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Zima se loučí, jaro klepe na dveře
První březnové dny se zdálo, jako by jaro letos přišlo předčasně. Ačkoliv následovalo ochlazení, neváhali členové
facebookové skupiny Mystery of Nové Město nad Metují se svými fotoaparáty zachytit probouzející se přírodu.
Jiří Švanda

Předjaří u ztichlé školy (Markéta Mrázková, 11 let)

První náznaky jara (Jana Šefcová)

Kostel sv. Jana Křtitele ve Slavoňově (Petr Mareš)

Sněženka hledí na východočeské moře (Anežka Hlavatá)

Bartelmusova vila na Rezku (Markéta Tomanová)

Jez u Metuje v Krčíně (Jarmila Valterová)
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Zpráva vedení města o stavu
Nového Města nad Metují v roce 2020
Vážené zastupitelky a zastupitelé, vážení
občané Nového Města nad Metují, stalo se
již tradicí, že Vám v tomto období každoročně předkládáme Zprávu o stavu našeho
města za uplynulý rok. Dovolte nám, abychom tak učinili i letos a seznámili Vás se
Zprávou o stavu našeho města za rok 2020.
V pořadí již sedmou zprávou předkládáme
souhrn toho nejvýznamnějšího, co se v Novém Městě nad Metují událo, včetně uvedení plánů do let budoucích. Rok 2020 byl
rokem, který velkou měrou poznamenala
pandemie Covid-19. Rádi bychom v úvodu
poděkovali všem obyvatelům našeho města, kteří se v jarní vlně zapojili do dobrovolnických činností, ať to bylo šití roušek,
výroba komponentů pro štíty nebo zajišťování nákupů lidem v karanténě a seniorům.
V neposlední řadě chceme také poděkovat
pracovníkům v sociálních službách, především v Městském středisku sociálních služeb OÁZA a v pečovatelské službě, neboť
jim pandemie komplikovala a nadále komplikuje výkon práce nejvíce.
Majetek a hospodaření města
Město Nové Město nad Metují disponuje
majetkem v souhrnné hodnotě 1 miliardy korun. Nezanedbatelnou část tvoří 285
městských bytů, které jsou průběžně renovovány a modernizovány. V roce 2020 město prodalo pozemky v hodnotě 1,5 milionu
korun a zakoupilo pozemky, a to včetně
navazujících staveb (zejména 1. splátka za
bývalý hotel Metuj), v hodnotě 5,1 milionu
korun.
V loňském roce hospodařilo město s příjmy
ve výši 250,7 milionů korun. Výdaje činily
242,1 milionů korun. Hospodaření města
tak skončilo přebytkem ve výši 8,6 milionů
korun. Na rozdílu mezi plánovaným a skutečným schodkem hospodaření se podílely
vyšší příjmy města proti upravenému rozpočtu (přibližně 13,5 mil.), úspory a přesuny
u některých investičních a neinvestičních
akcí Odboru rozvoje města a Technických
služeb do roku 2021 (přibližně 33,6 mil.),
běžné úspory rozpočtu, nečerpané rezervy
a poskytnuté dotační částky, které nebyly
do rozpočtu zahrnuty.
Nad rámec dotace na výkon státní správy
a školství ve výši 17 milionů korun, jednorázového kompenzačního bonusu ve výši
11,7 milionů korun a dotací určených příspěvkovým organizacím ve výši 21,2 miliony
korun, obdrželo město investiční a neinvestiční dotace v částce 21,2 miliony korun.
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Investiční akce
Prostřednictvím Odboru majetku města
bylo v loňském roce proinvestováno 46,5
milionů korun, z toho dotace činily 14 milionů korun. Kromě menších výdajů, které
byly spojeny se zvelebováním města a přípravou budoucích projektů, zrealizováno
bylo také více jak 50 akcí, z nichž nejvýznamnějšími jsou: stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská, včetně
veřejného osvětlení, stavební úpravy v ul.
Na Zadomí, zpevněná komunikace mezi
novými bytovými domy v lokalitě „Rychta“,
vč. veřejného osvětlení, rekonstrukce živičného krytu v Rezecké ulici, oprava opěrné zdi u č. p. 361 v ul. Nádražní, místo pro
přecházení u Benziny včetně chodníku na
Kaštánky, I. etapa obnovy veřejného osvětlení v ulici Na Kopci, rekonstrukce půdních
prostor, včetně bezbariérového přístupu
v Základní škole Komenského, vodní nádrž
Vrchoviny, I. etapa rekonstrukce střechy na
„staré škole“ v Krčíně, včetně statického
zabezpečení štítové zdi.
Dále byla dokončena druhá etapa revitalizace zahrady Domu dětí a mládeže a dokončena rekonstrukce terasy u bytového
domu č. p. 44 – 47 v ulici T. G. Masaryka.
Byla dokončena poslední V. etapa modernizace počítačové sítě v Základní škole
Malecí, kde rovněž proběhla výměna technologie pro ohřev teplé užitkové vody pro
školní kuchyni. V MŠ Rašínova se realizovala rekonstrukce běžeckého oválu. V Domě
s pečovatelskou službou byla dokončena
II. etapa rekonstrukce bytových jednotek
a v Základní umělecké škole na Husově
náměstí došlo ke kompletní výměně střešního ateliérového okna. V bytovém domě
č. p. 371, v ulici Nádražní, došlo k výměně
oken. Tento objekt byl posledním bytovým
domem, kde ještě k výměně nedošlo. Dále
probíhá v bytových domech postupná výměna plynových spotřebičů a dalšího vybavení. Na Pavlátově louce došlo k výměně
zdroje teplé užitkové vody a proběhla zde
modernizace kuchyně, včetně opravy gastro zařízení.
V roce 2020 dále došlo k zakoupení bývalého hotelu Metuj, včetně navazujících budov
a pozemků, a to za celkovou kupní cenu
ve výši 14,9 milionů korun. Byla uhrazena
první splátka ve výši 5 milionů korun. Dále
došlo takřka k úplnému majetkoprávnímu
narovnání pozemků cizích vlastníků v ulici
Chlístovské za účelem sjednocení vlastnictví stavby místní komunikace a jednotlivých silničních pozemků v části obce Spy

v Novém Městě nad Metují. Dále došlo ke
vzájemnému majetkoprávnímu narovnání
několika pozemků pod chodníky a zelení ve
vlastnictví Královéhradeckého kraje za pozemky pod silnicemi v majetku města Nové
Město nad Metují. V současné době probíhají práce na Aktualizaci strategického plánu do roku 2030 a protipovodňovém informačním systému města (městský rozhlas).
Před schválením je „Urbanisticko-architektonická studie areálu kasáren“ a připravuje
se vyhlášení otevřené architektonické soutěže na novou podobu Kina 70, které by se
mělo stát multifunkčním zařízením nejen
pro promítání filmů, ale i pro koncerty a divadelní představení.
Územní plánování
Bylo dokončeno vyhodnocení veřejného
projednání změny č. 1 územního plánu
a upravený návrh této změny byl předložen
Zastupitelstvu města, které změnu č. 1 dne
25. 6. 2020 vydalo. Tato změna nabyla účinnosti dne 26. 8. 2020 a obsahovala především požadavky, které se objevily v průběhu dlouhého pořizování nového územního
plánu a z procesních důvodů do něho již
nešly zařadit. Úplné znění územního plánu
po této změně č. 1 je zveřejněno ke stažení
na webových stránkách města.
V květnu 2020 bylo zahájeno projednávání
zadání změny „Regulačního plánu Rychta“
s cílem provést drobné korekce bez vlivu
na nastavenou urbanistickou koncepci. Na
základě projednání byl návrh tohoto zadání
upraven a předložen Zastupitelstvu města,
které však dne 25. 6. 2020 vyslovilo nesouhlas s tímto návrhem a požadovalo do něj
zakomponovat rozvolnění regulace objektu Kina 70. Následně tedy Odbor výstavby
a regionálního rozvoje připravil nové zadání změny regulačního plánu, které bylo
projednáno v srpnu 2020. Následně bylo
toto nové zadání drobně upraveno na
základě projednání a předloženo Zastupitelstvu města, které jej dne 17. 9. 2020
odsouhlasilo. Na začátku roku 2021 byla
zahájena spolupráce na tvorbě samotného
návrhu změny regulačního plánu s Ing. arch.
Pavlem Zadrobílkem.
V listopadu 2020 byl dokončen návrh zadání změny územního plánu č. 2, který se
následně začal projednávat a byl zveřejněn
k připomínkování veřejnosti. Tato změna
územního plánu obsahuje celou řadu návrhů veřejnosti, dále požadavky na drobné
korekce bez zásadních vlivů na nastavenou
urbanistickou koncepci, požadavek na cel-
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kovou revizi nastavených podmínek využití
jednotlivých funkčních ploch a rovněž požadavek na zapracování základních principů
strategie přizpůsobení se změnám klimatu a zapracování požadavků vyplývajících
ze zpracované Územní studie krajiny ORP
Nové Město nad Metují. Na základě projednání došlo k drobným úpravám tohoto
zadání změny č. 2 a následně byl předložen
Zastupitelstvu města k odsouhlasení. Zastupitelstvo města na základě podnětu Odboru výstavby a regionálního rozvoje dne
14. 5. 2020 odsouhlasilo pořízení změny č. 3
územního plánu zkráceným postupem, řešícím zamezení možnosti vzniku novostavby v místě zaniklého domku zahradníka č. p.
101 v ul. U Špýcharu. V roce 2021 se předpokládá projednání návrhu této změny. V roce
2020 pokračovala řízení o dvou návrzích na
zrušení některých částí územního plánu
u Nejvyššího správního soudu v Brně, který
v závěru roku 2020 vydal rozhodnutí, kterým zrušil jedno z předchozích rozhodnutí
Krajského soudu v Hradci Králové. V současné době se tak jeden z podaných návrhů vrací zpět ke krajskému soudu a u druhého je stále očekáván verdikt Nejvyššího
správního soudu.
Školství, kultura a zájmová činnost
Město je zřizovatelem základních a mateřských škol působících v Novém Městě nad
Metují. K 30. září 2020 navštěvovalo základní školy celkem 1 031 žáků, v mateřských
školách bylo umístěno 285 dětí. Město je
také zřizovatelem základní umělecké školy
a Domu dětí a mládeže Stonožka. Dalšími
organizacemi působícími v oblasti kultury
jsou Městská knihovna, Městské muzeum
a rovněž Městský klub, který zajišťuje pro
občany města kulturní pořady. Stálá finanční podpora je městem poskytována
sportovním klubům, zájmovým organizacím
a kulturním spolkům. Jedním ze základních
hledisek při rozhodování o výši podpory je
samozřejmě veřejná prospěšnost a dlouhodobá práce s mládeží.
Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí bylo v roce 2020 výrazně
ovlivněno koronavirovou pandemií. Řada
akcí musela být zrušena nebo přesunuta.
Z těch, které proběhly, můžeme zmínit Novoměstský ples, Univerzitu třetího věku,
Festival české filmové komedie, Velkou
cenu v olympijsko-athénském šplhu, letní
koncerty na Husově náměstí a Dny evropského dědictví.
Obyvatelstvo
Dle evidence Ministerstva vnitra žilo vloni
v našem městě 9 283 obyvatel, z toho 4 503
mužů a 4 780 žen. Pokračuje trend snižování počtu obyvatel. V loňském roce se podle
našich evidencí narodilo 80 dětí, přistěho-
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valo se 127 osob, odstěhovalo se 170 osob
a zemřelo 122 obyvatel.
Sociální oblast
Nové Město nad Metují je městem, kde systém a rozsah sociální péče patří k nejlepším v kraji. Klientům je v obtížných životních situacích k dispozici sociální výpomoc
a poradenství, asistované hospodaření,
ubytovna a od loňského roku také Taxi pro
seniory, půjčovna kompenzačních pomůcek a Oddělení sociální prevence. Významnou součástí systému je městem provozované Městské středisko sociálních služeb
OÁZA s Domovem pro seniory, stále se rozšiřující pečovatelskou službou, službou Domovinka a odlehčovací službou. Město dále
provozuje Centrum prevence Mandl, které
je službou sociální rehabilitace. Město také
úzce spolupracuje s mnoha dalšími sociálními a navazujícími službami a podílí se na
jejich financování. Začátkem loňského roku
město obdrželo od provozovatelky neregistrovaného sociálního zařízení působícího
v hotelu Metuj oznámení o ukončení činnosti. Tuto krizovou situaci se podařilo ve spolupráci s Královéhradeckým krajem úspěšně
vyřešit a pro více jak šedesát klientů tohoto
zařízení najít náhradní umístění.
Na Odboru sociálních věcí se způsob sociální práce s ohledem na koronavirovou
pandemií významně změnil. Do schránek
a e-mailem byl distribuován ministerský časopis Povzbuzení určený především
seniorům, poskytováno mnohem častěji
bylo jednorázové telefonické poradenství
a i osobní dlouhodobější pomoc především
u seniorů, kteří mají rodiny se vzdálenějším bydlištěm. Byly vydány letáky s nabídkou pomoci, pexeso a křížovky s propagací
Odboru sociálních věcí. Vyřízeno bylo cca
140 průkazů Taxi pro seniory. Nadále byly
plynule zajišťovány všechny agendy jako
veřejné opatrovnictví, kurátor pro dospělé, spolupráce se soudy, činnost sociálně-právní ochrany, agenda parkovacích
průkazů atd. Centrum prevence Mandl vykonávalo nadále svoji činnost v souladu
s vládními nařízeními.
Koronavirová pandemie také výrazně ovlivnila provoz celého Střediska sociálních služeb OÁZA. Centrum denních služeb Domovinka bylo uzavřeno na více než 3 měsíce.
Odlehčovací služba a Domov pro seniory
v nepřetržitém provozu se na jedné straně
potýkaly s izolací klientů odtržených od
jejich blízkých a na druhé straně s nákazou Covid-19, kterou prodělalo 29 klientů
a 29 zaměstnanců. Bohužel 4 klienti nákaze bezprostředně podlehli. Dobrou zprávou však je, že na začátku února proběhla
v OÁZE již druhá vakcinace, což přispěje ke
zlepšení situace a větší možnosti návštěv
klientů jejich rodinami.

Úklid a údržba města
Pořádek ve městě je jednou z velmi sledovaných oblastí. Snahou vedení města bylo,
je a bude, zajistit v rámci rozumných finančních nákladů co nejlepší a nejefektivnější činnost Technických služeb. Technické služby jsou organizační složkou města
a hospodaří s ročním rozpočtem 23 milionů
korun. V roce 2020 zaměstnávaly 29 stálých
zaměstnanců, 2 pracovníky delegované
úřadem práce a 11 sezónních brigádníků,
převážně studentů. Hlavní náplň práce
tvoří úklid města, údržba městské zeleně,
chodníků, komunikací a dopravního značení, opravy a nátěry odpadkových košů
a laviček, opravy vybavení dětských hřišť, pomoc při akcích pořádaných městem, údržba
veřejného osvětlení a městského rozhlasu.
Bezpečnost ve městě
Víme, že žijeme v jednom z nejklidnějších
a nejbezpečnějších měst regionu. Úsilí
Městské policie v Novém Městě nad Metují a její spolupráce s Policií ČR směřují
k tomu, aby to bylo pravdou i v budoucích
letech. Město v současné době zaměstnává
9 strážníků, včetně velitele, a zajišťuje nepřetržitou hlídkovou službu. Tento početní stav je nejmenší možný pro zachování
nepřetržitého režimu. Strážníci společně
s policisty spolupracovali u 272 událostí. Samotná spolupráce obou policií je při
pravidelných poradách s vedením města
hodnocena jako naprosto bezproblémová a velmi přínosná. Samostatně strážníci
řešili 810 přestupků, které se nejčastěji týkaly oblasti dopravy, majetku, znečišťování
veřejného prostranství, kouření na autobusových zastávkách a opatření v souvislosti
s pandemií Covid-19. Celkem naše Městská
policie řešila v loňském roce 2 105 událostí.
Další neméně důležitou oblastí bezpečnosti je činnost hasičů a záchranné zdravotní
služby. Součinnost těchto složek s našimi
strážníky je rovněž bezproblémová. S hasiči
Městská policie spolupracovala u 152 událostí a se záchrannou zdravotní službou
u 84 událostí. Některé tyto události byly
velmi složité, ale vždy byl zásah ze strany
všech zasahujících veden kvalitně a profesionálně.
Vážené zastupitelky a zastupitelé,
vážení občané Nového Města nad Metují,
závěrem této zprávy bychom chtěli poděkovat všem občanům města, všem zastupitelům, zaměstnancům města i městem
zřizovaných organizací, členům spolků
a neziskových organizací, kteří svojí každodenní prací, aktivitou a dobrovolnou činností přispívají k tomu, že Nové Město nad
Metují je příjemným místem pro život.
Za vedení města Nové Město nad Metují:
Petr Hable, starosta
Ing. Libor Hovorka, místostarosta
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Zprávy z radnice
Do uzávěrky dubnového čísla Novoměstského zpravodaje proběhla dvě zasedání
Rady města Nové Město nad Metují (dále
jen RM).
Rada města č. 59
Zasedání RM proběhlo dne 22. února 2021
za převážné účasti všech sedmi radních
(část radních připojena on-line). Program
jednání obsahoval 25 bodů a jednání trvalo
od 13.00 do 19.20 hodin. Jednalo se o tzv.
koncepční zasedání RM, které bylo konkrétně zaměřené na problematiku pojistných
smluv města a na městský nemovitý majetek.
Řešení komplexní problematiky pojistných
smluv
RM zde projednávala problematiku pojištění majetku města a rovněž pojistné smlouvy příspěvkových organizací. RM projednala
navržený postup pro zpracování pojistně technické části zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku Komplexní pojištění města a jeho příspěvkových organizací.
RM v této souvislosti schválila Smlouvu se
společností RENOMIA, a. s., Brno, za nabídkovou cenu 30.800 Kč.
Dále RM schválila Smlouvu se společností
OK GROUP, a. s., Brno - Královo Pole, za nabídkovou cenu 3.000 Kč.
RM uložila všem ředitelům PO, v rámci součinnosti při přípravě a realizaci zakázky na
komplexní pojištění majetku města, předložit po vyzvání veškeré potřebné podklady
týkající se jednotlivých pojistných produktů a zároveň neuzavírat nové smluvní vztahy, které by znemožnily uzavření jednotné
pojistné smlouvy pro všechny subjekty
s platností ode dne 01.01.2022.
Výše nájemného v městských bytech v porovnání s okolními městy obdobné velikosti
RM byla seznámena s aktuálním stavem
nájemného v městských bytech a s nájmy
v okolních městech obdobné velikosti. RM
požádala Finanční výbor Zastupitelstva
města Nové Město nad Metují o projednání
problematiky nájemného v městských bytech.
Jak zastavit pokračující zastarávání nemovitostí v majetku města
Na základě požadavku vedení města předložilo Oddělení správy nemovitostí návrhy
řešení pokračujícího zastarávání nemovitostí v majetku města Nové Město nad Metují. Radní diskutovali o současném stavu
městským bytových domů, možnosti jejich
zateplení, rekonstrukce koupelen, výměny stoupaček atp. Toto téma bude dalším
bodem předloženým k jednání Finančního
výboru.
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Jak dál s podílem města na budově Tiskárny Knopp, s. r. o., U Lípy 926, Nové Město
nad Metují
U tohoto bodu radní diskutovali problematiku budovy v ulici U Lípy, která je z 1/3 ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují
a 2/3 budovy jsou ve vlastnictví Tiskárny
Knopp, s. r. o. RM byla seznámena s finanční spoluúčastí města na rekonstrukcích
v roce 2020 a jednala o možnosti prodeje
své části vlastnického podílu budovy Tiskárně Knopp, s. r. o.
Různé
» RM schválila s platností ode dne
01.03.2021 aktualizaci Pravidel 1/2021/PR
města Nové Město nad Metují pro zadávání
zakázek malého rozsahu a uložila ředitelům příspěvkových organizací s platností
ode dne 01.03.2021 provést aktualizaci zásad pro zadávání zakázek malého rozsahu.
» RM schválila prominutí nájemného společnosti Centrum Najáda, s. r. o., ode dne
01.03.2021. Důvodem je dlouhodobé uzavření jejich provozu související s nařízeními
vlády ČR.
» RM schválila nominaci Spolku pro záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého na
cenu za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém
kraji, významný počin a dlouhodobý přínos
památkové péči v Královéhradeckém kraji
za naše město.
» RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nové Město nad Metují
na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou mezi městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem,
na období ode dne 07.03.2021 do 11.12.2021
ve výši 30.108 Kč.
» RM byla seznámena s vysvětlením k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
por. Bc. Davidem Kultem z Policie ČR, Dopravní inspektorát Náchod, v otázce přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
» RM diskutovala problematiku kontejnerových stání v lokalitě nad restaurací Stop
a u bytových domů Březinky. Tato lokalita
byla vyhodnocena jako nedostačující co do
počtu odpadových nádob a v této souvislosti RM uložila Oddělení životního prostředí navýšit počet nádob pro tříděný odpad
v lokalitě Březinky. Dále RM uložila Odboru
majetku města (Oddělení rozvoje města)
prověřit možnosti vybudování kontejnerového stání v zeleni u parkoviště „Nad Stopem“ v části navazující na stezku vedoucí
k parku u MSSS Oáza. RM uložila Odboru
majetku města (Oddělení rozvoje města)
zajistit obnovu vodorovného dopravního
značení u kontejnerového stanoviště „Nad
Stopem“ a doplnění vodorovného dopravního značení před zadní brankou k [osobní
údaj odstraněn].

Rada města č. 60
Zasedání RM proběhlo dne 8. března 2021
za účasti sedmi radních (část připojena online). Program RM obsahoval 43 bodů a jednání trvalo od 13.00 do 17.14 hodin.
Školství, kultura a sport:
RM vzala na vědomí Výroční zprávu za rok
2020 těchto organizací: Městské muzeum
Nové Město nad Metují, Městská knihovna
Nové Město nad Metují, MSSS OÁZA. Dále
vzala na vědomí zprávy o hospodaření:
ZŠ Komenského, ZŠ Malecí, ZŠ a MŠ Krčín,
MŠ Rašínova, MŠ Na Františku, ZUŠ Bedřicha Smetany, DDM Stonožka. Následně RM
schválila účetní uzávěrky všech těchto organizací.
RM nesouhlasila s využitím výjimky ze „Zásad příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krčín pro zadávání zakázek malého rozsahu“ - naléhavá potřeba,
při nákupu spotřebičů do školní kuchyně.
RM uložila starostovi jednat s ředitelkou
školy ZŠ a MŠ Krčín o dalším postupu ve
věci rekonstrukce kuchyně školní jídelny
ZŠ a MŠ Krčín.
RM neschválila poskytnutí části dotace
z rozpočtu města na rok 2021 Sportovnímu
centru Nové Město nad Metují, z. s., ve výši
50 tis. Kč. Dotace Sportovnímu centru Nové
Město nad Metují, z. s., bude řešena až po
projednání ve Sportovní komisi.
RM projednala žádost Sportovního klubu
Nové Město nad Metují, z. s., o poskytnutí
spoluúčasti na realizaci projektu „Nové zastřešení tribuny a některých dalších úprav
v areálu SK“ v letech 2022 a 2023. RM nedoporučuje ZM souhlasit s poskytnutím
spoluúčasti Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z. s., na realizaci projektu
„Nové zastřešení tribuny a některých dalších úprav v areálu SK“ vzhledem k omezeným finančním možnostem města. RM
ukládá místostarostovi zařadit otázku budoucnosti areálu Sportovního klubu Nové
Město nad Metují, z. s., a jeho případnou
modernizaci do nejbližšího jednání koncepční RM.
Majetkoprávní úkony
RM uložila Oddělení majetku města zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku,
za účelem sportovního využití, umístění
a údržby umístěných sportovních zařízení,
volnočasových a jiných prvků, hřišť a staveb, vybudovaných Sportovním klubem
Nové Město nad Metují, a dále za účelem
údržby zatravněných oplocených a volných
neoplocených ploch, to vše na vlastní náklady vypůjčitele, tyto pozemky v k. ú. Nové
Město nad Metují: stp. č. 2436 o výměře 69
m2, p. p. č. 570/12 o výměře 3 780 m2, p. p. č.
570/13 o výměře 630 m2 a část p. p. č. 2307
o výměře 4000 m2, a to dle návrhu uve-
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deném v upravené příloze tohoto bodu,
za těchto podmínek: 1) výpůjčka na dobu
neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou,
2) údržba bude prováděna na vlastní náklady vypůjčitele; 3) využívání vybudovaných sportovišť bude umožněno i občanům
města, kteří nejsou členy SK; 4) vypůjčitel
musí veškerá umístěná zařízení udržovat
funkční v řádném stavu a provádět pravidelnou kontrolu jejich stavu, včetně oprav,
po celou dobu trvání smluvního vztahu;
5) o stavu pozemků, umístěných zařízení
a prvků bude vyhotoven předávací protokol, 6) práva, povinnosti a závazky nepřecházejí na eventuálního právního nástupce
smluvních stran.
Rozvoj
RM souhlasila se stavbou optické sítě
v trase v lokalitě ulic Husova, Československé armády, Dukelská na p. p. č. 368/7, 368/2,
652/1, 2220, 2228, 2227, 2219, 2218, 2226,
2075/3, 2217, 2225, 2224, 2215, 2223, 2222,
723/2, 733/9, 722/2, 722/6, 723/3, 722/8, 730,
k. ú. Nové Město nad Metují, které jsou ve
vlastnictví města a v chodníkovém tělese na
p. p. č. 2075/1, k. ú. Nové Město nad Metují.
RM schválila smlouvu o právu provést stav-

bu optické sítě s názvem „Kabelizace optickou sítí MALECÍ II“ na pozemcích p. č. 439/1,
2063, 446/10, 2064/2, 619/12, 619/10, 619/20,
619/14, 619/22, 624/8, 638/1, 619/13, 619/17,
617/3, 619/9, 617/2, 617/1, 597/3 v k. ú. Nové
Město nad Metují mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou GOLDWARE, s. r. o., T. G.
Masaryka 64, Nové Město nad Metují.
RM schválila zadávací dokumentaci na akci
„Malá vodní nádrž Spy“ a souhlasila s vyhlášením této veřejné zakázky.
RM schválila zadávací dokumentaci na akci
„Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul.
Sokolská, Nové Město nad Metují“ a souhlasí s vyhlášením této veřejné zakázky.
RM nesouhlasila se záměrem vybudování nového oplocení na p. p. č. 649/3
v k. ú. Nové Město nad Metují v provedení z betonových neperforovaných tvárnic
o výšce do 2 m, na které bylo podáno Ohlášení stavebních úprav na stavebním úřadě spoluvlastníky pozemku p. p. č. 649/3
v k. ú. Nové Město nad Metují p. [osobní údaj
odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn].
Důvodem nesouhlasu města je nevhodnost navrženého řešení oplocení formou
stavebně neprůhledné konstrukce, která

vizuálně nepřípustně ohraničuje veřejný
a soukromý prostor.
Různé
RM vzala na vědomí Zápis č. 2/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 17.02.2021
a návrh na obsazení 4 míst v Domově pro
seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém
Městě nad Metují.
RM vzala na vědomí Zprávu o plánovaných
a provedených kontrolách a auditech vč.
dalších činností na úseku kontroly a interního auditu v roce 2020.
RM projednala zápis z 1. jednání Osadního
výboru Vrchoviny konaného dne 25.02.2021
od 18.00 hodin před hasičskou zbrojnicí ve
Vrchovinách.
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.
(EK)

Pojďme společně uklidit naše město
Stejně jako v předchozích letech se i letos naše město připojí k celorepublikové akci „Ukliďme svět“,
která se koná v sobotu 24. dubna 2021 od 9.00 h do 12.00 h.
Zapojte se s námi do této akce a pojďte uklidit různá místa našeho města. Uvítáme jednotlivce, ale také skupiny dobrovolníků
s návrhy na konkrétní místa úklidu. Jako základní stanoviště úklidu byla stanovena sokolovna v Novém Městě nad Metují.
Pokud si vyberete pro váš úklid jinou lokalitu v našem městě, rádi bychom vás požádali
o sdělení této informace na tel. čísle 737 237 230 nebo e-mailem: prokyskova@novemestonm.cz.
Tato zpráva je důležitá pro zajištění dodání pytlů na odpadky a také pro zajištění odvozu sesbíraného odpadu.
V případě zpřísnění protiepidemiologických opatření vládou ČR bude tato akce zrušena.
Pro aktuální informace proto sledujte Facebook a webové stránky Nového Města nad Metují
nebo hlášení městského rozhlasu.
Případné dotazy vám zodpoví Věra Prokýšková na telefonu: 737 237 230 nebo
na e-mailu: prokyskova@novemestonm.cz.

Jakým jiným způsobem mohou lidé
v hmotné nouzi získat respirátory
Přinášíme informace pro občany v hmotné nouzi, kteří mají možnost žádat o poskytnutí respirátorů.
Lze žádat finanční podporu na jejich nákup v rámci MOP COVID-19 na Úřadu práce ČR (500 Kč na osobu na měsíc).
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc spojenou s COVID-19 lze vyplnit online a její vyplnění je jednoduché.
Žádost můžete vyplnit elektronicky zde:
www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-mimoradna-udalost-spojena-s-covid-19
Pokud jste pěstoun nebo zaměstnanec ZDVOP (Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc),
lze žádat o poskytnutí respirátorů Krajský úřad.
(EK)

duben 2021
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Tak trochu jiné testování v Centru prevence Mandl
Stejně jako minulý měsíc, i v dubnu vám přinášíme ochutnávku
z jedné oblasti naší práce, kterou je základní sociální poradenství.
V podobě informačního kvízu přinášíme další téma.
Každá otázka má jedinou možnou správnou odpověď. Zkuste vyzkoušet své znalosti a na konci si můžete ověřit správnou odpověď.
1) Zaměstnavatel nebo stát mi neplatí zdravotní a sociální pojištění:
a) zdravotní i sociální pojištění si musí platit každý sám
b) kdo chce ať platí, ale nemusí
c) sociální p. člověk platit nemusí, ale ztrácí nárok na některé
sociální dávky (např. nemocenská, mateřská)
2) Když má člověk z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu sníženou schopnost pracovního uplatnění:
a) musí se často evidovat na Úřadu práce
b) může podat žádost o uznání osoby jako zdravotně
znevýhodněné na Okresní správu sociálního zabezpečení
c) má to v životě těžké

3) Když zdraví neumožňuje člověku získat nebo udržet si zaměstnání:
a) dotyčný se zřejmě málo snaží
b) daný člověk za život vyzkouší spoustu různých zaměstnání
c) dotyčný může požádat o invalidní důchod na Okresní správě
sociálního zabezpečení
4) Pro získání příspěvku na péči o osobu blízkou:
a) nemusí mít pečující žádný příbuzenský vztah s osobou v péči
b) musí být pečující rodinným příslušníkem
c) musí být pečující osoba profesionálně vyškolená
5) Při žádosti o příspěvek na živobytí může být životní minimum
žadatele zvýšeno:
a) o dietní stravování (např. diabetická dieta, celiakie,
laktózová intolerance, strava v těhotenství a kojení)
b) pokud žadatel úředníka přesvědčí, že má větší výdaje
než ostatní žadatelé
c) nezvyšuje ho nic, minimum je jen jedno
správné odpovědi: 1)c, 2)b, 3)c, 4)a, 5)a
Tým Centra prevence Mandl

Aplikace „V OBRAZE“ od února v novém hávu
Mobilní aplikace „V OBRAZE“ vám přináší přehled aktualit z webu
našeho města (a dalších obcí). Tento pomocník pro každého, kdo
chce zůstat stále informovaný o dění ve městě a okolí, má od února nový design i funkce. Aplikace získala modernější a atraktivnější vzhled i logo, změnilo se uspořádání ovládacích prvků směrem
k intuitivnějšímu a jednoduššímu ovládání. Hlavní nabídka aplikace se přesunula do spodní části obrazovky, změnilo se filtrování
aktualit. Nová funkce Komunikace obsahuje online formulář pro
pohodlné hlášení závad přímo z vašeho mobilního telefonu.
Základem zůstaly aktuální informace z webu města. Po stažení aplikace do svého mobilu můžete sledovat (a nechat si na mobil zasílat upozornění na nové příspěvky) zprávy z města, obsah úřední
desky, kalendář akcí, fotogalerii.
Věříme, že aktualizace a nový vzhled aplikace vás potěší a přispěje
k vaší lepší informovanosti o dění v našem městě.
Lucie Kunteová

Zápis dětí k povinné školní docházce
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou vzhledem k mimořádným opatřením v distanční podobě.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit v termínu od 01.04. do 30.04.2021 následujícími způsoby:
» do datové schránky školy,
» e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
» poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
» osobním podáním ve škole.
Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.
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městská policie nové město nad metují
Městská policie Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156
Sledované období: 10.02.2021 – 10.03.2021
V tomto období MP řešila celkem 124 událostí. Dopravních přestupků bylo 59, ostatní přestupky byly zaznamenány ve 4 případech
a PČR jsme předávali jedno důvodné podezření ze spáchání trestného činu. V měsíci únoru automatický radar provedl kontrolní
měření u 54 212 vozidel. Ve 187 případech bylo zjištěno překročení
nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení
správnímu orgánu.
V souvislosti s přestupky bych rád apeloval na všechny občany, kteří venčí na veřejných prostranstvích své pejsky, aby po nich uklízeli
exkrementy. V současné době jsem obdržel celou řadu stížností od
občanů na tento nešvar. Pokud nezodpovědný chovatel po svém
pejskovi exkrement neuklidí, dopustí se přestupku, za který mu
strážník může přímo na místě udělit pokutu až do výše 10 000 Kč.
Jelikož je pro všechny ostatní občany značně obtěžující a nepříjemné, když si do takové nadílky šlápnou, nebudeme s udělením sankce v horní hranici sazby příliš váhat.
Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
10.02.2021 v 15.45 hodin vyjela MP na žádost PČR do ulice Malecí,
kde se měl v jednom z domů nacházet agresivní mladík. Strážníci na
místě mladíka nalezli a vzhledem k tomu, že jeho chování vykazovalo známky toho, že je pod vlivem návykové látky, navíc stoupala
i jeho agresivita, byl mladík za použití donucovacích prostředků
zpacifikován a převezen do Oblastní nemocnice v Náchodě.
11.02.2021 v 10.30 hodin došlo ke srážce dvou nákladních tahačů
na tzv. křižovatce u Papežů v Krčíně. Nehoda se naštěstí obešla bez
zranění, ale došlo k úplnému zablokování křižovatky, což způsobilo
v celé lokalitě dopravní chaos. Strážníkům společně s policisty se
rychle podařilo uvolnit jeden jízdní pruh a doprava mohla být řízena
kyvadlově, což bylo zapotřebí po dobu dalších dvou hodin do doby,
než došlo k odtažení nepojízdného kamionu. Úplně bez zajímavosti
není, že nehodu zavinil turecký řidič kamionu, se kterým byla velmi
těžká komunikace, neboť nemluvil žádným světovým jazykem. Pro
tyto případy jsou strážníci vybaveni tabulkami se základními frázemi alespoň pro základní komunikaci, mimo jiné i v turečtině.
14.02.2021 v 19.32 hodin hlídka MP vykonávala pravidelné měření
rychlosti, tentokrát ve střední části ulice Náchodské. V radarové
síti uvázl řidič, jemuž byla v úseku, kde je povolena max. rychlost
50 km/h, naměřena rychlost 104 km/h. Hlídka MP jej ihned zastavila
a jeho přestupek byl předán do správního řízení, neboť mu reálně hrozí ztráta řidičského průkazu. V letošním roce se zatím jedná
o smutného rekordmana.
20.02.2021 v 17.32 hodin MP přijala oznámení o opilci, který se na
Husově náměstí choval zcela nepřístojně, obtěžoval a dle oznamovatele dokonce v sedě na lavičce močil. Hlídka na místě muži naměřila 2,90 promile alkoholu v dechu a okamžitě jej převezla do
Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.
02.03.2021 ve 12.09 hodin MP přijala oznámení o dopravní nehodě
nákladního vozidla u Městce, které havarovalo na nepřehledném
místě a doslova mu hrozilo převrácení. Strážníci místo zabezpečili
a spolupracovali s odbornou firmou na vyproštění vozidla. V místě
byla po dobu dvou hodin usměrňována doprava.
04.03.2021 ve 14.30 hodin bylo MP i PČR oznámeno, že uprostřed
silnice v ul. Kasárenské sedí muž. Na místě bylo zjištěno, že se jedná
o namol opilého mladíka, ve kterém byl rozpoznám velmi problémový občan, který v první polovině loňského roku soustavně porušoval veřejný pořádek. Tentokrát ovšem nebyl schopen pohybu,
a proto mu byla přivolána záchranná služba, která jej pod dohledem
policie převezla do Oblastní nemocnice v Náchodě. Abych předešel
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opětovnému porušování veřejného pořádku jako v loňském roce,
ihned jsem vstoupil do jednání s jeho rodinou a podařilo se, po
jeho propuštění z nemocnice v Náchodě, ihned vyjednat místo ve
specializovaném zařízení v Havlíčkově Brodě, kam bylo ovšem nutné zajistit jeho převoz. Proto byl kontaktován pan starosta s žádostí
o povolení cesty. Pan starosta žádosti MP vyhověl a tento občan byl
do Havlíčkova Brodu transportován MP.
09.03.2021 byla MP kontaktována s žádostí o pomoc, která spočívala v oznámení, že starší paní půjčila nemalou částku peněz a dotyčný se neměl k vrácení. Celý případ byl ihned předán PČR, která
v této souvislosti prošetřuje několik podobných oznámení. Vzhledem
k probíhajícímu vyšetřování nemohu být příliš konkrétní, ale apeluji
na všechny občany, aby peníze nikomu nepůjčovali a nenechávali si
v bytech vyšší částky peněz. Nedoporučuji to, ale pokud již peníze
někomu půjčit chcete, tak buďte maximálně obezřetní.
V průběhu uplynulého období se stále potýkáme s nekonečným
bojem s pandemií. Naše MP se snaží pomáhat všude tam, kde je
zapotřebí. Na fotografii můžete vidět strážníka v plné zbroji, který
asistoval Armádě ČR při dobrovolném testování občanů. Pouze upozorňuji, že pod černým šátkem, který obsahuje speciální roušku, má
ještě respirátor.
Na další fotografii můžete vidět spolupráci s místní jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují, která je vždy velmi
profesionální. Touto cestou si tedy dovoluji poděkovat všem našim
hasičům za výbornou dlouholetou spolupráci.
Miloš Kratěna, vrchní strážník
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sčítání lidu, domů a bytů 2021
Od 27. března 2021 do 11. května 2021 má
každý možnost sečíst se on-line, a to prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na stránce www.scitani.cz/csu/
scitani2021 nebo v mobilní aplikaci.
Pokud se nemůžete nebo nechcete sečíst
on-line, můžete od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit listinný
formulář.
Formulář získáte spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš
příchod před vaším domem.

Formulář a obálku si také můžete vyzvednout na kontaktním místě
České pošty. Pro Nové Město nad Metují je to kontaktní místo České pošty Nové Město nad Metují 1 na adrese: náměstí Republiky
6, Nové Město nad Metují. Vyplněný formulář odevzdáte v obálce
nejpozději do 11. května 2021 na poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu
a její doručení je zdarma.
Další informace získáte na telefonních číslech: 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 304 050 (zpoplatněná bílá linka) nebo
e-mailem na adrese: dotazy@scitani.cz.
Dagmar Kavanová, vedoucí Oddělení vnitřních věcí

poděkování Městské knihovně
Jménem místní skupiny Českého červeného kříže bych rád poděkoval Městské knihovně Nové Město nad Metují. Ta se souhlasem
Rady města Nové Město nad Metují ve středu 17. března 2021 nám
předala AED (automatický externí defibrilátor) pro použití na našich zdravotnických dozorech při veřejných a sportovních akcích
v našem městě. AED byl umístěn v chodbě Městské knihovny. Takovéto zařízení v našem městě má Městská policie a naše jednotka
hasičů, kteří jsou napojeni přímo na dispečink Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a za dobu 5 let mají přes
60 zásahů s tímto zařízením.
Poděkování patří vedení knihovny, Radě města a všem, kteří pomáhají našim občanům.
Bc. Petr FANTA, předseda MS ČČK Nové Město nad Metují
Foto: Michal Fanta

inFormační centrum

Informační centrum stále nabízí své služby
V březnu jsme zahájili prodej respirátorů třídy KN95 za 9 Kč / kus.
Zájem o ně je s ohledem na probíhající pandemii velký, a proto
jsme rozšířili rovněž provozní dobu našeho výdejního okénka. Otevřeno máme nyní v pondělí od 9:00 do 12:30 hod., ve středu od
12:30 do 16:00 hod. a v pátek od 9:00 do 12:30 hod. Jakmile to epidemiologická situace dovolí, budeme pro vás mít opět otevřeno
sedm dní v týdnu. Samozřejmě nadále platí, že vám v rámci výše

uvedené otvírací doby vydáme i zboží z naší nabídky, kterou naleznete na webu www.infocentrum-nmnm.cz. Objednat ho lze na tel.
731 627 741 nebo e-mailu: info@muzeum-nmnm.cz.
Děkujeme, že váš zájem o naše služby neutuchá. Snažíme se vám
to oplácet dodržováním hygienických předpisů i přípravou novinek na letní sezónu. Přejeme vám pevné zdraví.
Andrea Kecová & Jiří Švanda

lesní oborou k dřevěnému kostelíku
Desetikilometrová (pěší) nebo pětikilometrová (pěší + autobus)
trasa pro milovníky přírody a církevních památek
Od informačního centra pokračujeme podél kostela až k výjezdu
z náměstí. Zde po žluté turistické značce scházíme dolů k mostu.
Za ním se nachází turistický rozcestník. Vydáme se silnicí po žluté
značce. Mineme dopravní ceduli s názvem města a odbočíme vpravo na vedlejší cestu. Po 500 metrech přicházíme k první obůrce
s divokými prasaty a voliérami s ptactvem. Nacházíme se na naučné stezce s interaktivními prvky. Jdeme dále po žluté značce
k další oboře, tentokrát s jelenem, laněmi a krocany. Nedaleko odsud mineme Lesníkovu studánku, odpočívadlo s možností opéct si
špekáčky, a Mertovu díru. Lesní cesta nás dovede až do Slavoňova,
kde si prohlédneme kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí.
Pro cestu zpátky zvolíme buď autobus, nebo modrou turistickou
značku. Ta nás přes vesnici Blažkov a les dovede až k bývalým láz-
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ním Rezek. Zde se léčil i zakladatel Sokola dr. Miroslav Tyrš a spisovatel Jan Neruda. Hned vedle stojí kaple sv. Barbory. Pokračujeme dále po modré značce z kopce. Cesta nás dovede do Rezecké
ulice, kterou dojdeme až k mostu. Přejdeme po něm řeku a stále
po modré stoupáme až nahoru na náměstí.
délka trasy: 9 km (okruh), 4,5 km (při využití autobusu pro cestu
tam nebo zpátky, spoj vám zjistíme v IC nebo na tel. 491 472 119)
poznámka: Ideální jako nordic walking procházka nebo výlet s rodinou. Zpevněná cesta, mírné stoupání (cesta tam), klesání (cesta zpátky). V IC je k dostání Quest Obůrka Klopotov s úkoly, které
mohou děti plnit po cestě a následně si v infocentru vyzvednou
odměnu. Tento výlet pochází z propagačního materiálu Aktivní senior, který je zdarma k dispozici v informačním centru a online na
www.infocentrum-nmnm.cz.
Text: Andrea Kecová, Jiří Švanda

Novoměstský zpravodaj

hasiči nové město nad metují
Výjezdy jednotky, tel.: 491 471 150 nebo tísňové volání 150
Únor 2020
2. února – 01.15 h. - požár sazí v komíně, Provodov-Šonov.
3. února – 16.33 h. - transport pacienta do vozu ZZS,
Nové Město n. Met., ul. Smetanova.
7. února – 08.06 h. - odstranění stromů z komunikace,
Nové Město n. Met. (směr Peklo).
7. února – 08.25 h. - požár sazí v komíně, Vrchoviny.
7. února – 14.39 h. - požár sazí v komíně, Slavoňov.
10. února – 08.38 h. - záchrana osoby za pomoci
automatizovaného externího defibrilátoru, Běstviny.
10. února – 14.46 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met.,
ul. Zborovská.
11. února – 06.10 h. - dopravní nehoda osobního automobilu
a autobusu, Nové Město n. Met. (směr Spy).
12. února – 16.14 h. - strom nakloněný nad komunikací,
Nové Město n. Met. (směr Peklo).
18. února – 10.00 h. - otevření bytu, Nové Město n. Met.,
ul. Nádražní.
25. února – 15.16 h. - dopravní nehoda dvou os. automobilů,
Nové Město n. Met., ul. Komenského.

28. února – 16.16 h. - transport pacienta do vozu ZZS,
Nové Město n. Met., ul. Malecí.

Požár sazí v komíně, Provodov-Šonov, foto: Michal Fanta

Uzavírka silnice Žižkovo náměstí – Černčice
Od pondělí 12. dubna 2021 budou zahájeny stavební práce na stavbě „ II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují rekonstrukce vozovky“.
K dopravním omezením dojde v ulicích Černčická, Žižkovo náměstí a Husitská. Silnice bude uzavřena od odbočky na Žižkově náměstí k ZŠ
Krčín až po obec Černčice. Případné rozdělení prací na jednotlivé etapy rozhodne dodavatel.
Předpokládané zahájení stavebních prací (uzavírka komunikace) je pondělí 12. dubna 2021 a předpokládané ukončení stavebních prací je
naplánováno na neděli 17. října 2021.
Investorem stavby je Královéhradecký kraj a dodavatelem stavby je Eurovia CS, a. s., závod Čechy východ, Hradec Králové
Děkujeme za pochopení a trpělivost při omezení spojeném s prováděním výše uvedené stavby a věříme, že zrealizovaná stavba přispěje
k lepšímu řešení dopravní situace v této části města.
(EK)

Oprava a uzavírka kruhového objezdu

V termínu od pondělí 12. dubna 2021 do pátku 23. dubna 2021 dojde k úplné uzavírce kruhového objezdu u hasičské zbrojnice. Důvodem
je oprava středové části kruhového objezdu, kde dle informací Ředitelství silnic a dálnic dojde k použití jiného stavebního řešení, aby
nedocházelo k jeho častému poškozování.
(EK)

Aktuální informace k uzavírce silnice II/285 Jaroměř – Rychnovek

V termínu 29. 3. 2021 až 19. 9. 2021 bude úplně uzavřena část silnice II/285 z Jaromírovy ulice v Jaroměři po obec Rychnovek z důvodu
celkové opravy této silnice, včetně mostu přes řeku Úpu. Uzavírka mezi Jaroměří a Rychnovkem bude z dopravního hlediska rozdělena na
dvě větší fáze. Od 29. 3. 2021 do 13. 6. 2021 pojedou autobusy od Nového Města nad Metují až do zastávky Rychnovek po své pravidelné
trase, odtud budou pokračovat přes Brdce se zastávkou Jaroměř, Josefov, Korunní Hradby a dále pojedou do zastávky Jaroměř, Husova
(dnešní Tanex), kde se nejprve otočí na okružní křižovatce a poté budou pokračovat dále po své trase. Při této fázi dojde k vynechání
zastávky Jaroměř, pod náměstím (dnešní aut. st.). Počet spojů se nemění, časová odchylka od současného jízdního řádu bude do 5 minut. V opačném směru pojedou autobusy z Jaroměře od železniční stanice přes centrum (Husova – Tanex), na okružní křižovatce se otočí
a pojedou po objízdné trase přes Korunní Hradby a Brdce. Důvodem této posloupnosti zastávek je zachování směrů odjezdových hran dle
zažitých zvyklostí, to znamená, aby autobus směr Rychnovek nejel z opačné strany, než jsou cestující zvyklí.
Od 14. 6. 2021 do 19. 9. 2021 už nebudou moci autobusy projet přes Brdce, proto dojde v tomto období k doobjednání vlaků. Vlakové spoje,
které budou spojovat Rychnovek s Českou Skalicí a Jaroměří, jsou uvedeny v příloze. K nim bude v pracovní dny vedena vybranými spoji
nová linka 339 v trase Rychnovek – Velká Jesenice – Městec (přestup směr Nové Město nad Metují) – Slavětín nad Metují (přestup směr
Hradec Králové) – Bohuslavice nad Metují – Černčice – Vršovka. O víkendu bude dopravu zajišťovat linka IREDO 330 v trase Nové Město
nad Metují – Městec – Velká Jesenice – Rychnovek a odklonem přes Říkov – Svinišťany – Dolany a Čáslavky do Jaroměře ve stávajícím
rozsahu. Z Nového Města nad Metují budou autobusy vyjíždět dřív, z Jaroměře budou odjíždět ve svůj pravidelný čas odjezdu a do Nového
Města nad Metují přijedou opožděny. Objízdné trasy pro automobilovou dopravu budou vedeny přes Českou Skalici a Slavětín nad Metují.
(EK)

duben 2021
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Pro děti

Tipy ke čtení
Jaromír Slušný: Nejkrásnější řecké báje
a pověsti
Klasické řecké báje, sepsané pro mladé čtenáře.

Libor Adam a kol.: Bob a Bobek
Na návštěvě
Komiks pro nejmenší čtenáře.

Pro dospělé
Sharon J. Bolton: Už teď jsi mrtvá
Napínavý detektivní román.

Ladislava Horová: Nejlepší kůň je táta
Milé, vtipné příhody jedné rodiny.
Scott Pratt: Nevinný klient
Krimi-thriller z právního prostředí.

LOVCI PEREL
ČTENÍ JAKO ZÁBAVA
Tváří v tvář otázce vzdělání a gramotnosti dětí přicházíme
se zábavnou hrou, která motivuje ke čtení, objevování
příběhů a prožívání dobrodružství. Lovci perel jsou nyní
již osvědčený projekt umožňující jednoduše a srozumitelně
vést malé čtenáře k objevování knížek, odhalování tajemství
porozumění textu a rozšiřování obzorů.
CO TO JE?
Jedná se o celoroční projekt pro děti, který lze realizovat
v městských, obecních i místních knihovnách a jenž motivuje
k četbě knížek, učí pracovat s textem a informacemi,
především je však atraktivním trávením volného času
a zábavou pro děti.
JAKÉ KNIHY MÁM NA VÝBĚR?
Ve výběru knih dostáváte velké možnosti. Naleznete zde
celkem 3 349 knih - perlorodek. Knihu ke čtení si můžete
zvolit podle různých hledisek - podle názvu knihy, autora,
vašeho věku, zájmů, či shodné oblíbenosti u ostatních čtenářů.
V záznamu každé knihy naleznete nakladatelství, rok vydání,
krátkou anotaci, počet stran a věkové určení knihy.
Více informací najdete na stránkách

www.lovciperel.cz
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Tipy ke čtení
Jozef Banáš: Kód 1
Mysteriózní román. Volně navazuje
na Kód 9.

Simon Winchester: Profesor a šílenec
Neuvěřitelná historie vzniku Oxfordského
slovníku angličtiny.
Tereza Brdečková: Ten okamžik
- Můj osmašedesátý
Pětadvacet příběhů známých i neznámých lidí
- vzpomínek na zlomový rok.
Michael Kerrigan: Enigma: Jak pomohlo
prolomení kódu
vyhrát druhou světovou válku
Naučná literatura, obsahuje 180 fotografií.
Michail Gorbačov: Vzpomínky a zamyšlení:
můj život
Životopisná kniha o životě prezidenta i dalších lidí
v Rusku.

Výdejní okénka
Prozatím bezkontaktně.
Platí po dobu uzavření knihovny.
každé pondělí 9 - 11 a 14 - 17
každou středu 9 - 11 a 14 - 17
každý pátek 9 - 11
Jak postupovat při objednávání knih
- máte k využití dvě možnosti:
A. vyberte si sami v našem
on-line katalogu
a zarezervujte si knihy pomocí
volby ZÍSKEJ (MAX. 10 KUSŮ
KNIH), kontaktujte knihovnu,
domluvte si předání

B. kontaktujte knihovnu,
sdělte nám svoje požadavky
(STRUČNĚ, MAXIMÁLNĚ
10 KUSŮ KNIH),
domluvte si předání

PROSÍME, OBJEDNÁVEJTE VŽDY MINIMÁLNĚ DEN DOPŘEDU!!!
Pokud dostanete výzvu k vyzvednutí rezervace,
je také nutné domluvit si termín předání!!
KONTAKTY PRO OBJEDNÁNÍ:
emailem: smrcova@knihovnanm.cz
steparova@knihovnanm.cz
telefonicky: 702 132 510 a 606 040 751
(volejte v pracovní dny od 7 do 12 hodin)

Novoměstský zpravodaj
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TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ 2020

PŘERUŠENO

pokračování dle uvolnění opatření vlády

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ 2021

PŘIHLÁŠKY
OD 1. 3. 2021

podpoř svoje kino
a
sleduj filmy on-line

konání od září 2021

WWW.MESTSKYKLUB.CZ

Novoměstská dIvadelní sebranka
vyzývá k jarnímu úklidu!
Drazí čtenáři, diváci, příznivci ochotnického divadla.
Stále delší dny bez živého hraní nás nutí přemýšlet, jak být s vámi v kontaktu. A jak už to u divadla bývá,
inspirace číhá všude. Inspirací pro drobnou akci s názvem
„VEM PYTEL NA PROCHÁZKU“ nám byl jarní úklid.
a o co jde?
Jde o jarní výzvu, která je určena úplně každému, kdo si sem tam, nebo každý den, zajde na procházku.
„veM pytel Na procháZku“
Až půjdete na procházku, vezměte s sebou pytel na odpadky a posbírejte všechny odpadky,
které potkáte. vyfoťte pytel na procházce.
Sdílejte na Facebooku a v příspěvku označte NODIVSE ve tvaru: „přijímám jarní výzvu NodIvse!“
Pokud nemáte Facebook, můžete fotografii zaslat na náš e-mail: nodivse@gmail.com s předmětem „Přijímám jarní výzvu NODIVSE!“ Pozvěte k výzvě své přátele.
pytel (autor fotografie), který zažije na procházce největší dobrodružství,
bude odměněn NodIvse dárkem.
Vyvrcholení této výzvy proběhne v sobotu 24. dubna ve spolupráci s celým městem.
Naše město se připojí k dobrovolné akci „Ukliďme svět“ pod názvem „Pojďme společně uklidit naše
město“, kdy jednotlivci, ale i skupiny dobrovolníků budou moci uklízet různá místa našeho města
dle vlastního výběru. Odvoz odpadků následně zajistí Technické služby Nového Města nad Metují.
Více informací k akci se dozvíte z plakátku na zadní straně tohoto
zpravodaje nebo na webových stránkách města a Facebooku.
těšíme se na vaši účast a vaše příspěvky!
duben 2021
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NoFi – rozhovor - Irena a Jaroslav Rybáčkovi
Dovolte, abych Vás představil čtenářům Novoměstského zpravodaje. Přes 20 let jste učiteli v ZUŠ B. Smetany v Novém Městě nad
Metují. Vyučujete žáky hře na housle, violu, violoncello, komorní a orchestrální hru. Kromě vedení smyčcového orchestru Archi
con Brio jste především hybnou silou Novoměstské filharmonie
při Městském klubu v Novém Městě nad Metují, kde působíte jako
manažeři, dramaturgové, umělecká vedoucí a dirigent. Veškeré své
dovednosti se snažíte předávat dětem, což je obdivuhodné. Máte
za sebou veliké množství krásných koncertů a vítězství na tuzemských i mezinárodních soutěžích.

současnými a bývalými žáky ZUŠ Nové Město nad Metují a okolí,
kteří je inspirují k jejich dalšímu hudebnímu růstu.
Jak vůbec poznám, že se moje dítě může naučit hrát na nějaký hudební nástroj?
Za běžných okolností bychom vám odpověděli takto: Berte děti
s sebou často na koncerty, ptejte se svého dítěte, který nástroj
se mu zvukově líbí. Potom kdykoliv navštivte ZUŠ, projděte se po
chodbě, nasávejte atmosféru školy, vnímejte tóny linoucí se ze
tříd, nebojte se zaťukat na dveře třídy, poproste učitele o pomoc
a přijďte k zápisu. Za současné situace ovšem radíme toto: Se svými dětmi často poslouchejte hudbu v médiích, sledujte hudební videa a ptejte se svého dítěte, na který nástroj by rádo hrálo.
Potom kdykoliv zkontaktujte vedení ZUŠ nebo poproste o pomoc
konkrétního pedagoga vybraného nástroje, domluvte si s ním
např. online schůzku a nechte si osobně poradit. Kontakty na pedagogy ZUŠ najdete na www.zusnovemesto.cz.

(Irena a Jaroslav Rybáčkovi při předání Ceny Festivalu F. L. Věka
2019 za neobyčejný přínos regionu v oblasti kultury, foto: Jan Ježdík, 2019)
Můžete prozradit recept na to, jak vyprodat na koncert Nofi cca
500 vstupenek v místní sokolovně za 15 minut?
Recept neznáme, ale jsme publiku velmi vděční za jejich přízeň,
která nás vždy mile překvapuje a na druhou stranu zavazuje ke
kvalitně odvedené práci.
Jak velký sál jste schopni zaplnit?
Pro nejpočetnější publikum jsme hráli v Kongresovém sále v Praze,
kde byl pořádán koncert k poctě navržení Sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu míru. Bylo zde cca 2 500 posluchačů. Tato
rekordní čísla většinou mají v oblibě především novináři. Dobře
se tím totiž prezentuje v médiích úspěšnost proběhlé akce. Tyto
koncerty však potom musí být nazvučené, aby lidé slyšeli, s promítacími plátny, aby byli vidět účinkující, všude mikrofony, kabely,
kameramani, osvětlovači, organizátoři pobíhající s vysílačkami…
Posluchačům, kteří si chtějí opravdu soustředěně vychutnat hudbu a ponořit se do ní doporučujeme spíše navštěvovat koncerty
s přirozenou atmosférou a akustikou. Nejvíce se nám osvědčily
sály s kapacitou okolo 300-500 míst.
Těleso doplňujete převážně žáky ze ZUŠ Nové Město nad Metují.
Možnost hrát u vás je pro ně obrovskou motivaci. Kolik je těm nejmladším?
Nejmladším hráčům je teprve 11 let. Jsou to úžasné, inteligentní
a velmi talentované děti, které milují hudbu. Některé hrají na hudební nástroj teprve 4 roky. Je obdivuhodné, co všechno dokáží
ve svém útlém věku zahrát díky skvělému vedení svých pedagogů
v ZUŠ, dále vzorné podpoře svých rodičů a především jejich vztahu
k hudbě a aktivnímu přístupu k cvičení na hudební nástroj.
Jak to, že tak náročné skladby dokáží ty děti zahrát?
Začátečníkům se v Nofi velmi věnujeme. Cvičí orchestrální party se
svými učiteli, vedoucími sekcí, uměleckou vedoucí a dirigentem. Je
pro ně velikým přínosem, že se v Nofi mohou setkat s vynikajícími
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(„Budoucí dorost Nofi“, ZUŠ B. Smetany, foto: Irena Rybáčková,
2018)
V kolika letech začít?
Většina dětí začne hrát na hudební nástroj v 1. třídě ZŠ, ale je možné začít i dřív, nebo naopak později.
Každé dítě je originál a je dobré k němu přistupovat individuálně.
Někdo zvládne hrát na housličky již ve třech letech, vyvíjí se výborně, je to tzv. zázračné dítě, má úspěchy na soutěžích, ale pak
přijde puberta a tam se to láme. Buď u hry na nástroj zůstane
z vlastního zájmu, bez postrkování rodiči a začne se hudbě věnovat samo za sebe, nebo toto extrémně talentované dítě ze dne na
den skončí, prostě si najde jiné priority. Někdo naopak začne hrát
na nástroj až v 10 letech z vlastního zájmu a velmi rychle se vypracuje a hraje potom celý život. Bůh ví, co je správné?!
Má smysl začít se učit na hudební nástroj i v pozdějším věku?
Rozhodně ano, v ZUŠ mohou studovat i dospělí. Hudba obohatí
život člověka jakéhokoliv věku. Jsou v ní obsažené všechny emoce,
nejen ty pozitivní, ale i ty temné, které v sobě máme. Prostřednitvím hudby můžeme poznávat, kdo jsme. Hudba je mezinárodní
řeč, takové emoční esperanto.
Který nástroj byste případně doporučili staršímu začátečníkovi?
Můžete se začít učit hrát amatérsky na kterýkoliv hudební nástroj,
ale pokud je vám třeba 12 let a toužíte hrát co nejrychleji v Nofi,
tak doporučujeme např. kontrabas nebo bicí nástroje. Ale má to
jednu podmínku, budete muset pilně cvičit a projevit cílevědomost a houževnatost! Bez toho to nejde.
Na kterém nejvzdálenějším místě jste s Nofi vystupovali?
Nejdál jsme byli v Lotyšsku a ve Španělsku. Bohužel soutěže
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a koncerty v Africe či Japonsku musíme odmítat. Museli bychom
cestovat letecky, což znamená platit letenku nejenom za hráče, ale
i za každý hudební nástroj, a to je finančně neúnosné. Musíme jezdit jen tam, kam se dostaneme autobusem.
Jak se takové množství lidí a nástrojů koordinovaně přepravuje?
Přeprava je někdy velmi fyzicky i psychicky náročná. Musíte si objednat dvoupatrový autobus s minimální kapacitou 74 míst a velkým zavazadlovým prostorem. Pokud vezete šedesát lidí, a k tomu
má každý hráč své zavazadlo a nástroj, jsme v takovém autobusu
naskládáni jak sardinky.
Kterého úspěchu Nofi na mezinárodních soutěžích si ceníte nejvíce?
Vážíme si samozřejmě všech ocenění, ať již jsou ze soutěží,
z koncertních sálů nebo v podobě potlesku publika. Ale co je pro
nás nejdůležitější a vždy na prvním místě je to, že můžeme s ostatními lidmi sdílet náš vztah k hudbě.
Vzpomenete si na nějakou veselou příhodu z koncertních turné
Nofi?
Ano, ve španělské Murcii se nám na Mezinárodním orchestrálním
festivalu ztratili v davech lidí dva klarinetisté, kteří nesli na koncertní místo tympán. Copak klarinetisté, ti nám až tak moc nechyběli, ale ztratit školní majetek s evidenčním štítkem - to už by byl
problém, tak jsme po nich raději vyhlásili pátrání.
A jak to dopadlo, našli jste je?
Ano. Představte si, že omylem táhli největší tympán za sličnými
hudebnicemi z úplně jiného orchestru. Prostě šli za ladnými pohyby španělských houslistek. (smích)
Že hráč musí trénovat je nám všem jasné. Musí trénovat také dirigent, případně co a jak dělá? Kouzlí před zrcadlem taktovkou?
Pokud by povolání dirigenta mělo spočívat v kouzlení před zrcadlem, mohl by to dělat skoro každý, ale aby to fungovalo na hráče
orchestru a posluchače, chce to velmi poctivou hudební přípravu
a precizní práci… a to něco nadpřirozeného navíc, o čem nejde
hovořit slovy.

(Koncert Novoměstské filharmonie ke 100. výroční založení Československa, sokolovna Nové Město nad Metují, foto: Michal Fanta,
2018)
Na co se mohou Vaši příznivci těšit?
Naši žáci houslí, violy a violoncella v ZUŠ Nové Město nad Metují
se stále mohou těšit na naše přátelské, ale důsledné pedagogické
vedení. A co se týká Nofi, pokud nám to situace dovolí, tak se chystáme provést letní koncerty, z nichž některé jsou plánované i venku, v zámeckých zahradách… atp. Dále pilně pracujeme s Eliškou
Kratěnovou, Miloslavem Vondřejcem a mnoha dalšími na výroční
brožuře Od smyčcového souboru k Novoměstské filharmonii, která
mapuje 60 let novoměstského orchestru. Nofi také ve spolupráci
s naším zřizovatelem MK, MÚ a ZUŠ připravuje hudební dárek ke
společnému 60. výročí Nofi, 75. výročí ZUŠ B. Smetany a 520. výročí
města Nové Město nad Metují. (více na www.nofi.cz )
Velice děkuji za Vaše odpovědi. Přeji pevné zdraví a mnoho dalších
úspěchů.
David Adamský

Putování historií Smíšeného pěveckého sboru Kácov
DÍL III. František Krahulec a Ženský pěvecký sbor
Vzhledem k tomu, že byla kultura na
našem území zasažena druhou světovou válkou a následnými politickými změnami, neexistují od roku 1940
žádné záznamy o činnosti spolku.
Když poté v roce 1956 odešel sbormistr Stanislav Gajzlera, činnost sboru
ustala zcela na dlouhých 22 let. Až
v roce 1978 se pod taktovkou Františka Krahulce uskutečnila první
zkouška: „Původní myšlenku sestavit
smíšený pěvecký sbor se zrealizovat
nepodařilo, protože na první zkoušku se dostavilo 9 žen a pouze 2 muži.” Tohoto roku tedy vznikl
„Ženský pěvecký sbor”, který fungoval až do roku 2000 a celých
23 let ho vedl sbormistr a pedagog František Krahulec.
Přesto, že se Františku Krahulcovi nepodařilo obnovit činnost
smíšeného pěveckého sboru, díky jeho soustavné a pečlivé práci
s Ženským pěveckých sborem se mu podařilo udržet tradici sborového zpěvu v Novém Městě nad Metují. Proto má v historii Kácova
své místo a také éra ženského sborového zpěvu neodmyslitelně
ke Kácovu patří. František Krahulec po celý svůj život jako učitel
a zástupce ředitele na Základní škole v Krčíně výrazně ovlivňo-

duben 2021

val kulturně-společenské dění nejen našeho města, ale i celého
východočeského regionu. Jako uznávaný pedagog vzdělával, vedl
mnohé semináře o výuce hudební výchovy pro své kolegy a za
svou celoživotní práci získal v roce 1970 čestný titul Zasloužilý učitel a o dalších šest let později Veřejné uznání za pracovní výsledky
udělované tehdejším Ministerstvem školství. Sborová činnost byla
však pro Františka Krahulce stěžejním posláním. Za svou kariéru
vedl několikeré sbory, největší úspěchy však dosahoval s Krčínským dětským sborem a Ženským sborem, za ně byl také oceněn
- v roce 1984 Pamětním listem za osobní přínos k rozvoji hudební
kultury ve Východočeském kraji a v roce 1992 získal dokonce nejvyšší sbormistrovské ocenění Unie českých pěveckých sborů, Cenu
Františka Lýska. Na památku pana sbormistra Františka Krahulce byla vydána kniha „František Krahulec, pedagog a sbormistr”
(PaedDr. Dana Ludvíčková), byla uspořádána výstava a konal se
koncert, pěveckých těles, která během svého bohatého života svou
sbormistrovskou činností ovlivnil. Posledním koncertem Ženského
pěveckého sboru bylo vystoupení na festivalu „Hájecké jaro” v Háji
ve Slezsku. Za dobu svého působení uskutečnil celkem 160 koncertů v Čechách i zahraničí. Pan sbormistr vedl sbor celých 23 let
a po jeho úmrtí v roce 2000 činnost sboru na několik měsíců ustala.
Na základě informací sepsaných Mgr. et Bc. Jiřím Bartoňkem
napsala Michaela Mináriková
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Velikonoce v Nováči

29. 3. - 5. 4. 2021

velikonoční stromek
výzva spolkům, klubům a organizacím
stromek/květináč před své sídlo

plakátovací plochy

zdobení komunitou od 29. 3.

výzdoba našich sprejerů

dozdobte plochy papírovými vajíčky

velikonoční stezka
ZŠ Komenského
František - Vrchoviny

vajíčková stezka
Mateřského centra
Na zámečku
Husovo náměstí - Zadomí

www.mestskyklub.cz - FB Kultura Nové Město nad Metují

#velikonocevnovaci
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velikonoční stromky

pomozte ozdobit stromek svému spolku či organizaci
vyfoťte se a sdílejte #velikonocevnovaci

Městský klub

MŠ Na Františku

MC Na zámečku

Informační centrum

sport pro všechny

SPŠ a SOU

Novoměstská filharmonie

NODIVSE

Městský úřad

Volejbalové centrum

U Paďourů

Florbalová škola

Teddyho svět

MŠ Rašínova

Pěvecký sbor Kácov

Krásné velikonoce všem
duben 2021
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školy a škol sk á z ařízení
základní škola komenského

Počínající jaro na „Komendě” – hry venku, spolupráce s MAS

Čím déle to vše trvá, tím více se hovoří o vlivu uzávěry na vzdělání.
Pochopitelně. Čím dál více se ale ozývají i psychologové a lékaři. Situace kolem distanční výuky má vliv i na psychickou pohodu
a fyzický stav „uzavřených“. Cvičit se dá doma, běhat venku.
K tomu je ovšem třeba chuť a vnitřní kázeň, kterou, zejména menší
děti, nemají. Potřebují vždy nějaký cíl. Proto se řada z nás snaží
zařadit do distanční výuky prvky, které děti ven vytáhnou. Focení,
pozorování živočichů, hledání zajímavých míst apod. Jsou to sice
podněty, které v době zhoršené epidemiologické situace můžeme
těžko někomu nakazovat, ale každý střípek dobrý.
Soňa Novotná s vychovatelkami a pedagogickými asistentkami navíc spustila již 4. díl kvízové hry, tentokrát na téma Velikonoce.
Seznam míst, trasu a kontakt na hodnotitele mají naše děti k dis-

pozici. Do akce se ovšem zapojují žáci nejen naší školy.
Třetí část na téma zimní olympijské hry si vyzkoušelo celkem 76
dětí a rodinných příslušníků. Kromě našich dětí soutěžili i děti
a rodiče především z Krčína. Některé otázky byly obtížné i s internetem, ale to neva. Děti soutěží, hledají a netuší, že cílem hry je
něco úplně jiného než výsledek. A poznámka na závěr – velikonoční hra probíhá v katastru našeho města, není důvod se domnívat,
že cokoliv porušujeme.
Už nyní je jasné, že některé soutěže a akce neproběhnou, i kdyby
nás pustili do školy zítra. Máme však tolik rozdělaných akcí a projektů, že to prostě nemůžeme nechat spát, protože když ne nyní,
projeví se výsledky naší spolupráce a snahy později, třeba v příštím školním roce. Jednou takovou akcí je spolupráce škol s MAS
Pohoda venkova. Ta probíhá již třetí rok a – i kdyby nic jiného –
umožňuje spolupráci škol v oblastech, ve kterých tomu do té doby
tak nebylo. A tak vznikají pracovní listy na různá témata, proběhl
den s technikou na průmyslovce, piškvorky, návštěva anglických
škol, MAS pomohla i s nesoutěžní částí soutěže Zlatý list. Většinou
to byl velký úspěch. A protože máme řadu věcí rozdělaných / za
naší přírodovědnou skupinu se například snažíme obnovit soutěže
v poznávání organismů /, probíhá příprava akcí i nyní, online. Díky
MAS se tak dostaneme k pomůckám, které nám určitě budou velmi
prospěšné při přípravě výše zmíněné soutěže v poznávání rostlin
a živočichů, ale i v běžné výuce. A řekněme si rovnou, že bez této
spolupráce bychom na tyto věci dost těžko dosáhli. Takže děkujeme všem – MAS i milým a obětavým kolegům z ostatních novoměstských škol.
Vašek Nýč

základní umělecká škola bedřicha smetany

Pravidelné okénko

IV. / 21

Vážení čtenáři Novoměstského zpravodaje, vítám vás u čtení dalšího okénka, díky kterému můžete být v kontaktu s naší drahou
školou. Ta je bohužel stále tichá a téměř prázdná. Za dveřmi se
sem tam ozývají hlasy učitelů, kteří na dálku učí své žáky.
Pokračování distanční výuky aneb Jak udělat nutné zlo lepším?
V současné době jistě nepřeháním, když nazývám distanční výuku
nutným zlem. Myslím, že většina žáků, učitelů i rodičů je z této
formy výuky vyčerpaná a třeba až znechucená. Nemá ale cenu stýskat si! Má cenu vytěžit z této situace maximum a udělat maximum
pro to, aby výuka probíhala, a co to možná nejvíce kvalitní. Jak ale
taková kvalitní distanční výuka vypadá? Jaké má distanční výuka
možnosti a prostředky? Jakou zvolit metodiku pro obory a předměty, které jsou z podstaty založené na živém kontaktu?
Tyto a mnoho dalších otázek, týkajících se distanční výuky, provází
učitele naší školy od počátku jejího zavedení. I v jednom z našich
pravidelných okének jsme se již věnovali tomu, jakým způsobem
výuka probíhá. Nyní jsme však o několik měsíců dál a průběh výuky se dost vyvinul. O průběh a kvalitu výuky se v současné době
zajímá umělecká rada školy. Plánuje se realizace průzkumu, který
by zjišťoval průběh a kvalitu distanční výuky u všech učitelů. Dle
výsledků tohoto průzkumu by škola podnikala další kroky k tomu,
aby objektivně reflektovala a zhodnotila výuku a nastavila tak parametry pro případné další pokračování. Je to jeden z kroků, jak
pomoci distanční výuce k tomu, aby nebyla jen oním zlem.
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Nabídka na doplnění/zpestření distanční výuky
Času tráveného u počítačů máme všichni jistě již dost. Nicméně
může přijít deštivý den s náladou na trochu umění. Je stále plno
zajímavých příležitostí na online přenosy nejrůznějších kulturních
akcí a my vám nabízíme místa, která k těmto přenosům umožňují
cestu a také inspirují:
Kultura baby friendly
Veřejná facebooková skupina, která téměř denně zveřejňuje nabídku kulturních akcí pro děti všech věkových kategorií ze všech
oblastí umění. Nabídka je široká díky vzájemnému sdílení uměleckými institucemi. Stačí se přidat do skupiny Kultura baby friendly.
Klub mladých diváků
Facebooková stránka Klubu mladých diváků, který se věnuje zprostředkování divadelních zážitků dětem a mládeži. V současné
době tato stránka mapuje a zveřejňuje nabídku profesionálních
divadel, která si taktéž nachází cestu k divákům pomocí online
světa. V nabídce jsou nejen divadelní představení živě či ze záznamu, ale také interaktivní projekty, hry či semináře k divadelním
představením.
Dubnové přání
Drazí čtenáři, za celý kolektiv vám přeji příjemné jarní dny, hodně
zdraví a hodně důvodů k úsměvu!
Lucie Kotěrová

Novoměstský zpravodaj

základní škola a mateřská škola krčín

Z domácností jsou laboratoře a z žáků výzkumníci
Už to je více jak rok, co žijeme společně
s koronavirem. Matně si vzpomínám, jak
jeden kolega říkal: „Víte, že Jules Verne ve
svých románech všechno předpověděl?
Jen se podívejte: Patnáctiletý kapitán –
splněno, Pět neděl v balónu – splněno,
Dvacet tisíc mil pod mořem – splněno,
Tajuplný ostrov – splněno, Ze Země na
Měsíc – splněno, Dva roky prázdnin – pracujeme na tom…“ Tehdy
jsme mu moc nevěřili. A co se za ten rok změnilo. Učitelé se naučili
pracovat s moderní technikou a ovládat nová zařízení a programy.
Rodiče se mnohde stali rádci, mentory, studenty i přímými účastníky výuky, kteří někdy žasnou, co všechno se ta jejich dítka učí.
A žáci, kteří se nejprve těšili, že konečně je od té školy chvilku pokoj, se naučili větší samostatnosti, zodpovědnosti, ovládat počítač
nejen na hry. Hlavně si uvědomili, že škola je k něčemu dobrá a že
se po ní může i stýskat.

Tak třeba fyzika. V 6. ročníku jsme se seznámili s měřením fyzikálních veličin. To byste nevěřili, jak zajímavé může být určování
takové hmotnosti. Jenom těch různých vah, které slouží pro vážení
těles. Třeba kuchyňské, laboratorní, obchodní, osobní, nákladní
i decimálka se ještě někde objeví. A těch těles, která můžete vážit.
A tak se v domácnostech vážili kostky, penál, taška, mouka, olej,
babičky a dědečkové, rodiče, sourozenci, pes, kočka, želva, morče,
králík, sněhová koule,…, snad ne jenom rybička v akváriu.
Nejlepší bylo určování hustoty látek. To se u toho bavila celá rodina. Někteří napsali i postup, jak pracovali, jeden žák dokonce
natočil z pokusu video a všechny nás mile pobavil. Přikládáme pokus popsaný jedním žákem, můžete podle něj postupovat
i u vás doma. „Nejprve si nashromáždíte různé látky třeba med,
šťávu, cukr, vodu, jar, hřebík, párátko, olej, kostku z lega, kousek
polystyrénu… prostě co vás napadne. Potom si připravíte nějakou
vysokou úzkou nádobu, která je průhledná a může to být láhev
od mléka, vysoká sklenice, úzká váza, ideální je odměrný válec.
Nádobu nakloníte a opatrně po stěně nádoby necháte dovnitř stékat přibližně stejné množství jednotlivých kapalin. Dobré je začít
tekutinami hustšími, jako je med nebo šťáva, a postupně přidávat
řídké kapaliny. Když máme všechny kapaliny uvnitř nádoby, nádobu opatrně postavíme. Počkáme asi dvě minuty. Potom do nádoby opatrně pouštíme tělesa z pevných látek a sledujeme, kam se
ponoří. Některá klesnou až na dno nádoby, jiná se vznáší někde
uprostřed nádoby a některá se dokonce vůbec nepotopí.“ Pak už
jen vzít sešit, zapsat a zdokumentovat. Na řadu přišla i krystalizace, difuze, měření objemu. Fyzika tedy nezůstává jen teoretickým
oborem, ale fyzikální laboratoř je celý svět kolem nás a o tom se
naši žáci přesvědčují i v distanční výuce. A o to jde.
Mgr. Vladimír Vít a žáci 6. ročníků

duben 2021

Básníci ze 4. třídy

Ve 4. třídě si žáci pohráli s veršem a rýmem. Zima byla letos inspirativní, proto během měsíce ledna vznikla celá básnická sbírka. Aby to zas mladí básníci neměli tak jednoduché, ve své básni
měli za úkol použít minimálně šest z následujících slov: sníh, saně,
kopec, čepice, lákat, padat, radovat. Pak už jenom vlastní nadpis,
jméno autora (byl i jeden autor, který použil pseudonym) a báseň
mohla být zařazena do sbírky. Několik prací nabízíme, jako vzpomínku na letošní zimu.
Žáci 4. třídy
Moje zima
Radim Eichler
Sníh nás velmi láká,
postavíme sněhuláka.
Když jsou bílé pláně,
vezmeme si sáně.
Z kopce to frčí hop, hop, hop,
bílý sníh je velmi vhod.
Padají nám čepice,
radujem se velice.
Sáňkování
Anna Grimová
Zima je, zima je,
každý se raduje.
Padá sníh, padá sníh,
láká nás jet na saních.
Na kopci si nasadíme čepice.
!POZOR! Ať dole nevjedete do silnice!
Sáně z kopce rychle jedou,
nahoru to nedovedou.
Nechtějí se ani hnout,
musíme je vytáhnout.
Zima
Eljáchym Básník
Chumelí se velice,
nasadíme čepice,
Vylákám ven kamarády,
oni taky snížek rádi.
Na kopci pak koulovačka,
sněhuláci možná rvačka.
Radovat se z andělíčků,
jezdit z kopce dlouhou smyčku.
Stále padá, padá sníh,
pojedeme na saních.
Sněží!
Natálie Skálová
Když venku padá sníh,
láká mě to jezdit na saních.
Kluci, holky z ulice,
nasaďte si čepice.
Půjdeme ven sáňkovat,
budeme se radovat.
Na kopci řádíme až do noci,
už nám není pomoci.
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základní škola malecí

Zima očima dětí...

je název fotografické soutěže, která byla vyhlášena projektem Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji. Do soutěže dorazilo celkem
136 fotografií a mezi oceněnými byli i žáci a studenti z našeho
kroužku. Barbora Horáková získala 3. místo, Tereza Roštlapilová
5. místo a Matěj Kufel dostal cenu poroty za nejlepší kompozici
a ztvárnění tématu. Všem gratulujeme a přejeme další povedené
snímky.
Eva Vincencová - fotokroužek ZŠ Malecí

Matěj Kufel, 14 let

Barbora Horáková, 11 let

Tereza Roštlapilová, 16 let

střední průmyslová škola nové město nad metují

O naději

Jsem učitelka a jsem na to hrdá. Učím už třicet let. Čas neměřím na
kalendářní, ale na školní roky. Pracovní den mám neodmyslitelně
spojený se zvukem zvonku. Jen v průběhu maturit je vypnutý a to
jsem ztracená, protože musím neustále sledovat hodinky, abych
něco nepromeškala.
Už rok, teď se jedná o ten kalendářní, jsme na distanční výuce. Pracujeme z „domu“, všichni, učitelé i žáci. Dřív jsem z legrace říkala,
když jsme byli ve škole a žáci měli volno, že je to ideální povolání.
Teď už to říkat nebudu. Neumíte si představit, jak smutné místo
je prázdná škola, nikde nikdo, a to ticho, prostě hrůza. Už to trvá
moc dlouho.
Chybí mi ranní potkávání s kolegyněmi a kolegy ve sborovně.
Chybí mi pozdravy žáků, někdy s úsměvem, někdy bez: „Dobrý den,
paní učitelko, jak se dnes máte?“ I trochu přidrzlé: „ Zdravíčko.“
Chybí mi napovídání, opisování, výmluvy, někdy velmi originální.
Chybí mi to věčné „žvanění“ některých žáků při hodinách. Chybí mi
jejich hlasitý smích.
Chybí mi hlášky typu: „Paní učitelko, vy jste byla včera u kadeřnice?“, „Paní učitelko, mohla byste nám vysvětlit …“ a teď následovala otázka, která naprosto nesouvisela s výukou, tzv. zdržovací.
Chybí mi: „Paní učitelko, vy jste tak hodná, že si tu písemku napíšeme příště?“
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Chybí mi rychlá evakuace z kabinetu, kdy jsem se domnívala, že
propuklo zemětřesení o nebývalé síle, ale ne, to jen ve třídě popadaly židličky, které byly pěkně uklizené na lavicích, když tam vtrhla
trochu živější třída dospělých budoucích maturantů.
Chybí mi kafe s kolegyní v kabinetě o velké přestávce.
Chybí mi…
Chybí mi toho mnoho, věci zásadní, ale i takové ty drobnosti spojené se životem školy. Školy, ve které jsou žáci v lavicích, pobíhají
po chodbách, jsou v tělocvičně, dobývají se do kabinetů s otázkou,
která nepočká. Opravdu, některé otázky skutečně nepočkají, a my
na ně odpovídáme, jak nejlépe umíme.
Slyším ze všech stran, že nadějí na návrat k tomu, co nám koronavirus vzal, je očkování, také jsem se už nechala očkovat. Tak
snad mám naději, že se brzy setkám se všemi, kteří mi teď tak
moc chybí.
Americká spisovatelka Tahereh Mafiová o naději říká: „Naděje. Je
jako kapka medu, jako pole tulipánů, které na jaře rozkvete. Jako
ranní déšť, jako pošeptaný slib, jako bezmračná obloha, jako dokonalá tečka na konci věty.“
Mgr. Eva Cohornová

Novoměstský zpravodaj

střední průmyslová škola nové město nad metují

polytechnické centrum Novoměstska v spŠ
Chcete vědět, co se právě děje v prázdné škole? Popravdě řečeno,
škola zase tak úplně prázdná není. Uvnitř probíhá čilý stavební
ruch. V současné době se do finální fáze stavebních úprav dostala
realizace projektu Polytechnické centrum Novoměstska. V prostorách centra byla dokončena elektroinstalace, pracuje se na nové
podlaze, bude se malovat. Následně do akce nastoupí nábytkářská
firma se svým nábytkem přesně na míru našeho centra. Pak přijdou na řadu technické a elektronické vychytávky. Jakmile to počasí dovolí, dojde i k úpravě venkovní odpočinkové zóny. Zde budou
k dispozici lavičky uprostřed zeleně. Tak šťastnou ruku při výběru
vhodných rostlin a dřevin!

Polytechnické centrum Novoměstska bude sloužit nejen žákům
průmyslovky, ale i novoměstským základním školám, školkám, případně různým spolkům. Prostory tohoto centra jsou bezbariérové, a to včetně přístupu. A zaměření? Základem celého projektu
je umožnit všem zájemcům o přírodní a technické vědy zažít na
vlastní kůži, jak věci fungují, jak lze propojit tradiční řemesla s moderními technologiemi, jak obstát v dnešním světě plném digitálních zařízení a také si uvědomit, že za vším tím je chytrý a zvídavý
člověk.
Mgr. Eva Cohornová

místní akční skupina

Pomáháme i k rozvoji volného času
Subjekt

CZK

Junák Dobruška

105.840

Mateřské centrum Na zámečku

507.885

SDH Deštné v Orlických horách

284.958

SDH Nový Hrádek

284.958

SDH Olešnice v Orlických horách

284.958

A-Rocha Dobré

896.266

CELKEM

2.364.865

klub seniorů dobrá pohoda / okénko pro naše seniory – duben 2021
Vážení a milí senioři, přátelé Klubu seniorů Dobrá pohoda.
Dny ubíhají a naše setkání se stále posunují. Už je to skutečně dlouhá doba. Vzpomínám si, jak nám dětem naše babička
říkala „kdo si počká, ten se dočká“. Věřme tomu!
Využívejte každý pěkný den k vycházce do přírody. Již nás potěší probouzející se příroda - talovíny, sněženky, bledule, keře
a stromy. Pro radost doma si udělejte malý velikonoční koutek. Stačí dvě, tři větvičky do vázičky, do misky si vysejte oseníčko,
ozdobte je obarveným vajíčkem a malým žlutým kuřátkem, vedle položte pomlázku. Když si k tomu upečete dobrý mazanec,
provoní vám celý byt a hned je lepší nálada. Nezapomeňte si zazpívat známou koledu „Hody, hody, doprovody, dejte vejce
malovaný...“. Je báječné těšit se z maličkostí a stačí k tomu jen málo.
Přeji vám všem pěkné velikonoční svátky i další dubnové dny.
Zdraví vás Věra Mimrová

duben 2021
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Co bylo poprvé v Ratibořickém mapovém okruhu?

Městský klub v Novém Městě nad Metují, Sekce fotografů regionu
Náchod, Klub fotografů Nové Město nad Metují spolku Poznávání
a zámek rodiny Bartoň-Dobenín připravují reprízu výstavy vítězných fotografií. Ratibořický mapový okruh je celorepubliková fotografická soutěž, která je pořádána nepřetržitě od roku 1971. Po
roce 1989 i s účastí fotoklubu z Polska.
Členové fotoklubů sestaví před zahájením soutěže kolekci fotografií. Tento soubor dvaceti originálních fotografií (s údaji o autorovi),
adjustovaných na podložce, se nazývá mapa, kterou si zúčastněné
fotokluby dle rozpisu následně zasílají. Ratibořický mapový okruh
je soutěž fotografů jednotlivců a klubů zaměřená na vzájemné poznávání fotografické tvorby. Autoři jsou ve dvou rolích - soutěžící
i hodnotitel - s cílem objektivně hodnotit a bodovat předkláda-

né fotografie. Z hodnocení následně vyplývá umístění fotografií
zúčastněných fotografů a pořadí jednotlivých fotoklubů v soutěži.
Mapy jsou nedílnou součástí při vzdělávání fotografů v klubech,
neboť průběžně, během roku, členové fotoklubu diskutují nad fotografiemi a rozvíjejí tak své obrazové vnímání. Mapa je i vhodnou metodickou pomůckou při diskusích o fotografii, o sdělování, o tvorbě. Slouží k rozvíjení poznání, jaký je možný fotografický
přístup k tématům, která nás obklopují, inspirují činnost autorů,
vnáší podněty k zamyšlení. Pravidelnou desetiměsíční činnost
v klubech (od září do června následujícího roku) završí výstava vítězných fotografií. Závěrečné vyhodnocení 49. ročníku RMO a výstava se konaly v Galerii Městského úřadu v Červeném Kostelci.
Plánovaný termín 5. září 2020 byl ohrožen, protože situace s pandemií covid–19 nebyla zcela zažehnána. Mapový okruh se musel
poprvé za dobu svého konání dokončit elektronicky.
Také poprvé v historii Ratibořického mapového okruhu se ocenila
tři první místa. Zdeněk Pachovský z Fotoklubu Freeland Žďár nad
Sázavou získal dvě první místa za snímky „Co chceš“ a „Jako z pohádky“, současně první místo získal Pavel Musil za snímek „Lofoty
pláž Uttaklev“ z Fotoklubu Broumov, který zároveň získal cenu Oldřicha Jenky sen. za nejlepší krajinářskou fotografii. Putovní pohár
RMO získal vítězný Fotoklub KMF Brno, druhý v pořadí byl Fotoklub
KPF Tišnov a třetí Fotoklub ALFA Pardubice z devatenácti zúčastněných fotoklubů. Fotoklub Nové Město n. M. obsadil jedenácté místo. Pokud opatření proti pandemii zmírní, bude v termínu
2.–29. 4. 2021 vždy o víkendech, přístupná v Galerii Za Pokladnou
zámku rodiny Bartoň-Dobenín v Novém Městě nad Metují repríza
výstavy vítězných fotografií 49. ročníku RMO.
Rudolf Němeček

Kladské pomezí připravilo nové marketingové aktivity
na podporu aktérů v cestovním ruchu
Loňský rok přinesl mnoho změn a výzev, na které musíme neustále
pružně reagovat. Cestovní ruch v současné době zažívá největší
propad za posledních 20 let. V důsledku dlouhodobých vládních
opatření proti šíření nemoci covid-19, se toto odvětví stalo jedním z nejvíce postižených. Z tohoto důvodu připravila obecně
prospěšná společnost Kladské pomezí nové marketingové aktivity
na podporu ubytovatelů a členů Svazu cestovního ruchu Kladské
pomezí, čímž chce napomoci k restartu a oživení cestovního ruchu
v destinaci.
První novinkou je nabídka prezentace v inovovaném on-line katalogu ubytování, a to zcela zdarma pro všechny ubytovatele z našeho regionu. Umístěn bude na webových stránkách www.kladskepomezi.cz s možností tisku a selekce dle jednotlivých oblastí. Tuto
ucelenou nabídku ubytovacích zařízení jistě uvítají i potenciální
návštěvníci, kteří najdou vše přehledně na jednom místě, bez zbytečného složitého hledání.
Stále více si uvědomujeme, že klíčovou roli v propagaci turistických cílů hrají sociální sítě. Proto chceme naši prezentaci nejen
nadále rozvíjet, ale rádi bychom její obsah ještě více zatraktivnili.
Pro naše partnery ze soukromého sektoru jsme připravili novou
možnost propagace prostřednictvím autentických příběhů míst či
osob, které jsou s danými místy spjaty. Vznikne tak velmi zajímavá,
námi placená, obsahová série příspěvků, která přispěje k dalšímu
zviditelnění regionu.
Již v minulosti jsme zaznamenali velký úspěch v poskytování zvýhodněných balíčků služeb pro naše partnery ze soukromého sek-
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toru. Na základě dobrých zkušeností jsme se rozhodli tuto nabídku rozšířit a vytvořit zcela novou také pro naše členy z řad měst
a obcí. Jedná se o ucelenou nabídku marketingových aktivit, zahrnující inzerci v tištěných materiálech, prezentaci na webu i na
sociálních sítích. Najdete ji na našich webových stránkách, případně nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@kladskepomezi.cz a požádat o její zaslání.
Pevně věříme, že společnými silami nastalou situaci zvládneme
překonat. Z dosud došlých dat o návštěvnosti v loňském roce
evidujeme průměrný pokles o 26,5 % v porovnání s rokem 2019.
Některé turistické cíle zaznamenaly dokonce navýšení počtu návštěvníků. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo otevřeno jen několik
měsíců v roce, je to více než dobrý výsledek.
Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností

Novoměstský zpravodaj

Rozhovor – Luděk Hojný
Luděk Hojný, dědeček, sborový zpěvák, nožíř na odpočinku, předseda
Spolku za záchranu kaple sv. Jana
Nepomuckého
Pan Hojný je sympatický bělovlasý
muž z Podskalí, s plnovousem svatého Mikuláše, který svou dobrosrdečností a vřelostí získává přátele
napříč generacemi a své nadšení pro
dobrou věc mezi nimi šíří s přirozenou samozřejmostí. Díky jeho poctivému úsilí a podpoře rodiny a přátel
budeme moci i v budoucnu obdivovat podskalácký poklad - kapli
svatého Jana Nepomuckého.
Jak se stane, že si dva starší manželé pořídí na důchod kapličku?
Jaký k ní máte vztah?
O kapli se v podstatě starali manželčiny rodiče manželka pak od
malička, takže vztah je to letitý. Na kapli máme i mnoho krásných
vzpomínek - na rodáky z Podskalí, na moudré kněze, kteří tu sloužili mše svaté - a my jsme jednoduše převzali rodinnou štafetu.
To se může kostel objevit v nabídce realitní kanceláře? Od koho
jste vlastně kapli koupili?
Kapli jsme koupili od manželů, kteří bydleli v Praze, paní byla původem dokonce z Etiopie, proto ji měla tehdy v nabídce realitní
kancelář. Samotné koupi však předcházel nezbytný proces, který
zajistil, abychom vyhověli zákonům České republiky. Museli jsme
založit spolek a do něho sehnat stejné nadšence, kteří s námi budou sdílet společnou myšlenku, což se podařilo. V roce 2018 jsme
tedy založili spolek a ve stejném roce jsme mohli také od manželů
kapli koupit.
Už jen samotné pořízení kaple muselo být velmi nákladným krokem. Kam až se vyšplhala konečná částka? Jak se shánějí finanční prostředky na tak rozsáhlý projekt? Opravdu na to stačí starší
manželský pár sám?
Částka to pro nás byla poměrně vysoká, navíc jsme vedle budovy
samostatně odkoupili za stejnou částku mobiliář kaple. Bez podpory rodiny a přátel bychom se do toho nikdy nemohli pustit - samotný manželský pár na to určitě nestačí. Zde je nutno poděkovat
všem drobným dárcům a sponzorům za jejich finanční dary. Mezi
ně patří i sbor Kácov, který nás svou sbírkou na donio.cz podporuje.
I když vše dobře dopadlo, kaple konečně zmizela z nabídky realitní kanceláře a jejími novými vlastníky jste se stali Vy, pro Vás to
znamenalo veliký závazek, neboť technický stav budovy a části jejího vybavení byl značně neutěšený. Můžete nám přiblížit, jakými
opravami si již kaple prošla a jaké ji ještě čekají?
Již proběhla oprava střechy - výměna prasklých šablon na střeše,
kterou jsme v podstatě dělali se synem sami. V loňském roce jsme
natřeli všechny klempířské prvky střechy a v blízké době budeme
muset vyměnit dožilé šindelové krytiny nad oběma zákristiemi,
aby do nich nezačalo zatékat, protože šindele jsou již v havarijním
stavu. Dále nás čeká odvlhčení celého objektu s následnou sanací
vnitřních omítek. Nakonec bychom moc rádi opravili fasádu a natřeli rámy oken.
Je to spíše starost, nebo vám svatostánek přináší i radosti?
Bez starostí by nikdy nebyly radosti. Takové starosti dovedou
úžasně stmelit kolektiv lidí. Vždyť kapli bude zanedlouho už 300
let, přitom ji stavěli pouhé dva roky - začali v roce 1736 a v roce
1738 už stála, a to má metr široké stěny.
Zmínili jsme se o mobiliáři, jehož součástí jsou mimo jiné i tři oltáře. Určitě o nich víte spoustu zajímavostí - která by nám neměla
uniknout?

duben 2021

Se splacením mobiliáře nám velice pomohlo město Nové Město
nad Metují, které přispělo částkou 150 000 Kč. Oltáře jsou celkem
tři a jsou vrcholným řezbářským dílem baroka. Velice zajímavé je
vyřezávané antipendium na hlavním oltáři s motivem svržení těla
svatého Jana Nepomuckého z Karlova mostu, za povšimnutí stojí
také obraz svatého Jana Nepomuckého na hlavním oltáři i celá výzdoba hlavního oltáře - vize nebe, vše zde je ozdobeno poměrně
velkými sochami andělů.
Mnoho „Novoměšťáků” bude určitě zajímat, zda je kaple (kostelík)
ještě stále živým církevním místem - konají se zde nějaké obřady?
Kaple je skutečně živým církevním místem, dokud nám to covid
umožnil, vždy se tu v květnu konaly poutě ke svatému Janu Nepomuckému, které bychom i v letošním roce rádi uskutečnili. Pokud
nám to epidemiologická situace dovolí, měly by se tu v polovině
května uskutečnit tři poutní mše svaté tak, jak tomu vždy bývalo
zvykem. V loňském roce nám to poprvé covid překazil, protože kapacita kaple nedostačovala hygienickým limitům a zájmu lidí, kteří
poutě navštěvují.
Smíšený pěvecký sbor Kácov Nové Město nad Metují uspořádal
v prosinci sbírku „Kácov zpívá pro kapli sv. Jana Nepomuckého”.
Jaké je pojítko mezi sborem a kaplí?
Snad největším pojítkem mezi Kácovem a kaplí je „nadšení”. Je
v tom něco, co člověka opravdu přesahuje. Účast na zkouškách
každý týden - to je něco, co člověk dává zcela dobrovolně, ale také
za to mnoho dostává. Nedá se to vyjádřit jinak, než že pro obě
aktivity musí žít člověk nadšeně. Nadšení je asi to správné slovo,
které vyjadřuje, co nás ke koupi kaple přivedlo. Nejedná se jen
o nadšení členů sboru a spolku, ale bez nadšení našich rodin, tolerance drahých poloviček a jejich neustálé podpory by Kácov ani
Spolek za záchranu kaple nemohly existovat.
V budově kaple je navíc nádherná akustika a myslím, že do budoucna by si zde Kácov mohl zazpívat, případně, pokud to situace
dovolí, tak i něco natočit. Jako člen sboru se na tuto příležitost
moc těším. Přece jen, už je to téměř dvacet let, co jsme po rozpadu chrámového sboru pana sbormistra Jurana zaklepali na dveře Ženského pěveckého sboru pana sbormistra Krahulce a vznikl
Smíšený pěvecký sbor Kácov. Takové výročí si přece zaslouží pěkný
dárek, a já mám od něho klíč.
Děkuji za milý rozhovor a přeji pevné zdraví a mnoho sil i nadšení
do budoucna.
Michaela Mináriková
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Vo-Cečko i v březnu v pohybu, aneb jak si udržujeme optimismus
Už pár měsíců nemáme možnost se společně sejít a pořádně si
zahrát, zapotit se a pěkně od plic se společně zasmát, ale my se
stále snažíme udržet si optimismus a hledáme cesty a možnosti
restartu našeho sportování.
V únoru jsme rozjeli malou OLYMPIÁDU, za což patří velký dík naší
úžasné trenérce Kátě. Zapojila se do ní spousta dětí a řeknu vám –
je to fakt sranda. Je vidět, že obrovská fantazie dětí opravdu nezná
hranic. I soutěž o zamilovaného sněhuláka se změnila v přehled
všech možných staveb ze sněhu s ukázkami dětské fantazie. A i na
naší poznávací procházce nebyla o legraci nouze.
Pojďme věřit, že již brzy se začne vše v dobré obracet ... půjde
využít i sluníčka, ze kterého lze čerpat tolik potřebnou energii.
Budeme jí potřebovat opravdu hodně, protože jakmile to půjde,
okamžitě rozjíždíme naše tréninky (i v Dobrušce), otevřeme první kurzy Volejbalové školy ... a příprava na prázdninové tábory je
v plném běhu již nyní a právě proto chci již nyní pozvat vaše děti
na náš příměstský Tábor splněných snů.
Tábor splněných snů se bude konat od 16. 8. 2021
Mají vaše děti nějaké sportovní sny? Tak zkuste právě tento
tábor, kde půjde o rozvoj sportovních dovedností dětí a o radosti
z pohybu. Společně s námi prožijí dny plné dobrodružství, zábavy,

soutěží, her a zážitků z nových zkušeností, o kterých se jim možná
ani ve snech nezdálo. Program tábora lze ovlivnit vypsáním svého
sportovního snu v přihlášce – co bude reálné, to pro děti zorganizujeme, přihlaste své ratolesti na našich webových stránkách
www.volejbalnm.cz, dokud ještě zbývají volná místa a my se jim
postaráme o spoustu báječných zážitků.
Hana Ptáčková

Informace z Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
vek). Od výrobce Moderna a AstraZeneca objem dodaných dávek
v době psaní článku zatím neznáme. S ohledem na schválení vakcíny společnosti Johnson & Johnson Evropskou komisí, předpokládáme dodávky i této vakcíny, která bude pravděpodobně směřovat
k praktickým lékařům.
Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky pod
odkazem „Rezervace Očkovací centrum Nemocnice Náchod“. Na
stránkách naleznete krátký návod postupu přihlášení prostřednictvím centrálních systémů. Uveřejněné „Informované souhlasy” si
můžete dopředu nastudovat a podepisujete je před vlastním podáním očkovací látky. Preferované očkovací místo (Náchod/Broumov/Jaroměř) volíte již při registraci k očkování.

Průběh očkování
Na konci února padlo definitivní rozhodnutí Krizového štábu našeho kraje týkající se strategie očkování v Královéhradeckém kraji.
S ohledem na možnost zapojení praktických lékařů do očkování,
nebude třeba vytvářet velkokapacitní centra, ale očkovací centra v jednotlivých nemocnicích se vhodně doplní menšími centry
a praktickými lékaři ochotnými zapojit se do očkování proti COVID-19. V okrese Náchod bude největší očkovací centrum v nemocnici v Náchodě (máme již otestováno, že zvládne kapacitu minimálně 22 000 dávek měsíčně). Dále očkovací centrum v nemocnici
v Broumově s kapacitou přibližně 5 000 dávek měsíčně (očkuje od
22. 3.). V Jaroměři bude na poliklinice očkování zajišťovat společnost EDUMED s kapacitou 6 000 dávek měsíčně. Tato páteřní síť
bude doplněna praktickými lékaři. Od dubna se tempo očkování
výrazně zrychlí. Přislíbeno máme k datu psaní tohoto příspěvku do
okresu minimálně 15 000 dávek od společnosti Pfizer&BioNTech
(leden 2 310 dávek, únor 2 778 dávek, březen předpoklad 5 400 dá-
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Mobilní testovací týmy
Pod hlavičkou náchodské nemocnice působí od poloviny února
v našem regionu mobilní testovací tým, který v cyklech navštěvuje
města: Polici nad Metují, Teplice nad Metují, Nové Město nad Metují, Hronov, Českou Skalici, Červený Kostelec a Meziměstí-obce,
kde nemáme pevná testovací místa. Do poloviny března tým provedl více než 5 000 testů a zachytil 213 pozitivních občanů. Tento
testovací tým posílily během března další týmy, které objíždí firmy
a další organizace. Díky jejich nasazení jsme zvládli za jeden den
otestovat i více než 1 000 lidí. Děkujeme starostům a místostarostům zmíněných obcí za jejich aktivní přístup a zapojení do
mobilního testování. Děkujeme také vám všem, kteří se testovat
necháváte. Testování je jeden z důležitých pilířů, jak se dostat ze
současné situace.
Velikonoce jsou nejen svátky jara, ale také naděje. Proto vám přejeme, abyste nadcházející velikonoční svátky a jarní dny prožívali
s nadějí, že situace s epidemií se v našem regionu zlepšuje a blíží
se snad čas, kdy se budou moci alespoň některé věci začít vracet
do svého původního stavu.
Děkujeme, že na nás myslíte. Vaše nemocnice.

Novoměstský zpravodaj

Zubní pohotovost – duben 2021
Zubní pohotovost je zajišťována v sobotu,
v neděli a ve svátek od 8.00 do 12.00 hodin.
Pátek 2. dubna
MUDr. Jan Klimek
Českých bratří 407, Náchod
Tel.: 491 427 603
Sobota 3. dubna, neděle 4. dubna
MDDr. Michal Jánský
Nemastova 1919, Náchod – Branka
Tel.: 702 125 554

Pondělí 5. dubna
MUDr. Anna Klikarová
Náměstí ČSA 69
Hronov
Tel.: 491 482 700

Sobota 17. dubna
Neděle 18. dubna
MDDr. Pavel Jirásek
Komenského 72, Nové Město nad Metují
Tel.: 703 600 915

Sobota 10. dubna
Neděle 11. dubna
MUDr. Hana Jelenová
Denisovo nábřeží 665
Náchod
Tel.: 491 431 104

Sobota 24. dubna
Neděle 25. dubna
MUDr. Petr Juran
Komenského 10
Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 721

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ V PRŮBĚHU PĚTI STOLETÍ (pokračování)
Po vynuceném odchodu Štubenberků z panského sídla čekalo rozvíjející se město několik neklidných desetiletí, časté změny majitelů a útrapy třicetileté války, které podlomily jeho další růst. Panství připadlo královské komoře a město bylo v letech 1621 - 1623
obsazeno císařským vojskem. Vojáci byli ubytováni v jednotlivých
domech. Protože měšťané museli platit velké daně a vyživovat vojsko, nezbylo jim na údržbu budov, někteří o svůj majetek přišli
a město opustili nebo se živili žebrotou.
Konfiskované panství koupil v roce 1623 Albrecht z Valdštejna,
vlastník Frýdlantu a Jičína, který se tu moc dobře nezapsal. Zakázal
vařit pivo v konkurenčním měšťanském pivovaru, městu odebral
právo myslivosti a hospodu v Krčíně, zanikla také městská sladovna. Hned v následujícím roce se však Valdštejn rozhodl vyměnit
Nové Město za Kopidlno s Marií Magdalenou Trčkovou, majitelkou
sousedních dominií – opočenského a náchodského. Správním
centrem trčkovských majetků se stalo Opočno.
Nezáviděníhodnou hospodářskou situaci provázela i nedobrovolná rekatolizace. Poslední luteránský kněz byl z fary vypuzen roku
1624. Téhož roku byly vydány císařské patenty, které v Čechách povolovaly pouze katolické náboženství a zakazovaly nekatolíkům ve
městě vykonávat živnosti. V převážně evangelickém Novém Městě se nová nařízení začala důsledněji vymáhat až po několikaleté
prodlevě od roku 1628.
Za Trčků došlo v Podorlicku k velkému povstání poddaných, které
se v březnu 1628 nevyhnulo ani novoměstskému panství. Vzbouřenci vypálili a vydrancovali obě městská předměstí, podařilo se
jim překonat hradby a obsadit zámek. Císař proti nim poslal vojsko
vedené Martinem de Hoeff-Huertou. Během boje o zámek sedláci
svou neopatrností způsobili výbuch střelného prachu uloženého
na zámku. Exploze zničila jihovýchodní křídlo zámku s východní
baštou a sutiny zříceného zdiva pohřbily na 150 rebelů, další poddaní zahynuli v boji. Vojsko obsadilo a plenilo i vsi v okolí, povstalci byli mučeni, souzeni, uvězněni, někteří popraveni.
Již v roce 1629 postoupila Trčková svá panství nejstaršímu synu,
Adamu Erdmanovi, který byl spolu s Valdštejnem zavražděn roku
1634 v Chebu a panství bylo opět konfiskováno. Roku 1638 se stalo
majetkem skotského šlechtice Waltera z Leslie, který se podílel na
chebské exekuci. Tehdy patřily k Novému Městu i obce v Kladsku.
Nový majitel daroval městu poplatky z mostů v Dolsku a Slavětíně,
potvrdil privilegia a přidal další svobody, např. prodej soli a plátna, nálevnu vína, pálenky a clo.
Probíhající třicetiletá válka však klid ani prosperitu do města rozhodně nepřinesla a průtahy vojsk i drancování jej nadále decimo-
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valy. Po bitvě u Lipska roku 1631 načas obsadili město Sasové, kteří
se při dalším vpádu roku 1634 na tři týdny vrátili. V roce 1639 dobyli
město Švédové, vyvolaný požár poničil předměstí, celou západní
i jižní frontu domů na náměstí, kostel i zámek. Byly vypáleny vsi
Bradla a Žďár, jejich přeživší obyvatelé pak přesídlili do Klopotova.
Švédové z města odtáhli po sedmi měsících, avšak v letech 1642,
1645 a 1648 tu byli znovu a opět trýznili obyvatele města i okolí.
Zmizeli ještě před vyhlášením vestfálského míru, který třicetiletou válku ukončil. Dlouholetý válečný konflikt poznamenal život
a vzhled mnoha měst, Nové Město nad Metují nevyjímaje. Po úmrtí
a odchodu mnoha obyvatel zde zůstalo 555 lidí, z toho 518 nekatolíků a 37 katolíků. Rozstřílené, pobořené a poničené domy, hradby
a brány se začaly opravovat až v roce 1653. Několik železných kulí
ze švédských děl bylo na památku zazděno do Krajské brány a po
jejím zboření do vnějšího zdiva věže Zázvorky, kde je můžete vidět
dodnes. A truchlivou dobu třicetileté války nám připomíná i známá
pověst o krčínské Vojnarově lípě.
(Pokračování příště.)
Oprava: V březnovém vyprávění o štubenberském dvoře v Městci jsem uvedl tento blábol: „… zisk z něho přinášel slad z tamní
chmelnice...“, přestože vím, že slad je název pro naklíčené a usušené obilné zrno. Správně tedy mělo být: „... zisk z něho přinášel
chmel z tamní chmelnice...“. Za upozornění děkuji pivovarskému
odborníkovi Mirkovi Černému a čtenářům se omlouvám.
Jiří Hladík

Švédské kule z třicetileté války ve zdi věže Zázvorky
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Rozhovor s šéftrenérem hokejové mládeže TJ Spartak NMnM
Již od září 2019 působí ve funkci
šéftrenéra mládeže. Co všechno
jeho práce obnáší, jak jsou na tom
dnešní generace dětí v porovnání
s předchozími a jaké byly jeho začátky s hokejem?
To vše a mnohem více se dozvíte
z našeho rozhovoru se Štěpánem
Lukáškem.
Štěpáne, když se vrátíme do tvého
dětství, jaké byly tvoje první začátky se sportem a v kolika letech jsi
začal s hokejem?
S hokejem jsem začal v pěti letech. Přivedli mě k němu rodiče.
Začátky moc dobré nebyly. Hned na první trénink (nábor) jsme zapomněli brusle doma, ale naštěstí si toho všimla babička, sedla na
kolo a brusle mi na zimní stadion přivezla. Jak jsem na led vlezl,
tak jsem z něho rychle utekl s pláčem, že už tam nikdy nepůjdu.
Nakonec jsem se samozřejmě vrátil a moc mě to bavilo. Velký podíl na tom jistě měli trenéři pan Mervart a pan Liebich, na které
dodnes vzpomínám, a to jen v dobrém.
Když bys měl porovnat podmínky pro sportování v minulosti
a podmínky, v jakých děti mají možnost sportovat dnes. V čem vidíš největší rozdíl?
Kvalita výstroje a její dostupnost, pro začínající děti máme v klubu první výstroje zdarma, je nesrovnatelná s tou dřívější (brusle,
hokejky, chrániče). Zázemí na ZS je také výborné (sprchy, posilovna, venkovní hřiště), vytopené kabiny oproti stavebním buňkám,
ve kterých jsme se převlékali my se nedá srovnávat. Co mám
v paměti, dřívější trénink byl založen spíše na intenzitě a častém
opakování cvičení. V dnešní době se preferuje do určitého věku
trénink formou hry.
V klubu máš funkci šéftrenéra mládeže. Co všechno tato funkce
zahrnuje?
Mou povinností je připravovat tréninkové jednotky, účastnit se
jich na ledě s dětmi a dohlížet na správné vedení tréninků trenérů
v daných kategoriích podle osnov svazu. Spolupráci s trenéry mám
usnadněnou v tom, že jsou to vesměs všechno bývalí hokejisté
a kluci se kterými jsem i já v mládí hokej hrál. Dále mám za povinnost zajišťovat chod dopolední výuky bruslení základních škol
a mateřských škol v rámci jejich tělesné výchovy, se kterou mi pomáhají další trenéři a trenérky z našeho klubu. V náplni mé práce
je také pořádání seminářů pro rodiče a trenéry, letních kempů,
příměstského tábora, náborů malých hokejistů a také komunikace
s rodiči.
Trénování dětí vyžaduje spoustu kreativity, aby děti trénování
bavilo. Kolik času trávíš přípravou tréninkových jednotek a máš
i nějaký zdroj inspirace?
Trenéři s licencí mají přístup do programu Coach manager, kde
lze tréninky tvořit a ukládat. Vidím tedy jaká cvičení používají kolegové napříč republikou a mohu se inspirovat. Dalším zdrojem
inspirace je Youtube. Pokud má být příprava tréninkové jednotky
kvalitní, času to zabere poměrně hodně. Každý den trávím na ledě
při trénincích 3-4 hodiny a další hodiny na počítači, podle toho pro
kolik kategorií dětí trénink tvořím. Do dalšího tréninku se snažím
zapojit cvičení, kde jsem viděl největší slabinu. Pro děti nejmladších kategorií se do tréninku hodně zapojují hry, aby je trénink
bavil a při tom se zdokonalují v bruslení a koordinaci, aniž by
o tom věděly.
Když jsi nastoupil na pozici šéftrenéra mládeže, měl jsi nějaké
cíle? Pokud ano, daří se ti je plnit?
Měl jsem za cíl dostat k hokeji víc dětí. V některých kategoriích
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jich bylo málo, některé kategorie chyběly úplně. To si myslím, že
se daří. V aktuální sezoně jsme měli obsazené všechny kategorie. Dalším cílem bylo děti naučit starat se o své tělo, aby nezanedbávaly protažení a posilování po tréninku, aby nebyly svaly jednostranně zatěžovány pouze pohybem na bruslích. Ke spolupráci
jsem oslovil slečnu Elišku Buchalovou, která tuto problematiku
studovala na Pedagogickém lyceu se sportovním zaměřením. Díky
ní se můžu věnovat další kategorii na ledě a vím, že děti půjdou
z tréninku protažené a ve fyzické pohodě.
Tvoje pozice šéftrenéra mládeže je zároveň spojená s funkcí svazového trenéra a je tedy spojnicí mezi TJ Spartak a ČSLH (Český
svaz ledního hokeje). Jak se svaz zajímá o výchovu mladých hokejistů v regionálních klubech? Zasahuje nějakým způsobem do
skladby tréninkových plánů?
Ve spojení jsem s regionálními trenéry z ČSLH panem Jiřím Šejbou ml. a Jaroslavem Kudrnou, kteří pravidelně navštěvují naše
tréninky. Radí a pomáhají, co a jak zlepšit. Pro malé hokejisty je
to i povzbuzení, že v nich poznávají slavné tváře hokeje. Svaz pro
nás, svazové trenéry, pořádá také různé semináře a školení, kde
čerpáme další zkušenosti a možnosti využití tréninků a cvičení pro
jednotlivé kategorie. V současné době tato školení probíhají online formou.
Trénování dětí od náboru po žáky zabere jistě spoustu času. Jak
s tím nakládáš v této době, kdy děti trénovat nemohou?
V tuto dobu můžu být s dětmi ve spojení pouze přes sociální sítě.
Alespoň díky nim tedy dětem posíláme cvičení, která mají za úkol,
po jejich splnění je posílají formou videa zpět. Někteří se snaží
více, někteří méně, což nejsme schopni ovlivnit. Je jasné, že to děti
bez kolektivu nebaví. Je tedy na nás, na rodičích, abychom děti
podporovali a vedli ke sportu i mimo sportoviště. Já osobně teď
všechen svůj volný čas věnuji rodině a také samostudiu.
Proč bys rodičům malých, začínajících sportovců doporučil právě
lední hokej? A v kolika letech je nejlepší s hokejem začít?
Dle mého názoru je nejlepší věk cca 4-5 let. Spojení koordinace, bruslení, hokejového myšlení, fyzičky a sociálního kontaktu
v týmu. To jsou dovednosti, které si mohou děti přenést i dál do
života. S hokejem je potřeba začít v tomto raném věku, protože
základem hokeje je dobré a kvalitní bruslení, které se v pozdějším
věku jen velmi špatně dohání.
Všichni věříme, že příští sezóna 2021/2022 bude už bez omezení
a děti se plnohodnotně ke sportu vrátí. Máš pro ně připravené nějaké novinky, na které se mohou těšit?
Pokud situace dovolí, chystám letní soustředění, hokejové kempy, rodinné výlety, opékání špekáčků, nové tréninkové pomůcky.
V rámci tréninku setkání se známými hokejisty a spoustu dalších
zážitků. Určitě se mají všechny děti na co těšit.
Děkuji za rozhovor!
Lukáš Entler

Novoměstský zpravodaj

sport

Florbalová škola
Nové Město nad Metují
Doba sportu nepřeje. Od října 2020 zájmové a sportovní organizace musely přerušit svou činnost. Florbalový oddíl odehrál
pouze jedno soutěžní utkání. V listopadu
jsme našim svěřencům vytvořili měsíční
„tréninkovou výzvu“, složenou z posilování, skákání přes švihadlo a tréninků s florbalkou. Vše jsme podpořili i natočenými
videi umístěnými na youtube. Narážíme
ale často na odpor maminek k tréninkům
v obývacím pokoji a tak se už těšíme, až bude venku hezky a budeme moci pokračovat. V zimě jsme vyhlásili soutěž o nejlepšího
„Florhuláka“, probíhalo i hlasování na našem Facebooku.
Gratulujeme vítězovi Marku Rohulánovi a děkujeme všem, kteří
se zúčastnili. Florbalová škola se určitě připojí k akci „Velikonoce
v Nováči“. Pokud se neotevřou v dubnu tělocvičny, čeká nás další
tréninková výzva, plánujeme on-line tréninky a pevně věříme, že
v létě budeme moci uspořádat letní příměstský tábor, a to již
tradičně ve spojení s Mateřským centrem Na zámečku, ve dnech
23. - 27. 8. 2021.
Tohoto tábora se mohou účastnit nejen hráči a hráčky florbalu, ale
i děti, které si chtějí tento krásný sport vyzkoušet a trošku se na
konci prázdnin „vysportovat“.
Zdeněk Krákora, předseda ﬂorbalového oddílu

duben 2021
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Letní příměstské tábory v MC Na zámečku 2021
1.

7.7. – 9.7.

pro děti 7-13 let

2.

12.7.- 16.7. pro děti 5-13 let

3.

19.7.- 23.7. pro děti 6-12 let

4.

27.7.– 31.7.

Zámecká školka pro děti 3-6 let

5.

2.8.- 6.8.

Zámecká školka pro děti 3-6 let

6.

16.8.- 20.8. pro děti 7-13 let

7.

23.8.- 27.8. Sportovní tábor se zaměřením na florbal
pro děti 6-14 let

dotovaná cena 1. turnusu je 500 Kč/1 dítě, 4.-5. turnusu je 700 Kč/1 dítě, 2.,3.,6.,7.turnusu je 800 Kč/1 dítě

přihlášky online na www.mcnazamecku.cz
tábory jsou určeny pro děti zaměstnaných nebo podnikajících rodičů s trvalým bydlištěm v Novém Městě nad Metují a okolí

Příměstský tábor pro děti 3-6 let.

Stýská se nám po vás!
Pojďte se s námi smát a hrát si!
Online dopolední program plný překvapení a zábavy.
Kdy?

středa 10:00-10:45

Co?

pohybová rozcvička, veselé říkanky, výtvarné hrátky,

Jak?

z pohodlí domova v online prostoru
přihlašovací údaje na ZOOM na webu MC

vtipné svačinky, divadélko, pokec u vlastní kávy

Barbora Bartoňová a Lucie Hlošková
ZDARMA

turnusy:

26.7. – 30.7. 2021
2.8. – 6.8. 2021

doba:

7:00 – 15:30 hodin

cena:

700 Kč/týden

celodenní program,
stravování, pitný
režim, výlety,
táborové tričko

elektronická přihláška na webu MC
vedoucí: Věra Plíhalová
tábory jsou určeny pro děti zaměstnaných nebo podnikajících rodičů s trvalým bydlištěm v
Novém Městě nad Metují a okolí

dobrovolné dary můžete posílat na bankovní účet
• Mateřské centrum Na zámečku • Husovo nám. 1202, 549 01 Nové Město nad Metují •
• www.mcnazamecku.cz • mcnazamecku@gmail.com • 774 549 011 •
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• Mateřské centrum Na zámečku • Husovo nám. 1202, 549 01 Nové Město nad Metují •
• www.mcnazamecku.cz • mcnazamecku@gmail.com • 774 549 011 •

Novoměstský zpravodaj

spoleČenská ruBrika

rozloučení se zesnulými
v únoru 2021 z našich řad odešli

Antonín Ficek, Vlasta Součková, Drahomíra Kupková, Marie Bělobrádková, Alena Horáková, Bedřich Herzig
Jaroslava Prostředníková, Růžena Štěpánová, Bohuslava Ptáčková, Markéta Sýkorová, Jiří Tluka
Zdenka Firešová, Věra Krchová, Anna Jablonská, Pavel Linhart, Vladimír Bárta
Stanislav Kamenský, Klementina Kubičíková, Jana Bočková, Jindřich Kumprecht, Zdeněk Duna
Čest jejich památce!

placená inzerce

Slyším dobře,
sleva pro každého?
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Nové Město nad Metují 190x52 mm 4B 2021 „Tchán 1“

HODINÁŘ, SBĚRATEL KOUPÍ HODINKY PRIM A DÍLY NA PRIM,
CIFERNÍKY, STROJKY, POUZDRA, RUČIČKY A JINÉ.
SERIOZNĚ ZAPLATÍM. TEL.: 777 311 101

duben 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

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á dělník / dělnice
Náplň práce:

• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě

drátěného programu, ve skladu,
v logistice, v práškové lakovně
• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme:

Nabízíme:

• Samostatnost,

• Výborné platové

zodpovědnost, přesnost,
manuální zručnost
• Odpovídající vzdělaní

podmínky
• Práce ve stabilním
a slušném kolektivu

Nástup: ihned anebo podle domluvy

Gondella CZ s.r.o. - Říkov 266
552 03 Česká Skalice

Tel 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

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
28

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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vaše

KDYŽ JE
NAKUPOVÁNÍ

radost

nákupy

e-

OBCHOD DOHAJAN
WWW.DOHAJAN.CZ

inzerat_prosinec_180x123_nove_mesto.indd 1

www.dshop
ohaja
n.cz

telefon: 724 329 768
otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12
Komenského 1203, Náchod

18.03.2021 14:49:13

Pojďme společně
uklidit naše město

Sraz

sobota v 9:00 h
u sokolovny
v Novém Městě
nad Metují

S sebou

dobrou náladu,
pracovní rukavice
a pevnou obuv.
Pytle zajištěny.

Oslavíme Den Země
úklidem našeho
krásného města

24. 4. 2021

