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otá zk y pro starostu
V lednovém čísle jsem položila otázky
starostovi našeho města Petru Hablemu.
Ohlédneme se za uplynulým rokem 2020
a dotkneme se aktuálních témat.
Pane starosto, jaký byl rok 2020 ve Vašich
očích?
Musím konstatovat, že rok 2020 byl asi
nejnáročnějším za celé moje působení na
radnici. Zásadně byl ovlivněn problémem
s pandemií, která náš život ovlivnila ve
všech oblastech. Museli jsme řešit nejen
výpadky v rozpočtu města, které s touto
pandemií souvisejí, ale hlavně v první vlně
také mnoho pro nás nových krizových situací. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem městským složkám i všem dobrovolníkům za pracovní i duševní nasazení při
řešení všech překážek, které nám pandemie přinesla. Jejich obětavost byla tou zásadní podporou pro nás všechny.
Město zveřejnilo na webu a v minulém čísle
zpravodaje informace o špatném ukládání
tříděného odpadu. Zlepšila se nějak situace?
Ukládání tříděného odpadu a s ním související nepořádek je problémem většiny
měst. Zveřejněním článku a fotografií nejproblémovějších míst jsme chtěli upozornit spoluobčany na to, že takovýto způsob
ukládání tříděného odpadu není správný
a že pořádek ve městě je věcí nás všech.
Problém je hlavně s papírovým odpadem,
kdy lidé do kontejnerů ukládají nerozřezané, nesešlapané krabice a kontejner se
pak rychle zaplní. Přebytečný odpad se do
doby, než ho uklidí pracovníci TS, povaluje
okolo. V předvánoční době, hlavně vzhledem k protiepidemiologickým omezením,
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která v současné době platí, si značná část
občanů našeho města objednává dárky
u internetových obchodů. Z doručených zásilek zůstává velký objem obalového materiálu, který končí v kontejnerech. Bohužel
je jejich kapacita dimenzována na běžný
provoz, proto jsou kontejnerová stání zahlcena odpadem. Z tohoto důvodu byly od
15. prosince 2020 umístěny ve městě čtyři
velkoobjemové kontejnery, které slouží pro
uložení papírových obalů: v Klosově ulici
(za klášterem), v ul. 28. října, na parkovišti u restaurace Stop a u prodejny COOP
v Krčíně. Následně od 4. ledna 2021 bude
možno na stejných stanovištích odložit odstrojené vánoční stromky.

Nedávno proběhla, hlavně na sociálních sítích, diskuze kolem školní jídelny v Krčíně.
Můžete našim čtenářům něco k této problematice říci?
V první řadě bych chtěl zmínit, že zatím
není nic definitivně rozhodnuto. Situaci ve
školní jídelně začala řešit ředitelka školy
při změně vedoucí školní jídelny, kdy se
ukázalo, že vybavení kuchyně je ve velmi
špatném stavu. Většinu spotřebičů bude
potřeba v nejbližší době vyměnit. V současné době hledá vedení města s paní ředitelkou řešení. Jednou z možností je najít
finance na výměnu spotřebičů. Další možností je, že stravování bude zajišťovat externí společnost, která bezproblémově vaří
v Základní škole Komenského a zajišťuje
zároveň stravování pro MSS Oáza. Vše záleží na dalších jednáních, město jako zřizovatel nebude škole nic nařizovat, ale bude respektovat rozhodnutí ředitelky školy, která
za chod jídelny zodpovídá. Vedení školy
i města hledá cestu a věřím, že v nejbližší
době bude zvoleno vhodné řešení.
Začíná nový rok 2021. Co byste občanům
našeho města popřál?
Především přeji nám všem, aby byl příští rok jednodušší, přinesl laskavější časy,
život se vrátil do dřívějších kolejí a mohli
jsme všichni žít a pracovat v běžných podmínkách. Spoluobčanům Nového Města
nad Metují přeji šťastné Vánoce. Do roku
2021 přeji všem hodně pevného zdraví,
veselé mysli, pohody, klidu, lásky, štěstí
a možnost prožít celý rok v kruhu rodiny
a lidí, které máme rádi.
Děkuji za rozhovor!
(EK)
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky lednového čísla Novoměstského zpravodaje proběhla tři zasedání Rady
města Nové Město nad Metují (dále jen RM).
Rada města č. 52
Zasedání RM proběhlo dne 16. listopadu
za účasti všech sedmi radních (část připojena on-line). Program jednání obsahoval
29 bodů, ke kterým bylo přijato celkem 41
usnesení. Jednalo se o tzv. „koncepční zasedání RM“, které bylo velice obsáhlé a trvalo od 13:00 do 20:50 hodin. V programu
byl nejdříve projednán článek Různé a pak
jednotlivá koncepční témata.
Různé:
RM schválila:
» navýšení limitu počtu zaměstnanců
MSSS Oáza o 2 a přepočtený počet zaměstnanců o 1 úvazek s tím, že nový limit počtu
zaměstnanců Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují
ode dne 01.01.2021 je 65 (přepočteno na
celé úvazky 59),
» dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 18/2020,
uzavřené dne 17.02.2020 na akci: „Ateliérové
okno čp. 1238, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují“, mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou Daniel Hubálek, Nové
Město nad Metují, IČO: 67472737, kterým se
stanovuje doba realizace zakázky na období duben - prosinec 2020,
» dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - západní část“ mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou
NOVOSTAV, s. r. o., Hradec Králové - Plotiště
nad Labem, IČO: 45539006, kterým se celková cena díla zvyšuje o částku 224.253,14 Kč
vč. DPH na celkovou cenu díla 9.502.877,32
Kč vč. DPH, a kterým se prodlužuje termín
dokončení díla do dne 30.06.2021,
» dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci
„Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují
a firmou Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., IČO:
25953818, kterým se celková cena díla snižuje o částku 470.957,16 Kč vč. DPH na celkovou cenu díla 4.990.689,33 Kč vč. DPH,
» uzavření smlouvy o nájmu části pozemku označeného jako st. p. č. 235/1 o výměře
cca 270 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují
v ul. Klosova, v podílovém spoluvlastnictví více osob, a to ode dne 01.01.2021 na
dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou,
za účelem práva chůze, jízdy a parkování
osobních automobilů ve prospěch řádného
užívání dále uvedených pozemků ve vlastnictví města Nové Město nad Metují: st.
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p. č. 233/2, st. p. č. 2099, st. p. č. 2100/2
a p. p. č. 259, vč. budov, které jsou součástí
stavebních parcel, za roční nájemné ve výši
20.000 Kč. Jedná se o přístup k objektu bývalého hotelu Metuj.
RM stanovila:
» následující postup při čerpání investiční dotace z rozpočtu města poskytnuté
sportovním klubům na rok 2020: V případě,
že sportovní klub jako příjemce investiční
dotace na rok 2020 z rozpočtu města Nové
Město nad Metují nevyčerpá celou dotaci
v letošním roce, může požádat RM o schválení prodloužení termínu čerpání investiční
dotace do konce roku 2021, nebo nedočerpanou část investiční dotace vrátit do rozpočtu města na účet poskytovatele do dne
31.12.2020,
» následující postup při čerpání neinvestiční dotace z rozpočtu města poskytnuté
sportovním klubům na rok 2020: V případě,
že sportovní klub jako příjemce neinvestiční dotace na rok 2020 z rozpočtu města
Nové Město nad Metují nevyčerpá celou
dotaci v letošním roce, je povinen nedočerpanou část dotace vrátit do rozpočtu města na účet poskytovatele do dne 31.12.2020.
Koncepční body:
Nové dotační programy a navrhované oblasti podpory v období 2021 – 2027:
RM byla seznámena s přehledem nových
programů a navrhovaných oblastí podpory v období 2021 - 2027 v rámci Evropských
fondů zveřejněných Ministerstvem pro
místní rozvoj v listopadu 2020.
Aktuální „cestovní mapa“ vybraných akcí
města (Zlatý trojúhelník, Hotel Metuj, Kino
70, areál býv. kasáren, ul. U Zázvorky):
RM projednala:
» aktuální vývoj a další postup u vybraných
investičních akcí města (Zlatý trojúhelník,
Hotel Metuj, Kino 70, areál býv. kasáren,
ul. U Zázvorky) a uložila OMM zpracovat
tabulku klíčových investičních akcí města
s časovým harmonogramem jednotlivých
činností, které povedou k dokončení těchto
vybraných investičních akcí,
» aktuální stav a další postup u investiční akce „Kamenný most ve Vrchovinách”
a uložila OMM nechat zpracovat návrh stavebních úprav kamenného mostu ve Vrchovinách ve snížené niveletě.
RM schválila:
» Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách“ mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou STAVIX,
s. r. o., Praha 4 - Chodov, IČO: 27526984, kterým se celková cena díla zvyšuje o částku
258.938,79 Kč vč. DPH a celková cena díla
činí 724.355,61 Kč vč. DPH,
» zadávací dokumentaci na výběr zpra-

covatele Změny č. 1 Regulačního plánu
„Rychta“ Nové Město nad Metují vč. návrhu
smlouvy o dílo.
RM byla seznámena s návrhem na využití
objektu „Stará škola“ členy Spolku Krčín
a pověřila MST navrhnout založení a obsazení Pracovní skupiny „Stará škola v Krčíně“
za účelem vytvoření návrhu náplně na využití objektu.
Zeleň a veřejný prostor ve městě:
RM projednala koncepční materiály týkající
se veřejné zeleně a oblasti sídliště Luštinec, parku u Husova sboru a Jiráskových
sadů a uložila OMM prověřit problematiku
řešení veřejné zeleně ve městech obdobné
velikosti Nového Města nad Metují.
Návrh rozpočtu na rok 2021:
RM byla seznámena s návrhem rozpočtu
města na rok 2021 a postoupila ho k projednání na rozpočtovém semináři zastupitelů (18.11.2020).
RM uložila MST projednat s kompetentním
zástupcem ŠKODA Kvasiny případnou možnost získání dotace na nasvětlení přechodu
u kruhové křižovatky T. G. Masaryka (u hasičárny). V případě získání dotace RM uložila OMM navrhnout zařadit tuto investiční položku do rozpočtu města na rok 2021
v průběhu roku.
Rada města č. 53
Zasedání RM proběhlo dne 23. listopadu
2020 za účasti sedmi radních. Jednalo se
o mimořádné zasedání RM. Její program
obsahoval pouze 5 jednacích bodů týkajících se především vyvěšení záměru rozpočtu na rok 2021. Bylo přijato 5 usnesení. RM
jednala od 16:30 do 17:30 hod.
RM doporučila ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022-2023.
RM souhlasila s upraveným návrhem rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok
2021 a ve smyslu zákonných předpisů uložila OF návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejnit
na úředních deskách a předložit ke schválení v ZM.
Rada města č. 54
Zasedání RM proběhlo dne 30. listopadu za
účasti šesti radních. Program RM obsahoval 73 bodů, ke kterým bylo přijato celkem
96 usnesení. Jednání trvalo od 13:00 do
17:40 hodin.
Školství, kultura a sport:
RM souhlasila:
» s přijetím účelově věcného daru (Hardware pro virtuální učebnu, Přírodovědný
software a školení pro virtuální učebnu
a Výsuvný tabulový systém pro virtuální
učebnu) v celkové výši 144.209,45 Kč pro
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Základní školu a Mateřskou školu Krčín od
KÚ KHK v rámci podpory přírodovědného
vzdělávání,
» s tím, aby Městské muzeum Nové Město nad Metují podalo žádosti o dva granty
z dotačních programů KHK na rok 2021
„Podpora činnosti muzeí a galerií“ a „Podpora kulturních aktivit“.
RM schválila:
» převod 2 ks pianin z majetku Základní
umělecké školy Bedřicha Smetany - 1 ks do
majetku Mateřské školy Na Františku a 1 ks
pianina do majetku Základní školy a mateřské školy Bohuslavice,
» nová Pravidla pro poskytování investičních dotací z rozpočtu města Nové Město
nad Metují.
RM rozhodla o zrušení akce „Dětský silvestr
2020“, která se měla konat dne 31.12.2020
na Husově náměstí.
RM byla seznámena s Výročními zprávami
o činnosti základních škol ve školním roce
2019 – 2020.
Majetkoprávní úkony:
RM uložila OMM zveřejnit záměr města
změnit stávající smlouvu o nájmu, spočívající ve zvýšení výměry pronajatého
pozemku p. p. č. 464/4 v k. ú. Nové Město
nad Metují ze stávajících 1 621 m2 na 1 734
m2 a ve zvýšení ceny ročního nájemného
z 14.994,50 Kč na částku 16.039,50 Kč.
RM nesouhlasila se zveřejněním záměru
města Nové Město nad Metují prodat část
pozemku p. p. č. 452/1 o výměře cca 30 m²
v k. ú. Nové Město nad Metují, v ulici 28. října. Požadovaný pozemek se dle platného
Územního plánu města Nové Město nad
Metují nachází v ploše veřejného prostranství, kde je již zpracována územní studie
a nelze jej použít pro výstavbu garáže.
Správa nemovitostí:
RM schválila:
» dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 47/2020,
uzavřené dne 20.04.2020 na akci: „Přestavba objektu DPS - II. etapa“, mezi městem
Nové Město nad Metují a Danielem Kobosem, Náchod, IČO: 07501048, kterým se stanovuje konečná cena díla z původní ceny
1.202.024 Kč, na cenu 1.088.368 Kč vč. DPH,
» dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 155/2020, uzavřené dne 14.09.2020 na

akci: „Revitalizace zahrady DDM - I. etapa, mezi městem Nové Město nad Metují
a firmou green4plan, s. r. o., Vysokov, IČO:
28857097, kterým se stanovuje doba realizace zakázky na období 15.09. - 31.12.2020.
Rozvoj:
RM souhlasila:
» s umístěním dopravního značení č. B32
„jiný zákaz“ s nápisem „Průjezd zakázán“
v ul. Tumlířova ve Spech a pověřila OMM zajištěním potřebných povolení a umístěním
dopravního značení,
» na základě požadavku DI PČR s umístěním dopravního značení č. B28 „Zákaz zastavení“ v ul. Nerudova a pověřila OMM zajištěním potřebných povolení a umístěním
dopravního značení.
RM uložila:
» TS umístit ve spolupráci s OŽP na zpevněnou plochu nad restaurací Stop na pozemku p. p. č. 663/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují kontejnery na bílé a barevné sklo,
kovy a nápojové kartony. Stanoviště posílit
o další kontejnery na potřebné komodity.
V horní části na asfaltové ploše parkoviště
na pozemku p. p. č. 655/3 v k. ú. Nové Město nad Metují ponechat pouze kontejnery
na papír a plasty a doplnit je na potřebný
počet kontejnerů.
» OMM prodloužit zkušební dobu pro
upravené nové kontejnerové stanoviště na
pozemku p. p. č. 655/3 v k. ú. Nové Město nad Metují do konce února 2021 a pak
předložit vyhodnocení v kontextu provedených přesunů a doplnění kontejnerů,
» OŽP provádět po dobu prodlouženého
zkušebního provozu zvýšený dohled nad
svozem kontejnerových stanovišť v ul. Družební,
» TS opravu plůtku ve Spech u pomníku
Obětem 1. světové války,
» OMM prověřit podmínky, které by případně umožnily obnovení bývalého dětského dopravního hřiště v ul. 28. října.
Finance:
RM schválila Smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících na zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu města
Nové Město nad Metují na rok 2021 s firmou
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., Na Ostrově
177, 537 01 Chrudim.

Různé:
RM schválila:
» dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě
č. 0517537018, týkající se pojištění měřiče
rychlosti s příslušenstvím na území města,
mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou,
a.s., IČO: 46973451, Praha 2 a městem Nové
Město nad Metují,
» obřadní dny pro uzavírání manželství
před Městským úřadem Nové Město nad
Metují v roce 2021 v obřadní síni Základní
umělecké školy Bedřicha Smetany, Husovo
náměstí č. p. 1209 a v obřadní síni zámku
rodiny Bartoň-Dobenín, Husovo náměstí
č. p. 1201, s tím, že zároveň stanovila to, že
se svatební obřady budou konat v obřadních dnech v čase od 10:00 do 15:00 hodin
a neoddává se ve státní svátek a v neděli,
» smlouvu č. 216/2020 na provádění zajištění provozu odtahové služby na provedení
nucených odtahů motorových vozidel mezi
fi Autoslužby Vik, s. r. o., Provodov-Šonov,
IČO: 60895659 a městem Nové Město nad
Metují, za nabídkovou cenu 1.500,00 Kč bez
DPH, tj. vč. DPH 1.815,00 Kč - za uskutečněný odtah bez vyproštění. Za nedokončený
odtah za nabídkovou cenu 1.000 Kč bez
DPH, tj. vč. DPH 1.210 Kč.
RM vydala:
» Nařízení č. 3/2020, kterým se mění nařízení č. 1/2019 o vymezení úseků místních
komunikací a chodníků, na kterých se pro
jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,
» Nařízení č. 4/2020 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel.
RM vzala na vědomí informace TAJ o možném řešení zajištění on-line přenosů ze
zasedání ZM v přednáškovém sále Městské
knihovny Nové Město nad Metují.
Podrobná znění zápisů a usnesení ze zasedání RM jsou pravidelně zveřejňována na
internetových stránkách města, nebo jsou
dispozici na MěÚ. Souhrny usnesení z jednotlivých zasedání jsou pak zveřejňovány
v zákonných lhůtách na úřední desce MěÚ
u Komerční banky a rovněž na elektronické
úřední desce na www stránkách města.
Petr Tyč, tajemník

Informace k rozšíření provozní doby Městského úřadu
Přinášíme informace pro veřejnost o rozšíření otevírací doby Městského úřadu Nové Město nad Metují. Od pondělí 7. prosince 2020
platí následující otevírací doba: pondělí: 8.00 až 12.00 a 13.00 až 16.00 hodin a středa: 8.00 až 12.00 a 13.00 až 16.00 hodin. Vstup do
úřadu je umožněn pouze předním vchodem z náměstí Republiky. V ostatní dny bude Městský úřad pro občany dle platných nařízení
vlády souvisejících s trváním nouzového stavu uzavřen. Prosíme občany, aby osobně vyřizovali jen neodkladné záležitosti, zvažte,
zda vyřízení vaší záležitosti v prostorách Městského úřadu Nové Město nad Metují a s jeho zaměstnanci je možné odložit, případně
řešit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. O případných dalších změnách budeme veřejnost včas informovat.
(EK)

leden 2021

3

radnice informuje

Novoměstští zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2021
Poslední letošní zasedání novoměstského Zastupitelstva města
mělo na svém programu jeden z nejdůležitějších bodů – schválení
rozpočtu na rok 2021. Rozpočet pro rok 2021 byl schválen takto:
předpokládané příjmy – 184.300.000 Kč, výdaje – 223.900.00 Kč.
Rozdíl 39.600.000 Kč bude profinancován z vlastních zdrojů města.
Při hlasování bylo přítomno 20 z 21 zastupitelů. Pro schválení návrhu rozpočtu hlasovalo 13 zastupitelů, proti 3 zastupitelé a 4 zastupitelé se zdrželi. Největšími investicemi pro nadcházející rok jsou:
rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše – 6,2 mil. Kč, dokončení
zadláždění západní části ulice Na Zadomí – 5,8 mil. Kč, nový protipovodňový informační systém města (městský rozhlas) – 4,8 mil.
Kč, stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská – 3,5 mil. Kč, rekonstrukce střechy na staré škole v Krčíně – 2,4 mil. Kč, revitalizace
zahrady u MŠ František – 1 mil. Kč, ZŠ Krčín - celková rekonstrukce

školního hřiště - mantinely, sítě, herní prvky, přístupové chodníky - 300.000 Kč (tato položka může být případně použita na modernizace kuchyně školní jídelny), další etapa revitalizace zahrady
u DDM Stonožka 200.000 Kč. Dále finanční prostředky budou putovat na zpracování projektových dokumentací: rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v ul. Čelakovského, chodník propojující ul. T. G. M. s parkem Březinky, revitalizace Jiráskových sadů
nebo oprava ul. Družební. V závěru jednání zastupitelé schválili
zavedení on-line přenosů ze zasedání Zastupitelstva města. První online přenos se uskuteční na příštím zasedání 18. února 2021.
Podrobný rozpočet plánovaných investic na rok 2021 přineseme
v únorovém čísle Novoměstského zpravodaje.
(EK)

Velkokapacitní kontejnery na papír a vánoční stromky
Přinášíme užitečné informace pro občany, týkající se umístění
speciálních kontejnerů na vánoční papírový odpad. Na čtyřech
stanovištích ve městě budou umístěny velkokapacitní kontejnery
na papírový odpad.
Najdete je na těchto stanovištích:
1. Parkoviště nad Stopem / 2. Klosova ulice – za klášterem

3. Malecí – 28. října (u plynařů) / 4. Krčín – U Luštince
Kontejnery zde budou umístěny po dobu vánočních svátků a lze
do nich vhazovat čistý papír a lepenku.
Následně od 4. ledna 2021 bude možno na stejných stanovištích
odložit odstrojené vánoční stromky.
Oddělení životního prostředí

Třídění odpadu v Novém Městě nad Metují
V prosincovém čísle Novoměstského zpravodaje jsme vás informovali o nepořádku u nádob na tříděný odpad. Protože se množí
dotazy na častější vyvážení kontejnerů nebo nápady na rozšíření
jejich počtu, tak níže uvádíme v číslech, kolik nádob město nyní
má a jak často jsou vyváženy.
Počty nádob a svozů:
Plasty – 67 kontejnerů a 9 popelnic (240 lit.)
- 2x týdně (úterý a pátek)
Papír – 56 kontejnerů a 4 popelnice (240 lit.)
- 2x týdně (pondělí a čtvrtek)
Čiré sklo – 41 kontejnerů (zvonů) - cca 1x za měsíc (při naplnění kontejnerů)
Barevné sklo – 45 kontejnerů - cca 1x za měsíc (při naplnění kontejnerů)

Elektroodpad – 13 kontejnerů - cca 1x za měsíc (při naplnění kontejnerů)
Nápojové kartony – 2 kontejnery (1100 lit.) a 23 popelnic (360 lit.)
- 1x za 2 týdny
Biologický odpad – 13 kontejnerů (770 lit.) - 1x za 2 týdny
Textilní odpad -11 kontejnerů - cca 1x za 2 týdny (podle naplnění kontejnerů)
V níže uvedených tabulkách vidíte, jaké náklady a příjmy mělo
město z odpadového hospodářství v roce 2019. Jen pro zajímavost v loňském roce bylo na skládku odpadu uloženo 1 416,04 tun
směsného odpadu. Tříděného odpadu bylo odvezeno za celý loňský rok 168 tun plastů, 152 tun skla, 160 tun papíru a 23 tun textilu.
(EK)

Náklady na systém odpadového hopodářství v Novém Městě n. Met. - 2019 - včetně DPH
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Měsíc

Svoz popelnic

Svoz papíru

Svoz plastů

Svoz objemných,
nebezpečných
a bioodpadů

Uložení odpadu
na skládku

Svoz nápojových
kartonů

Svoz skla

Celkem

leden

133 069

60 021

101 676

24 993

159 545

5 867

16 489

501 660

únor

117 707

54 805

87 855

19 768

140 507

5 867

19 464

445 973

březen

131 586

53 259

97 680

35 574

141 417

5 867

10 081

475 464

duben

133 151

64 487

105 524

163 580

167 968

8 801

11 912

655 423

květen

132 853

65 817

96 548

146 244

159 301

13 074

10 527

624 364

červen

129 745

58 668

116 082

121 544

134 751

5 867

11 443

578 100

červenec

131 549

69 960

126 711

141 183

139 520

5 642

8 239

622 804

srpen

128 262

62 339

96 060

154 419

149 340

5 867

14 189

610 476

září

131 610

71 772

111 590

139 377

147 648

5 867

7 094

614 958

říjen

133 102

66 879

100 539

149 997

182 095

8 462

14 875

655 949

listopad

134 813

53 008

96 702

89 315

140 982

6 100

7 094

528 014

prosinec

131 536

88 733

100 822

14 564

151 288

6 100

12 358

505 401

1 568 983

769 748

1 237 789

1 200 558

1 814 362

83 381

143 765

6 818 586

Novoměstský zpravodaj
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Příjmy ze systému odpadového hopodářství v Novém Městě n. Met. - 2019 - včetně DPH
Měsíc

EKO-KOM odměny
za třídění papíru,
plastů, skla a nápojových kartonů

Dimatex odměna za
třídění textilu

Příjem od občanů za
svoz popelnic

leden
únor

Elektrowin odměna
za sběr elektro

Asekol odměna za
sběr elektro

3 429

2 392

5 614

1 931

4 345

3 093

13 071

2 000

26 459

9 416

Celkem

338 457

březen
duben
květen

377 609

8 168

červen
červenec

3 945 027

srpen
září

363 083

říjen
listopad
prosinec

8 168
362 379
1 441 528

16 336

3 945 027

5 438 766

Co připravujeme na rok 2021 v oblasti nakládání s odpady?
Sběrný dvůr v Družstevní ulici bude otevřen 3x týdně, v úterý
a čtvrtek 15.00 až 17.00 hodin a v sobotu 9.00 až 12.00 hodin. Nově
bude možno do sběrného dvora odkládat kromě nebezpečných
odpadů, pneumatik a vysloužilých elektrozařízení také objemné
odpady (starý nábytek, koberce, matrace, kola, kočárky).

Přibyslavská (pod odbočkou Leštinská), Družební (u bývalé prodejny Lípa), Družební (parkoviště nad Stopem), náměstí 17. listopadu,
Johnova (u prodejny Verner), Na Bořetíně (za prodejnou Verner)
Rezecká, Vrchoviny pod tratí, Spy na návsi, Malecí (u prodejny Verner), Nad Stadionem (uprostřed), Boženy Němcové (za kinem), Nádražní (u Zborovské), Havlíčkova (pod viaduktem), Příčná – Okružní, Na Kopci, Žižkovo náměstí, Krčín.

Od ledna bude na níže uvedených stanovištích umístěno 20 šedých nádob na třídění kovových obalů (plechovky od nápojů
a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky).
Českých legií – parkoviště pod úřadem, Klosova (za klášterem),

Agáta Šenková, Oddělení životního prostředí

Svozový kalendář pro směsný komunální odpad na rok 2021
týdenní svoz
(53 svozů)

kombinovaný
svoz
(44 svozů)

čtrnáctidenní svoz
(26 svozů)

měsíční svoz
(po čtyřech týdnech,
13 svozů)

leden

každý týden

každý týden

1,3

1

únor

každý týden

každý týden

5,7

5

březen

každý týden

každý týden

9,11,13-

9,13-

duben

každý týden

každý týden

-13,15,17

-13,17

květen

každý týden

každý týden

19,21

21

červen

každý týden

-22,23,25

23,25

25

červenec

každý týden

27,29

27,29

29

srpen

každý týden

31,33,35-

31,33,35-

33

září

každý týden

-35,37,39-

-35,37,39-

37

říjen

každý týden

každý týden

-39,41,43

41

listopad

každý týden

každý týden

45,47

45

prosinec

každý týden

každý týden

49,51

49

leden 2021
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Zelenější město – sázíme nové stromy
Město Nové Město nad Metují se zapojilo do výzvy Státního fondu
životního prostředí České republiky na výsadbu listnatých stromů
na veřejných prostranstvích. Cílem výsadeb je zajištění nové generace stromů a zvýšení atraktivity dané lokality. Kromě estetické
funkce ale nové stromy budou mít i funkci ekologickou, zpříjemní prostor svými mikroklimatickými vlastnostmi, poskytnou úkryt
i potravu pro ptactvo, hmyz a drobné živočichy. Pro výsadbu byly
vybrány tři lokality ve městě, a to sídliště Luštinec, ul. Okružní
a prostor před ZŠ Malecí. Do konce listopadu 2020 bylo vysazeno
celkem 36 listnatých stromů a výsadbu prováděla odborná firma
- Jakub Hrůša.
(EK)

Pohádková zima

Vánoce jsou za námi, ale venku se pořád dříve stmívá. Večery se
zdají být delší, a to je ten pravý čas vytáhnout nějakou pohádkovou knížku a ponořit se do čtení.
V nabídce našeho IC naleznete například Pověsti z Novoměstska,
Pohádky z Orlických hor II a IV či O bílé lišce. Pro hravé děti jsou
určené Babiččiny pohádky od Boženy Němcové, kde se ilustrace
k jednotlivým příběhům doplňují za pomocí přiložených samolepek.
A nakonec něco pro soutěživé typy. Co takhle uspořádat rodinný
turnaj v pexesu s novoměstskými motivy od místních výtvarníků?
Hru si můžete obohatit o hádanku, co se na jednotlivých obrázcích
nalézá.
Pěkný rozjezd roku 2021 přejí
Andrea Kecová a Jiří Švanda
Foto: Tomáš Menec
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Ceny vodného a stočného na rok 2021
Přinášíme informaci, kterou jsme obdrželi od společnosti VAK, a. s.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.,
na svém zasedání dne 5. listopadu 2020 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o úpravě cen
pro rok 2021 takto:

Cena bez DPH

Cena s 10% DPH

Vodné

38,14 Kč/m3

41,95 Kč/m3

Stočné

38,97 Kč/m3

42,87 Kč/m3

Stočné bez ČOV

13,09 Kč/m3

14,40 Kč/m3

Celkem vodné a stočné

77,11 Kč/m3

84,82 Kč/m3

Od 1. ledna 2021 dochází oproti roku 2020 ke zvýšení ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 3,42 Kč/m3, tj. o 4,20 % (včetně DPH).
Ke zvýšení ceny dochází z důvodu zvýšených nákladů na likvidaci
kalů z čistíren odpadních vod a obnovu infrastrukturního majetku.

Na vývoj ceny má vliv i předpokládaný růst inflace ve výši 3,3 %.
Cena stočného se řídí finanční analýzou, jejíž podmínky vyplývají
z pravidel stanovených SFŽP z důvodu poskytnuté dotace, kterou
společnost získala na rekonstrukci ČOV Náchod, vybudování kanalizace ve Zbečníku a v Teplicích nad Metují.
V letech 2021 až 2023 bude společnost VAK, a. s., realizovat významné vodohospodářské projekty, podporované programy OPŽP
a MZe, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody
a čištění odpadních vod. Jedná se o rekonstrukci páteřní infrastruktury vodovodního přivaděče Vodárenské soustavy Východní
Čechy, vybudování nové splaškové kanalizace v Náchodě místní
části Jizbice a doplnění technologického zařízení na čistírně odpadních vod v Náchodě.
Snahou společnosti je utvářet cenovou politiku tak, aby udržovala
výši ceny vody pitné a vody odpadní pod celorepublikovým průměrem a zároveň byla schopna zajistit pro naše odběratele kvalitní vodu.
Ing. Dušan Tér, předseda představenstva

Nabídka volného pracovního místa

elektrikář Technických služeb
Město Nové Město nad Metují nabízí volné pracovní místo
Pracovní náplň:
» Opravy a údržba VO a MR, čištění a kontrola elektrovýzbrojí
a světel.
» Práce ve výškách z vysokozdvižné plošiny.
» Zemní a výkopové práce pro odstranění poruch na zemním
kabelovém vedení VO a MR.
» Montáž a demontáž vánoční výzdoby, včetně následné
údržby vánočního osvětlení.
Předpoklady
»
»
»
»

věk nad 18 let
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
zdravotní způsobilost
středoškolské vzdělání v oboru elektro

Další požadované dovednosti:
» Platná zkouška odborné způsobilosti v elektrotechnice
v rozsahu § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
» Řidičský průkaz skupiny C + profesní průkaz.
» Po nástupu do zaměstnání absolvování kurzu obsluhy
vysokozdvižné plošiny.

leden 2021

Nabízíme
» HPP na dobu neurčitou
» platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
» příspěvek na stravování
» 5 týdnů dovolené
» 2 dny indispozičního volna
» příspěvek na penzijní připojištění
» kurzy angličtiny
» zvýhodněný telefonní tarif
Další informace
» Předpokládaný nástup 01.01.2021 nebo dle dohody.
» Nabídky s životopisem doručte buď osobně na podatelnu Městského úřadu Nové Město nad Metují, nebo e-mailem na adresu:
podatelna@novemestonm.cz, nebo poštou na adresu: Městský
úřad Nové Město nad Metují, nám. Republiky č. p. 6, PSČ 549 01
Nové Město nad Metují.
» Bližší informace podá pan Miroslav Trojan, vedoucí Technických
služeb, telefon: 491 474 014, mobil: 605 201 091, e-mail: trojan@
novemestonm.cz
Zasláním nabídky a životopisu dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu Městského úřadu
NMnM. Na vyžádání vám budou zaslané dokumenty vráceny.
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městská policie nové město nad metují
Městská policie Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156
Sledované období: 10.11.2020 – 10.12.2020
V tomto období MP řešila celkem 252 událostí. Dopravních přestupků bylo 171, ostatní přestupky byly zaznamenány v 10 případech
a PČR jsme předávali 1 pachatele trestného činu.
Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
11.11.2020 v 11:59 hodin bylo vyhlášeno pátrání po nebezpečném
pachateli, který utíkal od obce Borová k Peklu. MP poskytla PČR maximální součinnost.
11.11.2020 v 17:06 hodin bylo MP nahlášeno agresivní chování muže
na autobusovém stanovišti Rychta. Strážníci jej na místě zpacifikovali a převezli na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.
18.11.2020 v 16:03 hodin vyjížděla MP do ulice Dukelská, kde došlo
k akutnímu ohrožení života z důvodu zdravotní indispozice. Strážníci na místě zabezpečili bezpečné přistání záchranářského vrtulníku.
18.11.2020 v 17:30 hodin MP přijala znepokojivé oznámení, které
spočívalo v pokusu o nalákání dítěte na sladkosti do cizího vozu
v lokalitě Malecí. MP ihned ve spolupráci s PČR celé oznámení důkladně prošetřila a zvýšila hlídkovou činnost v dané lokalitě. Rovněž došlo k informování všech základních škol v Novém Městě nad
Metují. V rámci tohoto případu, který je stále v šetření, prosíme
všechny rodiče, aby se ihned obrátili na MP nebo PČR, pokud se jim
jejich dítě svěří s podobnou zkušeností.
19.11.2020 ve 13:07 hodin došlo na ulici Náchodská k dopravní nehodě osobního vozidla. Strážníci na místě zajistili bezpečnost všech
účastníků a po dobu 1 hodiny řídili dopravu.
20.11.2020 v 10:29 hodin došlo na ulici T. G. Masaryka ke zkolabování
osoby v zaparkovaném vozidle. Strážníci celou ulici uzavřeli a asistovali při přistání záchranářského vrtulníku. V rámci tohoto případu
jsem pouze kroutil hlavou, když jsem četl na sociálních sítích zaručené zprávy z místa, které tvrdily, že v místě byl sražen chodec. Pro-

sím všechny pisatele podobných zpráv, aby nevyhledávali senzace
a byli zdrženliví, zvláště když se jedná o lidské neštěstí.
25.11.2020 v 11:48 hodin bylo MP nahlášeno, že se po ulici T. G. Masaryka pohybuje vozidlo, jehož řidičem má být muž, který má zadržený
řidičský průkaz. Strážníkům se řidiče tohoto vozidla podařilo zadržet a kromě toho, že se informace o zadrženém řidičském průkazu
potvrdila, bylo zjištěno, že je pod vlivem návykových látek.
30.11.2020 ve 14:15 hodin byla MP oznámena dopravní nehoda na
tzv. křižovatce u Papežů. Nehoda se sice obešla bez zranění, ale došlo k ní v dopravní špičce a téměř okamžitě byla zablokována celá
ulice Náchodská. Strážníci ve spolupráci s policisty na místě ihned
převzali řízení dopravy a zajistili bezpečnost všech účastníků.
01.12.2020 v 10:08 hodin se na MP obrátila organizace pracující
s osobami, které se léčí ze závislostí, že v ulici Klosova probíhal
telefonický rozhovor s ženou, která hovor náhle ukončila a vznikla vážná obava, že tato žena může být v ohrožení života. Strážníci
ihned vyjeli do uvedené lokality a ženu našli ve velmi špatném psychickém stavu. Následně byla převezena do specializačního zdravotnického zařízení v Hradci Králové.
03.12.2020 ve 13:40 hodin došlo k závadě semaforů na Husově náměstí. Strážníci ihned započali s ručním řízením dopravy a přivolali
servis, který do 1 hodiny závadu odstranil.
06.12.2020 ve 20:58 hodin mělo Městské muzeum velké štěstí. Poplachová čidla hlásila nestandardní stav v muzeu. Strážníci ihned
vyjeli na místo vše zkontrolovat a u vstupních dveří ucítili mírný
zápach spálených plastů. Ihned byl na místo přivolán ředitel muzea, se kterým byla provedena kontrola celého objektu, posléze
se podařilo najít vadný spotřebič. Naštěstí bylo vše odhaleno včas
a nedošlo k žádné škodě.
07.12.2020 ve 22:50 hodin bylo MP nahlášeno, že na ulici Generála
Klapálka leží muž. Strážníci na místě zjistili nezraněného, ale podnapilého muže, a jelikož ten nebyl agresivní, byl následně odvezen
do místa bydliště, kde byl předán rodině.
Miloš Kratěna, vrchní strážník

Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy v Novém Městě nad Metují a okolí
Se stále rostoucím provozem na silnicích začínala být i zvýšená
poptávka občanů (napříč celou ČR) po zajištění větší bezpečnosti
silniční dopravy. Nejinak tomu bylo i v Novém Městě nad Metují. Velký bezpečnostní důraz je kladen především na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, neboť při jízdě v obci vzrůstá při
překročení maximálně povoleného rychlostního limitu o pouhý
1 km/hod. riziko vzniku nehody s usmrcením osoby o 8,2 procenta. Nepřiměřená rychlost zůstává jednou z nejčastějších příčin
dopravních nehod s těžkým zraněním nebo usmrcením osob. Již
v roce 2007 začala Městská policie Nové Město nad Metují s ručním
měřením rychlosti, ovšem i přes fakt, že každoročně byla udělena
sankce za rychlou jízdu více jak čtyřem stovkám řidičů, bylo patrné, že je tento stav nedostačující a zvlášť v některých úsecích je
nutný nepřetržitý dohled.
V Novém Městě nad Metují bylo prvně uvažováno o automatickém
měření rychlosti již v roce 2013, kdy se na toto téma uskutečnilo
několik schůzek. Ovšem v této době nebyla zcela jednoznačná legislativa, která by městským policiím – a potažmo obcím – umožnila i v budoucnu provádět měření nejvyšší dovolené rychlosti
vozidel. Tento legislativní problém byl vyřešen v roce 2017 a od
tohoto roku započal přípravný proces, který vyvrcholil v dnešních
dnech.
Ale vraťme se zpět na začátek – do roku 2017. Nejprve bylo nutné
zvolit samotnou technologii a následně vybrat místa, kde bude
instalována. V rámci měřící technologie jsme chtěli jít cestou takového měření, které bude poskytovat kvalitní důkazní materiál,
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ale zároveň nebude příliš represivní a bude působit preventivně. Snahou bylo, aby bylo měřící stanoviště i nápadné, aby si jej
každý všiml a zanesl do nejrůznějších aplikací, aby se co nejdříve
rozkřiklo, že v Novém Městě nad Metují je měřena rychlost, neboť
nebudeme chtít řidiče u nás nachytat, ale budeme chtít, aby naším
městem projeli předepsanou rychlostí. V ČR se nám podařilo najít
výrobce, který měl a má všechny potřebné certifikáty pro výrobu

Novoměstský zpravodaj
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a instalaci zařízení, které umožňuje přesun měřidla mezi jednotlivými stanovišti, a to tak, že řidič nepozná, na kterém stanovišti
je měřidlo právě umístěno. Tato technologie byla vedením města
odsouhlasena a mohli jsme tedy přistoupit k výběru samotných
stanovišť. Ta byla vytipovávána dle níže uvedených kritérií:
50 % – stížnosti občanů na rychlou jízdu řidičů
30 % – vážné dopravní nehody v minulosti
10 % – zkušenosti strážníků s danou lokalitou
10 % – počty změřených řidičů ručním radarem
Z těchto kritérií bylo vybráno šest nejvýše postavených a jednalo
se o oblast těchto ulic: Českých bratří, Halínská, Dobrušská, Nahořanská, Náchodská a T. G. Masaryka. Oblast Vrchovin řešena nebyla, neboť zde provádí měření sama PČR.
Nyní nás čekal další velmi důležitý krok, který spočíval v získání
kladného stanoviska Dopravního inspektorátu PČR Náchod. Tento souhlas je nutný z důvodu, že městské policie mohou měřit
rychlost vozidel pouze v místech, kde k tomu obdrží souhlas od
výše uvedeného orgánu. Ten celou záležitost důkladně posoudil
a na sklonku roku 2017 udělil předběžný ústní souhlas. Ihned poté
jsme do Nového Města nad Metují pozvali dopravní experty, kteří posuzovali jednotlivé úseky, konkrétně to, zda je možné v nich
rychlost měřit a zároveň zda může být v těchto místech vyloučena
z 99,9 % měřící chyba. Právě zde byla vyřazena lokalita ulice Českých bratří, kde se takový bod nalézt nepodařilo.
Nyní se nacházíme v polovině roku 2018 a máme vše připravené
k realizaci, bohužel je to doba před komunálními volbami a starou
radou města již nebylo o takto závazné problematice rozhodnuto.
Nová rada města k celé záležitosti přistoupila znovu velmi pečlivě
a nechala si vypracovat několik možností pro zvýšení bezpečnosti
silničního provozu. Zásadním rozhodnutím bylo, že bezpečnost na
silnicích v okolí Nového Města nad Metují je třeba zvýšit, a to zejména s ohledem na neukázněné řidiče pravidelně mířící do průmyslové zóny v Kvasinách. V poslední fázi rada města pracovala
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s rozhodnutím, zda personálně posílit Městskou policii Nové Město nad Metují a vytvořit tak ryze dopravní hlídku, nebo zda jít cestou technologickou, spočívající v automatickém dohledu. Obě varianty si následně vyžádají jedno nové místo úředníka se zvláštní
odbornou způsobilostí v rámci Městského úřadu Nové Město nad
Metují pro zpracování přestupků. Rada města nakonec rozhodla
o druhé variantě, která spočívá v automatickém dohledu. Následně byla celá záležitost schválena Zastupitelstvem města Nové
Město nad Metují a celá investice zařazena do rozpočtu města na
rok 2020.
Ihned s novým rokem byla zahájena intenzivní příprava, která
byla rozdělena na několik okruhů. První okruh spočíval v jednání s dodavatelem a fyzické přípravě míst. Zde bylo nutné vyřešit,
kromě závažných věcí, jako jsou ochranná pásma při výkopových
pracích, rovněž drobnosti, aby samotné zařízení nestínilo reklamu
soukromého subjektu apod. Právě ochranná pásma – společně
s vhodností úseku k měření – byla nejproblematičtější pro samotné vyhledání místa, mnohdy nemohlo být toto místo zvoleno
přesně tam, kde byl původní záměr.
Druhý okruh se zabýval samotným personálním zabezpečením
a zpracováním přestupků na Městském úřadě Nové Město nad Metují, kde např. musela být připravena kancelář a vyřešeno složité
digitální napojení na celý systém.
Třetí okruh spočíval v získání písemného kladného stanoviska
Dopravního inspektorátu PČR Náchod. Ten byl na město doručen
v letních měsících – a poté již nestálo nic v cestě samotné fyzické
realizaci.
Nyní se posuňme do současných dní, kdy jsou stanoviště fyzicky postavena, propojena, meteorologicky ověřena, odzkoušena
a připravena ke spuštění do ostrého provozu, který bude zahájen
dne 4. ledna 2021 v 06:00 hodin. Samotná stanoviště najdete na
níže uvedených místech:
a) stanoviště Nové Město nad Metují, ul. T. G. Masaryka, naproti
čp. 542,
b) stanoviště Nové Město nad Metují, ul. Dobrušská, u čp. 421,
c) stanoviště Nové Město nad Metují, ul. Nahořanská, u čp. 414,
d) stanoviště Nové Město nad Metují, ul. Náchodská, u čp. 206,
e) stanoviště Nové Město nad Metují, Spy, ul. Halínská, naproti čp.
63.
Další stanoviště najdete v obcích Provodov-Šonov a Nahořany,
které jsou rovněž pod správou Městské policie Nové Město nad
Metují, ale majetkem jsou výše uvedených obcí. V roce 2021 bude
vybudováno i stanoviště v Bohuslavicích.
Samotná stanoviště jsou dálkově ovládána ze stanice Městské policie Nové Město nad Metují a všechna jsou elektronicky chráněna,
kdy při narušení automaticky odejde hláška strážníkům. Stanoviště jsou konstruována tak, aby umožnila měřit oba jízdní pruhy
zároveň. V současné době se bude mezi stanovišti střídat jedno
měřidlo, ovšem systém umožní i případné měření na více stanovištích zároveň.
Na fotografiích můžete vidět kompletní stanoviště, a to v uzavřeném i otevřeném stavu po osazení měřidlem.
Závěrem bych rád poděkoval mnoha kolegům a technikům, kteří
se v extrémně náročném roce podíleli na celé realizaci. Také si
nesmírně cením toho, že s pandemií v zádech jsme nabrali pouze minimální zpoždění. Zároveň si plně uvědomuji, že se jedná
o velmi nepopulární zařízení, ale jsem přesvědčen, že se zvýší bezpečnost nás všech.
Miloš Kratěna
Městská policie Nové Město nad Metují
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hasiči nové město nad metují
Výjezdy jednotky, tel.: 491 471 150 nebo tísňové volání 150
Listopad 2020
1. listopadu – 05.36 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met.,
ul. T. G. Masaryka.
2. listopadu – 11.34 h. - únik nafty na komunikaci, Černčice.
2. listopadu – 16.34 h. - záchrana osoby za pomoci
automatizovaného externího defibrilátoru,
Nové Město n. Met., ul. T. G. Masaryka.
3. listopadu – 16.13 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met.,
ul. T. G. Masaryka.
6. listopadu – 12.46 h. - technická pomoc, Nové Město n. Met.,
ul. Na Popluží.
8. listopadu – 14.16 h. - dopravní nehoda, Vrchoviny (směr Náchod).
9. listopadu – 11.37 h. - transport pacienta pomocí výškové
techniky, Jestřebí.

9. listopadu – 16.09 h. - záchrana osoby za pomoci
automatizovaného externího defibrilátoru,
Nové Město n. Met., ul. Komenského.
10. listopadu – 17.28 h. - únik nafty na komunikaci, Vrchoviny
11. listopadu – 08.35 h. - záchrana osoby za pomoci
automatizovaného externího defibrilátoru,
Nové Město n. Met., ul. Komenského.
14. listopadu – 10.06 h. - otevření dveří domu, Vršovka.
18. listopadu – 16.13 h. - záchrana osoby za pomoci automatizovaného externího defibrilátoru, Nové Město n. Met., ul. Dukelská.
20. listopadu – 10.29 h. - záchrana osoby za pomoci
automatizovaného externího defibrilátoru,
Nové Město n. Met., ul. T. G. Masaryka.
25. listopadu – 10.31 h. - požár sazí v komíně, Zákraví.
26. listopadu – 08.04 h. - transport pacienta do vozu ZZS,
Nové Město n. Met., ul. T. G. Masaryka.

Sbor dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují
Letošní rok je bohužel nepříjemný nejen pro spolky, ale i pro
všechny organizace, jednotlivce i skupiny. I na našem sboru se situace podepsala. Ale snažíme se, jak jen to jde.
Lońský rok byl pro nás volební, tudíž v lednu bylo zvoleno nové
vedení sboru.
Sbor začal intenzivně přípravovat tradiční únorový hasičský ples,
který se úspěšně uskutečnil. Příchodem jara přišla omezení kvůli nemoci Covid-19. Museli jsme tedy zrušit jarní sběr železného
šrotu, výlet pro naše nejmladší hasiče z našeho kroužku i výlet
pro naše dospělé sborové členy. Nemohu zapomenout i na hasiče
z našeho partnerského města Hilden v Německu, kam měla v letním
čase odcestovat naše delegace kvůli oslavám 150. výročí tamních
hasičů. Bohužel přišla neradostná zpráva o zrušení této události.
Podzim byl ve znamení opětovného zpřísňování opatření. Naštěstí
se našemu sboru podařilo uzpořádat podzimní sběr železného šrotu
a víkendový výlet s dalším partnerským sborem ze Lhoty u Opavy,
za což jsme rádi. Měli jsme i smutnou náladu ze ztráty našeho čle-

na, bratra Ivana Horničára, který byl dlouholetým členem a jeden
čas i starostou sboru.
Sbor musel na nějakou dobu pozastavit kroužek mladých hasičů, což jsou naši budoucí nástupci. Doufáme, že kroužek budeme
moci co nejdříve opět otevřít a udělat i nábor nových členů. Pokud
má někdo chuť stát se mladým hasičem bude vítán. Na webových
stránkách jsou e-mailové adresy, kde se můžete informovat.
Co se týče naší výjezdové jednotky, tak ta samozřejmě musí fungovat i ve dnech nejčernějších. Tudíž se občané nemusí obávat.
Jednotka k začátku prosince měla na svém kontě něco kolem 165
výjezdů, což je srovnatelný počet s rokem minulým.
Vedení sboru má před sebou pořádání plesu v roce 2021, který se
doufejme uskuteční a zároveň přípravy na 150. výročí našeho sboru, které se bude konat v roce 2022.
Přeji všem, aby se situace jen zlepšovala a hlavně zdravíčko.
Za sbor dobrovolných hasičů starosta sboru Lukáš Novák

Taxi pro seniory má nového provozovatele
Od února 2020 zahájilo město Nové Město nad Metují provoz služby Taxi pro seniory. Službu zajišťovali Hasiči, s. r. o. z Nového Města
nad Metují. Ti podali v říjnu 2020 výpověď Smlouvy o provozování služby Taxi pro seniory v Novém Městě nad Metují. V listopadu
2020 proto město Nové Město nad Metují vypsalo výběrové řízení a Rada města v prosinci vybrala vítěze. Od 1. ledna 2021 tedy službu
nově provozuje Vodní záchranná a dopravní služba, s. r. o., z Náchoda. Klienti služby Taxi pro seniory nemusí měnit své dosavadní
průkazy, částky úhrady se jim také nemění. Změna bude pouze v telefonním čísle pro objednání služby a v podobě auta, které bude
dopravu zajišťovat. Pro objednání taxislužby bude nově telefonní číslo 491 421 544. Tato společnost službu Taxi pro seniory zajišťuje
i pro občany Náchoda, kteří jsou velmi spokojení. Věříme, že si občané brzy zvyknou na nového dopravce a budou minimálně stejně
spokojeni jako dosud.
Denisa Plšková, vedoucí Odboru sociálních věcí
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Záměrem této knihy je přiblížit
řeku Metuji, páteř kladského
pomezí a přilehlých oblastí.
Naše kniha není vlastivěda
ani průvodce, je to pozvánka
na svébytný výlet za krásami
krajiny, jež se označuje jako
Pometují.

Novou regionální knihu o řece Metuji představí
autoři Eva Koudelková a Aleš Fetters.
Zveme vás v pondělí 25. 1. 2021 již od 17 hodin
do společenského sálu knihovny. Vstup je volný.

Deset let na dobré adrese
Dne 1. 11. 2020 uplynulo deset let od slavnostního otevření
naší knihovny na adrese Komenského 30.
Deset let - to už je důvod k oslavě.
Zveme vás na křest vzpomínkové knížky a stolního kalendáře.
Hudební vystoupení a občerstvení zajištěno. Pořádáme

v úterý 19. 1. 2021 od 18 hodin
ve společenském sále, vstup je volný.
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Klub fotografů Nové Město nad Metují a spolek Poznávání zve na výstavu

Ing.

Zlatko Hála

FotograFIe Z cest
„galerie Na schodech“

Městský úřad v Novém Městě nad Metují

1. 11. –do
31.konce
12. 2020
Prodlouženo
února 2021

10 l e t n a d o b r é a d r e s e
jsme tu stále pro vás

www.knihovnanm.cz
leden 2021
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DIVADELNÍ JARO 2021
30. 3. 2021 | 19:00 | Kino70

5. 5. 2021 | 19:00 | Kino70

9. 6. 2021 | 19:00 | Kino70

Frankie & Johnny

Velké lásky
v malém hotelu

Nahoru - Na horu!

Tereza Kostková a Aleš Háma v
něžné komedii o lásce
I když už máte za sebou kousek
života a několik zklamání,
pořád je naděje!

Divadelní komedie společnosti
Háta o tom, že ani člen vlády by
si neměl něco začínat s vdanou
sekretářkou

www.mestskyklub.cz

První autorská inscenace
souboru NODIVSE, která je
inspirována skutečným
vyprávěním skutečných lidí,
kteří byli nahoře na hoře.

předprodej od 1. 12. 2020

kultura Nové Město nad Metují

PF 2021
děkujem, že nás podpoříte

www.donio.cz/NenechmeKulturuPadnout
14
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Ohlédnutí za adventem 2020
V rámci adventu běžela sbírka pro tři spolky. Jak byla úspěšná a na
co konkrétně mohli lidé přispívat?
Ano, sbírky jsme zorganizovali na www.donio.cz/nenechmekulturupadnout a vzhledem k tomu, že jsou stále aktuální, necháváme je zatím dále „běžet“. Budeme moc rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny naše kulturní spolky přišly o možnost svých příjmů
za uskutečněné koncerty nebo divadelní přestavení a nemají tak
možnost získat prostředky pro svůj provoz. Příspěvek od města
pokrývá jejich náklady jen částečně. I přesto vyvíjejí svou činnost
a snaží se v rámci možností nabídnout lidem kulturní zážitky. Novoměstská filharmonie a Nodivse získávají prostředky na svůj běžný provoz, pěvecký sbor Kácov se pustil do skvělého charitativního
projektu – zpívají, aby pomohli k obnově kaple sv. Jana Nepomuckého v Novém Městě nad Metují. Vybrané peníze využije spolek na
opravu střechy této barokní památky. Této události jsme věnovali
i čtvrtý adventní živý přenos z náměstí.

V lednovém čísle zpravodaje se ohlédneme za adventem, který
v roce 2020 probíhal trochu jinak, než jsme bývali zvyklí. O rozhovor
jsem požádala ředitele Zdeňka Krákoru Městského klubu, který – alespoň virtuálně – všem zprostředkoval rozsvícení vánočního stromu
na Husově náměstí a každou další adventní neděli on-line přenos.
Městský klub každoročně organizuje na Husově náměstí adventní
zpívání u vánočního stromu. V roce 2020 to vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možné, ale objevil se nápad na on-line přenosy. Můžete našim čtenářům prozradit, jak tento nápad vznikl?
Vzhledem k vývoji situace nám bylo jasné, že advent se buď nebude moci uskutečnit vůbec, nebo jen ve velmi omezeném režimu.
Ve stejném stavu byl bohužel i výhled celé kultury, pořádání koncertů, divadel. Nejsem typem člověka, který se zavře do kanceláře
a bude tvrdit, že se nic nedá dělat a bude čekat, až co mu vláda
umožní. Vyzval jsem tedy zástupce všech spolků a institucí, na
které jsem měl kontakt, abychom dali hlavy dohromady a zkusili
vymyslet, co se dá i v této nelehké době dělat. Začali jsme se pravidelně setkávat na on-line konferencích a formou brainstormingu
jsme dali dohromady velké množství myšlenek. Po jejich analýze
jsme vybrali věci, které jdou – hlavně bez větších finančních investic – realizovat a začali na nich pracovat. Vznikl z nich hlavně
adventní kalendář, živé přenosy z adventních nedělí, čtení z domácí knihovny, kulturní tipy na on-line akce, tipy na výlety. Velké
množství myšlenek ještě čeká na realizaci. Obávám se, že i na ně
vzhledem k vývoji situace dojde.

Co byste na závěr popřál do roku 2021 našim čtenářům?
Jako ředitel kulturní organizace asi mohu popřát to jediné, co si
kulturní veřejnost může přát. Tedy to, aby brzy přišla doba, kdy se
zpátky otevřou dveře kulturních sálů, abychom stále měli tu touhu po kulturních zážitcích, aby naše kulturní uspokojení nezůstalo
v obývácích, na obrazovkách notebooků a u laciných televizních
show. Všem divákům a čtenářům samozřejmě přeji také hlavně
zdraví – a to nejen to fyzické, ale rovněž i to duševní. Do nového
roku ať vstoupíme všichni snad tou šťastnější a radostnější nohou.
Děkuji za rozhovor.
(EK)

Kolik organizací se do projektu zapojilo?
Nerad bych na někoho zapomněl, ale nejsou to jen organizace, ale
i konkrétní osoby, které pro kulturu žijí. Pomáhají např. s vyhledáváním kulturních tipů. Ze spolků či organizací jsou to například Novoměstská filharmonie, divadelní ochotníci Nodivse, pěvecký sbor
Kácov a dále všechny spolky organizované pod Městským klubem.
Postupně se přidaly i sbory – Terénní berušky ze ZŠ Krčín, Paleček ze ZUŠ B. Smetany a Stavostrojka. Velkými pomocníky, hlavně
v propagaci, jsou pracovníci informačního centra a podporu máme
i z města Nové Město nad Metují, na jehož facebookové stránce
„Kultura Nové Město nad Metují“ vše v podstatě probíhá. Finančně
nás podpořila tradičně skupina ČEZ. Všem patří velké díky, že do
toho jdou s neuvěřitelnou energií, láskou a nadšením. O to více
si toho vážím, neboť to většina z nich dělá ve svém volném čase
a zcela bez nároku na honorář.
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Kácov zpívá pro kapli sv. Jana Nepomuckého
Smíšený pěvecký sbor Kácov Nové Město nad Metují je amatérský pěvecký sbor, který v současné podobě funguje již 20 let. Jeho
historie však sahá mnohem hlouběji, až do roku 1876, ke spolku
nadšenců, kteří v Novém Městě nad Metují organizovali hudební
a jiné kulturní události.

na rozdávání. Dokažme, že #kulturazije může pomáhat a Smíšený
pěvecký sbor Kácov s ní.
Kaple sv. Jana Nepomuckého v Novém Městě nad Metují
Barokní kaple postavená jako římskokatolický filiální kostel byla
dlouho součástí majetku vlastníka novoměstského zámku, rodiny
Bartoň-Dobenín. Za posledních několik let však několikrát změnila
majitele a hrozilo, že kromě chátrání budovy kaple zmizí v nenávratnu i její bohatý mobiliář. Spolek pro záchranu kaple tak musel
vynaložit velké množství prostředků na koupi budovy, ale také na
odkoupení jinak poměrně zachovalého vybavení. Dnes kapli zdobí
restaurovaný hlavní oltář zasvěcený sv. Janu Nepomuckému, dva
boční oltáře, kůr a vyřezávaná kazatelna se sochami sv. Jana Nepomuckého s anděly. Spolku se podařilo zajistit prostředky na dílčí
opravu střechy kaple, ale další náročné úkony je ještě stále čekají.
Michaela Mináriková
Foto: Michal Fanta, Anna Bartolotti

Nadšení však této partě neschází dodnes, a tak se každé úterý
scházejí, aby se potkali a zazpívali si. Společně tak usilovně pracují, aby mohli prostřednictvím svého zpěvu rozdávat radost dál.
Doma, v Novém Městě nad Metují, jsou dobře známí a pravidelně
tu vyprodávají koncerty, úspěchy však sklízejí i v rámci České republiky a v zahraničí - například v Polsku a Německu. V repertoáru
sboru mají své místo náročné duchovní skladby, lidová hudba, ale
i moderní písně. Každý si najde to své a díky nadšenému projevu
sboru dost možná objeví cestu k žánrům, které mu doposud připadaly cizí. V podání sboru tak na koncertech zaznívají skladby, jako
je Vivaldiho Gloria, Malá jazzová mše Boba Chilcotta, Baba yetu ze
známé počítačové hry Civilization, tajemný Adiemus od Karla Jenkinse, ale i lidové písně v nejrůznějších úpravách, například “Rež,
rež, rež”, “Tancuj, tancuj, vykrúcaj” nebo směs slováckých písní “Po
Slovácku”.
V loňském roce však situace sboru nepřála, kromě jedné účasti
na online koncertu nemohl své posluchače potěšit jedinou veřejnou produkcí. Členové se ale nemohou ani scházet na společných zkouškách. Ty jsme museli přesunout do obýváků a poctivě
cvičíme doma sami. Co nám však chybí, je společně strávený čas
a možnost podělit se o něco z nás s těmi druhými.
Na společné chvilky si asi ještě počkáme, ale vy nám můžete pomoci s tím druhým. Máme mezi sebou totiž opravdové nadšence
a jeden z nich se se svou rodinou a několika sousedy rozhodl zachránit chátrající kapli svatého Jana Nepomuckého v Novém Městě
nad Metují. Založili spolek, sehnali peníze na odkoupení a teď po
kouscích opravují, co se dá a na co jim síly, ale hlavně finance stačí. My bychom jim velice rádi pomohli, protože je nám myšlenka
o společném úsilí za dobrou věc velmi blízká. Jako sbor můžeme
pomoci tomu, aby se o kapli a spolku dozvědělo více lidí. Podle
toho, co nám situace dovolí, bychom ji proto rádi zapojili do našich vánočních plánů - nechte se překvapit. I vy však můžete pomoci a prostřednictvím Donio přispět Vám milou částkou, a podpořit tak obnovu a zachování kulturního dědictví, ukázat Spolku
pro záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého, že jejich činnost má
smysl, a Smíšenému pěveckému sboru Kácov Nové Město nad Metují pomoci poslat dál alespoň trochu pozitivní energie, které má
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Nově vybudované byty v Březinkách byly zkolaudovány
Ve středu 2. prosince 2020 byly zkolaudovány nové bytové domy C1 a C2 v lokalitě Březinky, které vybudovala firma Fato, a. s. Vzniklo zde
celkem 41 bytových jednotek a 2 komerční prostory. K těmto domům byly vybudovány příjezdové komunikace a 50 parkovacích míst.
Všechny bytové jednotky jsou již prodané. V loňském roce firma Fato, a. s., ve stejné lokalitě vystavěla obdobné bytové domy D1, D2 a D3
v kterých vzniklo celkem 62 bytových jednotek a k nim 51 parkovacích stání.
(EK)

školy a škol sk á z ařízení
střední průmyslová škola nové město nad metují

Na prahu nového roku

Den otevřených dveří se uskuteční 22. ledna 2021 od 14:00 do
18:00. Více informací získáte na www.skolynome.cz.
Dlouho jsem přemýšlela o tom, jaká slova poslat do světa na prahu nového roku. Všichni jsme zvyklí, že v tuto dobu hodnotíme, co
se nám v roce právě minulém povedlo, kde ještě musíme přidat
a tak dále. Však to všichni znáte. Také je to doba, kdy si lidé dávají
různá novoroční předsevzetí, i když ve skrytu duše vědí, že to zase
asi nedopadne. A jak si tak lámu hlavu, vzpomněla jsem si na jednoho moudrého muže, který takové poselství o tom, jak žít a být
v pohodě, už dávno sepsal. Tady je.
Robert Fulghum – Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.
O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce. Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu
maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku
a drž se s ostatními pohromadě.
Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku - kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně
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neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví.
Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku
- všichni umřou. My také. A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové
knížky a první slovo, které ses naučil - největší slovo ze všech - DÍVEJ SE. Všechno, co potřebujete znát, tam někde je. Slušnost, láska
a základy hygieny. Ekologie, politika, rovnost a rozumný život. Vyberte si kterékoliv z těch pravidel a řekněte to složitými dospělými
výrazy a vztáhněte si to na svůj život v rodině nebo práci, na svou
vládu nebo svůj svět a uvidíte, že to platí, je to jasné a sedí to.
A představte si, oč lepší by byl svět, kdybychom si všichni – a na celém světě – každý den ve tři odpoledne dali koláček a mléko a pak
si lehli a zdřímli si s polštářkem pod hlavou. Nebo kdyby základní
politikou všech vlád bylo vždycky vracet věci nazpátek a uklízet
po sobě. A stále ještě platí – bez ohledu na to, kolik vám je let -, že
když vyrazíte do světa, nejlepší je chytit někoho za ruku a držet se
pohromadě. A tak, na prahu nového roku, si ještě jednou přečtěte
slova Roberta Fulghuma a doporučuji, držte přitom někoho blízkého za ruku. Pevně!
Mgr. Eva Cohornová
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové
Město nad Metují přeje všem spoluobčanům, přátelům a známým
radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2021.
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mateřská škola na Františku

adventní čas našich nejmenších
Předškoláci z Mateřské školy Na Františku nadělovali radost
a úsměvy našim seniorům a sestřičkám v Oáze.
Adventní atmosféru umocnilo i počasí. Děti natěšené prvním sněhem se o to více snažily ukázat, jak moc se na babičky i dědečky
těší. Na zahradě pod okny zazpívaly, zatančily a pozdravily tamější
obyvatele i zaměstnance. Těm se prý oči rozzářily, v některých se
objevily i slzy. Děti nezapomněly ani na dárky. Namalovaly obrázky, kterými sestřičky vyzdobily chodbu a schodiště.
Loňský rok byl celý tak nějak nešťastný. Vést děti, i ty nejmenší,
k úctě ke stáří, pěstovat v nich smysl pro ochotu a pomoc druhým
se v budoucnu jistě neztratí.
Za celý kolektiv Ivana Schumová

základní škola malecí

dar Nadačního fondu pomoci rodinám

Známá novinářka Nora Fridrichová se rozhodla pomoci rodinám samoživitelů, které nemohou dětem zajistit notebooky na distanční
výuku. Většinou se jedná o rodiny s více dětmi. Společnost Alza.cz věnovala Nadačnímu fondu pomoci 50 notebooků. Naše škola oslovila
Noru Fridrichovou a požádala o pomoc pro čtyři rodiny, které nemohly zajistit dětem kvalitní vybavení. Díky tomuto daru z Nadačního
fondu pomoci a zapůjčení notebooků žákům ze školy se mohli online výuky účastnit všichni žáci školy. Ještě jednou srdečně děkujeme
Nadačnímu fondu pomoci a paní Noře Fridrichové za pomoc.
Pavla Smolová, ředitelka

akce v ZŠ Malecí

Měsíc listopad byl letos tak trochu jiný, děti ho trávily doma u online výuky, ale školní družina zajišťovala provoz pro děti pracovníků z první linie. Po dopolední online výuce následoval pestrý
program, jehož součástí bylo i vyrábění ozdob na vánoční stromečky v podloubí na náměstí. Práce to byla zajímavá a s výsledkem byly spokojené vychovatelky i děti. Vzhledem k situaci kolem
Covid-19 nabídla naše školní družina ozdobení i jiných stromečků,
této nabídky využila ZŠ speciální NONA. Námi ozdobené stromečky
zpestřují předvánoční náladu našeho malebného náměstí. Všem,
kdo se podíleli jak na výrobě, tak na instalaci výrobků, může být
odměnou, že si naše vyzdobené stromečky fotografují návštěvníci náměstí. Z důvodu epidemiologických nařízení se nekonala ani
tradiční vánoční prodejní výstava v koridoru školy, ale žáci devátého ročníku alespoň ozdobili stromečky u vchodu školy, jeden
venku a druhý vevnitř ve vestibulu.
Po několikatýdenní distanční výuce se do školy vrátily 18. listopadu děti 1. a 2. tříd, 30. listopadu potom nastoupily všechny děti
z prvního stupně, deváté třídy a rotačně ostatní třídy 2. stupně
(jeden týden jsou ve škole třídy A, jeden týden třídy B a v době nepřítomnosti ve škole se žáci učí distančně přes Microsoft Teams).
A protože distanční výuka klade vysoké nároky na pedagogy, rodiče i žáky a také na technické vybavení, tak naše škola využila
nabídky známé novinářky Nory Fridrichové. Ta se rozhodla pomoci
rodinám samoživitelů, které nemohou dětem zajistit notebooky
na distanční výuku. Většinou se jedná o rodiny s více dětmi. Naše
škola paní novinářku oslovila a požádala o pomoc pro čtyři rodiny,
které nemohly zajistit dětem kvalitní vybavení. Díky tomuto daru
z Nadačního fondu pomoci a zapůjčení notebooků žákům se mohli
online výuky účastnit všichni žáci školy.
Mgr. Ivana Rydlová
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základní umělecká škola Bedřicha smetany

Pravidelné okénko

I/21

Drazí čtenáři Novoměstského zpravodaje, drazí přátelé naší školy,
drazí žáci a rodiče.
Zahajujeme rok 2021 a rádi bychom do tohoto roku vstoupili s čistým štítem, s novým elánem a s vírou, že se budeme ve zdraví setkávat a předávat si dobrou náladu tváří v tvář.
Do roku 2021 přejeme zdraví a úsměv.
Vize, plány, nebo přání?
Budeme rádi, když vás v co nejbližší době budeme zvát na koncerty, výstavy, vystoupení a představení. Nicméně vzhledem k situaci si nedovolíme cokoliv předvídat a plánovat. Budeme si zatím
vroucně přát. Bude velice příjemné, až řádky našeho pravidelného
okénka nebudou stačit na to, kolik uskutečněných akcí si zaslouží zmínku, kolik oceněných jmen ze soutěží si zaslouží gratulace,
kolik školních akcí vás bude zvát k účasti. Do roku 2021 přejeme
naplnění vizí, plánů a přání.
Přání, která se plní
Tento rok bude pro naši školu významným díky jubileu, které ji
čeká. Máme před sebou pětasedmdesátý rok existence školy,
s čímž se pojí zastavení, vzpomínání a reflektování toho, co nám
škola přináší a jakým směrem se ubírá její život. V průběhu roku se

tedy i v našem pravidelném okénku budeme sem tam zastavovat
nejen nad historií naší školy. Rádi vás ještě více vtáhneme za naše
zdi a postupně vám přiblížíme pětasedmdesátileté snažení velkého množství lidí, kteří věřili a věří, že umělecké vzdělávání dětí
a mládeže tvoří naši šťastnější budoucnost. Všechny tyto příspěvky budou indiciemi pro námi chystaný almanach, který by měl být
vytvořen u příležitosti oslav výročí.
Do roku 2021 přejeme společné oslavy.
V čele umělecké budoucnosti
První vlaštovkou, která přináší poctu naší škole, je výčet ředitelů,
kteří se doposud vystřídali v jejím vedení. Jde o osobnosti, na které bychom si měli vzpomenout anebo si s nimi popovídat. To vše
nás čeká.
Do roku 2021 přejeme hodně setkání s lidmi, kteří nás inspirují.
Ředitelé ZUŠ Bedřicha smetany
1946 – 1958 Melánie Nováková
1958 – 1976 Dušan Vrchoslav
1976 – 2018 Miloslav Vondřejc
2018 – doposud Tomáš Hvězda
Lucie Kotěrová

NOdIVsE V ROCE 2021 PRO VÁs
Vážení čtenáři a příznivci novoměstského ochotnického divadla, dovolte, abychom Vám popřáli vše nejlepší do roku 2021! Nechť se tento
rok nese ve znamení pevného zdraví každého z nás, ale také pevného zdraví národního a společenského! Pevně věříme, že budeme moci
přispívat k tomuto zdraví naším nadšením a co největším počtem živých produkcí. Těšíme se na viděnou na našem představení!
Vaše NOvoměstská DIVadelní SEbranka
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ZVÝŠENÍ POPLATKŮ

Poplatky se vybírají v průběhu celého roku,
takže vždy platíte plných 12 měsíců.
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základní škola komenského

Předvánoční čas na Komendě
•
•
•
•

úspěchy našich žáků v Matematickém klokanu
družina pořádá adventní naučnou stezku
ve vestibulu září stromeček
antigenní testy dopadly na výbornou,
všichni testovaní pedagogičtí pracovníci jsou negativní

Vánoce za dveřmi…
V době, kdy vznikají tyto řádky, ještě vůbec netušíme, zda dva
dny před vánočními svátky půjdeme do školy, nebo skončíme už
v pátek. Co je ale jasné – letošní Vánoce budou poněkud zvláštní.
Přítomností roušek a všech dalších opatření, také potřebou jisté
obezřetnosti při vzájemném rodinném setkávání.
Ale zkazit si to nenecháme. Také proto jsme vánoční stromeček ozdobili hned po restartu školního roku. Dárky budou, cukroví a pohádky také. Jen to zpívání na schodech budeme muset letos zrušit.
Ale co – hlavně zdraví, to platí více než kdy jindy. A do nového roku
nám všem přejeme především brzký návrat do „starých časů“…
ZŠ Komenského
Výborný Matematický klokan
Možná jsme to tu už psali. Mezinárodně koordinovaná matematická soutěž Matematický klokan byla vytvořena v osmdesátých

letech podle australského vzoru. Každoročně se jí prý účastní více
než 6 milionů soutěžících! V klokanu jde o aplikaci naučeného při
řešení soutěžních úloh a věřte, že úlohy jsou někdy pekelně těžké.
Letos soutěž probíhala ve velmi zvláštní situaci. Doma, bez učitelů, na dálku. A často za přítomnosti rodičů, což se na některých
výsledcích dozajista podepsalo. Ale je to vlastně dobře. Šlo o společný zážitek, hodnotu, která je v současné době cennější než kdy
jindy. Vidíte – i matematika může v této nelehké době pomáhat.
A my máme radost, že účastníků (a velmi úspěšných) bylo i bez
našich „donucovacích metod“ opravdu hodně. Gratulujeme všem,
máme radost!
Adventní soutěž
Možná jste v listopadu při procházkách městem narazili na lístečky
s úkoly. Ty byly součástí poznávací hry, kterou připravily naše vychovatelky. Zúčastnilo se jí 40 dětí, nezjištěný počet rodičů a také
„žáci“, kteří už v naší škole nejsou. A sotva byly rozděleny odměny
za tuto první část, už naše vychovatelky rozmístily otázky další.
Tentokrát ne ve městě, ale na trase NM – Peklo – Přibyslav – NM.
Otázek je 21 a na splnění podmínek pro získání odměny máte více
než měsíc – 7. 12. – 10. 1. 2021. Všechno ostatní máte na našich
webovkách – www.zskom.cz. Tak hezkou procházku a hodně štěstí.
Vychovatelky školní družiny

TJ Sokol Nové Město nad Metují aneb příběh jedné šatny

před rekonstrukcí

po rekonstrukcí

Letošní rok je zvláštní tím, že je ovlivněn koronavirovou epidemií.
Do jarních prázdnin vše probíhalo tak, jako jiné roky a pak jsme
byli postaveni před problém zavřených sportovišť. Po krátkém nádechu v letních měsících jsou sportoviště od října opět zavřená.
Nelehká situace nám však nevzala elán do rekonstrukce jedné šatny v suterénu. Šatny, kde jsme často slýchali rodiče říkat: „Tady to
vypadá stejně jako před mnoha lety, kdy jsem sem chodil(a) cvičit.“
V druhé polovině června došlo k vystěhování šatny a přilehlého
skladu cvičebních pomůcek. V červenci se otloukly všechny omítky
a prostor se vyčistil. Začátkem srpna nastoupila firma, která celý
prostor obložila sádrokartonem, včetně nezbytného odvětrávání
stěn. Zároveň bylo nutno zkoordinovat výměnu oken, demontáž
a po ukončení znovu montáž radiátorů a v neposlední řadě zajistit

novou elektroinstalaci. Nakonec se celý prostor vymaloval. Všechno se povedlo do konce prázdnin zrealizovat. Během podzimu se
šatna vybavila novými věšáky, lavičkami a skříněmi na cvičební
pomůcky, a to díky kolegům z organizace Sport pro všechny, kteří
šatnu využívají. V říjnu jsme brigádnicky vybudovali krátký zkušební „pumptrack“ pro horská kola, který najdete v horní části sokolského areálu. Je určen především pro starší děti, ale vyzkoušet si
jej mohou i dospělí. Závěrem mi dovolte vám popřát mnoho zdraví
a elánu do roku 2021 a doufám, že z hlediska sportování bude lépe.
Děkujeme všem partnerům za podporu, zejména městu Nové Město nad Metují, Královéhradeckému kraji, MŠMT a ČOS.

leden 2021

Martin Mach, starosta TJ Sokol Nové Město nad Metují
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Novinka v léčbě rakoviny prsu v náchodské nemocnici:
větší komfort pro pacientky i pro lékaře
Náchodská nemocnice začala při léčbě karcinomu prsu používat
přístroj SentiMag a zařadila se tak mezi deset nemocnic v republice, které za pomocí metody magnetické detekce sentinelových
uzlin operují. Novinka přináší celou řadu výhod, a to jak pro nemocné, tak i pro operatéra.
Rakovina prsu je stresující diagnóza, která postihuje v naprosté
většině případů ženy a je u nich zároveň nejčastějším nádorovým
onemocněním, vzácně je ovšem odhalena i u mužů. Při včasném
záchytu nemoci je poměrně vysoká pravděpodobnost úspěšného
vyléčení, svou roli však kromě času hraje, jako při každé léčbě,
také psychika pacienta. Snaha o komfort během léčby a minimalizace nutnosti dojíždění do vzdálenějších nemocnic má proto
pro nemocné velký význam. „Za velké plus považuji, že na našem
oddělení se operacím prsů u žen s touto diagnózou věnuje žena,
lékařka, které se pacientky snadněji svěří. Letos na podzim se nám
navíc podařilo za pomocí evropské dotace získat přístroj SentiMag, který léčbu karcinomu prsu výrazně usnadňuje,“ říká primář
chirurgického oddělení Oblastní nemocnice Náchod MUDr. Jaroslav Vokůrka.
Celý proces léčby v náchodské nemocnici
Operačnímu zákroku předchází cesta ženy (či muže) na radiodiagnostické oddělení, kde je buď v rámci preventivního mamografického screeningu, nebo již na základě podezření na onemocnění,
odhalen zhoubný nádor. Pacient(ka) dále pokračuje do mamologické ambulance MUDr. Andrey Adamové.
„Zavedení metody SentiMag nově přináší našim pacientkám z Náchodska možnost podstoupit všechny léčebné úkony v náchodské
nemocnici bez nutnosti dojíždění na oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ vysvětluje lékařka Adamová,
která v náchodské nemocnici operace tohoto typu provádí. Při

operaci nejde jen o samotné odstranění nádoru, ale také o vyšetření, které zjišťuje, zda se v lymfatických uzlinách netvoří metastázy.
Předchozí praxe obnášela právě cestování pacientek do Hradce
Králové. Na zmíněném oddělení nukleární medicíny byla pak ženě
do postiženého prsu aplikována radioaktivní látka, pomocí které
se následně operatér při zákroku orientoval. Nově se nemusí značení sentinelových uzlin provádět radioaktivní látkou, kterou nahradily nanočástice železa a navigace operatéra je tak na principu
magnetu. Látku zpravidla jeden až dva dny před operací aplikuje
své pacientce přímo chirurg, který bude výkon provádět. V den
operace je pak malým řezem pacientce odstraněna s tumorem
i látkou označená lymfatická uzlina, která je první na řadě v případě metastatického rozsevu. Následuje histologické vyšetření, které definitivně určí stadium onemocnění a následnou onkologickou
terapii.
Zásadním faktorem úspěšnosti léčby je včasné odhalení rozvíjejícího se nádoru. Proto je důležitá prevence a účast na pravidelných
screeningových kontrolách, které odhalí počátek onemocnění ještě před tím, než je možné identifikovat bulku pohmatem. V takových případech je pak šance na uzdravení pacientek velmi vysoká.
Podzimní měsíce, které poznamenala epidemie koronaviru, nebyly
na pobyt v nemocnici právě ideální. Vybudování covidových oddělení s sebou neslo mnoho organizačních změn i v hospitalizaci
pacientů, kteří přicházejí na neodkladné výkony, jakými jsou právě
operace karcinomu prsu. Chirurgické oddělení náchodské nemocnice však již na jaře čeká stěhování do prostor nově postavených
pavilonů. Již brzy se tak komfort pro pacienty i zdravotnický personál výrazně zvýší.
Renata Dušková

Spolupráce psychiatrických nemocnic a komunitních služeb nese ovoce
V Česku prožije duševní onemocnění každoročně více než pětina obyvatel. U mnohých z nich vede zkušenost s duševním onemocněním k hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. V důsledku
nemoci a hospitalizace se obvykle lidem naruší vztahy v rodině,
přijdou o bydlení, o práci a finanční zajištění. Při návratu do běžného života tak často potřebují podat pomocnou ruku. Tu může
nabídnout lidem žijícím v náchodském okrese organizace Péče
o duševní zdraví (PDZ).
Aby byla podpora člověku při přechodu z nemocnice domů užitečná, je zapotřebí úzké spolupráce mezi všemi subjekty, které mu nabízí pomoc, tzv. multidisciplinární spolupráce. Dobrá komunikace
mezi pacientem, pracovníky nemocnic a pracovníky komunitních
služeb, jako je Péče o duševní zdraví, může hrát v zotavení z nemoci velkou roli. Ukazuje se, že při práci komunitní služby PDZ je velice důležité provést klienta obdobím hospitalizace, propouštění
a návratu domů tak, aby se mohl na změny včas připravit. Příprava
na propuštění by měla začít již na samém začátku hospitalizace.
Klient je aktivně povzbuzován ke spolupráci, v rámci které si sestavuje své potřeby a přání, na jejichž základě a na základě poznatků
pracovníků nemocnice a zkušeností PDZ vzniká plán propuštění.
Jako dobrý příklad z praxe může sloužit příběh paní Petry. Petra
se po několikaměsíční léčbě v nemocnici cítila lépe a přála si jít
domů. U Petry však před odchodem do nemocnice došlo ke kon-
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fliktu v rodině. Přišla o bydlení a její syn začal bydlet u otce. Petra chtěla dát všechny záležitosti zpět do pořádku a bydlet opět
se svým synem. Pracovníci PDZ se snažili Petře s propuštěním
z nemocnice pomoci. Na možnosti propuštění spolupracovali jak
s Petrou, tak s léčebným týmem psychiatrického oddělení, včetně
na setkáních multidisciplinárních týmů. Ze strany léčebného týmu
nemocnice zaznívala obava z nejistoty, zda si Petra uvědomuje náročnost situace po návratu z hospitalizace, v jejímž důsledku by
mohlo dojít i k opětovnému propuknutí nemoci. Pracovníci PDZ
naopak přinášeli svou zkušenost z dřívější spolupráce s Petrou
a ujištění, že je schopná kroky při návratu s podporou zvládnout.
Po vzájemném vyjasnění si priorit se všichni domluvili na krocích
vedoucích k propuštění. Po propuštění Petra využila podporu náchodského týmu PDZ. Pracovníci jí pomohli zpřehlednit si jednotlivé kroky, najít nabídky bydlení a práce, provedli jí možnostmi
finančního zajištění, doprovodili ji k ambulantnímu psychiatrovi,
edukovali o užívání medikace a předcházení relapsu. Petra si vyřešila své další záležitosti, i přes počáteční únavu, do značné míry
sama. Vše vyjednala a zrealizovala. Příběh Petry tak má šťastný
konec. V současnosti má práci, je finančně zajištěná a bydlí v nájemním bytě se svým synem tak, jak si to přála. Podporu služby
PDZ dnes již nepotřebuje.
Bc. Michaela Venclová

Novoměstský zpravodaj

TŘI KRÁLOVÉ PŘIJDOU!
Ve dnech 1. až 24. ledna 2021 proběhne další ročník Tříkrálové sbírky. Tříkrálová koleda možná letos nebude znít ulicemi, ale štěstí,
zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro
Charitu na prvním místě, a tak se tři králové pilně připravují na
koledu s rouškami i koledu virtuální.
V Novém Městě nad Metují bude možnost přispět několika způsoby:
• Pozvěte ONLINE koledníky dál na www.trikralovasbirka.cz
• Vložte svůj příspěvek do pokladniček na vybraných místech
ve městě
• Přispějte při pravidelných bohoslužbách církví působících
v Novém Městě nad Metují
• Zašlete příspěvek na účet č.: 66008822/0800 variabilní symbol
77705019
• Použijte k zaslání příspěvku QR platbu – kód zde na konci článku
• Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60

DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
na číslo: 87 777
Sledujte aktuální informace ve vysílání městského rozhlasu.
Část výtěžku sbírky bude určena na přímou pomoc potřebným v
našem regionu (osobám a rodinám, které se ocitly v nouzi a chtějí
svoji situaci aktivně řešit). Dále budou prostředky použity na humanitární pomoc v zahraničí a krytí nákladů v mimořádných situacích (odstraňování následků povodní, požárů apod.).
V neděli 10. ledna 2021 od 18 hodin můžete na ČT 1 sledovat Tříkrálový koncert. Prosíme o vaši štědrost i při 21. ročníku Tříkrálové
sbírky. Děkujeme!
Roman Vencl
koordinátor Tříkrálové sbírky
Jak přispět:
• Otevřete aplikaci své banky.
• Naskenujte kód QR platby.
• Vyplňte částku, kterou chcete přispět.
• Odešlete platbu.

Zubní pohotovost – leden 2021
Zubní pohotovost je zajišťována v sobotu,
v neděli a ve svátek od 8.00 do 12.00 hodin.
Pátek 1. ledna 2021
MDDr. Martin Kyselý
Rokolská 123, Nový Hrádek
Tel.: 495 217 195
Sobota 2. ledna, neděle 3. ledna
MUDr. Alois Vejmola
Palackého 20, Náchod
Tel.: 491 424 524

Sobota 9. ledna
Neděle 10. ledna
MUDr. Ivana Vejmolová
Náchodská 548, Velké Poříčí
Tel.: 491 482 000
Sobota 16. ledna, neděle 17. ledna
MUDr. Jarmila Vokůrková
Větrník 720, Červený Kostelec
Tel.: 491 462 331

Sobota 23. ledna, Neděle 24. ledna
MUDr. Alena Zdražilová
Denisovo nábřeží 665, Náchod
Tel.: 491 427 548
Sobota 30. ledna, neděle 31. ledna
MUDr. Renata Čábelková
Jiřího z Poděbrad 937
Hronov
Tel.: 491 482 911

Z dopisů našich čtenářů
Při čtení prosincového Novoměstského zpravodaje mi padly do
oka zprávy o Lípách republiky, sázených v roce 2018 v Novém Městě nad Metují. Vybavila se mi vzpomínka na krátký článek ze Svobodného slova, roku 1988, který mne tehdy zaujal a taky jsem si
ho vystřihl.
Jednalo se tam o vzpomínku na slavnost zasazení Lípy svobody
v parku vedle sokolovny (která tam v té době ještě nestála). Hudba hrála, řečníci řečnili, kolem se tísnili zvědaví občané a vládla
slavnostní atmosféra.
Po delším hledání jsem na článek přišel. Myslím, že by čtenáře
také zajímal. Nakonec o této Lípě mluví i na straně 19 prosincového Novoměstského zpravodaje. Jak je v článku uvedeno, lípa ještě
v roce 1968 stála. Přežila do dnešních dnů?
Miloš Havel

leden 2021

Přepis článku – Svobodné slovo 1. listopadu 1988
VZPOMÍNKY NA ZROD NAŠEHO STÁTU
Šel jsem nedávno parkem okolo sokolovny v Novém Městě nad
Metují a postál u stromu, který ve mně vyvolal vzpomínky na doby
dávno minulé. Je to Lípa svobody vysazená na paměť slavných říjnových dnů roku 1918. Dnes je však neoznačená, opuštěná jako
starý člověk. A přece... jaká to byla tehdy sláva, když jsme ji sázeli!
Sešly se nevídané zástupy lidí zblízka i zdaleka, několik řečníků
hovořilo o novém, samostatném státě. Vzpomínám, že i já jsem
tenkrát přednesl před celým shromážděním báseň. Pak hrála hudba „Kde domov můj...?“ a v tu chvíli cítil snad každý, že se zrodil náš nový, opravdu svobodný domov. Červenobílé prapory se
sklonily, píseň dozněla, lidé se objímali a usmívali. Byl jsem hoch,
ale ty úsměvy jdou se mnou celý život. Bylo by jistě dobře, kdyby
i ta dnes už památná lípa se znovu dočkala alespoň malé pamětní
desky.
J. Holý, Nové Město nad Metují - Krčín
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Klub seniorů Dobrá pohoda / Okénko pro naše seniory – leden 2021
Vážení a milí senioři!
Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci se nemůžeme setkávat. Sledujte dále naši skříňku a Novoměstský
zpravodaj. Do nového roku přeji všem hlavně zdraví a dobrou mysl!
Neztrácej náladu, neztrácej vtip, vydrž a dočkáš se, bude zas líp!
Zdraví Věra Mimrová

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ V PRŮBĚHU PĚTI STOLETÍ
Nové Město nad Metují si letos připomene 520 let od svého založení, tak se pojďme projít jeho novodobými dějinami. Město leží
v místech, kde rovina východočeského Polabí přechází do Podorlické pahorkatiny. Jeho jedinečná a přirozeně chráněná poloha
byla přitom osídlena už dávno v minulosti, kdy tu vyrostla dvě
hradiště. Jedno na místě dnešního náměstí, druhé na kopci za
městem, nad cestou na Studýnka. Obě spadají do období lužické
a slezskoplatěnické kultury lidu popelnicových polí. Přímo v prostoru dnešního náměstí byl nalezen bronzový poklad z doby asi
800 let před Kristem, kdy zde žili lidé mladší doby bronzové. Právě
ti si vystavěli v místě dnešního historického centra hradiště, které
v širokém okolí patřilo ve své době mezi nejvýznamnější.
Na rozdíl od drtivé většiny ostatních sídel, jež svůj počátek dokládají jen první písemnou zmínkou, naše město zná přesný den
svého založení. Podle záznamu ve farní kronice se tak stalo 10.
srpna 1501 ve dvě hodiny odpoledne. Základní kámen položil
v místech, kde byla později postavena věž Zázvorka, českobratrský
šlechtic a hejtman Hradeckého kraje Jan Černčický z Kácova. Svoji
moc opíral o zděděné černčické zboží, v roce 1482 přikoupil od
Aleše z Rýzmburka ještě krčínské zboží. Střediskem tohoto panství
byl Krčín, kde byl už v roce 1336 doložen farní kostel. Vzhledem
k jeho špatné obranné poloze se však Černčický rozhodl postavit
na strmém, těžko přístupném ostrohu nad Metují nové sídlo, které
nazval Město Nové Hradiště nad Metují. Nechal jej opevnit hradbami, zesílenými několika baštami se střílnami a kruhovými věžemi
a v roce 1503 vydal listinu, kterou na Nové Město přenesl všechna
městská práva ze starobylého Krčína. Tam zůstala jen krčma, která
však musela odebírat pivo z nově založeného města. Obyvatelům
města dal různá práva. Dovolil jim lovit zvěř, dal jim dvě vsi, přidal
poplatky vybírané o výročních trzích i jarmarečné a další výhody,
zároveň je zprostil od robot a stanovil, aby se řídili právy města Hradce Králové. Na polském králi Alexandrovi vymohl listinu,
vydanou v Krakově roku 1505, kterou dovolil novoměstským obchodníkům, aby kupovali v Polsku sůl za stejnou cenu, jako slezští kupci. Protože viděl, jaký příjem poskytuje městu soukenictví,
v roce 1513 vydal předpisy pro místní soukeníky - cechovní artikule. Na zemském sněmu v Praze v roce 1517 získalo město právo
užívat znak, který má podnes. Zde je jeho současný blason (popis):
V modrém štítě na zeleném trávníku stříbrná kvádrovaná hradba,
vpravo s prázdnou branou se zdviženou zlatou mříží a otevřenými zlatými vraty na stříbrných závěsech. Vlevo v hradbě stříbrná
kvádrovaná patrová věž se třemi obloukovými okny, nahoře se
dvěma a dole s jedním, a s červenou kuželovou střechou zakončenou zlatou makovicí. Nad branou je přes cimbuří postaven červený štít se dvěma přivrácenými, dole spojenými stříbrnými vykořeněnými lekny, na jeho horním okraji otevřená korunovaná přilba
s červeno-stříbrnými přikryvadly, klenotem otevřená červená křídla, na každém stříbrné lekno.
(Pokračování příště.)
Jiří Hladík
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Nejstarší dochované městské privilegium z roku 1505. Polský
král Alexander I. povoluje Janu Černčickému z Kácova sklad
soli dovážené z Osvětimi

Stylizovaný znak města ve výtvarném pojetí z roku 1818 v pamětní
knize Jana Nepomuka Padiaura
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tJ sport pro všechny
Vzpomínka na cvičitelku Hanu Kholovou
V měsíci listopadu opustila řady vedoucích Tělovýchovné jednoty
Sport pro všechny dlouholetá cvičitelka Hana Kholová. Po mnoho
desítek let věnovala 2x týdně svůj volný čas předškolním dětem.
Byla velice obětavá, ochotná, k dětem i dospělým vždy milá, naprosto spolehlivá. Zkrátka výborná kamarádka. Její odchod citelně
zasáhl všechny cvičitele. Kvůli současné covidové situaci jsme se
s Haničkou ani nemohli rozloučit. Proto jí alespoň formou vzpomínky chceme vyjádřit poděkování a uznání za její celoživotní
práci v naší organizaci TJ Sport pro všechny. Budeme na ni často
vzpomínat.
Za cvičitele Mgr. Jolana Lásková
tJ sport pro všechny informuje
Před mnoha týdny jsme byli nuceni z důvodu covidové pandemie
přerušit cvičení ve všech oddílech. Stále čekáme, až se zase uvidíme s našimi cvičenci. Třebaže se v tělocvičnách cvičit nemůže, naši
cvičitelé nezaháleli. Šatnu, kterou v novoměstské sokolovně užíváme, TJ Sokol přes prázdniny zrekonstruoval. Na našich cvičitelích
bylo do renovovaného prostoru nastěhovat nové regály, skříně
a šatní lavičky. Do nových skříní a regálů jsme přestěhovali používané náčiní (míče, gymbaly, bossy, švihadla, činky...).
Nebylo to hned, výsledek ale stojí za to!
Pevně věříme, že v lednu v nových prostorách přivítáme naše cvičence a že pěkná útulná šatna navodí příjemnou cvičební atmosféru i v tělocvičně. Přesné datum začátku cvičení ještě nevíme,
proto doporučujeme sledovat naše webové stránky a vývěsky.
Za cvičitele TJ SPV Mgr. Jolana Lásková

JaRO 2021 - stepík Nové Město nad Metují
veselé skákání za doprovodu hudby,
úterý 15 - 16 hodin.
GYMNastIKa, 6 - 15 let
základní gymnastická průprava
úterý 17 - 18 hodin
MOdERNÍ taNEC, 8 - 15 let
jednoduché choreografie na moderní hudbu
čtvrtek 17 - 18 hodin
stREEt daNCE, 8 - 15 let
aktuální hudební trendy
středa 17 - 18 hodin (od 8 let)
středa 18 - 19 hodin (od 12 let)
HOdINY V čEsKÉ sKaLICI
Na jarní sezónu přijímáme nové děti do těchto hodin:
HOdINY V NOVÉM Městě Nad MEtUJÍ
dětI Na staRtU, věk 4 - 7 let
základní pohybové návyky, všestrannost, vhodné i pro chlapce
čtvrtek 15 - 16 hodin
taNEčNÍ a POHYBOVÁ PŘÍPRaVKa, věk 4 - 5 let
jednoduché tanečky, hry, cvičení s hudbou
úterý 16 - 17 hodin
aEROBIK, stEP aEROBIK, 6 - 10 let
základy aerobiku, jednoduché choreografie
čtvrtek 16 - 17 hodin.
tRaMPOLÍNKY, 8 - 15 let

leden 2021

dětI Na staRtU, 4 - 5 let
středa 16 - 17 hodin
aEROBIK, od 6 let
pondělí 15 - 16 hodin
stREEt daNCE
čtvrtek 15 - 16 hodin (od 8 let)
pátek 15:30 - 16:30 hodin (od 12 let)
Váháte, co pro svoje dítě vybrat?
Děti si mohou přijít lekce vyzkoušet.
stepík Nové Město nad Metují, z. s.
Malecí 585, Telefon: 606 181 148
Email: info@fitnesjana.cz, www.stepik.eu
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Tajný výlet volejbalistů, aneb honba za pokladem
Na přelomu listopadu a prosince proběhl, v rámci našeho aktuálního hesla „hýbeme se i v době koronavirové“, tajný výlet VoCečka s plněním úkolů. Kvůli současné situaci se nám do tajného
výletu zapojili nejen děti, ale také rodiče. Na místo běžné víkendové procházky vyrazily tentokrát jednotlivé skupinky účastníků na
honbu za pokladem.
Měli jsme štěstí, počasí nám celkem přálo, a tak nás asi 3km trasa
výletu dovedla z Nového Města až do Vrchovin, kde už na naše výletníky čekala za získání správných odpovědí sladká odměna.
Už nyní se těšíme, že se nám po Novém roce poštěstí a budeme
se moci postupně vrátit do starých kolejí a začít opět trénovat
a užívat si společné i volejbalové akce.
Za Volejbalové centrum Hanka Ptáčková

Projekty Erasmus+ zdokonalení v cizích jazycích
Rok 2020 je již 10. v pořadí, kdy se soukromá
střední škola Academia Mercurii v Náchodě
účastní mezinárodních projektových setkání
ERASMUS+. Jedná se o několik typů projektů.
Jedním z nich je mezinárodní spolupráce škol.
Cílem tohoto typu je výměnný pobyt žáků
v partnerských školách v zahraničí. Těch jsme napočítali za posledních 10 let 28! Realizovaly se tedy zhruba dvě zahraniční mobility každý školní rok. Navštívili jsme společně s našimi žáky 9 zemí,
některé opakovaně a to: Francie, Itálie, Španělsko, Turecko, Polsko,
Dánsko, Nizozemí, Velká Británie, Německo.
Dalším typem projektů ERASMUS+ jsou projekty zaměřené na výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe celých škol, účast na mezinárodních konferencích, nebo jazykové kurzy pro zvyšování kompetencí učitelů.
I v letošním školním roce jsou v naší škole schváleny dva projekty ERASMUS+, jeden pro žáky, kde na ně čekají partnerské školy
v Dánsku, Španělsku a na Maltě a druhý pro učitele cizích jazyků,
které čekají výjezdy na jazykové kurzy.
Výuka cizích jazyků je pro naši školu jednou z priorit. V hodinách
cizích jazyků klademe důraz na konverzaci a uplatnění jazykových
dovedností v reálném životě. Studium anglického jazyka je povinné, druhý cizí jazyk si však žáci mohou volit a to z jazyka španělského, německého, ruského a francouzského. V odpoledních hodinách nabízíme našim žákům ještě možnost rozšířit svoji znalost
o 3. cizí jazyk formou nepovinných jazykových kroužků.
Znalosti cizích jazyků jsou pak výhodou našich absolventů, jak studijního oboru cestovní ruch, tak ekonomického lycea či sportovního managementu.
Šárka Rudolfová
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Centrum prevence Mandl
v době nouzového stavu
V průběhu roku jsme vás v jednotlivých článcích postupně seznamovali s tím, jak v Centru prevence Mandl pracujeme s našimi
klienty a kdo se vlastně tím „naším“ klientem může stát. Dozvěděli jste se, v čem nebo jak můžeme být my jako pracovníci klientům služby i občanům Nového Města nad Metují a blízkého okolí
užiteční, s čím dokážeme (zvládneme, umíme) pomoci. Rok 2020
byl jistě pro všechny z nás nezvyklý, složitý, náročný. Zaznělo toho
mnoho, co se týkalo zákazů, příkazů, nejrůznějších opatření. Tak to
zkusíme vzít na konci roku z toho opačného konce. Co se povedlo,
s čím jsme si poradili, s čím jsme byli jako pracovníci v pomáhající
profesi spokojeni. Přesto, že bylo fungování naší služby v rámci
nouzového stavu do určité míry také omezeno, byli jsme dostupní
v běžnou pracovní dobu každý všední den jako obvykle. V době
nejpřísnějších opatření jsme poskytovali služby dálkově (telefonicky, prostřednictvím emailů a facebooku), což se nám osvědčilo
už na jaře. Snad i díky této zkušenosti, ze které jsme mohli čerpat,
jsme si nachystali pro další podobné případy nové pracovní postupy, které jsme v zápětí využili. Právě díky nim jsme mohli začít spolupracovat s novými klienty v době, která nám neumožnila
osobní setkání s těmi, kteří naši pomoc a podporu potřebovali.
Dařila se také spolupráce s návaznými službami. I přes zkrácené
otevírací doby a omezené úřední hodiny kolegové různých služeb
a institucí vycházeli vstříc jednání s klienty, kterým jsme se společnými silami snažili zlepšit jejich tíživou situaci. Ať už se jednalo
o Úřad práce, Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Novém
Městě nebo konkrétní zaměstnavatele klientů. Pomoc přicházela
i v podobě materiální, a to formou potravinových balíčků pro
potřebné rodiny, kde z různých důvodů došlo k poklesu příjmů.
Pomohla sociální služba Péče o duševní zdraví i Oblastní charita
Náchod. Kromě potravin přišla i nabídka v podobě počítače jako
podpora distanční výuky, a to od Intervenčního centra Hradec Králové a dokonce i od občana z Nového Města. Neméně významným
zdrojem pomoci je pro nás nadace Patron dětí, kterou je možné
rovněž oslovit v případě potřeby a finanční podpory rodiny, které
v době koronakrize výrazně poklesl příjem. Jak už jsme nastínili
výše, jsme rádi za zkušenost, že můžou věci fungovat i v době, která je obtížná. Věříme, že to jde hlavně díky vzájemné spolupráci.
Nemusíte na to být sami!
Tým Centra prevence Mandl

spoleČenská ruBrika

Rozloučení se zesnulými
V listopadu 2020 z našich řad odešli

Eva Bartošová, Marie Hanušová, Angela Tomková,
Vlastimil Linhart, Jozef Uhrin, Luboš Doležal,
Věra Horáčková, František Brandejs,
Miroslav Zástěra, František Umlauf, Hana Kholová,
Vlastimil Kovář, Josef Cinádr
Čest jejich památce!

leden 2021
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PLACENÁ INZERCE

Komplexní pohřební služby a převozy zesnulých
na vysoké profesionální úrovni po celé ČR i ze zahraničí
POHŘEBNÍ ÚstaV, pobočka Nové Město nad Metují

JOsEF UNGRÁd

Komenského 50, Nové Město nad Metují
Kancelář: 493 520 267, Po–Pá 8.30–15.00 hod.
Na telefonu: 702 060 711, 778 036 515 Po–Ne 7.00–22.00 hod.,
Převozy zesnulých NONSTOP: tel.: 606 652 140, 722 625 596
e-mail: ps.nove.mesto.nad.metuji@seznam.cz

Příprava na přijímací zkoušky
(5., 7., 9. ročník), doučování českého jazyka.
Začátek přípravy od ledna 2021.
V případě zájmu volejte 704 229 714.

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS

Přistavování kontejnerů
soukromým osobám,
sdružením, firmám
Přeprava suti, odpadu, paliv,
stavebního materiálu apod.
Likvidace odpadu
Zajištění prodeje
palivového dřeva
Vrchoviny 142, Nové Město n. Met.

telefon 733 793 117

www.kontejnerydoprava.cz
Kontejnery.Vrchoviny@seznam.cz
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Žaluzie vnitřní, venkovní, vertikální,
látkové roletky, venkovní rolety,
lamelové dveře, sítě proti hmyzu,
těsnění oken, dveří, markýzy, plisé,
japonské stěny
Vrchoviny 122
Nové Město nad Metují
tel.: 733 309 616
e-mail: mervart.ladislav@quick.cz

Koupím jakékoliv

mince a bankovky,

i celé sbírky. Zdarma ocením dle
aktuálních katalogů. Výkup platných
i neplatných peněz směnárnou.

Jsem členem České numismatické
společnosti. Seriozní jednání.
Petr Bárta, Husovo náměstí 1229
(vedle kostela, v cestovní agentuře)
549 01 Nové Město nad Metují

telefon 491 470 530 nebo 602 107 815
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Přehled oborů pro školní rok 2021/2022

Odborná škola
Nové Město nad Metují

Odborná škola
Broumov

Tříleté učební obory
Cukrář
Kuchař – číšník
Pečovatel

Tříleté učební obory
Kuchař - číšník
Prodavač

Dvouleté učební obory
Rodinka
Pekař
Příprava pro život – praktická škola

Dvouleté učební obory
Pekař

Odborná škola Opočno
Tříleté učební obory
Kuchař – číšník
Květinář – aranžér
Opravář zemědělských strojů
Prodavač

Autoopravář
Zámečník - údržbář
Pečovatel

Dny otevřených dveří:
Aktuálně: návštěvu školy si můžete domluvit
telefonicky nebo emailem
Po zlepšení epidemické situace: 22.01.2021 (14:00 - 18:00 hod.)

www.skolynome.cz

vaše

KDYŽ JE
NAKUPOVÁNÍ

radost

nákupy
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OBCHOD DOHAJAN
WWW.DOHAJAN.CZ
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telefon: 724 329 768
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Komenského 1203, Náchod
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