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2015
Mìstské muzeum

Z šatníku
našich babièek
(1. 5.–30. 9. 2015)

Muzejní staroèeské trhy (18. 7. 2015)

Muzejní noc s Janem
Èernèickým z Kácova
(31. 7. 2015)

Mìstská galerie Zázvorka

Vernisáž výstav Evy Skalákové
a Julie Štybnarové (4. 6. 2015)

Josef Thér / Výbìr z tvorby
(23. 7. – 13. 9. 2015)

Josef Vyleal / Apokalypsa
(23. 7. – 13. 9. 2015)

Mìstské informaèní centrum

Velká cena Nového Mìsta nad Metují (25. 7. 2015)

Komentované prohlídky mìsta a okolí
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Otázky pro místostarostu
Vážený pane místostarosto, zaþátek
záĜí je každoroþnČ spojen se zaþátkem
nového školního roku. Mohl byste þtenáĜĤm NovomČstského zpravodaje pĜiblížit, kolik prvĖáþkĤ letos pĜivítáme
v novomČstských školách?
Letošní rok je v porovnání s roky pĜedchozími výjimeþný poþtem dČtí, které zahajují
svoji školní docházku. Celkem je v novomČstských školách otevíráno 5 prvních tĜíd
pro 121 prvĖáþkĤ. 47 dČtí bude navštČvovat dvČ první tĜídy v ZŠ Komenského, 46
dČtí dvČ první tĜídy v ZŠ Malecí a v ZŠ Krþín otevíráme jednu první tĜídu se 28 žáky.
Celkový poþet školákĤ v prvních tĜídách
tedy bude o 16 dČtí vyšší než v roce 2014.
V roce 2016 by poþet prvĖáþkĤ mČl být
srovnatelný s letošním poþtem, v následujících letech pĜedpokládáme nejprve mírný,
po 4-5 letech dramatický pokles poþtu dČtí,
které se budou hlásit do prvních tĜíd.
Pro prvĖáþky je samozĜejmČ pĜipraveno
nČkolik slavností spojených se zaþátkem
jejich školní docházky. Již 1. záĜí budeme
s panem starostou a vedoucím OddČlení školství, mládeže a tČlovýchovy panem Kupkou vítat nové žáky ve všech
tĜech školách, hlavní slavnost pro všechny
žáky novomČstských prvních tĜíd se odehraje
3. záĜí v KinČ 70. Pouze pro informaci þtenáĜĤ bych chtČl dodat, že v našem mČstČ
máme i 5 mateĜských škol, které v letošním
roce navštČvuje 365 dČtí.

Se školstvím, i když pouze historicky,
souvisí další téma, které zajímá obþany mČsta. Je to budoucnost Staré školy
v KrþínČ. Jaký je v souþasné dobČ její stav
a jaká je budoucnost tohoto objektu?
Souþasný stav Staré školy v KrþínČ je
z podhledu stavebního mimoĜádnČ zchátralý, podle vyjádĜení odborníkĤ z Národního památkového úĜadu v JosefovČ nemá
z jejich pohledu tento objekt historicky výjimeþnou hodnotu a nelze jej proto zaĜadit
mezi historické památky. ýásteþnČ jej zachycuje fotogra¿e na úvodní stránce tohoto
zpravodaje, detailnČ se s ním mohou obyvatelé i návštČvníci mČsta seznámit v rámci
DnĤ evropského dČdictví, kdy bude objekt

školy otevĜen pro veĜejnost. PĜi prohlídce
bude mít každý návštČvník možnost vyplnit dotazník, na základČ kterého následnČ
vyhodnotíme jednotlivé návrhy na budoucí
využití celého objektu. Je však nutné poznamenat, že i v minulosti se vedení mČsta
zabývalo nejrĤznČjšími návrhy a vizemi na
využití objektu a pozemku, vždy však bezvýslednČ. Buć byly tyto návrhy utopické,
nebo jejich realizace vyžadovala ¿nanþní
prostĜedky mimo možnosti našeho mČsta.
Snad se tedy mezi návrhy návštČvníkĤ objeví takový, který bude reálný a pĜínosný
nejen pro obyvatele Krþína, ale pro všechny NovomČšĢáky. V takovém pĜípadČ bude
tento návrh rozpracován a po schválení zámČru zaþneme hledat možné dotaþní tituly,
aĢ již národní nebo z fondĤ Evropské unie.
Pro informaci dodávám, že odborné odhady nákladĤ na prostou rekonstrukci objektu
se pohybují mezi 5-7 miliony korun. K této
sumČ je v pĜípadČ budoucího využití Staré školy pro veĜejné úþely nutné pĜipoþíst
každoroþní provozní náklady.

DČkuji za rozhovor.
(EK)

Erbovní památky v Novém Městě nad Metují
Wolfgang I. byl prvním majitelem
novomČstského panství z Ĝad štýrské evangelické rodiny StubenberkĤ. Sám v Novém MČstČ nepobýval, panství Ĝídil ze svého sídla
v rakouském Kopfenberku, kde žil
až do své smrti.

Celé léto jsme se zdržovali v pĜíjemném chladu zámecké barokní ložnice. Než se léto pozdraví s podzimem,
chtČla bych vám pĜedstavit poslední dva erby, které se zde nacházejí.
Jedná se o alianþní erb Wolfganga I. ze Stubenberka (1548 - 1556)
a Sophie ze Stubenberka, roz. Teuffenbachové, vymalovaný roku 1558.
Heraldicky vpravo manželĤv erb:
þtvrcený þerný štít, v 1. a 4. poli
stĜíbrná obrácená kotva, v 2. a 3.
poli zlatý stoþený had. Na štítu dvČ
turnajové pĜivrácené korunované pĜilby.
Klenotem je šestice pštrosích per, heraldicky vpravo stĜíbrno - þerná (3+3), vlevo zlato
- þerná (3+3). Pod erbem nČmecký nápis:
WOLFGANG • HERR • VON • STU / BMBERG • OBRISTER • ERBSCHENCKH /
IM LANDTS • STEYR • UND • HERR • ZU
• GUTTENBERG •

Vlevo erb manželky: stĜíbrný štít se dvČma
þernými pruhy. Na štítu dvČ k sobČ pĜivrácené turnajové korunované pĜilby. Klenotem je heraldicky vpravo pštrosí pero, vlevo dvČ složená kĜídla, oba klenoty opakují
barvy štítu.
Pod erbem nČmecký nápis: SOPHIA •
FRAW • VON • STUBMBERG / AIN •
GEBORNE • VON • TEUFFENBACH •

Za jeho vlády panství prosperovalo, jeho poddaní byli ztotožnČni
se svým protestantským pánem,
a tak mu hned po jeho uchopení
moci pĜísahali vČrnost bez výhrad
a on jim na základČ jejich žádosti
potvrdil mČstská privilegia.
Za Wolfa I. byl mimo jiné založen hĜbitov Na BoĜetínČ (1555) a postaven kostel
Všech Svatých.

Foto a text: Mgr. ZdeĖka Kulhavá

Na titulní stranČ zpravodaje je stará krþínská škola, která se nachází v ulici BratĜí ýapkĤ. Foto: Petr Tomáš (9 let).
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Radnice infor muje
Do uzávČrky þervencového þísla NovomČstského zpravodaje probČhla tĜi Ĝádná zasedání Rady mČsta Nové MČsto nad
Metují (dále jen RM).
Rada mČsta þ. 20 (evidenþní þíslo RM
326). Zasedání RM probČhlo dne 3. 8. 2015
za úþasti pČti radních.
Majetkoprávní úkony:
RM schválila vyvČšení zámČrĤ na nČkolik
pronájmĤ a výpĤjþek mČstských pozemkĤ.
RM doporuþila Zastupitelstvu mČsta Nové
MČsto nad Metují (dále jen ZM) ke schválení prodej nemovitosti – bytové jednotky
v budovČ þ. p. 1012 v ulici ýeských bratĜí,
zájemkyni paní R. P., za nabídnutou cenu
310.000 Kþ s tím, že kupující uhradí návrh
na vklad do katastru nemovitostí a prodávající uhradí daĖ z nabytí nemovitých vČcí.
Rozvoj:
RM uložila starostovi (dále jen ST) jednat
ve spolupráci s Odborem majetku mČsta (OMM) s majiteli pozemkĤ u garáží
u Luštince, a to o kontinuálním provádČní
údržby a úprav zelenČ na tČchto pozemcích,
kterou dosud dobrovolnČ udržoval p. V. R.
RM doporuþila ZM vyslovit p. V. R. veĜejné
podČkování za jeho þinnost v dané lokalitČ
v uplynulých 30 letech.
RM vyslovila podČkování vedoucímu SL
za realizaci výstavby nového pĜístĜešku pro
turisty a autobusovou zastávku Ve Vilách
a uložila Odboru správy úĜadu (dále jen
OSU) zajistit informaci pro veĜejnost
v NovomČstském zpravodaji.
RM doporuþila ZM zmČnit položku rozpoþtu 2015 „ParkovištČ v ul. Havlíþkova" - PD
(u restaurace U TruneþkĤ, u prodejny potravin) na položku „ParkovištČ v ul. Havlíþkova"
- PD (od kĜižovatky "U PapežĤ" až po þ. p.
219 ul. Nádražní)“ a navýšit tuto položku na
200 tis. Kþ. RM doporuþila ZM uložit OMM
úkol vedoucí k výbČru projektanta. RM doporuþila ZM schválit rozpoþtové opatĜení pĜesun 110 tis. Kþ z § 2219 Cyklostezka
v ul. Náchodská na tuto rozšíĜenou položku;
Ɣ schválit novou investici rozpoþtu 2015
„Projektová dokumentace - rekonstrukce
komunikace v ul. Kpt. Jaroše“ a související ¿nancování projektové dokumentace
schválit rozpoþtovým opatĜením, tj. pĜevodem þástky 100.000 Kþ z § 2212 – Stavební
úpravy komunikace Náchodská (org. 1631).
PD na rekonstrukci komunikace v ul. Kpt.
Jaroše bude zpracována pro úsek od kĜížení s ul. Náchodská až po kĜižovatku s ul.
Stavební.
RM souhlasila s tím, aby položka rozpoþtu kanalizace v ul. NábĜežní, pĤjþka VaK(u)
Náchod ve výši 1.200 tis. Kþ, byla pĜesunuta do roku 2016, z dĤvodu, že v tomto roce
bude probíhat též realizace pĜeloženi kabelového vedení NN a realizace nového VO.
RM uložila o této skuteþnosti informovat ZM.
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RM neschválila realizaci akce „MČšĢanský
dĤm þ. p. 1238 - obnova stĜešního pláštČ (ateliérové okno)“, která byla schválena
v rozpoþtu 2015 a nesouhlasila se zajištČním ¿nancování pouze z vlastních zdrojĤ,
neboĢ v roce 2015 nebyl vypsán na tuto akci
žádný vhodný dotaþní titul. RM uložila OMM
sledovat možné dotaþní tituly a informovat
RM o možnostech podání žádosti tak, aby
k realizaci akce došlo v roce 2016 (jedná se
o budovu ZUŠ).
RM schválila vzhled a texty informaþních tabulek pro Spolkový dĤm þ. p. 1225,
MČstské muzeum Nové MČsto nad Metují
þ. p. 1226, kostel NejsvČtČjší Trojice, Zázvorku
þ. p. 1210 a bere na vČdomí jejich umístČní
na daných budovách.
RM nesouhlasila s uzavĜením Dohody
o vzájemné spolupráci a dohody o budoucím vČcném plnČní mezi mČstem Nové
MČsto nad Metují a ¿rmou Nordic Invest
s. r. o., Praha 2, a to z dĤvodu zvýšení intenzity dopravy v dané lokalitČ, ke kterému by
pĜi realizaci investice „Samoobslužné myþky aut a kontejnerové þerpací stanice na
p. p. þ. 520/1, k. ú. Nové MČsto nad Metují“
bezesporu došlo. RM uložila OMM zastupovat mČsto jako úþastníka pĜíslušného stavebního Ĝízení, ve smyslu tohoto usnesení.
RM projednala a vzala na vČdomí Petici na
záchranu „Staré školy“ v KrþínČ. RM konstatovala, že nadále bude ve vČci objektu „Staré školy“ postupováno v duchu již dĜíve pĜijatých usnesení RM, tzn., že byl zpĜístupnČn
objekt „Staré školy" pro paní T. S. a jí pĜizvané odborníky, OddČlení správy nemovitostí
(OSN) jim pak poskytlo i expertízy (statika),
které byly v minulosti na objekt „Staré školy" zpracovány a je pĜipravena anketa pro
obþany, kteĜí mohou objekt navštívit dne
12. 9. 2015 v rámci DnĤ evropského dČdictví. Po vyhodnocení ankety a shromáždČní
pĜípadných návrhĤ od odborníkĤ pĜizvaných
paní T. S., bude vše opČt pĜedloženo do RM
k dalšímu rozhodnutí. RM ukládá o tČchto
skuteþnostech souvisejících s vyĜizováním
Petice informovat ZM.
Správa nemovitostí:
RM souhlasila:
Ɣ se znČním ankety týkající se budoucnosti objektu „Stará škola“, þ. p. 22, ul. BratĜí
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ýapkĤ, Nové MČsto nad Metují a uložila
OSN provést dle této ankety názorový prĤzkum pĜi otevĜení objektu „Staré školy“ pro
veĜejnost dne 12. 9. 2015 v rámci akce Dny
evropského dČdictví a výsledky pĜedat RM
k dalšímu projednání;
Ɣ s provedením opravy malého osobního
výtahu pro 4 osoby, umístČného v objektu
þ. p. 1424, MSSS OÁZA a zároveĖ souhlasila se zadáním zakázky malého rozsahu
„Oprava výtahu v MSSS OÁZA“, v hodnotČ
177.100 Kþ vþ. DPH, ¿rmČ Výtahy Náchod,
s. r. o.;
Ɣ se zĜízením þekárny pro praxi školního
psychologa v místnosti o celkové výmČĜe
20 m2, umístČné v 1. NP objektu þ. p. 391,
ul. T. G. Masaryka, Nové MČsto nad Metují.
RM rozhodla
Ɣ o zadání veĜejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce topný systém, 2x byt“ ¿rmČ
Hlávko, s. r. o., NahoĜany, za nabídkovou
cenu 195.270 Kþ vþ. DPH;
Ɣ o zadání veĜejné zakázky malého rozsahu „VýmČna oken - bytový dĤm þ. p. 467-8“
¿rmČ Proplast K, s. r. o., Nové MČsto nad
Metují, za nabídkovou cenu 505.517 Kþ
vþ. DPH.
Školství, kultura a sport:
RM souhlasila
Ɣ s pĜijetím ¿nanþního daru ve výši 5 tis.
Kþ od ¿rmy Ammann Czech Republic a. s.,
Nové MČsto nad Metují pro Základní umČleckou školu BedĜicha Smetany Nové MČsto nad Metují, na podporu úþasti pČveckého
sboru Paleþek - na nákup vybavení a provoz školy;
Ɣ s podáním žádosti MČstského stĜediska
sociálních služeb OÁZA Nové MČsto nad
Metují o dotaci z prostĜedkĤ rozpoþtu Královéhradeckého kraje na provoz sociálních
služeb: 1/ Centrum denních služeb - Domovinka - výše požadované dotace 270 tis. Kþ,
2/ Domovy pro seniory – výše požadované
dotace 550 tis. Kþ, 3/ odlehþovací služba výše požadované dotace 300 tis. Kþ.
RĤzné:
RM souhlasila se zapĤjþením 6 ks pivních
setĤ, 3 ks odpadkových košĤ a 1 ks prodejního stánku s krycí plachtou, vše v majetku
mČsta, a to na 12. 9. 2015 od 13.00 do 18.00
hodin v rámci doprovodného programu ke
DnĤm evropského dČdictví – pro 3. roþník
NovoVinobraní na historických viniþních terasách domu þ. p. 1234 v ul. Na Zadomí.
Podrobná znČní zápisĤ a usnesení ze zasedání RM a ZM jsou pravidelnČ zveĜejĖována na internetových stránkách mČsta, nebo
jsou k dispozici na MČÚ. RovnČž je zveĜejĖován zvukový záznam z jednání ZM. Souhrny usnesení z jednotlivých zasedání jsou
pak zveĜejĖovány v zákonných lhĤtách na
ÚĜední desce MČÚ u Komerþní banky a rovnČž na elektronické úĜední desce na www
stránkách mČsta.
Petr Tyþ, tajemník
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Výběrové řízení na obsazení místa
MČsto Nové MČsto nad Metují vyhlašuje výbČrové Ĝízení na obsazení místa:
Ɣ vedoucí OddČlení dopravy a silniþního hospodáĜství Odboru správního MČstského úĜadu Nové MČsto nad Metují.
Ɣ bezúhonnost, zpĤsobilost k právním úkonĤm;
Ɣ vysokoškolské vzdČlání v bakaláĜském studijním programu nebo
vyšší odborné vzdČlání;
Ɣ uživatelská znalost PC (MS Of¿ce);
Ɣ znalost regionu, þasová Àexibilita, ochota dále se vzdČlávat;
Ɣ zkušenost s Ĝízením pracovních kolektivĤ;
Ɣ organizaþní a Ĝídící schopnosti;

Místo výkonu práce:
Nové MČsto nad Metují
PĜedpoklad nástupu do zamČstnání: 1. ledna 2016 nebo dohodou
Doba trvání pracovního pomČru:
na dobu neurþitou
Platové zaĜazení:
10. platová tĜída
Charakteristika pozice: Ĝízení oddČlení, odpovČdnost za výkon
státní správy dle zákona þ. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, dle zákona þ. 168/1999 Sb.,
o pojištČní odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou provozem vozidla, dle zákona þ. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné zpĤsobilosti k Ĝízení motorových vozidel, dle zákona
þ. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, dle zákona
þ. 200/1990 Sb., o pĜestupcích, na úseku dopravy a silniþního hospodáĜství, ostatních pĜestupkĤ proti poĜádku ve státní správČ a pĜestupkĤ, týkajících se technického stavu vozidel; správy dle zákona
þ. 111/1994 Sb., o silniþní dopravČ, týkající se evidence provozovatelĤ taxislužby, výkon agendy v pĤsobnosti silniþního správního
úĜadu dle zákona þ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Uvítáme:
Ɣ tĜi roky praxe na pozici vedoucí zamČstnanec nebo tĜi roky praxe
pĜi výkonu správních þinností v oblasti dopravy a silniþního hospodáĜství v pracovním pomČru k územnímu samosprávnému celku;
Ɣ zvláštní odbornou zpĤsobilost pro výkon správní þinnosti související s výkonem práce;
Ɣ orientaci v právních pĜedpisech souvisejících s oborem požadované práce.
Více informací naleznete na http://www.novemestonm.cz/obcan/
mestsky-urad/volna-mista-na-urade/

Požadujeme:
Ɣ státní obþanství ýR
(v pĜípadČ cizího státního obþanství trvalý pobyt v ýR);
Ɣ vČk nad 18 let, znalost jednacího jazyka;

Bližší informace podá Mgr. Josef Petera, vedoucí Odboru

správního MČstského úĜadu Nové MČsto nad Metují,
tel. 491 419 620.

Bytový den pro občany
Bytový den pro obþany - žadatele o pĜidČlení mČstského bytu - se uskuteþní 9. záĜí a 9. prosince 2015
vždy od 15.00 do 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti v 1. poschodí Radnice, nám. Republiky þp. 6.
Marie Hudcová, referentka OddČlení správy nemovitostí

Rodiče a školský zákon – 2. část
hlásit dítČ k zápisu k povinné školní docházce, termín zápisu vyhlásí
Ĝeditel školy v dobČ od 15. ledna do 15. února. V Novém MČstČ
nad Metují se zápis koná ve všech základních školách zpravidla
první þtvrtek a pátek po 15. lednu. Není-li dítČ po dovršení šestého
roku vČku tČlesnČ nebo duševnČ pĜimČĜenČ vyspČlé, mohou rodiþe
písemnČ požádat Ĝeditele školy o odklad povinné školní docházky.
Žádost musí být podána do 31. kvČtna kalendáĜního roku, v nČmž
má dítČ zahájit povinnou školní docházku, a musí být doložena
doporuþujícím posouzením pĜíslušného školského poradenského
zaĜízení a odborného lékaĜe nebo klinického psychologa. Zaþátek
povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního
roku, v nČmž dítČ dovrší osmý rok vČku.
Obec je povinna zajistit podmínky pro plnČní povinné školní docházky dČtí s trvalým pobytem na jejím území zĜízením základní školy
nebo zajištČním docházky do školy zĜízené jinou obcí. Je-li v obci
více základních škol, stanoví obec školské obvody obecnČ závaznou vyhláškou. Zastupitelstvo mČsta vydalo obecnČ závaznou vyhlášku þ. 3/2013, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zĜízených mČstem Nové MČsto nad Metují (úplné znČní vyhlášky
naleznete na stránkách mČsta v sekci Obþan / Dokumenty mČsta
a MČÚ / Vyhlášky a naĜízení mČsta). Rodiþe mohou pĜihlásit své
dítČ do kterékoliv školy (i mimo místo trvalého pobytu), Ĝeditel školy
však bude pĜednostnČ pĜijímat dČti ze „svého“ školského obvodu.

Navazujeme na þlánek v minulém þísle NovomČstského zpravodaje,
ve kterém jsme se zabývali pĜedevším problematikou pĜedškolního
vzdČlávání. Dnešní þást je vČnována základnímu vzdČlávání z pohledu školského zákona a s ním souvisejících provádČcích vyhlášek.
Organizace vzdČlávání
Školní rok zaþíná 1. záĜí a konþí 31. srpna následujícího kalendáĜního roku. V období školního vyuþování mĤže Ĝeditel školy ze
závažných dĤvodĤ, zejména organizaþních a technických, vyhlásit
pro žáky nejvýše 5 volných dnĤ ve školním roce.
Školní docházka
Školní docházka je povinná po dobu devíti let a zaþíná poþátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítČ dosáhne šestého
roku vČku, pokud mu není povolen odklad. Rodiþe jsou povinni pĜi-

Individuální vzdČlávání
Rodiþe žáka na prvním stupni základní školy mohou požádat Ĝeditele školy o povolení individuálního vzdČlávání.
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(školní družina a školní klub), které poskytuje úþastníkĤm naplnČní volného þasu. ýinnost školní družiny je urþena pĜednostnČ pro
žáky prvního stupnČ, þinnost školního klubu je urþena pĜednostnČ
pro žáky druhého stupnČ. Družina vykonává þinnost ve dnech školního vyuþování a o školních prázdninách,
po projednání se zĜizovatelem mĤže
Ĝeditel pĜerušit þinnost družiny v dobČ
školních prázdnin. Zájmové vzdČlávání
je poskytováno za úplatu, její výši stanoví Ĝeditel školy.

Žádost musí splĖovat náležitosti uvedené v § 41 školského zákona,
mimo jiné dĤvody pro individuální vzdČlávání, popis prostorového
a materiálnČ - technického zabezpeþení vzdČlávání, doklady osvČdþující splnČní vzdČlání osoby, která bude žáka individuálnČ vzdČlávat, vyjádĜení školského poradenského zaĜízení.
Organizace vzdČlávání
Vyuþování zaþíná zpravidla v 8 hodin,
nesmí však zaþínat dĜíve jak v 7 hodin, ukonþeno musí být nejpozdČji do
17 hodin. PĜestávky mezi vyuþovacími hodinami jsou nejménČ desetiminutové. BČhem dopoledního vyuþování, zpravidla po druhé vyuþovací
hodinČ, se zaĜazuje alespoĖ jedna
pĜestávka v délce nejménČ 15 minut.
PĜestávka mezi dopoledním a odpoledním vyuþováním trvá nejménČ 50
minut. V pĜípadech hodných zvláštního zĜetele lze zkrátit nČkteré desetiminutové pĜestávky na nejménČ 5
minut a pĜestávku mezi dopoledním
a odpoledním vyuþováním na nejménČ 30 minut. PĜi zkracování pĜestávek Ĝeditel školy pĜihlédne k základním fyziologickým potĜebám
žákĤ. Každé pololetí se vydává žákovi vysvČdþení. Do vyššího roþníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospČl ze všech
povinných pĜedmČtĤ. Do vyššího roþníku postoupí i žák, který již
v rámci pĜíslušného stupnČ základní školy opakoval roþník, a to bez
ohledu na prospČch tohoto žáka. Žáci 9. roþníku a žáci, kteĜí na daném stupni základní školy dosud neopakovali roþník a kteĜí na konci
druhého pololetí neprospČli nejvýše ze dvou povinných pĜedmČtĤ,
konají opravné zkoušky.
Škola mĤže organizovat zotavovací pobyty žákĤ ve zdravotnČ pĜíznivém prostĜedí bez pĜerušení vzdČlávání, výjezdy do zahraniþí
a další akce, související s výchovnČ vzdČlávací þinností školy.
PĜi akcích konaných mimo školu nesmí na jednu osobu zajišĢující
bezpeþnost a ochranu zdraví žákĤ pĜipadnout více než 25 žákĤ. PĜi
akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždČní žákĤ
není škola, se zajišĢuje bezpeþnost a ochrana zdraví žákĤ na pĜedem urþeném místČ 15 minut pĜed dobou shromáždČní. Po skonþení akce konþí zajišĢování bezpeþnosti a ochrany zdraví žákĤ na
pĜedem urþeném místČ a v pĜedem urþeném þase. Místo a þas
shromáždČní žákĤ a skonþení akce škola oznámí nejménČ 2 dny
pĜedem zákonným zástupcĤm žákĤ.

Školní stravování
Ve školních jídelnách se uskuteþĖuje
stravování žákĤ v dobČ jejich pobytu
ve škole. První den neplánované nepĜítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole. Žák základní
školy má právo dennČ odebrat obČd.
Školní stravování se Ĝídí výživovými
normami a rozpČtím ¿nanþních limitĤ
na nákup potravin, které jsou stanoveny ve vyhlášce o školním stravování.
Úplata za školní stravování je v základních školách v Novém MČstČ nad Metují následující: žáci do 10 let
21 Kþ za obČd (ZŠ Malecí 22 Kþ), žáci od 11 do 14 let 23 Kþ (ZŠ
Malecí 24 Kþ), žáci nad 15 let 25 Kþ.
Výroþní zpráva
ěeditel školy zpracovává každoroþnČ výroþní zprávu o þinnosti školy za školní rok a po schválení školskou radou ji zasílá zĜizovateli
a zveĜejĖuje na pĜíslušném místČ ve škole. Do výroþní zprávy mĤže
každý nahlížet a poĜizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu
v místČ obvyklou mĤže obdržet její kopii.
Školská rada
PĜi základních školách se zĜizuje školská rada, která umožĖuje rodiþĤm žákĤ, pedagogickým pracovníkĤm školy a zĜizovateli podílet
se na správČ školy. TĜetinu þlenĤ školské rady jmenuje zĜizovatel,
tĜetinu volí rodiþe žákĤ a tĜetinu pedagogiþtí pracovníci školy. ěeditel školy nemĤže být þlenem školské rady. Školská rada schvaluje
výroþní zprávu o þinnosti školy, školní Ĝád, pravidla pro hodnocení výsledkĤ vzdČlávání žákĤ, projednává návrh rozpoþtu školy na
další rok, inspekþní zprávy ýeské školní inspekce, navrhuje zmČny
školního Ĝádu, opatĜení ke zlepšení hospodaĜení školy, vyhlášení
konkurzu na Ĝeditele školy, vyjadĜuje se k návrhĤm školních vzdČlávacích programĤ a k jejich následnému uskuteþĖování, podílí se
na zpracování koncepþních zámČrĤ rozvoje školy, podává podnČty
a oznámení Ĝediteli školy, zĜizovateli, orgánĤm vykonávajícím státní správu ve školství. Školské rady pĜi základních školách v Novém
MČstČ nad Metují mají 9 þlenĤ.

Poþty žákĤ ve školách a tĜídách
Školy mají nejménČ 17 žákĤ v prĤmČru na 1 tĜídu. Nejvyšší poþet
žákĤ ve tĜídČ je 30, zĜizovatel mĤže povolit výjimku až do 34 žákĤ.
PĜi výuce cizích jazykĤ je nejvyšší poþet žákĤ ve skupinČ 24. Škola
mĤže vyuþovat volitelný pĜedmČt nebo nepovinný pĜedmČt, pokud
se k nČmu pĜi zahájení výuky pĜihlásí alespoĖ 7 žákĤ.

Více informací o jednotlivých novomČstských základních školách
naleznete na jejich internetových stránkách: www.zskom.cz, www.
zskrcin.cz, www.zsmaleci.cz.
Václav Kupka

Školní družina, školní klub
PĜi základních školách se uskuteþĖuje rovnČž zájmové vzdČlávání

Vo l n á p r a c o v n í m í s t a
MČsto Nové MČsto nad Metují vyhlašuje výbČrové Ĝízení na obsazení místa:
Ɣ referent OddČlení životního prostĜedí MČstského úĜadu Nové MČsto nad Metují.
MČsto Nové MČsto nad Metují nabízí volné pracovní místo - sociální pracovník Klubu MANDL.
Více informací na http://www.novemestonm.cz/obcan/mestsky-urad/volna-mista-na-urade/.
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Nová klimatizace v MSSS Oáza
Domov pro seniory je jednou ze služeb MSSS Oáza a poskytuje
pobytovou sociální službu zejména obyvatelĤm Nového MČsta nad
Metují a obyvatelĤm spádových obcí: Bohuslavice nad Metují, ýernþice, JestĜebí, LibchynČ, Mezilesí, NahoĜany (Dolsko, Doubravice,
MČstec, Lhota), Provodov – Šonov (Kleny, ŠeĜeþ, Václavice), PĜibyslav, Sendraž, SlavČtín nad Metují, SlavoĖov (Blažkov) a Vršovka.

Dne 14. 8. 2015 byla v DomovČ pro seniory MSSS Oáza dokonþena
instalace klimatizaþního zaĜízení ve vnitĜní dvoranČ budovy. Zastupitelstvo mČsta schválilo tuto investici v rozpoþtu mČsta pro rok 2015
na základČ požadavku vedení Oázy. Pobyt ve dvoranČ byl zejména
v letních mČsících pro klienty Domova znaþnČ nekomfortní.
Celá akce byla pĜipravována již od listopadu 2014. Vzhledem k umístČní klimatizace bylo nutné provést zkoušky vzduchotechniky, stejnČ
jako u jiných veĜejných zakázek samotnou realizaci zdržela nutná
administrativa. BČhem jarních mČsícĤ tohoto roku OddČlení rozvoje mČsta spoleþnČ s OddČlením správy nemovitostí pracovalo na
technickém Ĝešení a byly pĜipravovány podklady pro zadání veĜejné
zakázky, koneþná instalace byla dodavatelskou ¿rmou provedena
v polovinČ srpna 2015.

(EK)

„SpuštČní klimatizace bylo okamžitČ znát, daly se hned otevĜít dveĜe
z bytu do chodby, aniž by šlo dovnitĜ teplo.“ uvedla paní Horáková,
bydlící ve 2. patĜe budovy, kde bývalo v prĤbČhu letních veder nejtepleji.
„Se spuštČním klimatizace jsou spokojené i ošetĜovatelky, které pĜi
tČch nejvyšších teplotách sloužily 12hodinové smČny. Jejich práce
bude v budoucnu alespoĖ o nČco jednodušší. Letošní mimoĜádnČ
horké léto bylo posledním horkým i ve vnitĜní dvoranČ, všechna další
budou – bez ohledu na venkovní teplotu – pĜíjemná,“ sdČlila Ĝeditelka MSSS Oáza Marie Rohulánová.
Celkové náklady investiþní akce þinily 262.000 Kþ. Díky úspČšnému
vysoutČžení se na této zakázce, oproti pĤvodnímu plánu, podaĜilo
ušetĜit více než 47.000 Kþ.
PĜíspČvkovou organizaci MČstské stĜedisko sociálních služeb Oáza
zĜídilo v roce 1996 Zastupitelstvo mČsta Nového MČsta nad Metují
k poskytování sociálních služeb, zejména pro seniory.

STEPÍK Nové Město nad Metují, z.s. - nábor
NÁBOR ŠIKOVNÝCH DċTÍ VE VċKU 4 – 15 LET
Úterý až pátek 1. – 4. 9. 2015 v 17.00 - 18.00 hodin
TČlocviþna Stepíku Nové MČsto nad Metují, Malecí 585

Ɣ Taneþní a pohybová prĤprava (4 – 8 let)
Ɣ Komerþní aerobik – pompony
Ɣ SoutČžní týmy

Ɣ Standardní a latinskoamerické tance
Ɣ Zumba
Ɣ Cviþení pro dospČlé
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Roman Ptáček - volejbalový rozhovor
V záĜijovém þísle vám pĜinášíme další rozhovor s panem Romanem Ptáþkem z novomČstského Volejbalového centra.
Jakou jste mČli minulou volejbalovou
sezónu a co chystáte na tu novou?
Naši þinnost je potĜeba již rozdČlit do nČkolika skupin – minivolejbal, žákovský volejbal
a dospČláci.
V minivolejbalu jsme se kvali¿kovali do republikového semi¿nále se þtyĜmi družstvy
a nejlepším umístČní je zisk bronzové medaile. Po seþtení výsledkĤ z celé ýR se
3 naše družstva pĜímo nominovala do
záĜijového ¿nále a to
þtvrté skonþilo o jediný bod pod postupovou þarou.
V žákovské kategorii
jsme naše první úþinkování v Krajském
pĜeboru
zakonþili
neuvČĜitelným tĜetím
místem. Šli jsme napoprvé „jen“ sbírat
zkušenosti a nakonec
jsme brali bronz.
Z dospČlákĤ jsme už
vytvoĜili 2 amatérská družstva, z nichž
jedno se zúþastnilo
krajské amatérské ligy. Zde jsme obsadili þtvrté místo, bojovali dokonce v baráži
o postup do 2. ligy, ale to se nám nepovedlo.
A nová sezóna?
Je toho opČt pomČrnČ hodnČ, snažíme
se zopakovat úspČšné projekty z minula
a ještČ nČco pĜidat navíc, a tak bychom potĜebovali rozšíĜit náš realizaþní tým.
V minivolejbalu (dČti na 1. stupni ZŠ) moc
zmČn nebude. OpČt budeme organizovat
víkendová soustĜedČní, v zimČ pojedeme
s dČtmi na nČkolikadenní SnČhohrátky na
hory a na turnajích budeme bojovat znovu
o nominaci na republikové semi¿nále.
Starší dČti budou letos v krajském pĜeboru
bojovat už ve dvou kategoriích, v mladších
žácích a novČ i v žákyních. To znamená
navýšení naší þinnosti o dalších 9 turnajĤ. Navíc navyšujeme i poþet tréninkĤ na
3 v týdnu, to vše s novým trenérem, který
trénuje na hradecké TJ Slavia i mužské
Aþko v 1. lize. StejnČ jako v „mini", se budeme snažit podpoĜit jejich výkon víkendovými soustĜedČními a pojedou také na
SnČhohrátky.
S dospČláky se opČt urþitČ chystáme do
krajské AVL a zkraje roku 2016 budeme
organizovat pro amatéry 2. roþník Bábovkového turnaje.
Je nČco, co nevyšlo?
SamozĜejmČ. Nepovedlo se nám pro nezájem studentĤ na SŠ rozjet družstvo ju-

niorĤ nebo zorganizovat plánovaný beach
volejbal na námČstí. Do obojího jsme investovali pĜitom pomČrnČ hodnČ energie
a o to víc nás to mrzí. ChtČli jsme tĜeba na
prvním Bábovkovém turnaji dospČlých vytvoĜit i zázemí pro dČtské diváky, ale nakonec nedorazily dČti jako hlavní aktéĜi a tak
ze všeho sešlo. Uvidíme, jak to bude letos.
HodnČ zmiĖujete dČti, kolik jich máte
celkem v oddílu?
Spolupracujeme již s pČti "základkami",
takže poþet dČtí hrajících volejbal již jasnČ

pĜevýšil stovku. V prĤbČhu záĜí budeme
mít „otevĜené dveĜe“ pro všechny nováþky, kteĜí se budou chtít zaĜadit do prima
kolektivu. Ruku v ruce se sportovním výkonem se snažíme i o oddílovou atmosféru, na kterou budou dČti dlouho v dobrém
vzpomínat. ZvláštČ v minivolejbalu nám
jde víc o atmosféru, všeobecný pohyb
a výkonnost není rozhodnČ naší prioritou.
A vČĜíme, že od záĜí se poþty ještČ navýší.
TĜeba oddíl minivolejbalu (1. stupeĖ) na
ZŠ Krþín bude poĜádat 14. záĜí Den otevĜených dveĜí, aby se na nás mohla pĜijít
podívat i veĜejnost.
Kdy a od jakého vČku se k vám dČti
mohou hlásit?
Hlavní „nábor“ probíhá samozĜejmČ v záĜí,
ale dČti pĜibíráme a vítáme i v prĤbČhu celého roku. VČkovČ moc limitovaní nejsme,
máme nabídku pro 6leté dČti i pro mládež
na stĜedních školách. OpČt zmíním termín
14. 9. pro dČti z 1. až 5. tĜíd, kdy na našem
Dni otevĜených dveĜí si mĤžou zasportovat
i s rodiþi, trénink je tak uzpĤsobený, jen je
potĜeba si vzít sportovní odČv a obuv. Pro
ty starší pak doporuþuji pĜijít na trénink, na
našem WEBu se snadno dohledá místo,
þas i kontaktní telefon.
V jak velkých skupinách dČti trénují?
Jakým zpĤsobem je jim zajištČn individuální pĜístup a kdo je trénuje?
Máme v rámci Volejbalového centra oddí-
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ly rozdČlené cca po 15 hráþích, kterým se
vČnují zpravidla 2 trenéĜi. To umožĖuje jak
individuální pĜístup pĜi jednotlivých þinnostech bČhem tréninku, tak i rozvoj kolektivního ducha, kdy se jeden hráþ musí spoléhat na druhého.
Od jakého vČku berete dČti na první turnaj a jak dlouho pĜedtím musí trénovat?
Podtrhl bych tady minivolejbalové turnaje,
které jsou jiné než ty standardní turnaje
šestkového volejbalu. Barevný minivolejbal se hraje na þtvrtinovém hĜišti a místo
šesti hráþĤ se
hraje jen ve dvou
nebo ve tĜech.
Navíc ta nejmladší kategorie, s barevným
oznaþením Žlutá,
je v podstatČ jen
„pĜehazka", takže
na turnaj mĤže
jet každý prvĖáþek, který se
objevil tĜikrát na
tréninku. A pokud
se umí pĜirozenČ
pohybovat a chytat míþ, tak zcela
jistČ má i velkou
šanci na nČjakou
tu motivující výhru a ocenČní v turnaji.
Až vám dČti ve VoCe-þku odrostou, jak
je nebo bude zajištČna volejbalová budoucnost pro talentované dČti?
Prozatím se orientujeme hlavnČ na tréninky dČtí ze základních škol, takže nám zaþíná tento „problém“ až s odchodem dČtí
na stĜední školu. K tomu jsme se sice za
naši krátkou historii prozatím nedostali, ale
už nyní úzce spolupracujeme s hradeckou
TJ Slavia, kde je pro talenty velký prostor.
ObdobnČ máme dohodu i s náchodským
SPORT KLUBem.
A naopak dČti, které chtČjí pokraþovat
ve volejbalu, ale nejsou tak nadané?
Jakmile jich bude takový poþet, že z nich
pĤjde udČlat oddíl, tak ho založíme. Cílem
je sportování mládeže a ne jen to výkonnostní. TČch dČtí, které nemají talent na
výkonnostní sportování, je hodnČ a byla by
urþitČ chyba jim to neumožnit. Takže poþítáme s vytvoĜením hobby družstva hned,
jak to pĤjde.
Jakých nejvČtších úspČchĤ jste zatím
dosáhli?
TĜetí místo mladších žákĤ v krajském pĜeboru, tĜetí místo i v minivolejbalu v okresním pĜeboru, tĜetí místo na celorepublikovém semi¿nále minivolejbalu a 11. místo
v celorepublikovém ¿nále.
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Zmínil jste se o oddílových aktivitách,
dČláte nČco i pro veĜejnost?
Pro dČti dČláme o letních prázdninách
Všesportovní pĜímČstský tábor a na jaĜe
turnaj základních škol. Letošní „pĜímČšĢák" jsme mČli úplnČ plný, stejnČ tak jako
týdenní volejbalový kemp, Turnaj škol
jsme museli už rozdČlit do dvou dnĤ.
Tak uvidíme, jak tomu bude v roce 2016.
Na druhou stranu jsou všechny naše
víkendovky i letní týdenní kemp otevĜeny
všem dČtem, takže se mĤže pĜihlásit kdokoliv.
A jestli se to povede, tak už nyní na pĜíští
léto chystáme jedno pĜekvapení.

Je to všechno ještČ v zaþátku pĜíprav a tak
si to ponecháme zatím jako tajemství.
Jaké plánujete nejbližší akce?
První záĜijový víkend jedou 4 naše družstva na ¿nále ýR v minivolejbalu do
Liberce. Uvidíme, jakou budeme mít po
prázdninách formu a jak se nám bude
v celorepublikovém ¿nále daĜit. KaždopádnČ zprávu i fotky z ¿nále ýR zveĜejníme
následnČ na našem WEBu.
Již jsem zmiĖoval, že hned náš první trénink minivolejbalu v pondČlí 14. 9. na ZŠ
Krþín zorganizujeme jako „OPEN“ a že
tam zveme zájemce „na þumendu“ nebo

i na palubovku na vyzkoušení. A zveme
nejen dČti, ale i rodiþe, aby se pĜišli podívat
nebo lépe si spoleþnČ s dČtmi zasportovat.
ŽákynČ zaþínají první kolo svého Krajského
pĜeboru hned „doma“ a tak je zájemci mohou pĜijít podpoĜit v sobotu 26.9. dopoledne
do haly v ýernþicích. Je škoda, že pĜímo
v Novém MČstČ hala chybí.
Aktuality o našich aktivitách i zprávy z nich
mĤže každý sledovat na našem WEBu,
facebooku nebo novČ i na veĜejné nástČnce
u Rychty u Optika Metuje.
DČkuji za rozhovor.
(EK)

Tě l o v ý c h o v n á j e d n o t a S p o r t p r o v š e c h n y
V úterý cviþí:
09.30 - 10.30 hodin - cviþení diabetikĤ
15.30 - 17.30 hodin - rodiþe a dČti
17.30 - 19.00 hodin - žactvo a dorost,
20.00 - 21.30 hodin - muži.

Zahajujeme pravidelné cviþení od 7. záĜí 2015 do 31. prosince
2015 v oddílech:
Rodiþe a dČti, pĜedškolní dČti, mladší žákynČ a žáci, starší žákynČ,
žactvo a dorost, dorostenky, ženy a muži.
V pondČlí a þtvrtek cviþí:
16.00 - 17.00 hodin - pĜedškolní dČti
17.00 - 18.00 hodin - mladší žákynČ a žáci
18.00 - 19.00 hodin - starší žákynČ
19.00 - 20.00 hodin - dorostenky a ženy
20.00 - 21.00 hodin - ženy

V pátek cviþí:
17.00 - 19.00 hodin - žactvo a dorost.
UpozornČní!
Cviþení diabetikĤ a nejen pro nČ bude zahájeno v úterý
22. záĜí 2015 od 9.30 do 10.30 hodin.
Za TJ SPV E. Vichtová
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Tá b o r o v ý s k a u t s k ý z á p i s n í k
Léto je pro skautskou þinnost bezesporu nejdĤležitČjším obdobím. VždyĢ právČ
o prázdninách se odehrávajíj tábory, na které se v prĤbČhu celého roku chystáme
a tČšíme. Tábor je místem, kde se toho
malá skautka þi skaut mĤže nejvíce nauþit.
V srdci pĜírody, daleko od nejbližší zásuvky, mimo dosah Wi-Fi a starostlivé péþe
maminek, se z mladého þlovČka formuje
osobnost, která je schopná se o sebe postarat a být i ku prospČchu ostatním. Níže
se mĤžete doþíst o táboĜe vodních dČvþat
v NekoĜi a o táboĜe šonovských dČvþat
a menších klukĤ z 1. oddílu v DČdovČ.
Tábor NekoĜ 2015 – Jeþmínek na hrad!
Ve dnech 18. 7. až 1. 8. 2015 se 2. oddíl
vodních skautek Vydry vydal na stálý tábor
u obce NekoĜ nedaleko pĜehrady Pastviny.

Opravená studánka se skautským znakem

mnoho žabiþek (mladší vodní skautky)
a skautek.
Tábor byl zakonþen korunovací Jeþmínka, která byla plnČ v režii dČtí a moc se
povedla. Souþástí pokladu byl praktický
skládací pĜíbor s vyrytou pĜezdívkou každé
úþastnice. PĜesto, že platil po celou dobu
zákaz vstupu do lesĤ, protože zaþátkem
þervence místo postihlo malé tornádo, se
tábor vydaĜil a vČĜíme, že na nČj budou mít
všichni hezké vzpomínky.

nás naše putování dovedlo. Zkusili jsme
si opéci kuĜata nad ohnČm (byla výborná),
nauþili jsme se s buzolou, uskuteþnili výlety po okolí – na borĤvky, na hrad Skály
(Bischofstein) a splnili svou skautskou povinnost k ostatním opravou studánky „Pod
Ostaší“ (50°34'1.020"N, 16°12'6.912"E).

Božka a Mihule

PĜíprava obČda na bĜehu pĜehrady
Celý tábor byl motivován þeskými bájemi
a povČstmi. Jednotlivými pĜíbČhy nás provázel neznámý poutník, který nám pomáhal k tomu, abychom my - skautky - dostaly na trĤn krále Jeþmínka.
Program byl vyplnČn spoustou her na souši i na vodČ, zpíváním, sportovními turnaji,
klasickými i moderními skautskými dovednostmi a spoustou dalšího. BČhem tábora
jsme navštívily Zemskou bránu a Žamberk, kde jsme si nejvíce užily aquapark.
Netradiþní byl výlet na lodích podél celé
pĜehrady, pĜi kterém jsme si kromČ spousty vodních hrátek uvaĜily i obČd na kotlíku.
NechybČla ani táborová olympiáda nesoucí název “Bivojovy hry“. Mezi disciplínami se objevilo lovení kancĤ i lezení na
skalách. Další táborové odpoledne zaplnily program lanové pĜekážky natažené
pĜes Ĝeku – dvojité lano, provazový žebĜík
a slackline. Jako každý rok se na stálém
táboĜe uskuteþnil slavnostní oheĖ, pĜi kterém složilo žabiþkovský þi skautský slib

Návrat do Afriky
Tak se jmenoval tábor, na který spolu
25. þervence vyrazili šonovské holky
a kluci z Nového MČsta. OdjíždČlo se netradiþnČ vlakem, což byl pro mnohé velký
zážitek. Možná i proto, že v ýeské Metuji
spolu s dČtmi nevystoupil jejich prĤvodce
– dobrodruh Alan Quatermain, který pokraþoval vlakem dále. Namísto toho je zde
þekal Afriþan, který je po pochytání stáda
koz dovedl do tábora.
Veþer u táboráku se všem pĜedstavil Sir
Henry Curtis, který dČtem posílal pĜed táborem dopisy, a jeho pĜítel kapitán John
Good. Oba se vydali do Afriky hledat Curtisova ztraceného bratra a potĜebují pomoc.
Tu jim pĜislíbil nejen Alan Quatermain, který se do tábora dostal dĜíve než dČti, ale
i ostatní táborníci. Shodou okolností vČdČl
o ztraceném bratrovi i o tom, že se vydal
na sever pĜes poušĢ hledat doly krále Šalamouna. Tím byl dán smČr našemu pátrání
i další zajímavý cíl – najít ztracené doly
plné bohatství. Následovala ještČ vČštba
v chýši staré þarodČjnice, která nás rozdČlila do družin, a už nás þekala první – vČtrná - táborová noc.
Následující dny jsme strávili ve znamení
her, pĜi kterých jsme postupovali africkou
krajinou a þelili jejím nástrahám – divokým
zvíĜatĤm, rozmarĤm poþasí i nebezpeþnému kmeni KukuáncĤ, na jejichž území
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Trochu mu pomĤžeme a už se kutálí ...
Na závČr tábora nás navštívili novomČstští
kynologové, o þemž si mĤžete pĜeþíst na
jiném místČ tohoto þísla Zpravodaje. Poslední klíþe od truhly s pokladem jsme
našli v Koþiþím hrádku. PĜi zakonþovacím
táborovém ohni jsme pĜedali vyznamenání
„Medaili sv. JiĜí“ dlouholeté vedoucí šonovských táborĤ Zuzce TrunČþkové.
Ztraceného bratra jsme nakonec nalezli, takže když si pro táborníky v nedČli
2. srpna pĜijeli rodiþe, každý si domĤ kromČ kufru osobních vČcí odvážel i kupu zážitkĤ a vzpomínek na krásný týden uprostĜed kruhu dobrých kamarádĤ.
Nezbývá než podČkovat všem vedoucím, obČma táborovým kuchaĜĤm
i všem táborníkĤm za skvČlý tábor.
Díky!
Barbušák
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Kynologové na skautském táboře
PejskaĜi z Nového MČsta pĜijali pozvání
a v pátek 31. þervence pĜijeli do tábora
novomČstských skautĤ v DČdovČ. Celkem
pĜijelo osm pejskĤ, jejich páníþci a další
þlenové rodin. PĜítomní pejsci mČli kynologické zkoušky, nČkteĜí z nich i canisterapeutické zkoušky.
DČtem pĜivezli program zahrnující ukázku agility, výcviku poslušnosti, zadržení
a kousání do rukávu a mantrailing. Vše
bylo peþlivČ pĜipraveno, profesionálnČ
pĜedvedeno a popsáno. Atraktivní byla
dráha pro agility, kterou psi probíhali,
a také dopadení „zlodČje“, pĜi kterém pes
dobČhl ¿guranta a zakousl se mu do rukávu. NejvČtší zájem mČly dČti samozĜejmČ
o aktivity, kterých se mohly samy úþastnit.

A tak si malé svČtlušky i vlþata vyzkoušela
obranáĜský rukáv a jaké to je, když se do
nČj zakousne pes, který váží víc než oni.
Velkým lákadlem pro dČti byla také ukázka mantrailingu – stopování þlovČka, pĜi
kterém dČti odhodily kšiltovku, bČžely se

schovat a pejsek je bez problémĤ našel podle
pachu. Po skonþení o¿ciálního programu
malí táborníci s radostí využili možnost
a vodili pejsky na vodítku po táboĜe. Mnozí
se také se svými novými kamarády dávali
fotit. Veþerní spoleþný táborák s opékáním
vuĜtĤ stvrdil nová pĜátelství, mezi kynology
a skauty, ale i mezi pejsky a dČtmi.
Odpoledne a veþer se všem velmi líbil, pro
dČti to bylo hezké zpestĜení táborového
života, pro þleny kynologické organizace
vítaná zkušenost a možnost, jak ukázat
svoji þinnost a pĜedvést, co vše se dá psa
nauþit. Velké díky patĜí kynologĤm, kteĜí
svĤj volný þas vČnovali dČtem.
Bc. Monika LovČtínská

Skauti okradeni
Jednou z charakteristických vlastností skauta je jeho pohostinnost. Jsme moc rádi, že
se návštČvníkĤm v našem areálu u Metuje
líbí, že se sem v horkých letních dnech chodí
koupat. Vážíme si toho, že nám zde nekouĜí,
nepopíjí alkohol, neodhazují odpad, sprostČ
nehalekají a uklízí "zbytky" po svém psu do
popelnice. A nekradou! Bohužel ne všichni
jsou takoví, a proto se pĜedem omlouvám

všem slušným hostĤm našich kluboven za
naše pĜípadné podezíravé otázky a ostražitou opatrnost.
Foto a text: Jakub PČniþka
vedoucí stĜediska
Venkovní svČtlo s ustĜiženým
a ukradeným kabelem Ź

Zahraniční návštěvníci na naší ZŠ Komenského
víc se nám líbily rozhovory s dČtmi z tureckého Zonguldaku na bĜehu ýerného moĜe. Tihle naši noví kamarádi jsou hrdí na svou zem
a kulturu, srdnatČ nám zpívali turecké písnČ, pĜedvádČli své kroje
a mávali tureckými vlajkami. S vlastenectvím je nČkdy problém, když
pĜeroste v agresivní nacionalismus, ale vlastenectví jako takové je
krásné. RozhodnČ jsou nám v tomhle ohledu vzorem. V eTwinningu
se chceme snažit dál, protože máme reálnou možnost za evropské
peníze navštívit naše nové kamarády z Turecka a Polska.

V letošním roce nám do hodin angliþtiny, ruštiny a nČmþiny pĜišla
celá Ĝada návštČvníkĤ z rĤzných koutĤ svČta. NČkteĜí pĜišli jednou, nČkteĜí chodili pravidelnČ, s nČkterými jsme se poznali jen pĜi
rozhovorech pomocí Skype. Kontakt s rodilými mluvþími pĜináší
dČtem velkou motivaci se uþit cizí jazyky. Velmi nám vyšlo vstĜíc
náchodské Déþko, které k nám dvakrát poslalo skupinu mladých
dobrovolníkĤ z Anglie, NČmecka, Ruska, ŠpanČlska a Francie. DČti
s nimi mohly mluvit anglicky, ale i nČmecky nebo rusky, ohromnČ se
snažily dorozumČt a nČkdy ze sebe „vymáþkly" takové vČci, že jsme
my uþitelé jen zírali…
Každou stĜedu k nám pĜicházela mladá NČmka Muriel, se kterou jsme
zažili hodnČ zábavy a nauþili se hodnČ vČcí. Punc opravdovosti naší
anglické jazykové soutČži dala svou pĜítomností ýechoameriþanka
Anne O´Donnell. PĜidali jsme se k celoevropskému hnutí eTwinning,
které sdružuje tisíce uþitelĤ a škol. Díky tomu jsme se seznámili
s dČtmi na dvou tureckých a jedné polské škole, se kterými mluvíme
pomocí Skype a vymČĖujeme si prezentace o svých mČstech. Nej-

A k tomu jsme dostali ještČ dopisy a kresby z Madagaskaru od indické dívky Jancy Rani, které naše dČti v rámci Adopce na dálku platí
školné a stravu (peníze získávají za sbČr starého papíru).

Mgr. Petr Pokorný
ZŠ Komenského

Pozvánka TJ Sokol Nové Město nad Metují
TČlocviþná jednota Sokol Nové MČsto nad Metují a Marie a Martin Machovi
Vás srdeþnČ zvou na Taneþní kurzy pro dospČlé a taneþní dvojice.
Zaþínáme v nedČli 11. Ĝíjna 2015 v novomČstské sokolovnČ.
Zaþáteþníci a mírnČ pokroþilí tanþí od 16:00 hodin a pokroþilé páry zaþínají v 19.00 hodin.
Více o všech akcích na

www.sokol-novemestonm.webnode.cz.
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Rozhovor z novoměstského nádraží
Rozhovor v tomto þísle lehce navazuje na þlánek ze srpnového
þísla NovomČstského zpravodaje s názvem 140 let železnice
v Novém MČstČ nad Metují. Položila jsem nČkolik otázek panu
Petru ŠtČpánovi, který již nČkolik let pracuje na novomČstském
nádraží.

Jak je to s cestujícími? Je vlaková pĜeprava nyní na vzestupu
nebo ji lidé využívají spíše ménČ?
Nejvíce cestují studenti a školáci. O prázdninách výletníci do
Teplických skal.

MĤžete našim þtenáĜĤm pĜiblížit, jak dlouho pracujete u dráhy
a zda má Vaše povolání nČjakou hlubší rodinnou tradici?
Na železnici pracuji od roku 1982. VlastnČ ihned po ukonþení
drážní prĤmyslovky v ýeské TĜebové jsem nastoupil jako výpravþí
do Nového MČsta. Zde jsem pracoval, s menší pĜestávkou, kdy
jsem byl pĜeložen na Liberecko, až do roku 2013. Nyní pracuji jako
dozorþí provozu v NáchodČ. Na starost mám všechny stanice od
Police nad Metují po BolehošĢ. PĜesto si jdu obþas rád do Nového
MČsta nČjakou smČnu odsloužit.

Jaké vlaky projíždČjí naším mČstem? Je zde nČjaký zvláštČ
zajímavý?
V souþasné dobČ byly na traĢ nasazeny do zkušebního provozu
osobní jednotky Stadler, pronajaté z NČmecka. Názory na nČ se
liší, ale spíše pĜevládají klady. Soupravy jsou klimatizované, rychlé
a tiché. No a staré ,,motoráþky‘‘ jsou postupnČ nahrazovány jednotkami Regionova.
Jak vidíte budoucnost železniþní dopravy v našem regionu?
Na tuhle otázku mohu tČžko odpovČdČt. Ta je spíše urþena
regionálním politikĤm. Já vČĜím, že železnice má budoucnost
a že její þas v našem regionu ještČ pĜijde. Ale jak jsem uvedl,
o tom rozhodují jiní.

Jaké se udály nejvČtší zmČny za dobu Vašeho pĤsobení
u ýeských drah?
ěekl bych, že tČch zmČn bylo skuteþnČ mnoho. Od roku 1989 probČhlo na železnici množství zmČn, nČkteré i stylem ,,pokus-omyl‘‘.
ProbČhla rĤzná rozdČlování na provoz a pĜepravu a dá se Ĝíci, že
situace na železnici se stabilizuje od jejího rozdČlení na ýeské
dráhy (osobní doprava), ýD Cargo (nákladní doprava) a Správu
železniþní dopravní cesty (což je infrastruktura a Ĝízení provozu).

MĤžete se s námi na závČr podČlit o nČkteré výrazy z železniþní hantýrky a pĜidat i jejich vysvČtlení?
Hytlák – služební vĤz
Klacek – návČstidlo
Šíbovat – posunovat
Veksle – výhybka
Fíra – strojvedoucí
KoloĢuk – vozmistr
ýuba - ocelový klín k podložení kol železniþních vozidel proti ujetí
Šturc – zarážedlo na konci koleje
Konduktér – prĤvodþí
Laufka – venkovní výpravþí

Jaká je v souþasné dobČ frekvence vlakové dopravy na novomČstském nádraží? Využívají vlakové dopravy i nČkteré
novomČstské ¿rmy?
V souþasné dobČ je frekvence vlakové dopravy vcelku silná
u spČšných vlakĤ do ChocnČ s návazností na Moravu. U osobních vlakĤ je frekvence nižší z dĤvodu silné frekvence autobusové
dopravy. U nákladní dopravy nastal velký pokles v Novém MČstČ,
kde dnes pravidelnČ využívá nákladní dopravu pouze ¿rma dovážející uhlí. K velkému navýšení naopak došlo v NáchodČ, ýeské
Metuji (nakládka dĜeva) a OpoþnČ (cukrovar).

DČkuji za rozhovor.
(EK)

Putování za myslivcem a bílým lvem
Náchod, Masarykovo námČstí - (þervená
t. zn): Náchod, zámek (zaþátek NS Náchod Vysokov - Václavice 1866) - vojenský hĜbitov Kramolna (žlutá t. zn.): pomník myslivce - pomník bílého lva Václavice (modrá t. zn.): Náchod, Masarykovo námČstí (13 km)
Všichni, kteĜí alespoĖ trochu znají kraj mezi Náchodem a Hradcem Králové, si jistČ všimli desítek roztroušených hrobĤ a pomníkĤ
v polích z dob prusko-rakouské války roku 1866. Ideální výlet okolím Náchoda lze doporuþit každému, kdo má rád naši vojenskou
historii a také tČm, kteĜí se o ní chtČjí nČco více dozvČdČt. Trasa nás nejprve zavede na náchodský zámek, kde zaþíná nauþná
stezka s názvem Náchod – Vysokov – Václavice 1866. Ta nás
provede po nejvýznamnČjších místech, na kterých se 27. þervna
1866 bitva u Náchoda odehrála. Obsahuje celkem 9 zastávek a tĜi
odboþky s informaþními tabulemi. Ze zámku náš výlet pokraþuje
po þervené trase k vojenskému hĜbitovu a na Kramolnu. Z rozcestí na KramolnČ se napojíme na žlutou trasu, která nás dovede k pomníkĤm myslivce a bílého lva a následnČ až do Václavic.
Po modré se nakonec dostaneme z Václavic zpČt do Náchoda.
BČhem svého výletu mĤžete navštívit i Kuronské slavnosti, které
budou probíhat 5. záĜí na náchodském zámku. TČšit se mĤžete
na noþní prohlídky s oživlými postavami, vystoupení scénického šermu a mnoho dalšího. Hlavními hosty budou Eva Pilarová
a Michael Foret.
Eva ěemínková
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„Stará“ krčínská škola
Hmotné zajištČní uþitelĤ bylo nevalné a jejich povinnosti þetné.
Po vyuþování bČžnČ sedlaþili, vypomáhali pĜi bohoslužbách hraním na varhany a na housle, pĜípadnČ další nástroje, nacviþovali
a vedli zpČváky na kĤru. Pan Ĝídící
Nepilý a podobní uþitelé bývali jedni
z mála vzdČlancĤ v obci, byli nositeli
kultury a jako vzdČlavatelé dČtí požívali
velké vážnosti. Na údržbu a provoz škol
však þasto chybČly peníze, takže i pan
Nepilý poukazoval brzy po svém pĜíchodu na neutČšený stav budovy, na stísnČný prostor jednotĜídky pro vzrĤstající
poþet zdejších dČtí. Do jediné místnosti
bylo zapsáno až 123 dČtí, takže to bylo
pro uþitele organizaþnČ i kázeĖsky nároþné, nejednoduché to bylo i pro dČti.
KázeĖ však byla za rakousko – uherské
monarchie znaþná a i rákoska mohla být þasto používána. Tak
byla v malé pĜístavbČ zĜízena i druhá tĜída a pĜi 167 zapsaných
dČtech i tĜetí tĜída. Roku 1884 navštívil zdejší kraj a školu mladý
33letý profesor a spisovatel Alois Jirásek (byl zde nČkolikrát), který
v Novém MČstČ navštívil svého oblíbeného uþitele Karla JankĤ (1841 –
1931), který zde žil na penzi u dcery. Paní Nepilou prý pĜes plot pokáral
i spisovatel Jan Neruda za vyvČšené
a sušené prádlo ve sváteþní den, když
pobýval na Rezku a Krþínem procházel.
Pan Ĝídící Nepilý se vypracoval
mezi nejrespektovanČjší uþitele regionu, stal se vynikajícím pomologem
a pĜíkladnou osobností. Zásadním zpĤsobem se zasloužil o vybudování nové
školy v KrþínČ na ŽižkovČ námČstí, která byla otevĜena r. 1892. O tom všem
nás informují školní kroniky, mnoho
zajímavostí se doþtete v pĜipravovaných knihách o krþínské i novomČstské
škole. Poklonit se památce pánĤ ĜeditelĤ Nepilého a jeho zetČ Jarolímka i zasloužilého uþitele F. Krahulce mĤžeme
na krþínském hĜbitĤvku.
I stará krþínská škola si zaslouží tuto
úctu, základy vzdČlání a výchovy v ní
získali naši pĜedkové, bez nichž bychom nežili a nezískali vzdČlání ani my.
Stará krþínská škola je však nyní prázdná a zasloužila by si nové využití. Byl by to vhodný prostor pro
setkávání nejen krþínských dĤchodcĤ, ale všech generací. Pan
Ĝídící Nepilý dbal o krásu svého okolí, mohl by proto vzniknout novodobý okrašlovací spolek, který by zde získal dĤstojné centrum.
Jeho þlenové by se jistČ zamysleli nad co nejvhodnČjším využitím
této školy. Je nemnoho mČst, kde se škola z 19. století dochovala.

Na mnoha místech kolem nás jsou památky zdaleka viditelné, ale
i ménČ okázalé. PĜitom spoluvytváĜely naši souþasnost výrazným
zpĤsobem. Mezi neokázalé náleží i stará krþínská škola, která se
nachází v tČsné blízkosti kostela
v ulici BratĜí ýapkĤ. Je to pomČrnČ
rozložitá budova, patrná pĜi pohledu
z ulice jen þásteþnČ. Nahradila ještČ starší dĜevČnou školu, byla postavena s výraznou podporou majitele novomČstského panství F. J.
Dietrichsteina. Ten poskytl stavební
materiál – kámen, cihly a tašky na
její stĜechu. Vyuþovat se zde zaþalo
r. 1825 (tedy pĜed 190 lety) a byla
to školiþka skrovná, zpoþátku mČla
jedinou tĜídu a dvČ svČtniþky pro rodinu uþitele.
Zde se za 70 let její existence vystĜídalo více jak tisíc dČtí nejen
z Krþína, ale i pĜiškolených sousedních obcí. Mnozí naši pĜedkové
zde dostali základy vzdČlání i výchovy od obČtavých pánĤ uþitelĤ,
od r. 1880 sem docházel i mĤj budoucí dČdeþek. I z jeho vyprávČní vím, že uþitel uþil poþtĤm, þeskému jazyku, ale i vlastivČdČ a dalším pĜedmČtĤm ve tĜídČ kolem 75
dČtí. Pro krþínské i pro celý region
se stal vČhlasným uþitelem a pak
i Ĝeditelem František Nepilý, který
sem byl pĜeložen po krvavé prusko-rakouské válce r. 1869 z Jásenné
od ýeského MeziĜíþí. Krvavé bojištČ popsal i mistr Alois Jirásek, když
jím jako chlapec projíždČl s otcem
z Hronova do Hradce Králové.
Hned r. 1870 navštívil i krþínskou
školu hradecký inspektor Vorbes.
Další mnohé zápisy i o zdejší škole
jsou uloženy v náchodském archívu. Z nich vyjímám: „Krþínská škola
je dobré stavení, sem tam na hospodáĜských staveních porouchaná
stĜecha. Kolem školy zahrada ovocná bez plotu. SvČtnice svČtlá, s levé
strany a zezadu svČtlo. NávštČva
školní nepravidelná; bylo místo 60
dČtí 37. Mezi tČmi dva NČmci, holka
a chlapec z Broumova, místo nich
dva Krþínští v NČmcích. Totéž jsem
shledal na Novém MČstČ a NahoĜanech. Uþitel Nepilý, starému
sedmdesátiletému Skalovi k ruce daný, se nad mé oþekávání držel, a prospČch žákĤ nebyl nepatrný ve všem. Ve tĜech oddČleních
hezky þetli. OddČlení II. pracovalo písemnČ krátké vČty o užiteþnosti domácích zvíĜat – odd. III. rozliþnosti kozy a ovce. Oboje co
do slohu i pravopisu pomČrnČ dosti správnČ.., žáci mají ruku dosti
úhlednou. U malých þten a rozebírán þlánek 89. TČlo. U vČtších
z druhé þítanky Hmyz. U III. odd. TataĜi a porážka na HostýnČ. PĜi
výkladu všude ke spokojenosti.. ZpČv dČtí dvouhlasý dobĜe šel.
Zpívaly tČžké Ave Maria, pak Moravan jsem a Jeník. Nepilý zpíval
tĜetí hlas.“
Do r. 1878 to byla škola jednotĜídní, pak dvoutĜídní. Protože se
rodilo hodnČ dČtí, od r. 1885 byla školou trojtĜídní. Do jedné místnosti docházelo v zimČ více jak 50 dČtí, ale ukáznČných dČtí, na
neukáznČné mČl pan uþitel rákosku. I pro uþitele bylo vyuþování
nároþné, protože zpoþátku do jedné tĜídy docházely dČti šesti až
þtrnáctileté, pan uþitel je dČlil na podskupiny, s kterými postupnČ pracoval, ostatní mČly samostatnou práci. Záleželo na vČdomostech jednotlivcĤ a úvaze uþitele, kdy postoupily do vyšší tĜídy.
Tak se mohlo stát, že do jedné tĜídy docházely þtyĜi až osm let.

ýestmír Brandejs
DovČtek: Stará krþínská škola je dnes v neutČšeném stavu. Již
pČt let je neobývaná a mČsto stojí pĜed dlouho odkládaným rozhodnutím, jak s tímto zajímavým, ale znaþnČ zchátralým objektem
naložit. Budova bude zpĜístupnČna veĜejnosti v rámci DnĤ evropského dČdictví dne 12. záĜí 2015 od 10 do 17 hodin, tak se pĜijćte
podívat. K vidČní budou kopie archiválií z historie školy a na místČ
najdete i anketní lístky, ve kterých mĤžete vyjádĜit svĤj návrh na
smysluplné využití této stavby.
JiĜí Hladík
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KLUB HERNÍCH KONZOLÍ – OndĜej ýernota
Sportovní i strategické hry na herních konzolích
XBOX Kinect a Nintendo Wii. PoĜádání turnajĤ,
super zábava v neustálém pohybu!
Úterý 29. 9. / 15.00–16.00 hodin,
(2.–9. tĜída), 700 Kþ.

DĤm dČtí a mládeže
Stonožka
Nové MČsto nad Metují
Malecí 588
Tel.: 604 646 773
e-mail: ddmstonozka@centrum.cz
USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL
Ahoj holky a kluci!
Ve Stonožce se pĜes prázdniny usadila letní
strašidla – ne, nebojte se, nejsou zlá ani moc
ošklivá, jenom se jim ve Stonožce zalíbilo a nejradČji by zde zĤstala.
Ale to vy dobĜe víte, že Stonožka bude po
prázdninách zase plnČ obsazena vámi dČtmi,
a proto je potĜeba strašidélkĤm pomoci, aby se
pomalu mohla uložit k zimnímu spánku. Ptáte
se jak? PĜijćte i se svými rodiþi do Stonožky
a tam se dozvíte více!
Termín: pátek 25. záĜí 2015. ýas: 18.30 hodin.
Místo: DDM Stonožka – akce se koná za každého poþasí!
Cena: dČti 30 Kþ, dospČlí 15 Kþ.
Akce je urþena pro dČti od 5 let MŠ – do 4. tĜídy
ZŠ.
TECHNICKÉ A POýÍTAýOVÉ KROUŽKY
TVORBA WWW STRÁNEK zaþát., pokroþilí –
OndĜej ýernota
VytváĜení a umisĢování vlastních webových
stránek na internet, základy programování…
Pokroþilí: programování webu v php, databáze,
kaskádové styly.
PondČlí 5. 10. / 15.00–16.30 hodin, (5.-9. tĜída),
700 Kþ.
VÝUKA PRÁCE NA PC ZAýÁTEýNÍCI
– OndĜej ýernota
Seznámení s poþítaþem zábavnou formou,
obsluha Windows, internet, e-mail.
PondČlí 5. 10. / 14.00–15.00 hodin,
(2.–8. tĜída), 700 Kþ.
VÝUKA PRÁCE NA PC POKROýILÍ – OndĜej
ýernota
Internet, pokroþilejší práce s poþítaþem, tipy
a triky.
ýtvrtek 1. 10. / 14.00–15.00 hodin,
(5.-9. tĜída), 700 Kþ.
KLUB GEEKģ – OndĜej ýernota
Poþítaþe, poþítaþové hry, herní konzole XBOX
s Kinectem, GPS navigace, chytré telefony,
technické novinky.
PondČlí 5. 10. / 16.30–17.30 hodin,
(5. tĜída a starší), 700 Kþ.

HRY NA POýÍTAýÍCH – OndĜej ýernota
Hry Counter–strike, Minecraft a mnoho dalších
akþních i strategických titulĤ!
StĜeda 30. 9. / 15.00–16.00 hodin,
(1.–9. tĜída), 700 Kþ.
FOTOKLUB – OndĜej ýernota
Jak funguje digitální fotoaparát, k þemu slouží
clona a proþ mají nČkdy lidé na fotkách þervené
oþi? Nejen to se dozvíte v našem fotokroužku!
Úterý 29. 9. / 16.00–17.00 hodin,
(od 5. tĜídy), 700 Kþ.
MODELÁěSKÝ KROUŽEK – Vratislav Knap
Lepení plastikových modelĤ lodí, aut, letadel.
StĜeda 30. 9. / 16.00–18.00 hodin,
(4. tĜída a starší), 600 Kþ.

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ KROUŽKY
AIRSOFT A OUTDOOROVÉ AKTIVITY
– Dominik Danisz
Seznámení s airsoftem, výcvik s krátkou i dlouhou zbraní, základy orientace, maskování,
radiokomunikace. Posílení kondice, výpravy,
spousta dobrodružství (informaþní schĤzka
s úþastí rodiþĤ!).
Pátek 2. 10. / 15.00–18.00 hodin,
(12–18 let), 1.100 Kþ.
SHINE AND SHADOWS – Iveta Hanušová
Seznámení s rĤznými formami tancĤ, secviþování sestav, úþast na soutČžích. Informaþní
schĤzka!
Pátek 2. 10. / 15.30–17.00 hodin,
(10–18 let), 700 Kþ.
JUNIOR STREET DANCE – Jitka Havlová
Máš rád hudbu? Baví tČ tanec? Sezením doma
jen zabíjíš svĤj talent. Zde tČ bude þekat street
dance a jeho styly!
Pátek 2. 10. / 15.00–17.00 hodin,
(od 5. tĜídy), 700 Kþ.

JAZYKOVÉ KROUŽKY
ANGLIýTINA zaþáteþníci, mírnČ pokroþilí –
Andrea PĜichystalová
Úterý 29. 9. / 16.00 hodin (zaþ. 1.–3. tĜída,
pokroþilí 4.-6. tĜída), 600 Kþ (informativní schĤzka, na které se domluví pravidelné schĤzky dle
pokroþilosti uchazeþĤ).
HRAJEME SI S ANGLIýTINOU – A. Hušková,
A. PĜichystalová
Angliþtinka pro dČti z mateĜských školek, které
se chtČjí nČco nového nauþit a pĜi tom si užít
spoustu zábavy. Tak pojć si s námi hrát!
Pátek 2. 10. /15.00-16.00 hodin,
(4–6 let), 600 Kþ (info schĤzka).
NċMýINA – Dáša Rudolfová
PondČlí 5. 10. / 14.00–14.45 hodin,
(2.–5. tĜída), 600 Kþ.
NċMýINA – Dáša Rudolfová
PondČlí 5. 10. / 15.00–15.45 hodin,
(6.–9. tĜída), 600 Kþ.
FRANCOUZŠTINA – Lenka Rydlová
Nauþíme se základní slovíþka, gramatiku. Budeme schopni reagovat na základní francouzské otázky. Nezapomeneme ani na francouzské zvyky, svátky a jiné zajímavosti. (informaþní
schĤzka).
Pátek 2. 10. 17.00 – 18.00 hodin,
(od 5. tĜídy, i dospČláci), 600 Kþ.
HUDEBNÍ KROUŽKY
KYTARA zaþáteþníci, pokroþilí - Jakub Tichý
PondČlí 5. 10. / 15.00–16.00 hodin (4.-9. tĜída),
600 Kþ.
(informativní schĤzka, na které se domluví pravidelné schĤzky dle pokroþilosti uchazeþĤ)
PÍŠġALKA – A. Hušková, A. PĜichystalová
Pro holky a kluky, kteĜí se chtČjí nauþit základy
hraní na zobcovou Àétniþku. PĜijćte se s námi
nauþit veselé písniþky!
Pátek 2. 10. / 16.00-17.00 hodin,
(1.–5. tĜída), 600 Kþ (info).
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MAŽORETKY pĜípravka – Adéla Rollerová
Nejmenší, zaþínající mažoretky (5 let – 2. tĜída):
základy správné chĤze a pochodu, rytmus, práce s hĤlkou. Info schĤzka.
PondČlí 5. 10. - 16.00 – 17.00 hodin, 600 Kþ.
MAŽORETKY kadetky – Adéla Rollerová
Správná chĤze a pochod, rytmus, práce s tĜásnČmi (pom pomy), úþast na vystoupeních
a soutČžích.
PondČlí 5. 10. / 17.00–18.30 hodin,
(3.-6. tĜída), 600 Kþ.
MAŽORETKY kadetky – Klára Dušková
Správná chĤze a pochod, rytmus, práce s hĤlkou, úþast na vystoupeních a soutČžích.
ýtvrtek 1. 10. / 15.00–16.30 hodin,
(3.-6. tĜída), 600 Kþ.
TANEýNÍ PěÍPRAVKA – Ludmila Válková
DĤraz je kladen na správné držení tČla a cit pro
rytmus, jako na základ pro jakýkoliv další taneþní vývoj dČtí – moderní techniky nebo i streetové styly. Výuka probíhá formou her.
PondČlí 5. 10. / 16.00–17.00 hodin,
(od 4 let do 1. tĜídy), 600 Kþ.
MUSIKAL DANCE – Ludmila Válková
Taneþní vazby vás nejen pobaví, ale pomohou
zpevnit tČlo a posílit témČĜ všechny svalové
skupiny. Nauþíte se tanþit na známé písniþky.
Musikal dance vstĜebává nové hudební a taneþní styly a prvky vþetnČ nejnovČjších – Hip Hopu
a Jazz Dance.
PondČlí 5. 10. / 17.00–18.00 hodin,
(od 3. tĜídy), 600 Kþ.
FIT DANCE – Ludmila Válková
Program, který je dokonalou kombinací taneþních prvkĤ a sportu. ýerpá z rĤzných taneþních
prvkĤ, krokĤ a technik. Vede ke zvýšení fyzické
kondice, posiluje svaly a odbourává tukové zásoby, zlepšuje svalové napČtí zpĤsobené stresem, efektivnČ upravuje držení tČla. Fit dance je
pro každého bez rozdílu zkušeností.
PondČlí 5. 10. / 18.00–19.00 hodin,
(od 6. tĜídy), 600 Kþ.

záĜí 2015

SEBEOBRANA – Ctirad ŠtČpánek
Pro dČti od 6 do 18 let, na první schĤzce se rozdČlí do skupin.
StĜeda 30. 9. / 16.00 –17.00 hodin a 17.00 –
18.00 hodin, 600 Kþ.

ŠIKULKA – Dana Rollerová
Vyrábíme z rĤzných materiálĤ – papír, textil,
korálky, pĜírodní mat.
ýtvrtek 1. 10. / 13.30–15.00 hodin,
(od 6 let – 3. tĜída), 600 Kþ.

NÁRODNÍ HÁZENÁ
Od 6 do 18 let, dívky i chlapci, rozdČlení do
družstev. Bližší informace
ve Stonožce. Tréninky sokolovna Krþín.

KLUB KREATIV – Dana Rollerová
Kreativní dílny pro tvoĜivé lidiþky, seznámení
s rĤznými technikami, keramika, korálky, pedig,
tiffany, ¿mo, qulling apod.
ýtvrtek 1. 10. / 16.30–18.00 hodin, schĤzky jednou za 14 dní, (6. tĜída a výš), 500 Kþ.

TRAMPOLÍNKY I. – Lucie Lojdová
Cviþení pomáhající odbourávat stres, rozproudí
krev a masíruje svaly. DČtem pomáhá v rychlejším rozvoji motorických schopností, lepšímu
vývoji mozku. Informaþní schĤzka.
ýtvrtek 1. 10. / 16.00–17.00 hodin
(od 6 let), 600 Kþ.
TRAMPOLÍNKY II. – Lucie Lojdová
Cviþení pomáhající odbourávat stres, rozproudí
krev a masíruje svaly.
ýtvrtek 1. 10. / 17.00-18.00 hodin
(od 12 let), info, 600 Kþ.
STOLNÍ TENIS (PINGPONG) – Roman Bín
Úterý, þtvrtek 16.30–18.00 hodin, 550 Kþ.

ŠVADLENKY – Dana Rollerová
Pro tvoĜivé lidiþky, seznámení se základy ruþního šití a šití na stroji, patchwork.
ýtvrtek 8. 10. / 16.30–18.00 hodin, schĤzky jednou za 14 dní, (6. tĜída a výš), 500 Kþ.
PALIýKOVÁNÍ – Monika Remešová
SchĤzky jednou za 14 dní, sudé týdny.
První, informaþní schĤzka probČhne v úterý
29. 9. v 16.00 hodin.
PondČlí 12. 10. / 16.00–18.00 hodin, schĤzky
jednou za 14 dní,
(8. tĜída, mládež i dospČlí), 500 Kþ.
VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ KROUŽKY

FOTBAL pĜedpĜípravka A – Petr Holþík
Úterý, þtvrtek – od 16.00 hodin
(roþník 2009)
FOTBAL pĜedpĜípravka B – Ivana Holá
Úterý, þtvrtek – od 16.00 hodin (roþník 2010)
FOTBAL mladší pĜípravka A – Petr ýerenkov
Úterý, þtvrtek – od 16.00 hodin
(roþník 2007)
FOTBAL mladší pĜípravka B – Václav Krátký
Úterý, þtvrtek – od 16.00 hodin
(roþník 2008)
FOTBAL starší pĜípravka A – Martin Macek
PondČlí, stĜeda – od 16.00 hodin
(roþník 2005)
FOTBAL starší pĜípravka B – Josef Lácha
PondČlí, stĜeda – od 16.00 hodin (roþník 2006)

KERAMIKA – Dana Rollerová
PondČlí 5. 10. / 14.30–16.00 hodin (od 5 let do
3. tĜídy), 700 Kþ.
StĜeda 30. 9. / 14.30–16.30 hodin
(3.–9. tĜída), 750 Kþ.
Pátek 2. 10. / 13.30–15.30 hodin
(3.–9. tĜída), 750 Kþ.
KERAMIKA PRO PěÍCHOZÍ
– Veronika Tymelová
StĜeda 30. 9. / 17.00–19.00 hodin, každou stĜedu pro dČti, mládež i dospČlé,
40 Kþ za 1 hodinu.
VÝTVARNÝ KROUŽEK – Dana Rollerová
Malba, kresba, modelování, netradiþní výtvarné
techniky.
PondČlí 5. 10. / 16.00–17.30 hodin
(1.–5. tĜída), 600 Kþ.
PěÍRODOVċDNÉ KROUŽKY

FOTBAL mladší žáci – Tomáš Novotný
PondČlí, stĜeda, pátek – od 16.00 hodin
(roþníky 2003 + 2004)

RYBÁěI – VítČzslav Franek
StĜeda 30. 9. / 16.00–17.30 hodin,
(od 3. tĜídy, zaþáteþníci), 600 Kþ.

FOTBAL starší žáci – Tomáš Žahourek
PondČlí, stĜeda, þtvrtek – od 17.30 hodin
(roþníky 2001 + 2002)

RYBÁěI – JiĜí Jiruška
StĜeda 30. 9. / 16.00–17.30 hodin,
(pokroþilí), 600 Kþ.

FOTBAL mladší dorost – Pavel Škoda
PondČlí, stĜeda – od 17.30 hodin, pátek od
16.00 hodin (roþníky 1999 + 2000)

HRY A PěÍRODOVċDA – Barbora Hanušová
Objevování pĜírody prostĜednictvím her, vyprávČní, soutČží, pozorování pĜírodnin, pokusy
a zajímavosti.
StĜeda 30. 9. / 15.30–16.30 hodin,
(od 6 let), 550 Kþ.

FOTBAL starší dorost – Miloš Killar
Úterý, þtvrtek, pátek – od 17.30 hodin
(roþník 1998 a starší)

OSTATNÍ
RUKODċLNÉ KROUŽKY
REBELKY – Dáša Rudolfová
U povídání mĤžeme i nČco dČlat - vyrábČt, vaĜit,
cviþit, Ĝešit módu, kosmetiku, úþesy, zdr. stravu.
ýtvrtek 1. 10. / 15.00–16.30 hodin,
(3.–9. tĜída), 800 Kþ.

BABY KLUB – Dana Rollerová
PĜirozené zapojení dítČte do kolektivu, malování, tvoĜení, pohádky, cviþení, hraní pro dČti
a jejich maminky.
PondČlí 5. 10. / 9.30–11.00 hodin, (pro maminky
s dČtmi od 2 let), 700 Kþ.
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KUěÁTKA – Dana Rollerová
Malování, vyrábČní, hry, soutČže, spolupráce
v kolektivu, skotaþení. Bez rodiþĤ. Informativní
schĤzka.
ýtvrtek 1. 10. / 15.00-16.30 hodin,
(pro dČti od 3 let), 550 Kþ.
POHÁDKOVÝ KLUB – Dáša Rudolfová
Pohádkové tvoĜení, soutČže, hry, malé divadélko pro malé dČti.
PondČlí 5. 10. / 16.00–17.00 hodin,
(6 let - 3. tĜída), 500 Kþ, 1 x za 14 dní.
PěEDŠKOLÁýEK – KLUBÍK PRO BUDOUCÍ
PRVĕÁýKY – Andrea PĜichystalová
Kroužek, který zábavnou formou rozvíjí všechny dĤležité dovednosti pro snadnČjší vstup do
1. tĜídy. ZamČĜíme se na jazykovou pĜípravu,
procviþování matematických pĜedstav, slovní
zásoby, motoriky, uvolĖovací cviky pro správné
držení tužky, atd.
ýtvrtek 1. 10. / 15.00–16.00 hodin,
(od 5 let), 600 Kþ.
HÝBÁNEK – Andrea PĜichystalová
Hravé cviþení zamČĜené na radost z pohybu,
správné držení tČla, všestranný pohybový rozvoj, rytmickou a pohybovou prĤpravu.
ýtvrtek 1. 10. / 16.00–17.00 hodin,
(4-6 let), 600 Kþ.
KLUB AGRICOLA – OndĜej ýernota
Fantastická desková hra pro všechny, kdo rádi
„farmaĜí“. Pojćte vybudovat tu nejlepší farmu
a rozvíjet strategické a logické myšlení!
ýtvrtek 1. 10. / 15.00–17.30 hodin,
(od 12 let), 600 Kþ.
MALÝ CESTOVATEL – Petra Vacková
Pro holky a kluky, kteĜí chtČjí cestovat a poznat
celý svČt. Každý týden navštívíme jinou zemi
svČta. Pomocí vyrábČní, her a map se nauþíme
zvyky, tradice, základy jazyka navštívené zemČ.
StĜeda 30. 9. / 16.00–17.00 hodin,
(1.-5. tĜída), 600 Kþ.
CHYTROLÍN – Petra Vacková
Budeme o krok napĜed pĜed svými spolužáky
a dozvíme se mnoho zajímavostí z rĤzných
oborĤ a témat.
ýtvrtek 1. 10. / 16.00–17.00 hodin,
(1.-5. tĜída), 600 Kþ.
MATEMATICKÁ PěÍPRAVA – Ctirad ŠtČpánek
Douþování a pĜíprava žákĤ k maturitČ a pĜijímacím zkouškám na VŠ.
StĜeda 30. 9. / 18.00–19.00 hodin,
(od 2. roþníku SŠ), 600 Kþ.
PĜihlásit se do kroužku mĤžete kdykoli. PĜihlášku pĜineste pĜímo do DDM Stonožka.
PĜihlášky prosím odevzdejte do 20. 9. 2015.
ZAHAJOVACÍ SCHģZKY BUDOU PROBÍHAT
PRVNÍ TÝDEN V ěÍJNU A DOBA TRVÁNÍ
SE BUDE ROVNAT DOBċ UVEDENÉ
U JEDNOTLIVÝCH KROUŽKģ.

NovomČstský zpravodaj

Novoměstské vycházky
ZáĜí, na léto jde stáĜí, sdČluje jedna z mnoha lidových pranostik. ZáĜijovou vycházku jsem ale
vybírala ještČ za plného, nezvykle tropického
léta. Slunce vypalovalo dohnČda poslední zbytky uvadlé traviþky a já jsem rychle opustila horkem dýchající námČstí Republiky a zamíĜila kolem vinárny U ěeháþkĤ do zámeckého pĜíkopu
ke schodĤm vedoucím k Ĝece. Byla to výborná
volba. Koruny stromĤ nad schody mČ laskavČ
pĜijaly do svého stínu, jejich zeleĖ osvČžila oþi
oslepené sluncem a slabČ slyšitelné jemné zurþení vlnek Metuje slibovalo ochlazení. S chutí

jsem se zaþala rozhlížet po nČjakém zajímavém
„zeleném lupení“, jak nČkdy bývají oznaþovány
moje botanické nálezy. První zastavení a obdiv
patĜil jemným lísteþkĤm drobných kapradinek,
rostoucích ve skulinách opukové zdi. Je to sleziník þervený a sleziník routiþka. Z jižní Evropy
kdysi pĜicestoval do ýech zvČšinec, který v našem mČstČ pokrývá þasto ve velkém rozsahu zdi
i chodníky. ZvČšinec je pĜíbuzný hledíku, jeho
malé modrofialové kvítky se také hledíkové „lví
tlamce“ podobají. Na zdi se zachytila a vyklíþila i semena nČkterých stromĤ, jejich semenáþky mají tĜi, þtyĜi první listy, dlouhý život je však
tady neþeká. Zato dvČ dvojice vysokých jasanĤ
na konci dĜevČné lávky pĜes Metuji se dívají na plynoucí vodu jistČ už mnoho desítek let.
Jejich silné hlavní vČtve se natahují až daleko
do louky. Pokud poĜádnČ nezaprší, tak v dobČ,
kdy þtete tyto Ĝádky, nebudou mít louky Na Provaznici svoji svČží zeleĖ, v jaké jsem je zastihla
já. Vyvolávaly témČĜ jarní náladu díky spoustČ
rĤžových kláskĤ kvetoucího rdesna, jen slunce

bylo mnohem žhavČjší. UrþitČ ale ještČ pokvetou
modré kakosty (þapí nĤsky), kterých tady bývá
jak naseto, kostivaly s velkými drsnČ chlupatými listy, jasnČ žluté, lesklé pryskyĜníky a pcháþe
zelinné, ty svojí výškou dominují. Vyšlapanou
cestiþku, která vede proti proudu Ĝeky k železné lávce, lemují dlouhé klasy jitrocele vČtšího.
Na loukách je roztroušeno nČkolik dekorativních
sivČzelených vrbových ostrĤvkĤ, které dokreslují tuto utČšenou pĜírodní scenérii. Po lávce se
pĜejde pod vrbovou a olšovou bránou do ulice
Pod Vinicemi, pak pĜes Sepský most opČt na
levý bĜeh Metuje. Na stráni a louce pod Výrovem
jsem sbírávala rostliny do muzejního herbáĜe.
V té dobČ zde bylo fotbalové hĜištČ a Ĝada vysokých topolĤ. Topoly nahradily tĜi lísky a lávka
nad jezem u Ptáþkova mlýna, po které pĜejdeme

Metuji poþtvrté, ještČ svítí novotou. Za ní vede
úzká dláždČná cestiþka k Rezeckému mostu. Pokaždé se tady nespoþetnČkrát zastavuji
a z rĤzných míst vstĜebávám úchvatné pohledy
na bílou kostelní vČž, ten obraz nikdy nezevšední. PĜedstavuji si, jak asi musela její silueta pĤsobit na dávné unavené pČší poutníky. ěeka je
tady z levé strany omezena skalnatou stČnou, ale
do pravého bĜehu se s chutí zakusuje. Celé toto
putování provázejí pĜedevším olše, vrby, jasany,
tady se k tČmto stromĤm pĜidávají ještČ javory
a bĜízy. Nad hlavou povlávají pĜevislé ohebné vrbové vČtve, jejich veselá Ĝada je náhle vystĜídána strnulou tmavou smrkovou stČnou. PrĤchodem mezi smrky jsem pĜešla až k vodČ, abych
se pozdravila s bĜezovými siamskými dvojþaty.
VyrĤstají tady s ostatními bĜízkami a já na nČ

nikdy nezapomínám. Prudké sluneþní paprsky
se ostĜe odrážely od klidné temné vodní hladiny, nad kterou poletovalo v pĤvabném pomalém
tanci nČkolik tĜpytivých modrozelených motýlic.

O nČco dál mČ pĜekvapil výskyt skupiny velmi
vysokých bČlotrnĤ. BČlotrn má nenápadné malé
kvítky seskupené do vČtších hlávek a ostnité
listy a daĜí se mu na sušších místech. PravdČpodobnČ se sem dostal z nČkteré zahrádky
a vyrostl v chutnou obþerstvovací zastávku pro
spousty rĤzného hmyzu. Roste tady také u nás
ménČ þastý javor, javor babyka. To už je poblíž
Rezeckého mostu a zdoláním schodĤ na FrintovČ stezce se uzavĜe celý vycházkový okruh.
Obešli jsme skalnatý ostroh s historickým mČstským jádrem, þtyĜikrát jsme pĜekroþili Metuji, která má celou tuto pĜírodní malebnost na svČdomí.
Fotografický prĤvodce vycházkou je na
http://prirodanmnm.rajce.idnes.cz.
Foto a text: Eva Valentová

Předzvěsti podzimu
Eva Neumannová

Z polí je sklizené zlaté obilí,
po zbylém strništi vítr se prohání,
při procházce zastavím se na chvíli,
pohled můj připoutá šípkový keř na stráni.
Žloutne už listí v korunách stromů,
pomalu blíží se čas podzimu,
večerní chlad mne zažene domů,
na horký čaj, pod teplou peřinu.

Plameny z dříví rozžhaví kamínka,
v mysli se toulám v dětských létech,
kdy u mne sedala má milá maminka
a čítala o krásných princeznách,
o zlu i dobru, o dalekých světech.
Na okna bubnují kapky deště,
těžknou má víčka a sny se blíží,
bráním se, chci, aby ta krásná vzpomínka trvala ještě,
ale spánek znavená víčka silou sklíží.
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Okénko pro naše seniory - září 2015
ýtvrtek 24. 9. 2015
Setkáme se ve 14.30 h. u sokolovny a pĤjdeme smČrem k Peklu. Zastavíme se u Zvoniþky (Lišþí bouda). ZpČt se vrátíme pĜes Leštiny
k sokolovnČ, kde se zastavíme na obþerstvení.
- org. paní Mimrová
ýtvrtek 1. 10. 2015
Sraz ve 14.15 h. u prodejny Albert. Den seniorĤ oslavíme tradiþní procházkou k letišti, kde na nás bude þekat pĜekvapení. V restauraci se
obþerstvíme. PČšky nebo autobusem v 16.15 h., 17.03 h. nebo 19.00 h.
pojedeme domĤ. Autobus k Luštinci odjíždí ve 14.02 h. z námČstí Republiky a ve 14.06 h. od Rychty.
- org. paní Mimrová

ýtvrtek 3. 9. 2015
LiterárnČ - hudební skupina z ýeské Skalice k nám zavítá s novým
programem „Babiþka“. Sejdeme se v našem novém Klubu seniorĤ
„Nona“, který bude otevĜen od 14.15 h. Program zaþíná v 15.00 h.
- org. paní Mimrová
ýtvrtek 10. 9. 2015
Odjíždíme z autobusového nádraží ve 13.10 h. do Šonova. Naší vycházku povede paní Eva Balážová kolem hráze pĜes ŠeĜeþ a Domkov
zpČt do Šonova. Zastavíme se v restauraci na obþerstvení. Do Nového MČsta nad Metují pojedeme autobusem v 16.16 h. nebo v 16.50 h.
- org. paní Mimrová
ýtvrtek 17. 9. 2015
Sejdeme se v 15.00 h. na zahradČ „Nony“. Zavítá mezi nás paní Renata Moravcová z Dobrušky. Poslechneme si její vyprávČní, jak se žije
s vodicím psem. Paní Moravcová nám ukáže, jak pracuje s cviþeným
psem.
- org. paní Mimrová
Sobota 19. 9. 2015
Zájezd Podorlicko.
- org. Mgr. Ilona Horáková

Všichni senioĜi jsou v Klubu seniorĤ vítáni!!!
ZmČna programu vyhrazena, sledujte vývČsky
a NovomČstský zpravodaj.
Samospráva Klubu seniorĤ

Astronomické infor mace – září 2015
né zatmČní MČsíce, které bude za jasného poþasí dobĜe pozorovatelné i z našeho území. Úplné zatmČní zaþíná ve þtvrt na pČt letního
þasu, skonþí pĜed pĤl šestou ráno. HvČzdárna je v dobČ zatmČní
otevĜena už od tĜí hodin ráno, pĜijćte se podívat na tento zajímavý
a vzácný astronomický úkaz!

Slunce: vstupuje 23. 9. v 10 h 20 min do znamení Vah. Nastává
podzimní rovnodennost, zaþíná astronomický podzim.

MČsíc: poslední þtvrt nastává 5. 9., nov 13. 9., první þtvrt 21. 9.,
úplnČk 28. 9. PĜízemím, tedy v nejmenší vzdálenosti od ZemČ, prochází MČsíc 28. 9. (souþasnČ s úplĖkem a zatmČním MČsíce), odzemím 14. 9.

Ranní prĤlety Mezinárodní vesmírné stanice ISS jsou z našeho
území pozorovatelné od 10. 9. Stanice pĜipomíná pomalu letící, velmi jasnou nažloutlou hvČzdu. Na palubČ je šest kosmonautĤ.

Planety: Merkur je nepozorovatelný. Venuše a Mars svítí ráno
nízko nad východem, od poloviny záĜí se k této dvojici pĜipojí také
nejvČtší planeta, Jupiter. Saturn je viditelný veþer po západu Slunce
nevysoko nad jihozápadem, pohybuje se v souhvČzdí Vah. Planety
Uran a Neptun jsou v dalekohledu pozorovatelné v prĤbČhu celé
noci.

V záĜí je HvČzdárna v Úpici pro veĜejnost otevĜena každý den, noþní pozorování oblohy probíhají od pondČlí do soboty od 21 hodin,
pozorování Slunce s doprovodným programem zaþínají s výjimkou
pondČlí v 10 hodin. Bližší informace o návštČvních hodinách, astronomických aktualitách, omezení provozu i akcích hvČzdárny najdete na internetových stránkách www.obsupice.cz. TČšíme se na
vaši návštČvu!
JiĜí Kordulák, HvČzdárna v Úpici

Zajímavé úkazy: V záĜí nastávají dvČ zatmČní, a to zatmČní
Slunce (13. 9., u nás je nepozorovatelné; je viditelné na jihu Afriky,
z Madagaskaru, v Indickém oceánu a þásti Antarktidy) a 28. 9. úpl-

Klub českých turistů
PondČlí 28. 9. 2015
PČší turistika: Dobrošov
Setkání turistĤ na JiráskovČ chatČ, individuální doprava.
ava.
Vede: Václav Kábrt.

Sobota 12. 9. 2015
Cykloturistika: Rozhledna u Nové Rudy
Cyklistický výlet na novou rozhlednu u Nové Rudy,
odjezd a návrat vlakem do/z MezimČstí.
Vede: Jaromír Bajer, Pavel Böhm.
18.-20. 9. 2015
Zájezd: MutČnice - Lednice - Kyjov - Kraví hora
TĜídenní zájezd na vinaĜské cyklostezky, návštČva vinného sklípku. Doprava autobusem s vlekem na kola, odjezd v 6.00 hodin od
Kina 70. Vede: Jaroslav Kratochvíl.
25.-27. 9. 2015
Zájezd: ýeskosaské Švýcarsko
TĜídenní zájezd zejména do saské þásti ýeskosaského Švýcarska. Doprava autobusem.
Vede: SoĖa Novotná, Eva Pelikánová.
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Okénko do partnerských měst
Duszniki Zdrój - polský biatlon
Elitní škola biatlonu v Duszniki-Zdrój
„ChtČl bych pozvat všechny sportovce
a mladé lidi, kteĜí mají zájem vČnovat se
biatlonu, na Dusznickou školu, protože
chceme psát kvalitní budoucnost a nový
pĜíbČh!“ To jsou slova mistra svČta a olympijského stĜíbrného medailisty v biatlonu
Tomasze Sikory, který od záĜí 2015 posílí
trenérský tým na Dusznické Škole Mistrzostwa Sportowego.
Od záĜí 2015 se na Dusznické Škole
Mistrzostwa Sportowego chystá mnoho
zmČn. Pro sportovce je pĜipraven
nový
individuální
tréninkový systém,
který má pĜedobraz v tréninkovém
plánu
národního
týmu, a to pod plnou kontrolou jeho
efektivity. Studenti
se mohou stravovat pĜímo v tréninkovém
stĜedisku
tak, aby bylo dosaženo nejúþinnČjší
kombinace profesionálního tréninku a školní docházky.
Naše škola je jedním z nejmodernČjších
tréninkových zaĜízení v celém Polsku.
Díky skvČlé poloze tréninkového stĜediska
v oblasti Jamrozowé Polany nabízí nejdelší biatlonovou sezonu v zemi. Škola také
spolupracuje se sportovním psychologem
a svým svČĜencĤm zajišĢuje lékaĜskou
péþi. Díky tomu a spoleþné lásce k biatlonu budeme moci v naší elitní Škole Mistrzostwa Sportowego vychovávat mistry.
PrávČ na naší škole získala Weronika Nowakowska – nČkolikanásobná medailistka
ze svČtového šampionátu v biatlonu, lásku
k tomuto sportu a zde rozvinula své dovednosti. Do dneška je Jamrozowá Polana
pro Weroniku jedním z jejích tréninkových
zaĜízení, právČ tady také zdokonalovala
svou formu pĜed startem na Mistrovství
svČta v biatlonu 2015 v Kontiolahti, kde
získala 2 medaile.
Elitní škola biatlonu nabízí:
4 olympioniky a 12 polských reprezentantĤ
Dusznická Škola Mistrzostwa Sportowego vychovala už 4 olympioniky. Byli
to: SteraKustucz Anna Maria, àukasz Sáonina, Grzegorz Bodzina a s nimi neznámČjší polská biatlonistka Weronika Nowakowska. V souþasné dobČ k nim patĜí také
nejmladší þlenka národního týmu a studentka SMS Duszniki-Zdrój Kamila Žuk.
15 let zkušeností!
Dusznická škola má 15 let zkušeností ve
výchovČ šampionĤ. Máme vynikající tre-

nérský tým i pedagogický personál. Vhodné rozmístČní budov v areálu - od školy,
pĜes tréninková zaĜízení až po ubytovny.
PĜinášíme skvČlé výsledky jak v zimČ, tak
i v létČ, na polských šampionátech i v EvropČ. Biatlon je naší spoleþnou láskou,
díky které mĤžeme vychovávát mistry.
18 hodin týdnČ sportovní stĜelby a bČhu
na lyžích
Školní výuka je rozšíĜena o biologii, angliþtinu a zemČpis. V rámci odborného spor-

tovního výcviku je do výuky zaĜazeno 18
hodin sportovní stĜelby a bČhu na lyžích
týdnČ. Systém tréninkĤ odpovídá standardĤm národního týmu s vypracovanými individuálními plány a plnou kontrolou
efektivity.
Každý sportovec má od školy zajištČnou
kompletní sadu sportovního vybavení.
Biatlonová tĜída pĜipravuje své sportovce
pro národní tým. UmožĖuje studentĤm
získání mistrovské tĜídy a tím jim otevírá
dveĜe k dalšímu studiu na AkademiĊ Wychowania Fizycznego.
Nejlepší podmínky pro trénink biatlonu
v celém Polsku
V bezprostĜední blízkosti Dusznické školy se nachází Jamrozowá Polana - jediné
místo v Polsku, které disponuje licencí IBU
B. Jedná se o celoroþní centrum polského
biatlonu, které poskytuje možnosti tréninku bČhem všech þtyĜ roþních období. Areál je vybaven stĜelnicí s tĜiceti stanovišti,
umČlým osvČtlením, zasnČžovanými lyžaĜskými dráhami, technickou budovou se
zázemím pro servis sportovního vybavení
vþetnČ lyží. V areálu je možné využít také,
v Polsku jedinou, dráhu pro lyžaĜe na koleþkových lyžích a v blízkosti jsou umístČny i ubytovny pro sportovce.
Škola poskytuje sportovcĤm plnohodnotné zázemí:
Sportovní hala s posilovnou
Hala byla otevĜena v roce 2010 pĜímo v centru mČsta na ulici Sportovní
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a je ideálním místem pro trénink basketbalu, volejbalu, házené, tenisu i stolního
tenisu. HostĤm je k dispozici plnČ vybavená posilovna a ¿tness centrum. Hala je
souþástí relaxaþnČ-sportovního komplexu
Orlik.
Sportovní psycholog
Škola Mistrzostwa Sportowego Duszniki-Zdrój spolupracuje se sportovními
psychology, kteĜí se zabývají využitím
psychologických teorií a principĤ pro zlepšení výkonu a osobního rozvoje sportovce.
Mentální trénink hraje
dĤležitou roli v rozvoji každého sportovce
a silnČ ovlivĖuje jeho
výkonnost.
Regenerace
Pro závodníky SMS
Duszniky-Zdrój je pĜipraven i regeneraþní
program. Májí pĜístup
do suché sauny i páry
a jsou v denní péþi
kvali¿kovaných fyzioterapeutĤ. Škola dále spolupracuje se
specialisty z kliniky sportovního lékaĜství
ve Wroclawi.
Sportovní stipendia
KromČ toho, že studenti dostávají od školy sportovní vybavení a obleþení, mohou
také na základČ své výkonnostní tĜídy obdržet sportovní stipendia:
Výkonnostní tĜída II: 550 zá
Výkonnostní tĜída I: 600 zá
Mistrovská výkonnostní tĜída: 800 zá
Kontakt:
Miejski Zespóá Szkóá w Dusznikách-Zdróju
57-340 Duszniki-Zdrój
ul. Wybickiego 2a
Telefon: +48 74 866 93 68
FAX: +48 74 866 93 37
Zveme Vás k návštČvČ našich webových
stránek www.sms.duszniki.pl, novinky mĤžete sledovat na našem facebookovém
pro¿lu www.facebook.com/smsduszniki.

Ve mČstČ Duszniki-Zdrój
vychováváme mistry!

záĜí 2015

Městská knihovna v Hildenu patří mezi špičku!
To, co už Hildenští nČjakou dobu tušili,
máme nyní potvrzeno o¿ciálnČ: MČstská
knihovna v Hildenu hraje první ligu!
V celostátním srovnávacím výzkumu dosáhla skvČlého umístČní ve všech hodnocených kategoriích - nabídka, využitelnost, efektivita i rozvoj, a to vždy mezi tČmi
nejlepšími. CelkovČ spolu s Hildenem ve
skupinČ mČst s 50 000 až 100 000 obyvateli bojovalo o svá umístČní dalších 25
mČst, ale na þtyĜi hvČzdiþky BibliotheksIndexu 2015 dosáhl pouze Hilden ze
Severního Porýní-Vestfálska. „Takový
výsledek byl možný pouze díky neustálému zlepšování efetivity knihovny,“ tČší se
její Ĝeditelka, paní Claudia Büchel. „Jako
velmi užiteþný nástroj pro zefektivnČní
þinnosti knihovny se osvČdþil náš systém
Ĝízení kvality, který byl dokonce koncem
ledna 2015 poprvé certi¿kován spoleþností TÜV-Süd.“ MČstská knihovna v Hildenu

ale neusíná na vavĜínech a spustila nový
projekt, který se zamČĜuje na to, aby lidé,
pro které nČmþina není rodným jazykem
a nemají takové jazykové dovednosti, našli v hildenské knihovnČ sekci s názvem
OtevĜený jazyk. „Zde jsou umístČny knihy
s jednoduchými výrazy, danými speciálními pravidly,“ vysvČtluje Karin Neugebauer.
Pracovníci knihovny jsou zodpovČdni za

nabídku knihovny vyhovující dnešnímu
interkulturnímu svČtu, a proto bylo v souþasné dobČ zĜízeno speciální oddČlení,
kde jsou umístČny knihy psané „otevĜeným jazykem“ a které si mĤže kterýkoliv
návštČvník zapĤjþit. Nalezne zde zajímavou beletrii pro mládež i dospČlé, stejnČ
jako nejrĤznČjší rádce. Dále byla aktuální
nabídka rozšíĜena o obrázkové slovníky
a další materiály vhodné pro výuku nČmþiny. „KromČ toho nabízíme napĜíklad
speciální návštČvy knihovny s prĤvodním
slovem pro imigranty,“ dodává paní Neugebauer. MČstská knihovna pro tento úþel
také pĜipravila a distribuovala do uprchlických táborĤ propagaþní materiály vypracované právČ v „otevĜeném jazyku“.

PĜeklad: Michaela Mináriková

Ger nik - Přísaha
Naši pĜedci hodnČ rádi tancovali. Tancovali
vždy, když chtČli.
Jednoho dne, když metala pšenice, tak
pĜišel prudký déšĢ a kroupy rozbili našim
prachdČdĤm všechno obilí. StaĜí dČdové,
muži, ženy i chasa se sešli do jednoho
místa a všichni se doradili, že nebudou
tancovat v kamínČ do tych þas, až nebude
metat pšenice. Do tych þas, dokud se nesklidí z polí pšenice, se lidi zapĜísahali, že
nebudou tancovat ani hrát v kamínČ. Lidé
si myslili, že nebude vadit, když budou tancovat po dvorách.

I tak se stalo, vždycky když zaþala metat
pšenice, tak se netancovalo ani nehrálo.
Lidi svoji pĜísahu dodrželi. Takovou pĜísahu si dala jenom naše vesniþka Gerník. Jednoho dne se setkala mládež a šli
tancovat na dvory, muzikanti hráli, mládež
tancovala a babiþky i dČdové se posedali
dokola. Všichni byli moc veselí. To bylo
v þase, když metala pšenice. Lidi Ĝíkali, že
pĜísahali, že nebudou hrát a tancovat v kamínČ, ale staĜí Ĝíkali, že to neplatí, jestli
v kamínČ nebo na dvoĜe.

Chasa neposlechla a tancovala, muzikanti
hráli, mládež výskala. A najednou se udČlalo chladno, pĜitáhl se mrak, který byl þerný, zaþal foukat vítr. Lidé se zaþali bát, utíkali vyzvánČt, ale knČz jménem Josef Šulc
jim zabránil. Když tancovali do níþka, tak
aby tancovali dál.
Lidi sklopili hlavu a každý šel domu. Od
tych þasĤ už netancovali ani po dvorách.
Všichni vČĜí, že pak nebudou kroupy a úroda zĤstane.
(ponecháno v pĤvodním znČní)
Marie Merhautová, ZŠ Gernik

Placená inzerce:

Jóga pro zdraví
PĜijćte v záĜí navštívit pravidelné lekce jógy.
Základem cviþení je Hathajóga,
cviþení ásan, dýchání a relaxace.
Jóga zpevní a posílí celé tČlo, protáhne
všechny svaly, zvýší pohyblivost kloubĤ,
uvolní psychické napČtí
a navodí pocit pohody a harmonie.
Kdy a kde? Každou stĜedu, od 2. 9.
2015, 19:00 - 20:00 hod., Základní škola
Komenského, Nové M. n. M.,(vchod zezadu).
Co s sebou?
Podložka a pohodlný cviþební úbor.
Jednotlivé vstupné: 60 Kþ, 10 vstupĤ: 500 Kþ
V záĜí se na Vás tČší Marek
tel.: 775 028 886, yoganovemesto@seznam.cz
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Společenská kronika
SĖatky uzavĜené v mČsíci þervenci 2015:
Tomáš Tér, ýervený Kostelec a Eva Tilgová, Náchod
Antonín Müller, Lipí a JiĜina Rybenská, Prosetín
Roman Prorok, Praha a Ludmila HaĖková, Nové MČsto nad Metují
Petr Ženkl, ěešetova Lhota a Monika Vlþková, Nové MČsto nad Metují
Miroslav PotĤþek, KĜovice a Karolína JavĤrková, KĜovice
Petr Netík, ýernþice a Lucie Radová, ýernþice
Josef MatČna, Kramolna a Zdenka NČmeþková, Kramolna

Zlatá svatba:
V þervenci oslavili zlatou svatbu manželé Karol a Ivana Likavcovi a v srpnu manželé Anatolij a Emilie Ornstovi.

Do dalších spoleþných let pĜejeme hodnČ štČstí, zdraví a rodinné pohody.

V srpnu 2015 oslavili svá životní jubilea:
70 let - Pavel Müller, Vladimír Mervart

85 let - Bartolomej Maga

75 let - VČra Beková, Dáša Blažejovská,

90 let - Josef Linhart, PhDr. Miloslav KošĢál

Milena Maršíková, Marie Poláþková

92 let - Václav Švarc, Marie Pfeiferová, Vlasta Nováková

80 let - Bohumil Kumprecht, Miroslava Kubová,

93 let - Marie ŠtČpánová

ZdeĖka Hoffmannová, Vlasta Dokoupilová

94 let - Libuše Vanická

ManželĤm, novomanželĤm a oslavencĤm hodnČ štČstí, pevné zdraví a vše nejlepší pĜeje redakce.

Zubní pohotovost - září 2015
Zubní pohotovost je zajišĢována v sobotu, v nedČli a ve svátek od 8.00 do 12.00 hodin.
Pátek 5. 9.
Sobota 6. 9.
MUDr. Jana Šnajdrová
Náchodská 548
Velké PoĜíþí
Tel.: 491 852 850

Sobota 12. 9.
NedČle 13. 9.
MUDr. Jana ŠĢovíþková
Denisovo nábĜeží 665
Náchod
Tel.: 491 423 748

Sobota 19. 9.
NedČle 20. 9.
MDDr. Lucie TĜísková
Denisovo nábĜeží 665
Náchod
Tel.: 491 421 920

Sobota 26. 9.
NedČle 27. 9.
MUDr. Jana VaĖková
Sokolská 215
ýervený Kostelec
Tel.: 491 463 421

PondČlí 28. 9.
MUDr. Tomáš Žćárský
Náchodská 240
Dolní Radechová
Tel: 491 424 322

Placená inzerce:

Nabízíme hezký, kvalitní, moderní a ne drahý nábytek

NÁBYTEK ALFA
www.alfanm.cz
www.prodej-nabytku.com

Více než 75-ti letá tradice v oboru výroby a prodeje nábytku.
OtevĜeno po až pá 8,30 až 12,00 h, 12,30 až 16,30 h.
E-shop nonstop. Možnost nákupu na splátky.
Nové MČsto nad Metují – Náchodská ul. 206, tel. 491 472 320 , 721 067 754
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Kultura ve městě
Setkání s bábovkou na téma podzimní literární výroþí
V sobotu 19. 9. od 15.00 hodin zveme všechny naše pĜíznivce na
další spoleþensko-literární setkání. Ve spoleþenském sále, vstup volný.
Meridiánová terapie EFT
PĜednáška certi¿kované terapeutky energetické psychologie EFT
Mgr. Lenky Fleischmannové. Psychologická forma akupresury, která
mĤže pomoci pĜi ĜadČ zdravotních potíží. V úterý 22. 9. od 18.00
hodin. Ve spoleþenském sále, vstup volný.

ZáĜí 2015

Mobilní dĤm
Ve þtvrtek 24. 9. od 18.00 hodin vám manželé PeĜinovi pĜedstaví
atypické bydlení „na koleþkách“. Seznámí vás s historií i souþasností
bydlení v mobilních domech.
Ve spoleþenském sále, vstup volný.

Krása staré výpoþetní techniky
Výstava zajímavostí a kuriozit ze svČta poþítaþĤ zaþíná v úterý 8. 9.
Potrvá do konce Ĝíjna 2015. Ve spoleþenském sále, vstup volný.
Kaleidoskop Jana Rejžka II.
Naši knihovnu opČt navštíví novináĜ a hudební a ¿lmový kritik Jan
Rejžek. Zveme vás ve þtvrtek 17. 9. od 18.00 hodin do spoleþenského sálu. Vstup volný.

POZOR! AVIZOVANÝ KONCERT SKUPINY THE TAP TAP SE
Z PROVOZNÍCH DģVODģ V ZÁěÍ 2015 NEUSKUTEýNÍ.
DċKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Městská knihovna představuje své služby

Akce knihovny – novinky
KromČ tradiþních služeb a akcí se snažíme stále pĜicházet s nČþím novým. Od záĜí
se opČt rozbČhnou kursy trénování pamČti
s Bc. Martinou Tomášovou. Jsou urþeny
pro každého, nejenom pro seniory, ale
i pro studenty, kteĜí si chtČjí lépe zapamatovat uþivo.
Brzy opČt zaþnou i kursy práce na PC
a s internetem. MĤžeme nabídnout i pĜednášky o ¿nanþní gramotnosti.

SeniorĤm je primárnČ urþena služba dovoz knih až do domu. Naše pracovnice
vyrážejí jednou za þtrnáct dní. Tato služba
je k dispozici i všem, kdo se z nČjakého dĤvodu nemohou do knihovny dopravit (úraz,
nemoc atd.).
Pokud pĜijdete a máme zrovna zavĜeno,
vraĢte knihy bez obav do našeho venkovního biblioboxu. Vybíráme ho každé ráno,
nČkdy i víckrát dennČ.
V nejbližší dobČ spatĜí svČtlo svČta i další
naše regionální publikace. Budou to vzpomínky pana Bohumila DvoĜáþka. Tento
vzdČlaný a vtipný muž nabízí nevšední pohled na svĤj život v našem mČstČ. Kniha
bude k prodeji v oddČlení pro dospČlé.

SoutČžní otázka na záĜí:
Jak se cizím slovem nazývá ztráta pamČti?
A) anamnéza
B) amnézie
C) alegorie
Výherce z minulého mČsíce:
Hana ýermáková
OdpovČdi zasílejte na email:
biblio@knihovnanm.cz nebo odevzdejte
v oddČlení pro dospČlé.
Vylosovaný výherce obdrží knihu!
UzávČrka odpovČdí do 15. 9. 2015.

Program Městského klubu - září 2015
Úterý 29. záĜí – 19.00 hodin - sál Kina 70
Z louže pod okap
Divadelní pĜedstavení komedie Zory Kostkové, napsané pro Fanny
agenturu Dany Homolové. Hrají: Vladimír Kratina, Michaela Dolinová, Dana Homolová, Filip Tomsa. Už od pradávna se šidilo,
kradlo, podvádČlo, uplácelo…, a není tomu jinak ani dnes.

StĜeda 9. záĜí – sokolovna – 17.30 hodin
Zahájení kurzu tance a spoleþenské výchovy 2015
Vedou taneþní mistĜi ŠtČpovi, hraje hudební skupina EMMA.
Sobota 12. záĜí - Husovo námČstí – 9.00–18.00 hodin
Dny evropského dČdictví
Program na krytém podiu
9.00 hodin
PrĤvod mČstem, dopolední program žákĤ Základní umČlecké
školy pro panovníka
13.30 hodin
Fanfára žákĤ ZUŠ Nové MČsto nad Metují
Mažoretky MONA
Dechová hudba Stavostrojka
DČtský folklorní soubor HadáĜek ýervený Kostelec
za doprovodu lidové muziky Šmikurandy
Spolek historických tancĤ Hradec Králové - taneþní vystoupení
na hudbu skladatelĤ 19. století
Tomy Opoþno – koncert country kapely

StĜeda 30. záĜí – 17.00 hodin - spoleþenský sál Kina 70
Houby našich lesĤ
PĜednáška ve spolupráci se ZO ýZS.
MČstský klub pĜijímá pĜihlášky:
Kurz tance pro manželské páry a taneþní dvojice
Hra na kytaru
Hra na Àétnu
Kurz ruštiny
Kurz jógy

Informace o programech a kurzech MČstského klubu vám podáme
v MČstském klubu, Komenského 30 nebo na tel.: 491 470 358.
E-mail: info@mestskyklub.cz
www.mestskykklub.cz

Úterý 22. záĜí – 15.30 hodin - Kino 70
Pohádkové odpoledne
Loutková pohádka KAýÁTKO. Hraje Loutkový soubor Opoþenský
kašpárek. Filmové pohádky pro nejmenší diváky.
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Popelka v naší době
Klára Pišojová
Tuto pohádku jistě znáte, tradiční pohádka, která se nikdy
neohraje. Jak by vypadala pohádka o Popelce v naší době?
Možná takto. Žila, byla jedna dívka, její jméno bylo výjimečné jako ona sama, jmenovala se Alex. Alex bydlela se svojí
milovanou macechou a se dvěma nevlastními sestrami. Žily
blíže, než bychom si mysleli, u kraje rokle Peklíčko. Alex měla
nelehký život, macecha nejen že na ni byla zlá, ale i po nepovedené plastice nosu měla nevábný vzhled. Se sestrami na
tom nebyla o moc lépe, rozumu moc nepobraly. Pokud byly
po maceše, nebylo se čemu divit.
Jednoho krásného dne přišla Alex a sestrám zpráva. Bylo to
pozvání na diskotéku, v hostinci U Paďourů. No to víte, puberťačky. Všechny se začaly radovat a jen co položily telefony, začaly probírat co na sebe, co s vlasy a tak dále. Macecha
nebyla zrovna ráda, že by měla svoje holky pustit do Nového
Města. Po dlouhém a ještě delším přemlouvání nakonec souhlasila.
Netrvalo dlouho a před domem stál hodně krásný Mustang
červené barvy. Cestou na diskotéku si macecha vzpomněla,
že musí doplnit palivo. Zastavily se na nedaleké benzinové
stanici. Po natankování automobilu se pohledy dvojčat
upřely na levné a nekvalitní plyšáky. Zřejmě je uchvátila
jejich růžová barva, nebo snad ty blýskavé kamínky místo
drápků. Zatímco dvojčata byla uchvácena leskem, macecha
platila za benzin. Alex si musela odskočit na dámy. Trvalo jí
to zřejmě docela dlouho, jelikož si macecha nevšimla, že nesedí v autě, a odjela. Macecha je v celku nevšímavá, no jaký
rodič by zapomenul na dítě. Dvojčata byla uchvácena novými lacinými medvědy, taktéž si nevšimla, že Alex nesedí na
zadní sedačce.
Po dlouhé době na dámách Alex vylezla a k jejímu údivu
tam stála jen prodavačka s cigaretou v pravé ruce. ‚‚ Kde
jsou? ‘‘ zděsila se. ‚‚ Madam, halo, madam? Kam odešla ta
paní s dvěma děvčaty? Mými sestrami.‘‘ Prodavačka se na ní
otočila s nehybným úšklebkem na tváři a řekla: ‚‚ Holčičko,
ty odjely před 10 minutami.‘‘ Alex se zarazila a začala si bědovat. ‚‚Ach jo, a to jsem se tam tak těšila,‘‘ říkala si pro sebe.

Najednou do dveří vstoupil postarší motorkář, aby zřejmě
zaplatil za natankování svého Harleye. Alex k němu přiskočila a prosila ho: ‚‚ Pane, mohl byste mě odvést? Byla jsem tu
s rodinou, ale zapomněly na mě.“ Motorkář se na ni zadíval
a řekl: ,, Jasně, holka, vezmu tě, kam budeš chtít.‘‘ Hned naskočili na Harleye a jeli, co jim značky povolovaly.
Po pár zatáčkách konečně dojeli k hostinci, Alex mu poděkovala a dala mu číslo na macechu, kdyby náhodou. V hostinci
už byli všichni, ale jeden mezi nimi vyčníval. Její milovaný
a vysněný kluk. Vyzval ji k tanci se slovy: ‚‚ Pojď se mnou dupat na parket.‘‘ Vyznělo to jako hloupost, nad kterou nepřemýšlel, ale ji to zcela uchvátilo. Hudba byla tak hypnotizující,
že jí čas plynul jako voda. Zanedlouho odbila půlnoc a jak
to tak v pohádkách bývá, do půlnoci a domů. S obratem se
svému vyvolenému vysmekla z těsného sevření a utíkala, co
jí nohy stačily. Do Pekla to není zrovna blízko, a tak to vzala
zkratkou přes les. Stihla tam doběhnout dříve, než macecha
zavolala na policii.
A tak to vše dobře dopadlo, samozřejmě jako v každé pohádce. Alex si našla slušného kluka, dvojčata si vzala dva boháče
z Prahy. A macecha? Zůstala v Pekle s vousatým motorkářem
a tam drásají silnice až dodnes.

Jedna z oceněných prací:
III. ročník literární soutěže Povídky novoměstské, pořádané
Domem dětí a mládeže Stonožka.
Téma 1. - krátký, humorný, smyšlený či skutečný příběh.
Kategorie C (13-15 let).

Placená inzerce:

cyklistického zboží, náhradní díly a opravy.

Bárta Jiří
Nová 441, Nové Město n. Met. – Krčín
e-mail: opravykol@fotobarta.cz
tel.: 607 552 280

pro Vaše psy i kočky.
Mnoho dalšího zboží pro domácí mazlíčky.

Flégrová Zdena
Nová 441, Nové Město n. Met. – Krčín
www.krmenibaf.cz e-mail: info@krmenibaf.cz
tel.: 777 604 784
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Září na zámku rodiny Bartoň - Dobenín
Letošní úspČšná výstava
na zámku, která nese název Hraþky našeho mládí,
srpnem ještČ neskonþila.
Vzhledem k velkém zájmu
a velice pozitivnímu ohlasu
se rodina BartoĖ-Dobenín a Správa zámku
rozhodla tuto výstavu prodloužit do nedČle 13. záĜí. OtevĜena bude v rámci platné
otevírací doby zámku. Máte tak ještČ šanci
pĜijít si zavzpomínat a najít si právČ tu svoji
hraþku, se kterou jste si jako malí hráli.
V sobotu 12. záĜí, v rámci akce Dny evropského dČdictví, se jako každý rok od
9.30 do 17.00 hodin na nádvoĜí uskuteþní

zámecké trhy. PĜed zámkem probČhne tradiþnČ také výstava auto a moto veteránĤ
z KHV Metuje.
Letos jsme pĜipravili pro návštČvníky trhĤ
novinku. V zámecké secesní kuchyni bude
tento den ve tĜech þasech pĜipravena beseda s názvem „Milujeme léþivé byliny“.
Tuto besedu pro Vás pĜipraví „bylinný lazebník“ pan JindĜich Pávek z Vyškova,
který bude mít rovnČž na nádvoĜí zámku
stánek s bylinnou pĜírodní kosmetikou, mýdly, vonnými solemi a jinými relaxaþními
doplĖky. HovoĜit bude o pČstování léþivých
bylin, poradí s jejich sklizní, pĜedstaví známé i ménČ známé léþivky a pĜedá tipy, jak

využít byliny jako surovinu k vaĜení. Vstupné na besedu bude dobrovolné. Kapacita
prostoru je omezena na 20 osob.
V sobotu 12. záĜí se také budou konat veþerní prohlídky zámku. Vstup na tyto prohlídky je POUZE na objednávku na telefonním þísle 491 470 523 (od pondČlí do
pátku, 9.00-17.00 h.).
Více informací naleznete na nových webových stránkách zámku www.zameknm.cz
v sekci aktuality.
TČšíme se na Vaši návštČvu!
Anna Knappová

Zprávy z Mateřského centra Na zámečku
V záĜí srdeþnČ zveme na nové programy
a akce pro rodiþe s dČtmi:

Kurz 40 lekcí pro dČti od 3 mČsícĤ do 22 mČsícĤ.
Ukázková hodina zdarma: pátek 11. záĜí v 10.30 hodin.

PondČlí
09.00 - 11.30 h. - Zpívánky a hudební hrátky rodiþĤ a dČtí s Ladou
13.00 - 16.30 h. - Volná herna pro rodiþe s dČtmi a hlídání dČtí s VČrkou
16.00 - 17.00 h. - PĜedporodní pĜíprava a cviþení pro tČhotné s P. Menclovou
17.00 - 18.00 h. - PĜedporodní pĜíprava a cviþení pro tČhotné s P. Menclovou
18.30 - 20.00 h. - Jóga na klouby a páteĜ s KvČtoslavou Gocovou
19.00 - 20.00 h. - Angliþtina pro dospČlé s Lenkou Volnou

Lektoruje Mgr. Andrea Krákorová, zájemci o ukázkovou hodinu se mohou
hlásit v prĤbČhu celého mČsíce záĜí, více na www.helendoron.cz nebo na
tel.:608 377 767.

Úterý
09.00 - 12.00 h. - Zábavné vaĜeníþko rodiþĤ s dČtmi s Andreou
09.30 - 11.30 h. - Montessori pracovna pro rodiþe s dČtmi s Petrou Voltr
19.00 - 20.00 h. - Orientální tanec s Lenkou Volnou
StĜeda
09.00 - 11. 30 h. - Šikulky - výtvarné vyrábČní pro nejmenší dČtiþky s VČrkou
09.00 - 10.15 h. - Cviþení s miminky s Evou Hrádkovou
16.00 - 16.45 h. - Angliþtina Helen Doron Fun with Flupe s Andreou
17.00 - 17.45 h. - Angliþtina Helen Doron More Fun with Flupe s Andreou
18.15 - 19.15 h. - Power joga nejen pro mamky s Veronikou Novotnou
ýtvrtek
9.00 - 11.30 h. - ěíkadla a cviþeníþko pro nejmenší dČti s VČrkou
V rámci našeho projektu Cesta ke spoleþnému vzdČlávání jsme pĜipravili:

Pátek
09.00 - 11.30 h. - Volná herna pro rodiþe s dČtmi se služební maminkou
08.30 - 09.15 h. - Angliþtina Helen Doron It´s a Baby Dragon s Andreou
09.30 - 10.15 h. - Angliþtina Helen Doron Didi the Dragon s Andreou
Pobytné v hernČ - dopoledne: 35 Kþ rodiþ + 1 dítČ, 10 Kþ za každé další dítČ.
Pobytné v hernČ - odpoledne: 35 Kþ rodiþ + 1 dítČ, 10 Kþ za každé další dítČ.
Krátkodobé hlídání dítČte: 30 Kþ / hodina / dítČ.
Permanentka celoroþní: 600 Kþ / rok + brigády (3x služba v hernČ,
2x úklid, 2x pomoc pĜi akci).
Permanentka na 10 vstupĤ: 280 Kþ rodiþ + 1 dítČ.
Cviþení miminek: 55 Kþ / lekce nebo 500 Kþ / 10 lekcí.
Cviþení a pĜedporodní pĜíprava: dotovaná cena 45 Kþ / lekce.
Pronájem herny na narozeninovou oslavu: 100 Kþ / hodina.
Ostatní aktivity – vstupné uvedeno na webu nebo na letáku.
Zveme na ukázkové hodiny Helen Doron angliþtiny pro dČti:
Fun With Flupe
Kurz 40 lekcí pro dČti od 2-5 let.
Ukázková hodina zdarma: stĜeda 9. záĜí v 16.00 hodin.
Baby´s Best Start

Sobota 19. záĜí – 9.00-18.00 h. semináĜe spoleþnosti SCIO Jak rozvíjet
u dČtí emoþní inteligenci a Silné stránky u dČtí a jak s nimi pracovat
– lektoruje Lukáš Šlehofer, projektový manažer SCIO programĤ pro rodiþe
a dČti, zájemci se mohou hlásit e-mailem nebo telefonicky.
Ženský þtenáĜský klub – pĜijćte si popovídat o vaší poslední skvČlé knížce a povyprávČt pĜíbČhy, schĤzka 1x mČsíþnČ u sklenky vína þi šálku þaje
u nás v hernČ. První setkání na webu MC.
Anglický diskuzní klub - pro všechny, kteĜí touží si obþas dobĜe popovídat v angliþtinČ na dané téma, pro úþast je nutná úroveĖ alespoĖ B1
(mírnČ pokroþilí), zájemci se mohou hlásit e-mailem nebo telefonicky.
První schĤzka na webu MC.
Více informací a fotogra¿í na našich webových stránkách www.mcnazamecku.net a www.facebook.com/nazamecku.materskecentrum.
Dotazy a pĜihlášky na akce posílejte na naši mailovou adresu:
mcnazamecku@gmail.com nebo telefonujte na 774 549 011.
Andrea Krákorová
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Kino 70 Nové Město nad Metují – září 2015
Úterý 1. záĜí / 19.30 hodin
MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLģ
Premiéra amerického ¿lmu.
Režie: Christopher McQuarie.
2D Cinema. Délka pĜedstavení 132 min.
Titulky. Vstupné: 110 Kþ.
Mládeži do 12 let nevhodné.

Úterý 8. záĜí / 19.30 hodin
FANTASTICKÁ ýTYěKA
Repríza amerického akþního ¿lmu.
Režie: Josh Trank.
2D Cinema. Délka pĜedstavení 94 min.
V þeském znČní. Vstupné: 110 Kþ.
Mládeži do 12 let nevhodné.

Pátek 4. záĜí / 17.00 hodin
MUNE – STRÁŽCE MċSÍCE
Premiéra francouzského animovaného ¿lmu. Režie: A. Heboyan, B. Philippon.
3D Cinema. Délka pĜedstavení 85 min.
V þeském znČní. Vstupné: 130 Kþ.
Mládeži pĜístupné.

Pátek 11. záĜí / 19.30 hodin
AMERICAN ULTRA
Premiéra americké akþní komedie.
Režie: Nima Nourizadeh.
2D Cinema. Titulky. Vstupné: 110 Kþ.
Mládeži do 12 let nevhodné.

Pátek 4. záĜí / 19.30 hodin
WE ARE YOUR FRIENDS – PÁRTY ZAýÍNÁ
Premiéra amerického hudebního ¿lmu.
Režie: Max Joseph.
2D Cinema. Délka pĜedstavení 93 min.
Titulky. Vstupné: 110 Kþ.
Mládeži pĜístupné.
Sobota 5. záĜí / 17.00 hodin
MIMONI
Repríza americké animované komedie.
Režie: Pierre Cof¿n, Kyle Balda.
3D Cinema. Délka pĜedstavení 91 min.
V þeském znČní. Vstupné: 130 Kþ, dČti
110 Kþ. Mládeži pĜístupné.
Sobota 5. záĜí / 19.30 hodin
RYTMUS – SÍDLISKOVÝ SEN
Premiéra hudebního dokumentu SR/ýR.
Režie: Miro Drobný.
2D Cinema. Délka pĜedstavení 90 min.
V pĤvodním znČní.
Vstupné: 120 Kþ.
Mládeži do 12 let nevhodné.
NedČle 6. záĜí / 10.00 hodin
UUUPS! NOE ZDRHNUL…
Repríza animovaného ¿lmu.
Režie: Toby Genkel.
2D Cinema. Délka pĜedstavení 86 min.
V þeském znČní.
Vstupné: 90 Kþ. Mládeži pĜístupné.
NedČle 6. záĜí / 19.30 hodin
KURÝR: RESTART
Premiéra francouzského akþního thrilleru.
Režie: Camille Delamarre.
2D Cinema. Délka pĜedstavení 96 min.
Titulky. Vstupné: 120 Kþ.
Mládeži pĜístupné.
PondČlí 7. záĜí / 17.00 hodin
TERMINATOR: GENISYS
Repríza amerického akþního ¿lmu.
Režie: Alan Taylor.
3D Cinema. Délka pĜedstavení 126 min.
Titulky. Vstupné: 130 Kþ.
Mládeži do 12 let nevhodné
PondČlí 7. záĜí / 19.30 hodin
PAěÍŽSKÁ BLBKA
Premiéra francouzské komedie.
Režie: Elćse Lang, Noémie Saglio.
2D Cinema. Délka pĜedstavení 82 min.
Titulky. Vstupné: 100 Kþ.
Mládeži do 12 let nevhodné.

Sobota 12. záĜí / 19.00 hodin
GANGSTER KA
Premiéra þeského kriminálního ¿lmu.
Režie: Jan Pachl.
2D Cinema. Délka pĜedstavení 90 min.
V pĤvodním znČní. Vstupné: 130 Kþ.
Mládeži pĜístupné.
Sobota 12. záĜí / 21.00 hodin
SINSTER 2
Premiéra amerického hororu.
Režie: Ciarán Foy.
2D Cinema. Délka pĜedstavení 97 min.
Titulky. Vstupné: 110 Kþ.
Mládeži do 15 let nevhodné.
NedČle 13. záĜí / 10.00 hodin
MUNE – STRÁŽCE MċSÍCE
Repríza francouzského animovaného ¿lmu.
Režie: A. Heboyan, B. Philippon.
3D Cinema. Délka pĜedstavení 85 min.
V þeském znČní. Vstupné: 130 Kþ.
Mládeži pĜístupné.
PondČlí 14. záĜí / 19.30 hodin
ÚŽASNÝ BOCCACIO
Premiéra historického ¿lmu.
Režie: Paolo Taviani, Vittorio Taviani.
2D Cinema. Délka pĜedstavení 121 min.
Titulky. Vstupné: 90 Kþ.
Mládeži do 15 let nevhodné.
Úterý 15. záĜí / 17.00 hodin
V HLAVċ
Repríza americké animované komedie.
Režie: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen.
3D Cinema. Délka pĜedstavení 102 min.
V þeském znČní. Vstupné: 130 Kþ.
Mládeži pĜístupné
Pátek 18. záĜí / 19.30 hodin
NIKDY NENÍ POZDċ
Premiéra americké hudební komedie.
Režie: Jonathan Demme.
2D Cinema. Délka pĜedstavení 101 min.
Titulky. Vstupné: 120 Kþ.
Mládeži pĜístupné.
Sobota 19. záĜí / 19.30 hodin
LABYRINT: ZKOUŠKY OHNċM
Premiéra akþního ¿lmu.
Režie: Wes Ball.
2D Cinema. Titulky.
Vstupné: 110 Kþ.
Mládeži do 12 let nevhodné.
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NedČle 20. záĜí / 19.30 hodin
LOVE
Premiéra francouzského erotického
dramatu.
Režie: Gaspar Noé.
3D Cinema. Délka pĜedstavení 130 min.
Titulky.Vstupné 80 Kþ.
Mládeži do 18 let nevhodné.
PondČlí 21. záĜí / 19.30 hodin
OýIMA FOTOGRAFKY
Premiéra þesko-slovenského dokumentu.
Režie: Matej Mináþ.
2D Cinema. Délka pĜedstavení 81 min.
V pĤvodním znČní. Vstupné: 90 Kþ.
Mládeži do 12 let nevhodné.
Úterý 22. záĜí / 17.30 hodin
PIXELY
Repríza americké akþní komedie.
Režie: Chris Columbus.
3D Cinema. V þeském znČní.
Vstupné: 130 Kþ. Mládeži pĜístupné.
Pátek 25. záĜí / 19.30 hodin
TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS
LETÍCÍ KOMETY
Premiéra þeského dokumentu.
Režie: Václav Kuþera.
2D Cinema. Délka pĜedstavení 110 min.
V pĤvodním znČní. Vstupné: 80 Kþ.
Mládeži pĜístupné.
Sobota 26. záĜí / 19.30 hodin
MARGUERITE
Premiéra francouzské komedie.
Režie: Xavier Giannoli.
2D Cinema. Délka pĜedstavení 127 min.
Titulky. Vstupné: 100 Kþ.
Mládeži pĜístupné.
NedČle 27. záĜí / 19.30 hodin
LOVE
Repríza francouzského erotického
dramatu.
Režie: Gaspar Noé.
3D Cinema. Délka pĜedstavení 130 min.
Titulky. Vstupné 80 Kþ.
Mládeži do 18 let nevhodné.

VÝŠE VSTUPNÉHO
JE URýENA DISTRIBUTOREM
FILMOVÝCH TITULģ.

záĜí 2015

Kultura v okolí - září 2015
JiĜinkové slavnosti
ýeská Skalice - 11. až 30. 9. 2015

Beránek Náchod - akce
16. 9. 2015 - 19.00 hodin – Beránek Náchod
G. Verdi: La Traviata
Severoþeské divadlo opery a baletu Ústí n. L.

KaždoroþnČ v záĜí se v ýeské Skalici na Náchodsku konají JiĜinkové
slavnosti, které mají tradici již od roku 1837.
11.-13. 9. 2015
Výstava jiĜinek v Muzeu Boženy NČmcové
V areálu muzea a na maloskalické tvrzi mĤžete zhlédnout tisíce Ĝezaných kvČtĤ i výsadeb. Areál je otevĜený každý den od 9 do 17 hodin.

23. 9. 2015 - 19.00 hodin – Beránek Náchod
V jiném svČtČ
Talk show se záhadologem Milanem Doležalem.
PĜednáškový sál mČstského divadla.

V sobotu 19. 9. 2015 - 20.00 h.
Tradiþní JiĜinkový ples
Ples se koná v prostorách þeskoskalické sokolovny. K tanci a poslechu zahraje Bigband Dvorský ze Dvora Králové nad Labem. PĜedprodej vstupenek od 1. 9. 2015 v Regionálním informaþním centru
v ýeské Skalici na tĜídČ T. G. Masaryka, tel. 491 453 870,
e-mail: infocentrum@ceskaskalice.cz.

24. 9. 2015 - 19.00 hodin – Beránek Náchod
Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba
„Jarmile je už 35 let“
27. 9. 2015 - 19.00 hodin – Beránek Náchod
Bratislava Hot Serenaders
Koncert uspoĜádán ve spolupráci s mČstem Náchod
a Klubem pĜátel italské opery Náchod.

28. 9. 2015
Letošní JiĜinkové slavnosti vyvrcholí posvícením
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici a v RudrovČ mlýnČ v RatiboĜicích se uskuteþní oslava ukonþení skliznČ se zaþátkem
pĜi slavné dožínkové mši (od 9.30 hodin) v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici se pĜesune procesím (od 10.30) do hospody
(RudrĤv mlýn v RatiboĜicích). Tam za zvuku muziky pokraþuje oslava hostinou (od 13 do 16 hodin) s posvícenskými leckdy rozvernými
písnČmi a bujarými tanci. K ochutnání budou posvícenské koláþe,
hnČtynky a urþitČ i nČco od masa! Každá paĖmáma se mĤže blejsknout svými koláþky. Vyhlašujeme soutČž o ty nejvoĖavČjší, co se na
jazyku rozplynou! Hlaste se na tel. 777 347 117
nebo info@barunka.org.

30. 9. 2015 v 19.00 hodin – Beránek Náchod
Pavel Landovský: Hodinový hoteliér
Divadlo Na Vinohradech.

Zahrada východních ýech
1. – 4. 10. 2015 ve výstavním areálu v ýastolovicích
Výstava bude otevĜena každý den od 09,00 hod. do 17,00 hod.,
v nedČli do 16,00 hod. ParkovištČ zdarma. Vstupné dospČlí 80 Kþ,
dĤchodci, studenti, ZTP 50 Kþ, dČti do 6 let zdarma, rodinné vstupné
(2 dospČlí a 1-4 dČti) 170 Kþ. Bližší informace na tel. 721 311 719

Placená inzerce:

www.nachodskyswing.cz
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automatické pračky, sporáky,
bojlery, akumulační kamna,
ostatní elektrospotřebiče
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ELEKTRO SERVIS
V Zahradách 367
Nové Město n. Met.

Tel./FAX (zázn.):
491 472 653
Mobil: 603 828 805

MČsíþník

Novoměstský
zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného
celku mČsta Nové MČsto nad Metují
PĜíspČvky a korespondenci pĜijímá:
Redakce NZ, MČstský úĜad, námČstí Republiky 6,
549 01 Nové MČsto nad Metují, IýO: 272876.
tel: 491 419 655; 733 535 337
e-mail: zpravodaj@novemestonm.cz
OdpovČdný redaktor: Eva Kupková (EK)
Redakþní rada: JiĜí Hladík, Ing. Jan Kosek,
Bc. Lucie Koudelková, Bc. Monika LovČtínská,
Bc. Martina Tomášová, Zdenka Pfeiferová

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA-PRODEJ-MONTÁŽ-SERVIS
Žaluzie vnitřní, venkovní, vertikální
látkové roletky, venkovní rolety
lamelové dveře, sítě proti hmyzu
těsnění oken, dveří,
markýzy, plissé, japonské stěny.
Vrchoviny 122
Nové Město nad Metují
tel.: 491 470 195, mobil: 733 553 623
e-mail: mervart.ladislav@quick.cz

Jazyková úprava: Bc. Dita Kroupová
Gra¿cká úprava:
DTP studio Integraf, s.r.o.
Tisk: Integraf, s.r.o. Náchod
Registraþní znaþka: MK ýR E 11976
Náklad: 1200 výtiskĤ,
tištČno na recyklovaném papíĜe.
Nové þíslo vychází k 1. dni v mČsíci.
UzávČrka vydání vždy 15. den v mČsíci,
kdy je poslední termín k doruþení textĤ do redakce,
uzávČrka inzerce do 7. dne v mČsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení
nebo úpravy þlánkĤ bez konzultace s autory.
Nevyžádané pĜíspČvky a fotogra¿e se nevracejí.
Za zmČny v programech odpovídají poĜadatelé.
Za obsahovou správnost pĜíspČvkĤ
odpovídají jejich autoĜi.
Cena 14 Kþ pro pĜedplatitele 12 Kþ.

Placená inzerce:

Pořádá Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. a neformální spolek přátel hudby
Dobrušská klasika ve spolupráci s obcemi společného regionu.
DEŠTNÉ V O. H. / DOBRUŠKA / OPOČNO / NOVÉ MĚSTO N. M.

KOSTEL MÁŘÍ MAGDALÉNY V DEŠTNÉM V O. H. • NEDĚLE / 20. 9. 2015 / 17.00
KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ – SOPRÁN
KOSTEL SV. VÁCLAVA V DOBRUŠCE • NEDĚLE / 27. 9. 2015 / 17.00 • ZAHAJOVACÍ KONCERT
PKF – PRAGUE PHILHARMONIA / JAN MRÁČEK – HOUSLE
REINHARD SEEHAFER – DIRIGENT
KOSTEL SV. DUCHA V DOBRUŠCE • SOBOTA / 3. 10. 2015 / 17.00
BENNEWITZ KVARTET / IGOR FRANTIŠÁK
KLÁŠTERNÍ KOSTEL NAROZENÍ PÁNĚ V OPOČNĚ • NEDĚLE / 11. 10. 2015 / 19.00
MARTINŮ VOICES / LUKÁŠ VASILEK – SBORMISTR
HUSŮV SBOR V DOBRUŠCE • NEDĚLE / 18. 10. 2015 / 19.00
ALBAN BEIKIRCHER – HOUSLE / VERA BEIKIRCHER – HOUSLE, VIOLA
ZÁMEK V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ • SOBOTA / 24. 10. 2015 / 19.00
SMETANOVO TRIO
SPOLEČENSKÉ CENTRUM KINO 70 V DOBRUŠCE • NEDĚLE / 1. 11. 2015 / 19.00 • ZÁVĚREČNÝ KONCERT
ŠTEFAN MARGITA – TENOR / KATARÍNA BACHMANNOVÁ – KLAVÍR

V. ročník MHF F. L. Věka 2015 se koná za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury
České republiky, Královéhradeckého kraje, města Dobrušky a dalších partnerů regionu.

