojení areálu Sokolovny s ul. Přibyslav-
skou a Pekelskou a řešením parkování ne-
jen pro návštěvníky areálu Sokolovny.

Školství, kultura a sport
» Rm souhlasila s podáním žádosti a rea-
lizací projektu Mateřské školy, Nové Měs-
to nad Metují, Na Františku 845, Šablony 
I - financovaného z Operačního programu 
Jan Amos Komenský a s finanční podporou 

r a d n i c e  i n f o r m u j e
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projektu 570.000 Kč. Projekt bude realizo-
ván v období ode dne 01.03.2023 do dne 
28.02.2025.
» Rm souhlasila s uzavřením Městské 
knihovny Nové Město nad Metují pro veřej-
nost ve dnech 23.12.2022 až 31.12.2022.
•	 RM	 souhlasila	 s	 tím,	 aby	 Městské	 mu- 
zeum Nové Město nad Metují podalo žá-
dost o grant z dotačního programu KHK na 
rok 2023 „Podpora činnosti muzeí a gale-
rií“, který bude využit na rozšíření muzejní 
expozice Novoměstský měšťanský betlém.

Různé
» Rm vzala na vědomí vzdání se funkce  
p. Miroslava Trojana, vedoucího Odboru 
technických služeb, ke dni 31.01.2023.
» Rm jmenovala předsedy jednotlivých 
komisí Rady města Nové Město nad Metují  
a členy těchto komisí. RM ukládá ST pro-
vést písemné jmenování předsedů i jed-
notlivých členů komisí a zabezpečit zve-
řejnění všech komisí, vč. jejich obsazení na 
webových stránkách města.

Zastupitelstvo města č. 2
Zasedání ZM proběhlo dne 24. listopadu 
2022 za převážné účasti 20 zastupitelů. Jed-
nání se konalo v Kině 70 od 16.00 do 17.30 
hodin a na programu bylo 17 bodů.

Finance
» Zm schválilo v případě souběhu výkonu 
více funkcí měsíční odměny neuvolněných 
členů zastupitelstva ode dne 01.12.2022 
takto:
(pozn. měsíční odměna = souhrn měsíčních 
odměn za výkon jednotlivých funkcí)
» člena rady a předsedy výboru nebo byto-
vé komise ve výši 4.900 Kč,
» člena rady a zároveň člena bytové komise 
nebo komise SPOZ ve výši 4.700 Kč,
» člena zastupitelstva a zároveň předsedy 
výboru nebo bytové komise ve výši 1.800 
Kč,
» člena zastupitelstva a zároveň člena 
bytové komise nebo komise SPOZ ve výši 
1.600 Kč,
» členovi zastupitelstva obce, který je 
oprávněn k přijímání projevu vůle snou-
benců, že spolu vstupují do manželství ve 
výši 500 Kč měsíčně.
» Zm schválilo peněžité plnění předsedům 
Osadních výborů, kteří nejsou členy zastu-

pitelstva města, měsíčně odměnu ve výši 
500 Kč. ZM schválilo peněžité plnění před-
sedovi Komise bytové, který není členem 
zastupitelstva města, a to čtvrtletně ve výši 
400 Kč za účast na každém jednání, peně-
žitá plnění členům Komise bytové, kteří ne-
jsou členy zastupitelstva města, čtvrtletně 
ve výši 200 Kč za účast na každém jednání. 
ZM schválilo peněžitá plnění členům SPOZ, 
kteří nejsou členy zastupitelstva města, 
měsíčně za vedení obřadu SPOZ, za první 
obřad v jednom obřadním dnu 600 Kč, za 
každý další obřad 300 Kč a odměny za účast 
a pomoc při obřadech SPOZ za první obřad 
v jednom obřadním dnu 400 Kč a za každý 
další obřad 200 Kč.
» Zm schválilo navýšení dotace z rozpočtu 
města na rok 2022 o 200 tis. Kč pro CENT-
RUM NAJÁDA, s. r. o., na zvýšené náklady za 
energie a pověřuje ST podpisem smlouvy 
se žadatelem zpracované dle platné vzoro-
vé smlouvy o poskytnutí dotace.

Rozvoj
» Zm schválilo pana Ing. Milana Slavíka do 
funkce určeného zastupitele pro územní 
plánování pro volební období 2022 - 2026.

Různé
» Zm schválilo pro volební období 2022 - 
2026 zastoupení města v orgánech obchod-
ních společností, kde má město majetkový 
podíl, a dále schvaluje pro stejné období  
i osoby, které město zastupují na valných 
hromadách těchto společností, a to vč. ná-
hradníků takto: Vodovody a kanalizace Ná-
chod, a. s.: do představenstva Ing. Milan 
Slavík a jako zástupce města na valných 
hromadách Ing. Aleš Vrátný, náhradníkem 
za něj Ing. Milan Slavík s tím, že ke změně 
zastoupení města v představenstvu dojde 
na nejbližším zasedání valné hromady spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
» Zm schválilo pro volební období 2022 - 
2026 zastoupení města v orgánech obchod-
ních společností, kde má město majetkový 
podíl, a dále schvaluje pro stejné období 
i osoby, které město zastupují na valných 
hromadách těchto společností, a to vč. 
náhradníků, takto: Společnost Horní Labe,  
a. s.: do představenstva Ing. Aleš Vrátný  
a do dozorčí rady Ing. Milan Slavík, jako 
zástupce na valných hromadách Ing. Aleš 
Vrátný a náhradník Ing. Milan Slavík s tím, 

že ke změně zastoupení města v dozorčí 
radě a představenstvu dojde na nejbližším 
zasedání valné hromady Společnosti Horní 
Labe, a. s.
» Zm zvolilo pro volební období 2022  
- 2026 pana Ing. Zdeňka Slavíka jako před-
sedu Osadního výboru Krčín a jako členy: 
Ing. et Ing. Pavla Dostála, pí Irenu Voříško-
vou, p. Jaroslava Červinku, pí Jiřinu Grymo-
vou, p. Petra Kubištu a Ing. Ondřeje Slavíka. 
ZM uložilo TAJ zajistit předání jmenovacích 
dekretů zvolenému předsedovi a členům 
Osadního výboru Krčín pro volební období 
2022 - 2026.
» Zm zvolilo pro volební období 2022 - 
2026 paní Mgr. Ilonu Hovorkovou jako před-
sedkyni Osadního výboru Spy a jako členy: 
p. Miroslava Alta, Ing., Iva Dvořáka, CSc., 
Ing. Ladislava Horčičku, pí Jitku Holčíkovou, 
Ing. Jiřího Pohla, pí Bohumilu Uhlířovou,  
p. Jiřího Šmídu a pí Janu Švecovou. ZM ulo-
žilo TAJ zajistit předání jmenovacích dekre-
tů zvolené předsedkyni a členům Osadního 
výboru Spy pro volební období 2022 - 2026.
» Zm zvolilo pro volební období 2022  
- 2026 paní Ing. Kateřinu Schneiderovou 
jako předsedkyni Osadního výboru Vrcho-
viny a jako členy: pí Ludmilu Horákovou, 
Mgr. Radka Schneidera, p. Miroslava Jaro-
límka, p. Milana Horáčka a p. Vlastislava 
Horáčka. ZM uložilo TAJ zajistit předání 
jmenovacích dekretů zvolené předsedkyni 
a členům Osadního výboru Vrchoviny pro 
volební období 2022 - 2026.
» Zm schválilo následující vyvěšení vlajek 
ve městě: stožáry u Rychty - vlajky EU, ČR  
a Ukrajiny a na radnici pak vlajky ČR a města.

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

(EK)

setkání starostů Královéhradeckého kraje
man a radní, včetně jejich gescí. Dále byly prezentovány plány kra-
je do budoucna, zejména v oblasti investic. 
V neposlední řadě bylo setkání společenskou událostí, při které 
mohli starostové navázat kontakty mezi sebou, s představiteli kra-
je ale i s úředníky krajského úřadu.

Michaela Mináriková

V úterý 15. listopadu se starosta města Milan Slavík zúčastnil se-
tkání starostů obcí Královéhradeckého kraje, které připravil Králo-
véhradecký kraj v čele s hejtmanem Martinem Červíčkem. V rámci 
setkání byli starostové seznámeni se strukturou krajského úřadu 
a jednotlivými odbory a procesy, které v rámci úřadu fungují. Sta-
rostům se také představilo vedení Královéhradeckého kraje – hejt-
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veřejnost rozhodla o vítězném díle na novoročenku města 2023

starosta města navštívil naše partnerské město Hilden

Na novoměstské letiště se nově projdete třešňovou alejí

Od úterý 15. listopadu probíhalo na facebookovém a instagramovém profi lu města veřejné hlasování, ve kterém 
měli uživatelé vybrat z fotografi í a výtvarných děl žáků novoměstských základních škol, ZUŠ B. Smetany a DDM 
Stonožka práci, která bude zdobit letošní novoročenku města. Hlasování skončilo v neděli 20. listopadu 2022 ve 
20.00 hod.  Bylo velice zajímavé sledovat vývoj hlasování na obou sociálních sítích – průběh i výsledky byly zcela 
odlišné. Po sečtení všech hlasů zvítězilo výtvarné dílo Honzy Hanuše ze 6.B ZŠ Krčín – koláž z renesančních štítů 
(vlaštovčích ocásků) na zasněženém modrém nebi. Na druhém místě se umístila fotografi e zasněženého údolí 
řeky Metuje a Rezecké ulice a jako třetí v pořadí veřejnost zvolila opět koláž – tady je však na zasněženém, tmavě 
modrém nebi vyobrazen novoměstský zámek.

Všem třem autorům gratulujeme a máme velkou radost z výsledné podoby PF 2023.

Michaela Mináriková

v Hildenu jako velmi přínosnou a hodnotnou. „Od našich partnerů 
se můžeme v mnohém inspirovat a rýsuje se mnoho rovin spolu-
práce, kterou bychom měli nadále prohlubovat. Je velice důležité, 
aby vzájemné návštěvy mezi městy pokračovaly a byly dostupné 
co nejširšímu okruhu zástupců města. Již nyní se těším na někte-
ré plánované kulturní akce v Novém Městě nad Metují, na kterých 
budeme moci pro změnu přivítat představitele Hildenu.“ řekl sta-
rosta Milan Slavík.

Michaela Mináriková

o víkendu 2. – 4. prosince 2022
Již páteční odlet, který zpozdila večerní sněhová vánice na letiš-
ti, naznačoval, že přes zejména společenský význam návštěvy, se 
bude jednat o náročnou cestu. Na letišti byl starosta Milan Slavík 
i s manželkou přivítán starostou Hildenu panem Clausem Pomme-
rem. Do Hildenu se však dostali až v sobotu v brzkých ranních ho-
dinách, přičemž hned ráno následovala prohlídka města. Navštívili 
historické centrum města, prohlédli si starou i novou radnici a na 
té současné byli potom ofi ciálně přijati ve starostově kanceláři. 
Po vzájemném seznámení prodiskutovali mnohá témata ke spo-
lupráci, na kterou může nové vedení města navázat a dále ji pro-
hloubit. Vzhledem k tomu, že se schůzky zúčastnil i místostarosta 
Hildenu a předseda hildenského partnerského výboru Norbert 
Schreier a vedoucí v oblasti kultury, školství a sportu, sociálních 
služeb a integrace uprchlíků pan Soenke Eichner, mohli si před-
stavitelé obou měst vyměnit cenné zkušenosti a nastínit možné 
oblasti spolupráce do budoucnosti. Nabízí se tak například oblast 
kultury, sportu, spolupráce mezi spolky nebo zapojení dětí.  
Sobotní večer potom patřil Galakoncertu pro Unicef. Na pětiho-
dinovém koncertu pro dobročinné účely vystoupilo 24 umělců 
a hudebních těles, kteří tak podpořili ukrajinské děti trpící váleč-
ným konfl iktem. Tato akce světového formátu se mohla konat po 
dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru. V neděli potom 
pokračovalo seznamování s městem, kdy si starosta se svou man-
želkou prohlédli také vzdálenější oblasti Hildenu včetně průmys-
lové zóny. V odpoledních hodinách se potom přesunuli do Düssel-
dorfu, odkud pokračovali zpět do České republiky.
I přes náročný a vyčerpávající program hodnotí starosta návštěvu 

V pátek 9. prosince 2022 začala výsadba třešní podél silnice k letišti – zasazení celkem 37 stromů, pěti různých 
odrůd třešní, se zhostila fi rma Okrasné zahrady arboristika s. r. o. Stromy následně zajistí trojnožkami a pomocí 
pletiva ochrání proti okusu zvěří. Stromkům bude navíc další tři roky věnovat potřebnou péči včetně zálivky, 
aby se se dobře ujaly. Projekt na výsadbu připravila společnost OK zahrady Nový Bydžov.
Do budoucna se tak návštěvníci novoměstského letiště časně z jara dočkají krásně rozkvetlých stromů a na 
přelomu jara a léta potěší zejména děti úroda třešní, které si budou moci natrhat. S ohledem na to, aby byla 
sezóna třešní u letiště co nejdelší, byly zvoleny odrůdy, které plodí v různou dobu – navíc je všech pět odrůd 
ryze českých, a tak by se jim v našich končinách mělo dobře dařit a kolemjdoucím každoročně nabídnou bo-
hatou úrodu třešní.

Michaela Mináriková
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vítání občánků v roce 2023
rem 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 po-
čtu 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 za-
slat ji elektronicky na e-mail: kantova@novemestonm.cz, případ-
ně 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@nove-
mestonm.cz.
Těšíme se na Vás.

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 povinností, 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 ur-
čena 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 zá-
stupců vedení města drobný dárek a kytičku pro maminku. Při ob-
řadu 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 no-

vedení města jednalo s hejtmanem Královéhradeckého kraje
ho štábu v bývalých kasárnách, která úzce souvisí s letos schvále-
nou studií Lokality Kasárna. Jednání se dotklo také snad nejpal-
čivějšího problému Nového Města nad Metují, a tím je tranzitní 
doprava přes naše město. K tomuto tématu bude hned po Novém 
roce svolána schůzka s Ředitelstvím silnic a dálnic Královéhradec-
kého kraje, která by měla nastínit možnosti řešení aktuálně bez-
východné situace. 

Michaela Mináriková

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 ráno navštívil novoměstskou radni-
ci hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček. Přesto, že 
k tomu adventní doba svádí, rozhodně se nejednalo o společen-
skou návštěvu. Schůzka byla od prvních minut ryze pracovní a té-
mat k projednání měli všichni její účastníci více než dost. 
V první řadě bylo potřeba projednat aktuální situaci ukrajinských 
uprchlíků v Novém Městě nad Metují. Vzhledem k blížící se zimě, 
která je neodmyslitelně spojena s poklesem teplot, je nezbyt-
né zajistit maximum možné ubytovací kapacity pro rodiny, které 
k nám přišly a přichází z Ukrajiny. Nadále tedy bude platit, že v No-
vém Městě nad Metují budou v provozu dvě hromadná ubytovací 
zařízení. Bývalý hotel Metuj, jehož majitelem i provozovatelem je 
město a druhým zařízením bude nadále ubytovna Hradčany, jejíž 
budova je v majetku Královéhradeckého kraje a provoz zajišťuje 
Český červený kříž, neboť prioritou kraje stále zůstává zachování 
maximálního možného počtu ubytovacích kapacit pro případné 
další vlny uprchlíků z Ukrajiny. V dlouhodobém výhledu se tedy 
nadále počítá s využitím Hradčan jako ubytovny pro ukrajinské 
maminky s dětmi.
V návaznosti na diskusi o budově ubytovny Hradčany přišla řeč 
také na osud dalších novoměstských budov, které má ve správě 
Královéhradecký kraj – nejaktuálněji budova bývalého generální-

listopad 2022
2. 11. – 09.35 h. - únik plynu v bytovém domě, Nové Město n. Met., ul. ČSA.
8. 11. – 20.09 h. - pátrání po osobě, vodní nádrž Rozkoš.
9. 11. – 10.17 h. - strom nahnutý nad komunikaci, Vrchoviny (směr Náchod).
11. 11. – 06.30 h. - dopravní nehoda os. automobilu a cyklisty, 
Nové Město n. Met. (směr Spy).
15. 11. – 12.35 h. - požár dílny, Nové Město n. Met., ul. Nádražní.  
16. 11. – 09.08 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Březinky.
16. 11. – 15.14 h. - požár os. automobilu po dopravní nehodě, Vrchoviny 
(směr Náchod).  
21. 11. – 07.04 h. - požár rodinného domu, Jestřebí.  
23. 11. – 10.27 h. - únik plynu v bytovém domě, Nové Město n. Met., ul. Malecí.

23. 11. – 12.09 h. - dopravní nehoda, Nové Město n. Met., ul. Leštinská.
25. 11. – 09.57 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met., ul. Nad Stadionem.
27. 11. – 06.52 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného 
externího defi brilátoru, Mezilesí.
27. 11. – 10.02 h. - dopravní nehoda, Vrchoviny (směr Náchod).
30. 11. – 21.48 h. - požár sazí v komíně, Nové Město n. Met., ul. Na Františku.

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

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



6 Novoměstský zpravodaj

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

Zařízení pro odposlech

m ě s t s k á  p o l i c i e  n o v é  m ě s t o  n a d  m e t u j í

tel bytu nereagoval, volat mu na telefon, natož zvonit na domovní 
zvonek nebylo ze strany technika v žádném případě doporučeno. 
Proto si MP na místo vyžádala urgentní zásah hasičů, aby násilně 
otevřeli dveře. Při této činnosti se obyvatel bytu probudil a dve-
ře otevřel, načež se rozhoukaly všechny detekční přístroje, které 
měli zasahující při sobě. Ihned došlo k otevření všech oken v bytě 
a jeho odvětrání. Dle vyjádření technika došlo k zásahu doslova za 
pět minut dvanáct a obyvatel bytu může za svůj život vděčit peč-
livým strážníkům. Teď vás ještě určitě bude zajímat, jak k tomuto 
stavu mohlo dojít… Obyvatel bytu následně vysvětlil, že si to sám 
nedovede vysvětlit, prý při vaření usnul – a jelikož vlastní starý 
spotřebič bez speciální pojistky, tak došlo k úniku plynu do bytu.   
25.11.2022 ve 14:25 hodin došlo k fyzickému napadení mentálně 
postiženého chlapce na autobusovém stanovišti Rychta. Tento 
incident ohlásila škola, na kterou se obrátila matka napadeného 
chlapce, když přišel domů s pláčem a se zkrvaveným nosem. MP 
ihned započala s rozsáhlým vyšetřováním a ze záznamu z měst-
ských kamer vytipovala pachatele. Následně byla zjištěna jeho to-
tožnost a 28.11.2022 bylo provedeno jeho zadržení. Ten se následně 
k činu doznal, avšak protože je ve věku dítěte, byl jeho přestupek 
předán k řešení správnímu orgánu, zároveň byl o situaci vyrozu-
měn specializovaný odbor zabývající se mládeží. Tento případ byl 
i značně medializován a osobně jsem odpovídal i na několik do-
tazů z médií. V tomto případě mě mrzí určitá lhostejnost okolí, 
neboť ze záběrů bylo patrné, že při napadení bylo mnoho lidí 
(i dospělých), ale nikdo, krom jedné slečny, která se nám následně 
přihlásila se svědectvím, napadenému nepomohl, ani nikdo neza-
volal bezpečnostní složky. Toto jednání mě opravdu zarazilo, a to 
i vzhledem k naprostým banalitám, které nám jsou občas hlášeny.
27.11.2022 v 06:52 hodin MP vyjela na žádost zdravotnické záchran-
né služby do obce Mezilesí, kde došlo ke kolapsu staršího muže. 
MP byla na místě jako první a ihned se zapojila do poskytování 
první pomoci. Pacienta si následně převzali zdravotníci a hasiči 
zajistili jeho transport do sanitního vozidla. Tento zásah bohužel 
šťastný konec neměl, pacient druhý den v nemocnici zemřel.
30.11.2022 v 11:18 hodin byla MP informována o vyhlášení pátrání 
po muži, který se mohl pohybovat i v okolí Nového Města nad Me-
tují a měl mít sebevražedné úmysly. Ve 21:07 hodin byla MP upo-
zorněna na muže, který seděl na ulici Komenského a držel se za 
hruď. Jelikož popis odpovídal hledanému, byla o oznámení vyro-
zuměna i PČR. Obě hlídky na místě zajistily nejen muže, ale vedle 

sledované období: 10.11.2022 – 10.12.2022
V tomto období MP řešila celkem 155 událostí. Dopravních pře-
stupků bylo řešeno 70, ostatní přestupky byly zaznamenány 
v 8 případech a PČR jsme předávali 1 trestný čin.
Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
11.11.2022 ve 20:35 hodin byla MP požádána PČR o spoluúčast při 
pronásledování vozidla, jehož osádka se dopustila krádeže v ulici 
Československé armády. Do honičky se zapojilo šest policejních 
vozidel a ujíždějící vozidlo bylo zastaveno ve Spech. Případ je dále 
v šetření PČR.
11.11.2022 ve 21:23 hodin se na MP obrátil řidič vozidla, který uvedl, 
že právě na kruhovém objezdu v ul. T. G. Masaryka srazil hocha na 
koloběžce. Strážníci ihned vyjeli na místo, kde byl nejprve zkont-
rolován stav sraženého hocha, ten byl následně bez povrchových 
zranění předán do péče zdravotnické záchranné služby. MP poté 
v místě provedla standardní úkony, které spočívají v označení 
místa, provedení dechové zkoušky účastníků nehody a zajištění 
dokladů. Jelikož je kruhová křižovatka pod dohledem městských 
kamer, došlo k zajištění i tohoto důkazního materiálu. Celá nehoda 
byla předána k dořešení DI PČR Náchod. 
16.11.2022 v 15:14 hodin vyjela MP na žádost HZS k dopravní neho-
dě na hlavním tahu od Vrchovin na Náchod, kde došlo u odbočky 
na Bražec k dopravní nehodě s následným požárem vozidla. Stráž-
níci ve spolupráci s policisty museli tuto důležitou komunikaci na 
dobu téměř dvou hodin zcela uzavřít.
19.11.2022 ve 22:55 hodin vyjela MP na žádost PČR do zdravotnic-
kého zařízení v ul. T G. Masaryka, kde bylo nutné zajistit pacienta, 
který ohrožoval sebe i zdravotnický personál. Obě hlídky na místě 
zasáhly a pacient byl zajištěn.
21.11.2022 v 07:04 hodin MP vyjela na žádost HZS do obce Jestře-
bí, kde došlo k požáru rodinného domu s podezřením, že starší 
obyvatelka domu je stále uvnitř. Hlídka MP na místo dorazila jako 
první ze zasahujících složek, bohužel přes značné zakouření již ne-
bylo v silách zasahujících strážníků vstoupit do domu a provést zá-
chrannou akci. Do domu mohli vstoupit teprve hasiči se speciální 
výbavou, kteří dorazili vzápětí. Bohužel obyvatelku domu nalezli 
uvnitř již bez známek života.   
22.11.2022 v 19:05 hodin MP zjistila ze záběrů městských kamer, 
že na přechodu u autobusového nádraží Rychta leží a různě se 
pokouší o jakási cvičení – přímo uprostřed komunikace – nějaký 
muž. Strážníci ihned vyrazili na místo, kde zajistili mladšího muže, 
který si touto velmi nebezpečnou zábavou krátil svůj čas. Dále bylo 
zjištěno, že je v podnapilém stavu, neboť nadýchal 2,04 promile al-
koholu v dechu, proto následoval jeho odvoz do Protialkoholní zá-
chytné stanice v Hradci Králové. Jelikož se svým chováním dopustil 
přestupku, tak mu byla udělena i pokuta v maximální výši 2 000 Kč.  
23.11.2022 v 09:15 hodin se na MP obrátil správce jednoho bytové-
ho domu v ul. Malecí, že na chodbě nájemníci cítí plyn. Strážníci 
na místě vše i se správcem zkontrolovali, ale nikdo z aktérů již plyn 
necítil, což bylo dáno i faktem, že na chodbách již došlo k otevření 
oken. Naštěstí se strážníci rozhodli situaci nepodcenit a na místo 
si vyžádali plynařského technika, aby byla provedena důkladnější 
kontrola. Ani tento technik nejprve nezaznamenal na speciálním 
přístroji únik plynu, avšak při těsnějším průchodu okolo jednoho 
z bytů začal přístroj hlásit detekci plynu. Následně, když byl pří-
stroj přiložen těsněji ke dveřím, bylo zaznamenáno, že v bytě se 
nachází vysoká koncentrace plynu. Po tomto zjištění technik ihned 
uzavřel hlavní přívod plynu do celého domu. Na bouchání obyva-

městská policie Nové město nad metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156 (dále mp)
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trochu zvláštní zařízení, které se montuje na kamerové body 
a umožnuje získávat z míst zvukové záznamy. I když jsem zastán-
cem umísťování kamer na důležité křižovatky, nádraží apod., tak 
takovéto zařízení mi již přijde až příliš zasahující do práv a svobod 
člověka. Mohu vás tedy ubezpečit, že nebudu navrhovat jeho poří-
zení do Nového Města nad Metují.
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám za všechny strážníky popřál 
klidný rok 2023 a doufám, že se s námi budete setkávat jen v těch 
lepších případech, jakými jsou zabezpečení průvodu apod. Přesto 
připomínám, že pokud naše služby budete potřebovat, tak se na 
nás neváhejte kdykoli obrátit. 

Miloš Kratěna, vrchní strážník

něho i jeho tašku, kde měl schovaný provaz. Muž byl následně pře-
dán do specializovaného zdravotnického zařízení. 
06.12.2022 v 16:15 hodin MP přijala informaci o nárazu nákladní-
ho vozidla do železničního mostu na Osmě (v letošním roce se již 
jedná o čtvrtý incident). Strážníci ihned místo zabezpečili a o in-
cidentu vyrozuměli jak SŽDC, tak DI PČR Náchod. Dále v místě tři 
hodiny řídili dopravu. 
07.12.2022 v 16:07 hodin MP obdržela informaci, že v jednom 
z domů v ulici Komenského leží na zemi žena. Strážníci na místě 
nalezli starší podnapilou ženu, která měla na hlavě bouli a ústa od 
krve. Ihned jí byla poskytnuta první pomoc a následně přivolána 
zdravotnická záchranná služba, která si ji převzala do péče.
Tentokrát na přiložené fotografi i neuvidíte žádný zásah, ale tak 

infocentru zimní spánek nehrozí
Ačkoliv venku je zima a někteří ještě vzpomínají na radostné vá-
noční období strávené v rodinném kruhu, my už pomalu rozjíždí-
me naše plány na nadcházející turistickou sezónu. Čeká nás tvorba 
nových suvenýrů, aktualizace propagačních materiálů a příprava 
nabídky pro návštěvníky našeho města i jeho obyvatele. Infocen-
trum máme v lednu otevřeno 6 dní v týdnu a jeho součástí je i In-
teraktivní sál Město hodinek, které můžete zdarma navštívit s va-
šimi dětmi. Nadále si můžete u nás vybrat z bohatého sortimentu 
regionálních výrobků, včetně medů, Jeleního loje a několika druhů 
stolních i nástěnných kalendářů na rok 2023. Naleznete v nich fot-
ky našeho města, Orlických hor a Podorlicka, nebo obrázky Jiřího 
Škopka. Stačí si jen vybrat podle vašeho gusta.
Zastavte se u nás, ať už s dotazem nebo pro něco krásného z naše-
ho kraje, rádi vás uvidíme.

Text: Andrea Kecová, Jiří Švanda

K zákravskému vodopádu
turistické značce do Ohnišova, odkud se můžeme svézt autobu-
sem.
Délka trasy: 8 km (tam a zpět) nebo 7,5 km (do Ohnišova).

Text: Jiří Švanda
Foto: Tomáš Menec

Chcete zažít skutečnou zimní romantiku? Počkejte až nasněží, tep-
loty spadnou pod nulu, pořádně se oblečte a vydejte se s námi 
k zákravskému vodopádu.
Vyrazíme z Husova náměstí po červené turistické značce, ve směru 
k ulici Českých bratří. Po cestě si po pravé straně povšimneme kap-
le sv. Jana Nepomuckého, která zásluhou manželů Hojných pro-
chází postupnou rekonstrukcí. Přejdeme Sepský most a stoupáme 
po chodníku vzhůru až ke schodům, které vyjdeme.
Ocitneme se u rozcestníku na Táboře. Stále sledujeme červenou 
turistickou značku až na okraj obce Spy. Zde u prvního domu zahý-
báme doleva a pokračujeme podél Janovského potoka až k Husímu 
krku. U zdejšího odpočívadla si povšimneme studánky v kopci.
Dále sledujeme červenou turistickou značku, procházíme lávka-
mi přes potok a kocháme se zimní přírodou. Brzy po pravé straně 
spatříme stavbu, odpojíme se z cesty a obejdeme ji. Ocitneme se 
u zákravského vodopádu, který se v případě nízkých teplot mění 
v pohádkový ledopád.
Jakmile se dostatečně vynadíváme, vrátíme se zpět k cestě a vy-
jdeme mírný kopeček. Před námi spatříme zákravskou přehradu. 
Zde máme na výběr, kam budou naše kroky směřovat dál. Buď se 
vrátíme stejnou cestou zpátky, nebo pokračujeme dál po červené 



KULTURNÍ PŘEHLED [ LEDEN 2023 ]
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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

Tradiční charitativní akce KČT s vycházkou do okolí našeho 
města. Vycházka směr Sendraž, zde domluveno občerstvení, 
zpět autobusem v 18 hodin. Dobrovolný příspěvek vítán.

tel. 723 270 643

7. 1. – 13 hod. – aut. nádraží Na Rychtě

NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK

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

NA CO SE TĚŠIT?
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
do 30. 1.  Spolu – Eva Jakubcová,
  Dana Ludvíčková (výtvarné fotografie)

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA
do 7. 1. Ze sbírek  (obrazy, kresby a graf. listy)
do 7. 1.  Michal Bořek / výběr z díla
do 31. 1. Biblické postavy  (sochy Ladislava Cimrmana)
19. 1. – 25. 3. Vladimír Suchánek – grafika  
  (výstava k 90. narozeninám)

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
do 1. 2. Kouzlo Vánoc (výstava betlémů)

MĚSTSKÝ ÚŘAD – GALERIE NA SCHODECH

2. 1. – 28. 2. Eva Jakubcová (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)

19. 1. – 17.30 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Beseda Klubu českých turistů s promítáním fotografií. 
Přednáší Monika Fajmanová.

www.knihovnanm.cz 

UTAJENÉ SKVOSTY KOLUMBIE

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)

14. 1. – 19:30 hod. – ORELNA Šonov

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Hudba: RELAX. Myslivecká tombola a kuchyně.
www.provodovsonov.cz

MYSLIVECKÝ PLES

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

17. 1. – 19 hod. – KINO 70

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Divadelní představení ochotnického spolku Týniště nad Orlicí.
www.mestskyklub.cz

DUCHAŘINA

18. 1. – 16 hod. – Městská knihovna

NOVOMĚSTSKÉ OBRÁZKY

Promítání filmu GUMP – pes, který naučil lidi žít. 
Oslavte mezinárodní den popcornu! Vstup volný, rezervace nutná.

www.knihovnanm.cz

KNIHOVNICKÉ KINO

22. 1. – 14 hod. – KINO 70

Hudba k tanci i poslechu. Kinokavárna otevřena. Vstupné 70 Kč.
www.mestskyklub.cz

TANEČNÍ ODPOLEDNE

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

8 Novoměstský zpravodaj
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7. 12. 2022 – 30. 1. 2023 – Městská knihovna
Spolu – Eva Jakubcová, Dana Ludvíčková

výstava výtvarných fotografi í. Vstup je volný.

ostatNÍ

18. 1. 2022 16 hod. – Městská knihovna, 
dětské oddělení Knihovnické kino

promítání fi lmu Gump – pes, který naučil lidi žít. 
Oslavte s námi zítřejší mezinárodní den popcornu!

Vstup volný, nahlaste se předem na dětském oddělení.

19. 1. 2022 17.30 hod. – Městská knihovna
utajené skvosty Kolumbie

BESEDA KČT s promítáním fotografi í 
– přednáší Monika Fajmanová

Pořádá Městská knihovna 
www.knihovnanm.cz

městská knihovna



10 Novoměstský zpravodaj

k u l t u r n í  a k c e

www.mestskyklub.cz

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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www.kino70.cz
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Kocour v botách: Poslední přání
Whitney Houston: I Wanna

                   Dance with Somebody

Řekni to psem
Největší dar
A do kuchyně!
Whitney Houston: I Wanna

                   Dance with Somebody

Kocour v botách: Poslední přání
Operace Fortune: Ruse de guerre

Operace Fortune: Ruse de guerre

Srdeční záležitost
Kocour v botách: Poslední přání
Operace Fortune: Ruse de guerre

Kocour v botách: Poslední přání
Avatar 2: The Way of The Water
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Whitney Houston: I Wanna

                   Dance with Somebody

Tizian – říše barev
Piargy

Tizian – říše barev
Operace Fortune: Ruse de guerre

Úžasný Mauric
M3GAN
Princezna zakletá v čase 2
Avatar 2: The Way of The Water

Avatar 2: The Way of The Water

Operace Fortune: Ruse de guerre

Úžasný Mauric
Black Panther: Wakanda nechť žije
Vánoční příběh
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změna programu vyhrazena  aktuální

program na www.kino70.cz

hraje Antares

předtančení | tombola

předprodej a rezervace na www.mestskyklub.cz

malý sál Kina 70
14:00 - 17:00

www.mestskyklub.cz

19. 2. Honza Staněk ml.
22. 1. Lenka a Honza Staněk

březen - Stavostrojka

k tanci a poslechu hrají
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Tělocvičná jednota Sokol  
Nové Město nad Metují 

Vás srdečně zve na 

 
nejen pro cyklisty 

 

 

kdy:  
kde:  
vstupné 180 Kč včetně místenky  

 
k poslechu a k tanci hraje  
Antares Music Band  

 

 

 
rezervace přes email: sokol_novemestonm@centrum.cz 

sokol-novemestonm.webnode.cz 

Tělovýchovná jednota Sport pro všechny 

Nové Město nad Metují 
srdečně zve malé i velké na 

 

MAŠKARNÍ REJ 
v neděli 5. února 2023 od 15.00 hodin 

v sokolovně v Novém Městě nad Metují 
 

Můžete se těšit na hry, tanec ale i cvičení. 
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ohlédnutí za vánočním benefi čním koncertem
V pátek 9. prosince 2022 se ve Velkém sále novoměstského zámku 
uskutečnil tradiční Vánoční benefi ční koncert. Večer zahájil smyč-
cový orchestr ze ZUŠ Bedřicha Smetany v Novém Městě nad Metují 
Archi con Brio pod taktovkou dirigenta Jaroslava Rybáčka. Po pře-
stávce vystoupil pěvecký sbor náchodského gymnázia Sboreček 
pod vedením sbormistra Vlastimila Čejpa. Celý koncert završilo 
společné vystoupení těchto dvou seskupení. 

Během hudebního večera došlo také k tradičnímu vyhlášení vítězů 
již 9. ročníku zámecké fotosoutěže s názvem „Zámek okem foto-
grafa“. Hlavní cenu – víkendový pobyt pro 2 osoby v zámeckém 
apartmá „U Anny Bartoňové z Dobenína“ – vyhrál nadaný fotograf 
Petr Tomáš.
Mladé talentované hudebníky si přišlo poslechnout bezmála 170 
diváků. Celkový výtěžek ze vstupného byl věnován Hospici Anežky 
České v Červeném Kostelci. Vybrána byla částka přesahující více 
než 28 tisíc korun českých. Srdečné poděkování patří především 
všem účinkujícím a také všem posluchačům, kteří svou účastí pod-
pořili dobrou věc.

Jménem rodiny Bartoň-Dobenín a Správy zámku Vám do nového 
roku 2023 přejeme hodně radosti, životního optimismu, pohodu 
na každém kroku, spoustu osobních i pracovních úspěchů a pře-
devším pevné zdraví.

Lucie Oubrechtová a Ondřej Daněk



14 Novoměstský zpravodaj

k u l t u r n í  a k c e

Novoměstská fi lharmonie zahrála k výročí sametové revoluce
Ve sváteční den 17. listopadu 2022 jsme v pardubické Sukově síni 
zahájili naše (pod)zimní turné s novým dirigentem Markem Klime-
šem. Hráli jsme zde poprvé, ale díky spolupráci s Pamětí národa 
Východní Čechy, vřelému publiku a skvělé akustice sálu se nám 
hrálo přímo božsky. O dva (respektive tři) dny později jsme vy-
stoupili v našem domovském Novém Městě nad Metují. Jako by 
už samo vědomí dvou vyprodaných koncertů nebylo dostatečnou 
odměnou, dočkali jsme se několikanásobného potlesku ve stoje 
i neskrývaného zaujetí všech generací posluchačů.
Stejně jako v Pardubicích jsme využili příležitosti připomenout for-
mou videospotu Paměti národa i vzpomínky účastníků revolučních 
událostí listopadu 1989. A co nás čeká nyní? Vyprodaný novoroční 
koncert v Dobrušce a první vystoupení v Solnici. Pro všechny fa-
noušky klasické a fi lmové hudby máme ale jeden důležitý vzkaz 
– těšte se na jaro, to spolu poletíme do vesmíru.

Text: Jiří Švanda
Foto: Honza Ježdík

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

z á k l a d n í  š k o l a  a  m a t e ř s k á  š k o l a  k r č í n

ohlédnutí za adventním časem 

mikuláš se svou družinou přišel i do naší školy
S blížícími se Vánocemi k nám do krčínské školy při-
šel 5. 12. v pondělí Mikuláš se svou družinou. Mikuláš 

obešel celý 1. stupeň, kde s čerty napomínal zlobivé děti a s anděly 
je naopak chválil. Zlobiví žáci se však mohli vykoupit z pekla bás-
ničkou nebo písničkou. Nakonec ale byli všichni odměněni malo-
vaným perníčkem a čokoládovým penízkem. Mikuláš, vysoký pán 
s bílými vousy, berlou a mikulášskou čepicí, však věděl všechno, 
a tak i ti nebojácní se začali bát. Čerti byli opravdu strašidelní, že 
by se jeden rozbrečel, hned jak by je uviděl. V družině ale nebyli jen 
čerti a Mikuláš, ale i krásní andělé s velikými křídly, kteří rozdávali 
úsměvy a dobroty v podobě čokoládek a perníčků, které potěšily, 
a i utěšovaly ubrečené tvářičky v náručích paních učitelek, které 
byly stejně jako děti odměněny. Když už se Mikuláš rozhodl odejít, 
ještě naposledy pohrozil dětem, aby nezlobily, a odešel s celou 
družinou bez jakéhokoli hříšníka, i když někteří měli na mále.

Michaela Pošvová

Notičky, fl étničky a dramaťáček spojily své síly při přípravě vánoč-
ního vystoupení
V adventním předvánočním čase se mohly po odmlce v minulých 
letech sejít děti z pěveckého sboru Notičky z kroužků fl étniček 
a dramaťáčku, aby nacvičily vánoční pásmo. Radost pak rozdávaly 
v domově důchodců v Náchodě i v Novém Městě nad Metují a své 

příznivce potěšily i druhou adventní neděli u vánočního stromu na 
náměstí. Zkrátka nepřišli ani spolužáci. Své vystoupení předvedli 
ve škole v závěrečném předvánočním týdnu. 

Krčínský dětský parlament otevřel svůj stánek na pohádkových 
vánocích na zámku
Přispět k vánoční pohodě, a to přímo pohádkové, na zámku v No-
vém Městě nad Metují se rozhodl náš dětský parlament, který vyu-
žil nabídku organizátora akce agentury DoDna Party. Jedno páteční 
odpoledne a sobotu se členové parlamentu sešli ve škole, která 
se stala jednou velkou dílnou, kde se vyráběly vánoční dekorace 
a pekly perníčky. Vše se chystalo na zámek, kde parlamenťáci naa-
ranžovali svůj stánek a s netrpělivostí očekávali první návštěvníky. 
Na stolcích výrobky rychle mizely a v pokladně přibývalo peněz, 
které budou směřovat na podporu adoptovaného chlapce z Indie. 
Akce byla velmi zdařilá a touto cestou děkujeme organizátorům za 
možnost se této akce zúčastnit. 

Mgr. Romana Minaříková
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listopad v ZŠ malecí
V úterý 1. 11. 2022 se třída 4. B zúčastnila výuky na dopravním hři-
šti v Náchodě – Bělovsi. Po příchodu je na hřišti čekala nejprve 
teoretická část. Výuka byla zaměřena na dopravní značky, řešení 
křižovatek a dopravních situací. Praktickou částí byla jízda na kole. 
Na tuto část se žáci těšili nejvíce. 
Začátkem listopadu se uskutečnila zeměpisná přednáška Kanada 
a Aljaška v anglickém jazyce. Zúčastnili se jí žáci druhého stupně. 
Pan Kocůrek vyprávěl o zajímavých místech těchto zemí a sdílel 
své cestovní zkušenosti. Jeho prezentace byla plná hezkých záběrů 
ze života velkoměst i přírodních krás.  
I v letošním školním roce mohli žáci 9. ročníku porovnat svoje zna-
losti s vrstevníky v Národním testování SCIO, které proběhlo onli-
ne v měsíci listopadu. Žáci si prověřili znalosti z českého jazyka, 
matematiky a obecných studijních předpokladů. Řada žáků měla 
nadstandardní výsledky s percentilem nad 90. 
Dne 8.11. se šesté třídy vydaly do náchodského Beránku na před-
stavení Malý princ. Muzikálový příběh byl inspirován literárním dí-
lem francouzského spisovatele Antoina de Saint Exupéryho. V hu-
debně divadelním zpracování se objevily všechny důležité obrazy 
tohoto příběhu, které děti zaujaly.
Už během října se naši žáci ponořili do světa křížků a koleček. Po 
napínavém školním kole se tři nejlepší týmy vydaly 8. 11. reprezen-

informace ze ZŠ a mŠ Nahořany
V letošním školním roce začala naše škola pracovat s prvky vzdělávacího programu Začít spolu, který nabízí dětem prostor pro samo-
statné myšlení, kde chyba je součástí procesu učení, stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci. Naše školka pracuje v tomto 
programu již 9 let. Máme ověřeno, že děti jsou spokojené, když si činnosti v centrech aktivit mohou sami vybrat. Pro nás pro všechny jsou 
proces učení a refl exe práce stejně důležité jako výsledek. Poohlédněme se tedy, jak jsme prožili první školní měsíce. 
V září jsme společně stavěli pravidla, učili se respektovat se navzájem a pomocí „Knihadýlka“ jsme si nejen zpestřili den, ale hledali si 
cestu ke knížkám i k sobě samým. Navštívili jsme fi lmové představení a popřáli našim seniorům. 
V říjnu jsme si s panem záchranářem vyzkoušeli první pomoc, udělali si výstavu domečků pro skřítky a zažili projektové vyučování 
v centrech aktivit s tématem Halloweenu. Tímto děkujeme našim skvělým rodičům za vydatnou pomoc při výrobě domečků a pečení 
halloweenských dobrůtek. 
Listopad se nesl v duchu velkých vánočních příprav. Jednak jsme chystali výrobky na naši vánoční výstavu v kině v Novém Městě nad 
Metují a také zároveň pilně trénovali na vánoční koncert s Josefem Vágnerem, který se uskutečnil 26. 11. 2022. Přesto, že nám všechny 
přípravy daly hodně práce, nezanedbávali jsme ani učení. Vyzkoušeli jsme si zpracování vlny v programu „Barevnáv“, zahájili jsme lekce 
plavání a i nadále pracovali v centrech aktivit. Naše práce si můžete prohlédnout od 13. 2. do 13. 3. 2023 ve sklepení městského muzea. 
Jste srdečně zváni. 

Klára Řeháková, ZŠ a MŠ Nahořany

tovat naši školu na oblastní kolo do Náchoda, kde bojovaly velice 
úspěšně. Díky umístění na 2. a 3. místě si dvě naše sestavy zajistily 
postup do krajského kola, které proběhlo na Biskupském gymná-
ziu v Hradci Králové. Do okresního kola také postoupily čtyři naše 
žákyně v rámci Pythagoriády.
Dne 10. 11. 2022 proběhl na naší škole Den pro předškoláky. Pro 
děti byly připraveny ve třídách 1. stupně různé úkoly. Vyzkouše-
ly si práci s interaktivní tabulí, projely se na koloběžce, zkoušely 
zavázat tkaničku, sestavit puzzle a poznávaly barvy a geometrické 
tvary. Paní učitelky, paní vychovatelky a paní ředitelka odpovídaly 
na dotazy rodičů během celého odpoledne.
11. listopadu 2022 se třídy 4. A a 4. B vydaly do knihovny. Paní 
knihovnice si pro ně připravila besedu na téma Novoměstské po-
věsti. Žáci se dozvěděli, co je to pověst, a povídali si například 
o svatém Martinovi. 
Dne 16. 11. 2022 byla školní družina s žáky 4. a 5. tříd na výletě 
v aquacentru v Rychnově nad Kněžnou. Děti si zaplavaly v 25 m 
dlouhém bazénu a zaskákaly z odrazových bloků. Nechaly se 
unášet proudem divoké řeky, projely se na tobogánu, relaxovaly 
v brouzdališti a v bublinkách vířivky. 
V naší škole se soutěže Bobřík informatiky v první polovině listo-
padu zúčastnili žáci čtvrtých až osmých tříd. Samotná soutěž pro-
běhla formou online testu, v němž žáci vybírali z několika odpo-
vědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. V letošním kole bylo 
na naší škole celkem 26 úspěšných řešitelů. 
V úterý 29. 11. měli ve třídě 2. A den se zvířátky. Žáci si mohli přinést 
do třídy nějakého svého domácího mazlíčka a vyprávěli, co vše 
o něm vědí. Měli tu křečka, rybičky, želvy, hmyz. Žáci si je mohli dů-
kladně prohlédnout a pozorovat je. Ti žáci, kteří nemohli přinést 
svého mazlíčka osobně, ho prezentovali alespoň na fotografi ích 
nebo obrázcích. 
Naše škola se také zúčastnila soutěže o nejhezčí novoročenku na-
šeho města. Máme velkou radost, že se ve veřejném hlasování na 
krásném 2. místě umístila fotografi e  našeho žáka, Martina Obsta 
z 9. B.   
V týdnu od 28.11. proběhlo v 8. a 9. třídách školní kolo Olympiády 
v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 16 žáků, 30. 11. pak školní 
kolo Astronomické olympiády s účastí 29 žáků.

Mgr. Ivana Rydlová   

z á k l a d n í  š k o l a  n a h o ř a n y
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spŠ na prevenci nezapomíná
Prevence rizikového chování mladých lidí je součástí každodenní-
ho života školy. Navíc od začátku školního roku proběhlo několik 
speciálních preventivních aktivit.
V září to byl seznamovací pobyt pro žáky prvního ročníku, kde jsme 
kladli důraz na posílení bezpečného prostředí ve třídě i ve škole. 
Tohoto programu se zúčastnilo 74 prváků maturitních a učebních 
oborů se svými třídními učiteli. Ti na zážitkový program navazují 
ve svých třídnických hodinách.
Na další projekt jsme opět získali dotaci od našeho města. Jedná 
se o dlouhodobý projekt věnovaný minimalizaci nebezpečí, která 
na nás číhají na internetu. Naši žáci se tak v listopadu zúčastnili 
programů Skrytá nebezpečí internetu a Jak se nenechat podvést, 
který pro naši školu připravila společnost ACET ČR. Cílem pro-
gramu bylo podrobné seznámení žáků s nebezpečím internetu, 
s možnostmi jak se bránit útokům přes internet, s trestním posti-
hem pro agresory, s ochranou osobních informací a hesel. Podsta-
tou programu Jak se nenechat podvést byly zásady kritického my-
šlení aplikované na konkrétní příklady podvodů. Dnešní generace 
mladých lidí je zahlcena informacemi z různých zdrojů a současně 
je k nim přehnaně důvěřivá. Programu se zúčastnili žáci všech tříd 
druhého ročníku.
Citát na závěr od amerického spisovatele Marka Twaina: „Dej kaž-
dému dni šanci, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“

Mgr. Eva Cohornová

spŠ v městské knihovně
Na konci listopadu jsme navštívili Městskou knihovnu NMnM. Žáci 
prvního ročníku studijních oborů Informační technologie, Strojí-
renství a Mechanik seřizovač se seznámili nejen s historií knihov-
nictví v našem městě, ale i budovy, ve které se knihovna nachá-
zí. Prohlédli si jednotlivá oddělení i zázemí knihovny. Vzhledem 
k tomu, že žáky v závěru studia na naší škole čeká maturita z čes-
kého jazyka a literatury, tak část programu byla věnována i do-
poručené maturitní četbě. Žáci měli největší zájem o klasické ko-
miksy a komiksy manga. Dnes si mohou v knihovně půjčit i knihy 
elektronické a audioknihy. Na závěr čekal žáky malý literární kvíz.
Myslím, že stále platí slova skotského historika a pedagoga Tho-
mase Carlyle, i když dnes mají knihy různou podobu. „Všechno, co 
lidstvo udělalo, vymyslelo, čeho dosáhlo, i to, čím je, všechno to 
leží zázračně uchováno na stránkách knih.“
Mgr. Eva Cohornová

spŠ na prahu nového roku
Zájemce o studium na naší škole zveme na Den otevřených dveří, 
a to 27. ledna 2023 od 14 do 18 hodin. Pro žáky ze základních škol je 
připravena reprezentativní ukázka jednotlivých studijních a učeb-

ních oborů.
Maturitní ples. Po nelehké době covidové jsme se opět vrátili 
k tradici Maturitního plesu, který neodmyslitelně patří ke student-
skému životu, proto si vás, milí spoluobčané, dovolujeme srdečně 
pozvat na Maturitní ples SPŠ, který se uskuteční 10. února 2023 
v sokolovně v Novém Městě nad Metují. Více informací získáte na 
www.skolynome.cz.

Mgr. Eva Cohornová

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové 
Město nad Metují přeje všem spoluobčanům, přátelům a známým 
radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspě-
chů v roce 2023.

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

MATURITNÍ

PLES SPŠ
10. února 2023 | 19:00 – 01:00  

Sokolovna Nové Město nad Metují

HUDBA
DJ MATT | ANTARES

VSTUPNÉ 
250 Kč

prodej vstupenek ve škole 
eva.cohornova@skolynome.cz
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Jak začínal KluB maNdl

V Novém Městě jsme začali zjišťovat, že řada mladých lidí oko-
lo studentského a učňovského věku, ale i na konci ZŠ, nemá ná-
plň volného času (12-21 let) a často neuvědoměle hledá kontakty  
s vrstevníky na ulici. Šlo o ty, kteří se zpravidla nechtěli zapojit do 
oficiálních systematických aktivit – sportu, hudby, spolkové čin-
nosti a podobně. 
Tehdy přítel Daniel Smetana, vikář Církve bratrské, měl okolo sebe 
shromážděny mladé lidi, kteří se spolu setkávali na pravidelných 
schůzkách v Městském středisku sociálních služeb Oáza. A protože 
k sobě mladí lidé tíhnou, přivedli si s sebou také ty hledající z uli-
ce. Bratr Daniel je přijal se vstřícností jemu vlastní, vědom si jejich 
situace. Po čase ale začala být situace méně únosnou a zvlášť po 
jedné klukovině se zastavením vody v Oáze musela ředitelka paní 
Rohulánová také zasáhnout. 
Domluvili jsme se spolu, že je třeba řešit situaci na pozici měs-
ta, které má dostatečnou ekonomickou sílu. V mé gesci ve vedení 
města bylo tehdy také bydlení. Tehdy zrovna Městská rada odsou-
hlasila  ukončení činnosti skomírající sídlištní prádelny, neboť kvů-
li automatickým pračkám nebyl již provoz pro město ekonomický, 
a mne napadlo, že by ještě mohla prádelna přinést jiný užitek. Na-
vrhl jsem tudíž Danielovi, aby se přišel do prádelny podívat. Viděli 
jsme objekt ve středu sídliště, ale oddělený od bytových domů,  
s prostory vhodnými pro přebudování. Již tehdy mne napadlo  
i jméno budoucího klubu, které by mohlo být mladými přijato – 
Mandl. Hledali jsme vhodné cesty i v jaroměřském Milíčově domě, 
v Bájo čajovně ve Skalici i v náchodské Arše. 
Šlo však tehdy o to, následně získat pro myšlenku Městskou radu 
se starostou Pavlem Vašinou v čele. Starosta nás ale v naší snaze 
podpořil a vše se postupně rozběhlo až do městského zastupi-
telstva. Zpracovaný projekt naznačil nemalé náklady pořizova-
cí, ale i provozní, které měly být následně městem vynakládány  
v průběhu dalších let. Zastupitelstvo se zachovalo velice osvíceně 
a celý projekt podpořilo bez toho, aniž by mělo stoprocentní jis-
totu zdárného výsledku. Ve spolupráci se sociálním odborem pak 
během realizace klubu proběhlo konkurzní řízení na šéfa klubu,  
v němž suverénně zvítězil pan Ivan Košteyn, který tehdy pokračo-
val ve svém sebevzdělávání jako terapeut, což bylo velké plus pro 

práci s mladými lidmi. Ten s nimi začal posléze navazovat kontakty 
na ulici, což se mu díky jeho schopnostem a nevšednímu zjevu,  
i přes jeho věk, dobře dařilo. Dokonce se „rozběhl“ v budově dneš-
ní polikliniky „sklep“, takový „předmandl“.
A tak před 20 lety byl klub otevřen a byla zahájena jeho činnost. 
Nízkoprahové zařízení bylo tehdy velké novum a nebylo nikde  
v okolí podporováno obcemi. Byli jsme proto velkými průkopníky. 
Pomáhali jsme i později sestavovat standardy pro jejich činnost, 
když nastala doba celorepublikové podpory. To mi rovněž potvrdí 
p. Ivan Košteyn i pí Dáša Dvořáčková ze sociálního odboru. Doba 
přinesla i změnu ve vedení Mandlu po odchodu Ivana Košteyna,  
a to v osobě paní Lenky Kulichové, díky které se zde činnost ne-
zastavila. 
Ale vraťme se do tehdejší doby. Neoficiální statistika nám ukázala, 
že je to zařízení životné a pro řadu mladých lidí potřebné a značila 
také to, že jsme se vydali po správně cestě. Myslím si, že převážná 
většina našich občanů si postupně, po počátečních rozpacích, na 
toto zařízení zvykla, oceňovala jeho činnost a dnes již ví o jeho 
dobrodiní. Mladí zde měli také místo ke svěření se se svými pro-
blémy a dostali v době relativizování životních hodnot zpravidla 
také solidní životní radu, se kterou uměli lépe rozeznávat dob-
ré od zlého a nacházeli postupně cestu k systematické činnosti  
a k životní rovnováze.
Mezi mladými návštěvníky se rozběhly i takové činnosti, se kte-
rými bychom se asi opravdu v jiných, takzvaně seriózních, zaříze-
ních nikdy nesetkali. Víte o tom, že by ZUŠ měla neformální kurz 
pro Break Dance nebo kurz žonglování? Jen s bubnováním bychom 
se tam asi setkali. Přiznám se, že jsem několikrát sám do klubu 
zašel, abych nasál jeho atmosféru, viděl také ten Break Dance,  
nebo nahlédl do kuchyně žonglujících – zejména s plamennými 
pochodněmi. 

K. V. Nývlt

P. S.: Nedávno v Mandlu došlo k transformaci na zařízení pro reha-
bilitaci lidí se sociálním handicapem s věkovým rozpětím 16 – 65 
let a je doplňováno poskytováním psychoterapie. Čili opět něco 
ze sociální oblasti a něco ojedinělého v rámci Královéhradeckého 
kraje i ČR.

Galerie výtvarného umění v Náchodě
GVUN Jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 491 427 
321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pondělí od  
9 do 17 hodin.

NÁCHodsKÁ vÝtvaRNÁ Zima / NaCHod aRt WiNteR 
17. 12. 2022 – 12. 2. 2023
Náchodská výtvarná zima – výstava regionálních umělců se za-
hraniční účastí (Nachod Art Winter – regional fine art exhibition 
with international cooperation/participation). Kurátorkou výstavy 
je Nongkran Panmongkol dlouhodobě působící ve Stockholmu, v 
severním Thajsku a pravidelně i v Česku. 

edukační program pro školy
19. 12. 2022 – 10. 02. 2023
GVUN Jízdárna 
taJemstvÍ světla
Interaktivní program k výstavě Náchodská výtvarná zima určený 
pro školní kolektivy i zájmové skupiny.

Vstupné: žák/student 20Kč, pedagogický doprovod zdarma
Více informací najdete na webu galerie https://www.gvun.cz/pro
-skoly. Registrace programů na adrese: hornackova@gvun.cz

GvuN Kino
25. 01. 2023 18:00 
GVUN Jízdárna
mRÁZ po ZÁdeCH

Projekce krátkých uměleckých filmů uváděná v rámci doprovodné-
ho programu k výstavě Náchodská výtvarná zima. Nechte se pře-
kvapit speciálním zimním výběrem snímků s mrazivou tematikou.

Více informací o doprovodných programech a vzdělávacích akcích 
na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Novoměstská značková holubí močůvka 
na vánočních trzích na zámku

užijte si zimní radovánky v Kladském pomezí 

Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří si koupili láhev mo-
čůvky a pomohli novoměstským dětem, aby pomáhaly africkým 
dětem. Bylo to zvláštní prodávání, sotva si umím představit větší 
kontrast – sváteční atmosféra vánočního trhu naplněná vůní va-
nilky, skořice a punče a do toho náš artikl – smradlavá holubí mo-
čůvka. O to víc si vážíme každého, kdo měl tolik humoru, soucitu 
a pochopení, že si k načinčaným vánočním dárkům přihodil jednu 
dávku tekutého hnojiva. 
Kluci si prodej velmi užívali, měli jsme mnoho vtipných a milých 
rozhovorů. Uvědomovali jsme si, jak rádi žijeme v našem ani moc 
malém, ani moc velkém městě, jak jsme tady jedno širší soused-
ství. Ti, kdo kluky neznali ze školy nebo ze sídliště, si je pamatovali 
z reportáže v České televizi (Zprávičky 10. 11.). Nakonec nás potěšili 
i ti, kteří si nic nekoupili (třeba nemají zahradu nebo balkónové 
kytky), ale kluky pochválili a zasmáli se hodně nezvyklému dobro-
činnému projektu. 
Moc nám pomohl pan Jan Hable a jeho fi rma DoDna Party, která 
trhy pořádala. Nejenže nechal kluky prodávat zadarmo a vybral 
jim výborné místo, ale zaplatil jim i veliký reklamní banner, který 
můžou použít na dalších akcích. (To až vám dojde močůvka…) 
Kluci, malí obchodníci za dva dny utržili 4 680 korun a už si počí-
tali, kolik se za to pro ugandské děti koupí koz. Když jsme se ale 
v neděli večer vrátili na zámek, abychom odvezli poslední věci, 
dozvěděli jsme se, že v době naší nepřítomnosti někdo (prý starší 
šedovlasý pán) nechal klukům 8 000 korun! Tímto tedy děkujeme 

Několikakilometrové hřebeny Jestře-
bích hor, okolí Jiráskovy chaty na Dob-
rošově a další místa v krajině Klad-
ského pomezí jsou v zimních měsících 
nejen krásná, ale svým reliéfem také 
vhodná pro běžecké lyžování. Užijte 
si období zimních radovánek a sportů 

právě v našem regionu. Ačkoliv se sněhovými podmínkami nemů-
že vyrovnat blízkým Krkonoším a Orlickým horám, Kladské pomezí 
nabízí naprostý klid, ničím nerušenou přírodu a kvalitně strojo-
vě udržovanou síť tratí, která je propojena s oblastí Broumovska 
a dokonce i se sousedním Polskem, konkrétně s oblastí národní-
ho parku Góry Stolowe. Pozvolná stoupání, mírné sjezdy, krásné 
a daleké výhledy do kraje – to všechno jsou charakteristické zna-
ky zdejších běžeckých stop, kterých zde najdete více než 300 km, 
a všechny jsou pravidelně upravovány. Svůj výlet si navíc můžete 
zpestřit výstupem na některou z rozhleden nebo se zahřát v jedné 
z turistických chat.
Zajímavostí je, že celý systém běžeckých tras byl navržen tak, aby 
na sebe jednotlivé úseky navazovaly. Díky tomu je v případě do-
statku sněhu možné projet na běžkách napříč celým regionem 
z Jestřebích hor až na Dobrošov. Letošní novinkou je úprava další 
trasy poblíž Hronova, která vede ze Zbečníka směrem na Jírovu 
horu.
Běžkařům již několik let slouží praktický web ski.kladskepomezi.cz, 

neznámému dárci, zisk z akce tak vylétl na 12 680 korun. Na eurový 
účet A Rocha Uganda jsem poslal 520 euro a teď už jen čekáme, 
kolika dětem budou moci naši přátelé koupit koz. Prý by jich moh-
lo být víc než deset. 
Více informací zde: 
https://www.facebook.com/profi le. php?id=100088585028465

Petr Pokorný

na kterém naleznou nejen přehled tratí v jednotlivých oblastech 
Kladského pomezí a Broumovska, ale především aktuality o jejich 
sjízdnosti, a nechybí tu ani tipy na další zimní aktivity v našem 
regionu. 

Markéta Tomanová 
manažer pro styk s veřejností
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ocenění pro oblastní nemocnici Náchod, a. s. 

Nominace na ocenění Firma škole – Škola fi rmě 2022!

V prosinci 2022 proběhla v pražském Clarion Congress Hotelu Pra-
gue již tradiční odborná konference s názvem „Efektivní nemoc-
nice 2022“, které se zúčastnilo na 700 osobností z řad vrcholových 
managementů nemocnic, zdravotních pojišťoven, krajů a zaintere-
sovaných fi rem. V rámci této konference jsou vyhlašovány výsled-
ky celostátního projektu „Nemocnice ČR 2022“. Hodnocení probíhá 
ve čtyřech základních oblastech: 
•	bezpečnost	a	spokojenost	hospitalizovaných	pacientů,	
•	bezpečnost	a	spokojenost	ambulantních	pacientů,
•	bezpečnost	a	spokojenost	zaměstnanců	nemocnic,
•	fi	nanční	zdraví	nemocnic.
V letošním ročníku se projektu zúčastnilo celkem 148 nemocnic 
s akutními lůžky z celé České republiky. Náchodská nemocnice za-
znamenala úspěch v kategorii „bezpečnost a spokojenost ambu-
lantních pacientů“, když se umístila na prvním místě v kategorii 
nefakultních nemocnic a na celkovém druhém místě (první místo 
získala Ústřední vojenská nemocnice Praha). Nevedla si špatně ani 
v dalších kategoriích. V oblasti bezpečnosti a spokojenosti hos-
pitalizovaných pacientů skončila v ČR na 15. místě a v kategorii 
Finanční zdraví nemocnic se umístila na 18. místě. 
Těší nás, že naše nemocnice patří mezi desetinu nejlepších v celé 
ČR. Zároveň je to závazek pro další směřování naší nemocnice. 
Víme, že kvalita a bezpečí zdravotní péče poskytované našim paci-
entům je výsledkem neustálého procesu, jehož nedílnou součástí 
je nejen zabezpečení péče samotné, ale také nastavování procesů 
v nemocnici a jejich kontinuální hodnocení.
Z celorepublikových závěrů projektu vyplývá, že mírně poklesla 
spokojenost pacientů s přístupem lékařů (z 83 % v roce 2021 na 
81 % v letošním roce) a srozumitelnost předávané informace 
(z 95 % na 93 %). Stabilní je spokojenost pacientů s přístupem 

Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora Královéhra-
deckého kraje v červnu roku 2022 vyhlásily již sedmý ročník oce-
nění nejlépe spolupracujících fi rem a středních škol.
Cílem akce je prezentovat atraktivní formy spolupráce a současně 
poděkovat zaměstnavatelům i školám poskytujícím kvalitní pří-
pravu žáků. Oceněny jsou dvojice FIRMA – STŘEDNÍ ŠKOLA, jejichž 
vzájemná kooperace výrazně přispívá k úspěšnému uplatnění ab-
solventů na trhu práce.

sester (85 % spokojených pacientů). 
Při hospitalizacích se v českých nemocnicích zvýšila důvěra pacien-
tů ve zvolenou nemocnici, spokojenost s včasnou reakcí personálu 
na případnou bolest, respekt a úcta k pacientům. Naopak došlo 
k prodloužení čekací doby na plánovaný zákrok a poklesla spoko-
jenost s podávanou stravou. 
Děkujeme všem pacientům, kteří se zapojili do hodnocení, kte-
ré probíhalo od ledna do srpna minulého roku. Poděkování pa-
tří také nemocniční manažerce kvality, všem interním auditorům 
a samozřejmě také našim zdravotníkům, kteří jsou nejdůležitějším 
článkem celého řetězce.

Mgr. Renata Dušková

Oblastní nemocnice Náchod, a. s., 
je významným partnerem Střední 
zdravotnické školy Náchod – EA, 
proto také v tomto projektu vytvo-
řily společnou nominaci. 
Ve středu 7. prosince se v nádher-
ných prostorách školní auly VOŠ 
a Střední zdravotnické školy Hra-
dec Králové uskutečnilo slavností 
předání ocenění FIRMA ŠKOLE – 
ŠKOLA FIRMĚ a také vyhlášení vý-
sledků soutěže Stánek roku 2022, 
která proběhla v rámci loňského 
ročníku Prezentací středních škol 
a zaměstnavatelů.
Nominaci za významnou spolupráci a podporu při vzdělávání 
a odborné přípravě žáků a nominaci za Stánek roku 2022 v „TOP 10” 
převzali ti nejpovolanější: ředitel náchodské nemocnice Jan Mach 
a ředitel náchodské zdravotnické školy David Hanuš.  
Zaměstnavatelům i středním školám přišli osobně poděkovat 
a předat ocenění Adam Valenta, radní Královéhradeckého kraje, 
Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory ČR, Markéta 
Stuchlíková, vedoucí odboru školství, Radek Zadrobílek, místo-
předseda představenstva KHK a Ladislav Groh, předseda školské 
sekce KHK.

Mgr. Renata Dušková
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pravidelné okénko i. / 23
Vážení čtenáři,
poprvé v roce 2023 věnujeme krátký příspěvek dění v naší ško-
le. Tak jak to s každým novým rokem bývá, ohlížíme se za rokem 
předešlým a do dalších dnů, týdnů a měsíců si přejeme, aby byl 
letošní rok minimálně stejně úspěšný jako ten minulý, abychom 
jej prožili ve zdraví. Pojďme se tedy ohlédnout, co se podařilo stih-
nout našim žákům a jejich učitelům na sklonku roku. 
Bohatý prosinec 
Po dvou letech, kdy byly adventní akce prázdné (bez živých akcí), 
byl předvánoční čas v roce 2022 doslova nabitý. Za ZUŠ bylo kolem 
dvaceti veřejných vystoupení. To znamená, že téměř každý den 
jsme měli možnost navštívit koncert či vystoupení našich žáků. 
Jako každý rok se žáci a učitelé naší školy zapojili do programů na 
Husově náměstí, které se konaly každou adventní neděli. Koncerty 
a vystoupení tedy proběhly na náměstí, ale samozřejmě i v kon-
certním sále ZUŠ, na zámku, v sokolovně a také v krásné atmosféře 
kostelů. 
Tímto patří obrovský dík všem, kteří věnovali svůj čas tomu, aby-
chom měli možnost zažívat skutečně kulturní a radostný advent. 
Orchestr Archi con Brio potěšil posluchače a pomohl Hospici 
Anežky České.
Smyčcový orchestr ZUŠ Nové Město nad Metují, který nese název 
Archi con Brio, se již za 12 let svého působení zapsal do povědo-
mí hudbymilovných posluchačů Nového Města nad Metují a jeho 
okolí. Pod vedením manželů Rybáčkových se postupně rozrostl 
v 30členné těleso, které hraje rozmanitý repertoár a organizuje za-
jímavé koncerty ve spolupráci s dalšími hudebními soubory. 
Tak tomu bylo i na přelomu listopadu a prosince, kdy se fanoušci 
dočkali 5 akcí, na kterých hrálo Archi pod taktovkou dirigenta Ja-
roslava Rybáčka. Šňůru odstartoval orchestr oblíbenou veřejnou 
generální zkouškou, kde mohli diváci nahlédnout pod pokličku 
a zjistit, jak se tvoří hudba. Dále vystoupil na oslavách 50. výročí 
založení Kina 70 v Novém Městě nad Metují. A především účinkoval 

na Benefi čním koncertě v České Skalici společně s pěveckým sbo-
rem Viktorka pod vedením Aleny Vlčkové, kde publikum ocenilo 
účinkující ovacemi vstoje a navíc hojně podpořilo výtěžek koncer-
tu na činnost Hospice. I druhý Benefi ční koncert Archi, organizova-
ný pod záštitou rodiny Bartoň-Dobenín na novoměstském zámku, 
ve spolupráci s náchodským gymnaziálním Sborečkem vedeným 
Vlastimilem Čejpem, se velmi vydařil. Během těchto dvou charita-
tivních akcí se podařilo vybrat celkem krásných 56.224 Kč ve pro-
spěch Hospice v Červeném Kostelci a tím pomoci dobré věci, což 
zahřálo u srdce všechny účinkující, organizátory a posluchače. Za-
vršením sezóny orchestru byl koncert v Orelně v Šonově, který měl 
krásnou vánoční atmosféru a byl odměněn bouřlivým potleskem. 

Irena Rybáčková

do nového roku stejně tak – společně a s chutí
Děkujeme všem divákům a posluchačům, kteří poctili naše žáky 
svou návštěvou a podpořili je tak při jejich výkonech. Děkujeme za 
přízeň naší škole a přejeme všem pevné zdraví. Za kolektiv Základ-
ní umělecké školy B. Smetany slibuji, že pracovní nasazení bude 
stále plné elánu a v roce 2023 se jistě můžeme těšit na plno nové-
ho, mladého umění. 

Lucie Kotěrová
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smutné výročí

Na 18. prosince připadá smutné výročí. Právě toho dne před 
osmdesát lety byli ze svých domovů vyhnáni novoměstští žido-
vští obyvatelé, kteří se museli dostavit k transportu. První zpráva 
o  odchodu Židů přišla do města z Náchoda. I novoměstští občané 
v roce 1942 znali datum odjezdu. Obecně se vědělo, že jedou do 
Terezína. Před odjezdem, v prosinci, chodili bledí, zdrcení, na ni-
koho nepohledí, tím méně promluví. Z vyprávění pamětníků víme, 
že židovští spoluobčané byli ve městě oblíbení, zapojovali se do 
veřejných organizací a spolků, například doktor Josef Šidlof byl 
před válkou předseda sdružení rodičů při škole v ulici Komenské-
ho. Co se týče víry, nebyli nijak ortodoxní, někteří slavili i Vánoce. 
O to horší bylo načasování zejména pro děti.
V tuto dobu se už vědělo o podmínkách, které v Terezíně panovaly. 
V pamětní knize jsou zhodnoceny zápisem: „V Terezíně se prý mají 
Židé velmi zle. Co by se prý do Terezína nevešlo, bude posláno do 
Polska.“  První cesta těch novoměstských vedla do Hradce Králové, 
zde měli tři dny čekat – a odtud už jeli přímo do Terezína. Ve městě 
zůstal pouze pan Bondy, který měl syna s „árijkou“ Ludmilou Po-
kornou, odjel až v roce 1944, o život nakonec přišel. 
Kronikář Voborník, známý svými antisemitskými názory, si na Židy 
ve svých zápiscích vzpomněl ještě o několik dní déle. Píše: „Tak 
Židé už jsou pryč, jsou v Hradci. Sem tam na ně někdo vzpomene, 
snad každý řekne, že je neměl rád, a že nelituje, že jsou pryč, spíše 
naopak, jen ten úder zdá se jim příliš tvrdý. Zejména litují matky 
a děti, kteří se musí od sebe oddělit, litují je právě jen jako mámy 
a děti. Někdo polituje i staré Židy, více však nic.“ Pravdou však je, 
že je lidé postrádali a jejich osud nebyl aspoň některým lhostejný.
Všichni Židé z Nového Města nad Metují odjeli do Terezína 21. pro-
since 1942. Odjížděli z Hradce Králové transportem Ci. Celkem od-
jelo 550 osob, z toho přežilo pouze 48, zahynulo 502 osob. Pouze 
pan Bedřich Bondy odjel 8. 5. 1943 z Prahy do Terezína transpor-
tem Da. Před transportem se zachránili Hanuš Hönig a jeho syn 
Míťa Hönig, kteří včas emigrovali do Velké Británie, ne však spo-

lečně. Otec odjel už v roce 1938, jeho syn Míťa se dostal do Velké 
Británie jako jedno z „Wintonových dětí“. Podařilo se ho dostat 
do jednoho z posledních transportů do Velké Británie, o které se 
zasloužil Nicholas Winton, zachránce 669 židovských dětí z protek-
torátu. Manželka pana Höniga Zdena a jejich dcera Milada odjet 
už nestihly.
 Do Terezína přijeli všichni společně, jejich další cesty se už liší... 
Ještě v Terezíně zemřely dvě nejstarší účastnice transportu. Fran-
tiška Weislová (1863) přišla o život již 30. prosince 1942, v Terezíně 
tedy strávila pouze několik dní. Jako další zemřela Žofi e Goldzei-
lerová (1869), a to 14. února 1943. Podmínky, ve kterých tito lidé 
žili, byly velmi náročné, lékařská péče a pravidelná strava chyběly. 
Není tedy divu, že nejvíce trpěli ti nejstarší. 
Novoměstští Židé opouštěli Terezín během let 1943-1944 v různých 
transportech. Od 16. října 1944 již nebyl v Terezíně žádný novo-
městský občan. Všichni odjeli do Osvětimi. 
Z dětí přežil válku přežil pouze Jiří Steiner, v době osvobození mu 
bylo patnáct let a už zažil všechny hrůzy koncentračního tábora. 
Dále přežil Jiří Frischmann, který ztratil manželku, syna a matku. 
Zemřel však již v roce 1947 na následky věznění.  A konce války 
se dočkal také Richard Bondy, tzv. poloviční Žid, který však ztratil 
v Osvětimi otce.  
Vzpomeňme v tomto období tedy na naše spoluobčany a na je-
jich děti. Vždyť s kým jiným by se mohli dnešní školáci ztotožnit 
než s Jirkou Bleierem, kterému bylo v době transportu do Terezína 
11 let, s Pavlem Goldsteinem, kterému bylo 14 let, s Evou Šidlofo-
vou, které bylo 13 let nebo s Miluškou Hönigovou, která musela 
opustit domov ve 12 letech. Stejně bylo i přeživšímu Jiřímu Steine-
rovi. Nemluvě o Petru Frischmannovi, kterému bylo půl roku, když 
ztratil domov a na svobodě tedy strávil pouze 6 měsíců. Co asi ro-
diče prožívali, když nemohli dát dětem najíst a věděli, že je potká 
smrt. Všem nezbývalo nic jiného než doufat. 

Jména všech židovských obětí jsou uvedena na památníku na ná-
městí Republiky. 

Lucie Valterová Koudelková

Petr Frischmann, nejmladší oběť

Novoměšťí židě při práci, 
Artur Kohn, Vilém Bleier, Josef Šidlof, Richard Bondy
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V období meziválečného Československa probíhaly volby do obec-
ních orgánů podle zásad všeobecného, rovného, přímého a tajné-
ho volebního práva. Podobně jako u ostatních volených orgánů 
(národní shromáždění a později okresní a zemská zastupitelstva) 
byl používán volební systém poměrného zastoupení. Právem vo-
lit do obecního zastupitelstva disponovali všichni českoslovenští 
občané od 21 let, kteří byli v obci zapsáni ve stálém voličském se-
znamu. Zapisováni do nich byli všichni občané ČSR, kteří v den 
aktualizace seznamů (zpravidla k 15. červnu nebo 15. prosinci kaž-
dého roku) překročili 21 let věku a k datu aktualizace (vyložení) 
seznamů bydleli již alespoň tři měsíce v obci. Podle volebního 
zákona platila volební povinnost. Omluvnými důvody bylo např. 
stáří nad 70 let, nemoc či neodkladné povinnosti úřední a pra-
covní. Voliči, kteří se bez omluvy k volbám nedostavili, mohli být 
příslušnými okresními úřady potrestáni pokutami až do výše 500 
Kč. V případě neuhrazení této částky mohli dostat trest vězení až 
do jednoho měsíce. Pasivní volební právo náleželo každému, kdo 
mohl volit a dosáhl alespoň 26 let věku. Zároveň musel v den vol-
by bydlet minimálně jeden rok v obci a nebýt zákonem vyloučen 
z volitelnosti. Vyloučeni byli např. obecní zaměstnanci v obcích 
nad 5 000 obyvatel či úředníci správních úřadů, jimž přináležela 
nad obcí přímá dohlédací moc. Manželé, sourozenci a další blízcí 

příbuzní rovněž nemohli být společně členy obecní rady či téže 
obecní komise. O členství v zastupitelstvu bylo nutné se ucházet. 
Kandidovat totiž bylo možné pouze na kandidátní listině některé 
z volebních skupin. Volebními skupinami nemusely být nutně pou-
ze politické strany. Bylo třeba, aby kandidátní listiny byly podepsá-
ny určitým počtem voličů v obci. Nejednalo se však o nijak velké 
množství podpisů. Např. u obcí do 1 000 obyvatel stačily podpisy 
10 voličů, přičemž mezi podepsanými mohli být i sami kandidáti. 
Zákon umožňoval také ustavení nového zastupitelstva bez volby. 
K tomu došlo v případě, že bylo navrženo pouze tolik kandidá-
tů, kolik bylo členů zastupitelstva, tj. volební skupiny se vzájemně 
předem dohodly na zastoupení v zastupitelstvu. Dohoda o kan-
didátech byla možná i v poměrně velkých obcích. Před volbami 
v roce 1938 se např. na jedné společné kandidátní listině dohodlo 
sedm politických stran v Dobrušce (5 350 obyvatel v roce 1930). 
V roce vážného ohrožení československého státu však byla snaha 
o dohodu zřejmá ve velkém počtu obcí. V Novém Městě se po-
dobná dohoda nepodařila. Na společnou kandidátku totiž nepři-
stoupili komunisté, kteří si od hlasování slibovali zvýšení počtu 
mandátů v zastupitelstvu.

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 )

Klub seniorů dobrá pohoda / okénko pro naše seniory – leden 2023

Úterý 3. 1. 2023 – setkání ve 14.30 h. v kině 
Budeme promítat fi lm „Řekni to psem“.

čtvrtek 5. 1. 2023 - setkání ve 14.30 h. v kině
Naše pozvání přijal starosta Nového Města nad Metují Ing. 
Milan Slavík. Seznámí nás s nejbližšími plány na rozvoj měs-
ta. Připravte si dotazy, případně připomínky.

čtvrtek 12. 1. 2023 - setkání ve 14.30 h. v kině
Krásnou lidovou poesii k vonící kávě pro nás připravila paní 
Eva Neumannová.                             

Úterý 17. 1. 2023 – setkání ve 14.30 h. v kině
Budeme promítat fi lm „Buko“.

čtvrtek 19. 1. 2023 – setkání ve 14.30 h. v kině
S kulturním programem na rok 2023 nás seznámí ředitel 
Městského klubu Bc. Zdeněk Krákora a jeho spolupracovnice 
paní Iveta Kafková. Dotazy i připomínky jsou vítány.

čtvrtek 26. 1. 2023 – setkání ve 14.30 h. v kině
Pan Ladislav Hartman, autor známé knihy o Novém Městě 
nad Metují, nás tentokrát promítaným obrazem i slovem za-
vede až na krásný řecký ostrov Kréta.

Úterý 31. 1. 2023 – setkání ve 14.30 h. v kině
Budeme promítat fi lm „Spolu“.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, SLEDUJTE VÝVĚSKY A NOVO-
MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ. KLUB SENIORŮ 

vedení města se sešlo s představiteli církví
Ve středu 14. prosince 2022 se v odpoledních hodinách sešlo vede-
ní města s představiteli novoměstských církví. 

Na tradičním předvánočním setkání, které se konalo ve velice přá-
telské a milé atmosféře, tak měli prostor k vzájemnému seznámení 
a diskusi. Všichni přítomní se dohodli na další společné schůzce, 
která by se měla uskutečnit v první polovině příštího roku a která 
bude již zcela pracovní. Vedení města by v rámci této schůzky to-
tiž rádo našlo konkrétní společná témata, která může Nové Město 
nad Metují ve spolupráci s církvemi dále rozvíjet.

Michaela Mináriková
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KOLEDNÍCI:  1. - 15. 1. 2023

POKLADNIČKY          - Laštovic mobilní telefony
          Nádražní 32, Nové Město nad Metují
        - Oblastní charita Náchod
           Mlýnská 189, Náchod

ONLINE na www.trikralovasbirka.cz
FINANČNÍ DAR na účet: 66008822/0800 
         VS: 777955016
DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777

- blíže na www.nachod.charita.cz

Klub českých turistů 
program leden 2023

7. 1. 2023
Novoroční čtyřlístek - 19. ročník

Sraz ve 13 hodin na autobusovém nádraží na Rychtě – 
cíl Sendraž.

 Vedoucí: Soňa Novotná. 

19. 1. 2023
utajené skvosty Kolumbie

BESEDA s promítáním fotografi í – Monika  Fajmanová.
Městská knihovna od 17.30 hodin.

17. 1. 2023
výroční členská schůze

Restaurace Pyramida od 18 hodin. 
Možnost placení členských příspěvků 

na rok 2023 již od 17 hodin.

Rekonstrukce zimního stadionu 
v Novém městě nad metují
Po převzetí staveniště se rozeběhly práce na rekonstrukci. Začátek 
a dosud většina prací se zatím odehrává v prostorách, jež jsou ná-
vštěvníkům stadionu skryty. Jedná se zejména o strojovnu, chlaze-
ní a čpavkový kanál, kde je veden rozvod čpavku ze strojovny do 
ledové plochy a zpět. 

Ve strojovně bylo zapotřebí nejprve odčerpat veškerý čpavek, což 
byla poměrně časově náročná akce. Až poté mohla vypuknout po-
stupná demontáž chladicích kompresorů, potrubí a dalších sou-
částí, která bude pokračovat v následujícím období (stav k 19. 12. 
2022).

Chladicí čpavkový kanál je již zbaven všech rozvodů a armatur, 
nyní následuje postupná demontáž mantinelů v blízkosti kanálu. 
Následovat bude příprava nového kanálu, který bude vybudován 
po zbourání stávajícího. Ve fotodokumentaci si povšimněte zejmé-
na současného stavu mantinelů, včetně ukotvení, ze které je jasně 
patrná nutnost rekonstrukce. 

Dle plánovaného harmonogramu prací by měly v 10. týdnu roku 
2023 proběhnout dokončovací práce, v týdnu následujícím tlakové 
zkoušky a zkoušky zařízení a v týdnu dvanáctém, tzn. od 20. března 
2023, by mělo dojít k předání díla. 
O průběhu vás jistě budeme průběžně informovat. 

Kateřina Hejzlarová
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sraz cvičitelů Regionálního centra Náchod

Sokolovna v Novém Městě nad Metují se v neděli 13. 11. 2022 stala 
místem setkání cvičitelů okresu Náchod. Pro účastníky byl připra-
ven bohatý program v podobě námětů na cvičení všech věkových 
kategorií.
Na začátku Jarda Láska účastníkům předvedl několik variant vybí-
jené. Cvičitelé se aktivně seznámili a zahráli si např. tajnou, doty-
kovou, americkou a německou vybíjenou. Bylo zajímavé vyzkoušet 
si a pak porovnat všechny varianty. Hana Smolová si připravila cvi-
čení na téma: Netradiční závodivé hry pro děti i mládež, při němž 
si cvičitelé obohatili svůj zásobník cvičení o hry, které snadno mo-
hou zařadit do svých hodin. Petra Menclová se ve svém vystoupení 
inspirovala Mikulášem. Cvičení plné písniček, sportování a závo-
dění bylo zaměřeno na skupinu rodičů a dětí, ale s velmi malými 
úpravami se hodina může realizovat s jakoukoli dětskou kategorií. 

Jolana Lásková se zaměřila na zdravotní cvičení, jímž se kompen-
zují různé svalové dysbalance. 
Celkový počet účastníků byl 14. Semináře se zúčastnili cvičitelé z TJ 
Slavoj Teplice nad Metují, SPV Náchod, SPV Bohuslavice, SPV Nové 
Město nad Metují a TJ Sokol Starkoč. Cvičitelé načerpali mnoho 
inspirativních námětů, které mohou uplatnit ve svých jednotách, 
lektoři byli rádi, že je o pravidelný podzimní seminář zájem. Těší-
me se na další ročník!

Mgr. Jolana Lásková
Za TJ SPV Nové Město nad Metují

Účast novoměstských plavců na závodech v říjnu 2022
V říjnu se novoměstští plavci zúčastnili celkem pěti plaveckých závodů. Plavecké závody se konaly v Trutnově a v Náchodě. Závodů se 
zúčastnilo 10 novoměstských plavců ve věku 8 let a starší. Přípravné závodní období před krajskými přebory, které se konají v listopadu, 
zvládli výborně. Většině plavců se podařilo vybojovat medailové umístění a vylepšit své osobní časy. V říjnu naši plavci vyplavali celkem 
18 zlatých medailí, 11 stříbrných medailí, 9 bronzových medailí a 12krát se umístili těsně za medailovou pozicí na krásném 4. místě. 
Všem moc gratulujeme a přejeme, ať to plave i nadále.

Renata Šmejkalová, trenérka
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s p o r t

plavecké závody v Jičíně 5. 11. 2022

Krajský přebor 10 a 11letých v Náchodě 
v sobotu 12. 11. 2022.

V sobotu 5. 11. jsme se s oddílem ve vysokém počtu zúčastnili ce-
lodenních závodů v Jičíně, kde se konala Cena Geoparku UNESCO 
Český ráj. 

Závodů se zúčastnili: Natálie Poláčková (2011), Sebastian Holada 
(2012), Boris Čečetka (2011), Michal Svoboda (2009), Daniel Kozák 
(2009), Adéla Buriánková (2013), Karolína Židíková (2014), Tom Pris-
linger (2014), Viktor Zicha (2014) a Dominik Kozák (2013). 
Závody byly rozdělené na dopolední a odpolední část. V každé 
části měly děti povoleny dva starty. V první polovině dne se závod-
níkům dařilo obsazovat krásné pozice. Podařilo se nám také slo-
žit tým na chlapeckou štafetu ve složení: Sebastian Holada (2012), 
Viktor Zicha (2014), Tom Prislinger (2014) a Boris Čečetka (2011). 
Kluci zabojovali a obsadili krásné druhé místo. 

Po polední pauze děti zazářily v druhé půlce závodů.
Konečné výsledky jsou Natálie (1. místo, 2x 2. místo, 4. místo), 
Sebastian (4x 1. místo), Boris (2x 2. místo, 2x 3. místo), Karolína 
(3x 2. místo, 10. místo), Tom (2. místo, 2x 4. místo, 5. místo), Viktor 
(3. místo, 4. místo, 2x 5. místo), Adéla (2x 4. místo), Dan (2. místo, 
4. místo, 2x 15. místo), Dominik (4. místo, 8. místo, 14. místo, 
20. místo) a Míša (3. místo, 6. místo, 11. místo a 12. místo).
Náročný den jsme si všichni užili a k nasbíraným medailím a osob-
ním rekordům moc gratulujeme.

Renata Šmejkalová, trenérka

V sobotu 12. 11. se v Náchodě konal Krajský přebor 10 a 11letého 
žactva, který je zároveň kvalifi kačním závodem pro zimní pohár 
ČR, který se bude konat 3. 12. pro desetileté v Havířově a 3.- 4.12. 
pro jedenáctileté v Prostějově. Těchto kvalifi kačních závodů se zú-
častnili naši tři nejlepší plavci: Natálie Poláčková (2011), Sebastian 
Holada (2012) a Boris Čečetka (2011). 
Všichni tři startovali během dne v 6 disciplínách. Závody to byly 
dlouhé a náročné. Došlo i na slzičky zklamání i vyčerpání. Každý 
z nich si osahal hranice svých možností a všichni si dokázali, že vše 
jde zvládnout, když je píle, vůle a chuť. 
Nakonec ze všech 18 startů byli 17x na bedně a odnesli si cen-
né kovy.  Natálie vyplavala 5 stříbrných, Boris vyplaval 2 stříbrné 
a 4 bronzové a Sebastian vyplaval 6 zlatých medailí.
Moc gratulujeme a těšíme se za pár týdnů na zimní pohár ČR.

Renata Šmejkalová, trenérka
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Rozloučení se zesnulými
v listopadu 2022 z našich řad odešli

Čestmír Čermák, Alena Hladíková, Markéta Holá 
Stanislav Svatoň, Josef Špelda, Dagmar Zavadilová 

Čest jejich památce!

ocenění dárců krve

poděkování

poděkování

Ve středu 7. prosince 2022 byly níže 
uvedeným dárcům krve předány 

Zlatý kříž 3. třídy, zlaté, stříbrné a bronzové 
medaile prof. MUDr. Jana Jánského:

Zlatý kříž
(udělován za 80 bezpříspěvkových odběrů)

Petr Ruffer
Petr Šimánek

Zlatá medaile
(udělována za 40 bezpříspěvkových odběrů)

Tomáš Červinka
Karel Čtvrtečka

Ing. Filip Eichler
Jiří Kroupa

Ludmila Matoušová
Michaela Pekařová

Mgr. Simona Ruiderová
Ing. Milan Říha
Alena Škodová
Břetislav Vlček

Martina Šimerová
Jana Vítková
Iveta Vítová

stříbrná medaile
(udělována za 20 bezpříspěvkových odběrů)

Růžena Havelková
Radmila Hořínková

Martin Jarkovský
Věra Netolická

Helena Sedláčková

Bronzová medaile
(udělována za 10 bezpříspěvkových odběrů)

Nikola Králíčková
Veronika Matušová
Monika Petrovková

Radka Tylšová

Všem oceněným patří náš dík!

Rádi bychom touto cestou poděkovali sousedům. Díky za jejich všímavost a pohotovost, když viděli z našeho domu vycházet kouř, zavolali 
hasiče a kontaktovali naši rodinu. Děkujeme všem zasahujícím profesionálním a dobrovolným hasičům z Dobrušky, Náchoda, Rychnova 
nad Kněžnou, Nového Města nad Metují, Nového Hrádku, Mezilesí, Jestřebí, Slavoňova a Bohdašína. Obecnímu úřadu Jestřebí a místním 
občanům za vstřícnou pomoc při úklidu po požáru. Bohužel život naší maminky se zachránit nepodařilo, již bylo pozdě. Byla alespoň 
zachráněna větší část našeho domu. Za to všem patří veliký dík.

Božena, Alena a Marcela - dcery s rodinami

Rádi bychom poděkovali pečovatelské službě MSSS Oáza Nové Město nad Metují a Mobilnímu hospici Anežky České v Červeném Kostelci 
za péči o p. Jaroslava Řeháka v době jeho nemoci. Všichni byli vždy velmi milí, vstřícní a empatičtí. Dík patří nejen za přímou péči, ale i za 
podporu celé rodiny v tomto pro nás těžkém období. 

Manželka a dcery s rodinami

v říjnu 2022 oslavili svá životní jubilea

v listopadu 2022 oslavili svá životní jubilea

70 let
Jindřiška Matějů

70 let
Václav Kratěna
Maria Kábrtová

75 let
Josef Rousek

Lubomíra Ježková

80 let 
Jiří Krejčí

85 let
Jan Píš

85 let
Věra Vinterová

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

Strojírenský dělník  
• SOU vhodného zaměření, proaktivní přístup
• Práce v jedné směně

Elektro konstruktér 

• Elektrotechnické vzdělání • Práce v jedné směně

Skladník 

• Třísměnný provoz  

Průmyslový inženýr 

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

Nákupčí 
• Pružná pracovní doba • Znalost AJ nebo NJ  

Účetní 
• Praxe na obdobné pozici • Pružná pracovní doba

Administrativní pracovník – HR  
• Pružná pracovní doba 

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

Kontaktujte naše personální oddělení: 
Markéta Ulrychová

+420 602 271 667

marketa.ulrychova@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.

Strojírenský dělník  
• SOU vhodného zaměření, proaktivní přístup
• Práce v jedné směně

Elektro konstruktér 

• Elektrotechnické vzdělání • Práce v jedné směně

Skladník 

• Třísměnný provoz  

Průmyslový inženýr 

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

Nákupčí 
• Pružná pracovní doba • Znalost AJ nebo NJ  

Účetní 
• Praxe na obdobné pozici • Pružná pracovní doba

Administrativní pracovník – HR  
• Pružná pracovní doba 

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

Kontaktujte naše personální oddělení: 
Markéta Ulrychová

+420 602 271 667

marketa.ulrychova@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,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876
tel.: 491 419 655; 733 535 337
e-mail: zpravodaj@novemestonm.cz
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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.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravy
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v pokladně Městského úřadu.

Přistavování kontejnerů
soukromým osobám,

sdružením, firmám

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

týdenní svoz
(53 svozů)

kombinovaný 
svoz

(44 svozů)

čtrnáctidenní svoz
(26 svozů)

měsíční svoz
(po čtyřech týdnech, 

13 svozů) 

leden každý týden každý týden 1,3,5- 1,5-

únor každý týden každý týden -5,7,9- -5,9-

březen každý týden každý týden -9,11,13 -9,13

duben každý týden každý týden 15,17 17

květen každý týden každý týden 19,21 21

červen každý týden -22,23,25 23,25 25

červenec každý týden 27,29,31- 27,29,31- 29

srpen každý týden -31,33,35 -31,33,35 33

září každý týden 37,39 37,39 37

říjen každý týden každý týden 41,43 41

listopad každý týden každý týden 45,47 45

prosinec každý týden každý týden 49,51 49

Svoz odpadových nádob bude prováděn v následujících týdnech:
(čísla označují pořadové číslo týdne)

svozový kalendář pro směsný komunální odpad na rok 2023
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dárkové poukazy
vánoční edice zrnkových káv
novoroční oplatky
drobné dárky a dětské knížky

Řezníčkova 451, 547 01 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz 

http://www.gymnachod.cz 

Jiráskovo gymnázium 
v Náchodě 

zve žáky pátých a devátých ročníků 

a jejich rodiče na 

Den otevřených dveří 
ve čtvrtek dne 19. ledna 2023. 

Program 

16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd 
a jejich rodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu. 

17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd 
a jejich rodiči. Informace o osmiletém gymnáziu. 

Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny 
interaktivní akce, divadelní a hudební vystoupení, výstavy 
a prezentace a možná přijde i kouzelník… 

Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz. 

Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor. 

 
 




