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Městská galerie Zázvorka, Na Zadomí 1210, Nové Město nad Metují 
19. března – 16. května 2020  /  www.muzeum-nmnm.cz 
Otevřeno březen a duben: úterý až sobota 10 –12 a 12.30 –16 hodin, neděle a pondělí zavřeno 
květen: úterý  – neděle 9– 12 a 12.30  – 17 hodin, pondělí zavřeno

MILAN  
JÍCHA
N Á V R A T Y

Milan Jícha, Pohled na velkoměsto Paříž,  
kombinovaná technika, 120 ×100 cm, 2012 (výřez)

Dědeček Václav Jícha se narodil v roce 1874. Byl akvarelistou – jedním z malířů Vysočiny; pocházel 
z Bystřice nad Perštejnem, v roce 1894 studoval na českém učitelském ústavu v Brně. Nějakou dobu 
učil například v Jaroměřicích, kde se stýkal s Otokarem Březinou a Františkem Bílkem, ale nejdéle učil 
ve Strážnici na měšťanské škole a státním gymnáziu a v roce 1920 byl jmenován ředitelem dívčí obecné 
školy. Tehdy tam žilo několik významných českých a moravských umělců. Spolu s nimi byl dědeček 
zakládajícím členem Sdružení výtvarných umělců moravských se sídlem v Hodoníně. Na důchod se 
odstěhoval do Fryšavy. Dodnes máme mnoho jeho akvarelů a kreseb.  
Tatínek byl z devíti sourozenců a za války přijal práci v Náchodě, aby unikl totálnímu nasazení do Němec-
ka. Našel si tady manželku, stal se advokátem a později se sem přestěhoval. A tak jsme Náchoďáky.  
Narodil jsem se v Náchodě v roce 1953. Ale na Vysočinu, na Horácko mne to táhne stále. 
Dědečkovy obrazy jsem vídal odmalička, visely po celém našem domě.  Asi ony ve mně vzbudily touhu 
malovat. Když jsem vstoupil na základní školu rodiče chtěli, abych hrál na klavír, tehdy to byla tak 
trochu móda. Vydrželo to celé dva roky, než paní učitelka klavíru rozhodla, že to nebude to pravé. 
Hned jsem využil situace a požádal rodiče, aby mne přihlásili na výtvarný obor Lidové školy umění. A 
tak jsem začal chodit k Jiřímu Kodymovi; od druhé třídy až do deváté. Naučil jsem se základy kreslení 
i malování. Kreslili jsme podle skutečnosti nebo třeba i podle sádrových odlitků bust, které jsme našli 
na půdě Komenského školy – tak jsem portrétoval sádrového Zdeňka Nejedlého i Bedřicha Smetanu 
nebo Antonína Dvořáka. Hodně jsme chodili ven. Kodym měl své oblíbené motivy: především zámecké 
schody, vlastě celý zámecký kopec a odtud pohled na náměstí s radnicí a kostelem. Dalším jeho oblí-
beným stanovištěm byl roh náměstí před hostincem Tunel – jednak tam byl vynikající pohled na zbytek 
náměstí s kostelem a zámkem, ale také to bylo opačným směrem blízko pro jedno pivo. Ze stejného 
důvodu bylo jeho oblíbenou zastávkou prostranství před hostincem u Bílé růže. Když se nám do 
kreslení moc nechtělo, šli jsme jen tak na procházku, ale měli jsme za úkol se dobře dívat. Cestou jsme 
si připravovali náměty. Po návratu do třídy jsme pak pracovali zpaměti. Dostal jsem tak do krve jak si 
zapamatovat náladu, barvu i kompozici.  Dodneška to mám v hlavě. Pořád se kolem sebe dívám tak 
trochu, jak mne to naučil malíř a grafik Kodym. 
Pak jsem nastoupil na stavební školu. Jako středoškolák už jsem do „lidušky“ nepatřil, ale Kodym mi 

nabídl, že za ním můžu kdykoli přijít. Zkoušel jsem pod jeho vedením grafické techniky; linoryt a později suchou jehlu. V uších mi zní jeho mnohokrát opakovaná poučka při řezání 
linorytu: „Nikdy se nezbavuj materiálu!“ Samozřejmě, když už se něco odřízne, nedá se to vrátit. Lepší je, udělat nejprve zkušební tisk a ujistit se, co chci řezat dál… A destičky na 
suchou jehlu vyleštit zubní pastou tak, aby se člověk viděl jako v zrcadle… 
Později jsem se přihlásil do tepenského kroužku, tedy správně do Kruhu výtvarníků při SZK Tepna Náchod, to bylo v roce 1976. Seznámil jsem se tak s výtvarníky starší generace, 
jako byli Karel Šafář, Božena Kaufmannová, Jiří Kaufmann, Leopold Drtina, Jan Plíšek, Josef Červinka, Josef Fiedler Jiří Kollert, Luboš Gregor a mnoho dalších. Mentory krouž-
ku byli postupně Jiří Votýpka (od roku 1948), Bohumír Španiel, akademičtí malíři Josef Ducháč a Ivo Švorčík. Zkoušeli jsme všechny žánry včetně malby v plenéru – s partou 
jsem zajížděl i na Vysočinu. Po vzoru Mařákovy a později Nejedlého krajinářské školy jsme navštěvovali malebná místa v krajině Horácka. Důležité pro mě byly hlavně vzájemné 
konzultace se staršími kolegy, ty mne asi formovaly nejvíce.  Seznamoval jsem se postupně s dalšími výtvarníky mojí generace například: Mirek Lazar, Jan Štorkán, Karel Ungr, 
Stanislav Kulda, Jiří Souček… Mezi krajináři měl velký vliv jeden z těch starších, Karel Šafář, ale já jsem se snažil z jeho vlivu vymanit; přeci jen jsem měl školu Jiřího Kodyma. 
Po roce 1990 se kumšt otevřel, vše se změnilo. Kruh výtvarníků zanikl. Volně na něj v roce 1991 navázal AMAG – ateliér malířů a grafiků. Na pozvání Bohumila Španiela jsem se stal 
členem Nového sdružení pražských umělců. Byl to pro mne veliký impuls. Často se vystavovalo, bylo potřeba malovat na větší formáty, skupina měla dokonce i svého kurátora. 
Bylo prosazováno abstraktnější pojetí obrazů a kombinace různých technik. Snažil jsem se s tím vším vyrovnat. V devadesátých letech jsem byl dvakrát v Paříži. Přespával jsem 
u známého, který tam v té době pracoval. Procházel jsem Paříží tak, jak mne to učil Kodym v Náchodě; nasával jsem atmosféru kolem řeky Seiny s jejími mosty, poznával i různě 
zapadlá zákoutí. Byl jsem na několika vyhlídkách, abych viděl město shora. Ukládal jsem si všechno do paměti, kreslil jsem. Tak vznikly podklady k mým velkým formátům, obra-
zům Paříže. V té době jsem také kreslil v Normandii. V Dieppe, malebném přístavním městě na pobřeží severního Atlantiku. Měnící se barvy dramatických obloh nad přístavy 
lodí, připlouvající trajekty nebo překladiště zboží s lodními jeřáby, ve městě úzké uličky s obchody a venkovními kavárnami s neony reklam – tedy vděčné náměty. Během deva-
desátých let však mnoho obrazů nevzniklo, provedení velkých formátů bylo velmi pracné a také nebyl dostatek času. 
Aby AMAG mohl nadále fungovat, museli jsme z něho v roce 2015 udělat zapsaný spolek. Byl jsem tehdy zvolen předsedou. Nedávno jsem odešel do penze, a tak se můžu 
malování věnovat více. Za ten čas, co maluji, se mi nashromáždilo mnoho kreseb a všelijakých přípravných studií, tak jsem se k nim začal vracet. Vracím se také na stará místa, 
abych poznával jak se čas, lidé a krajina mění. Definitivní verze maluji v ateliéru akrylem na plátno, v současné době většinou na menší formáty. Tematicky vycházím z toho, co 
jsem dělal doposud: krajina Vysočiny, Náchod a okolí a vzpomínky na Francii… To jsou ty NÁVRATY v názvu výstavy.

Vyprávění Milanan Jíchy zaznamenal Petr Suchánek
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Důležité informace pro občany Nového Města nad Metují - „COVID – 19“
Mimořádná informační linka pro občany 
(v provozu pondělí až neděle - od 8.00 do 20.00 h.) tel.: 727 900 101.
Vážení občané,
již několik týdnů platí v celé České republice nouzový stav. Ocitli 
jsme se tak v situaci, která je nová jak pro občany, tak pro nás 
jako vedení města. Snažíme se reagovat na vydávanou legislativu 
a opatření vlády a předávat vám informace v co nejsrozumitelnější 
podobě prostřednictvím městského rozhlasu, webu a facebooku 
Nového Města nad Metují. Vydali jsme informační leták a roznes-
li ho do všech novoměstských domácností. Okamžitě jsme také 
zřídili mimořádnou informační linku, kde s vámi komunikujeme. 
Snažíme se zajišťovat ochranné pomůcky a dezinfekci pro naše lé-
kaře, prodavačky v obchodech, sociální pracovnice, dobrovolníky 
v terénu, seniory a další. Velice mile nás překvapila ochota, vstříc-
nost a solidarita. Chtěli bychom poděkovat novoměstským skau-
tům a dobrovolníkům z Vrchovin, kteří zajišťují nákupy pro seniory  
a občany v karanténě. Poděkování patří také dobrovolníkům, 
kteří se sdružili při výrobě textilních roušek a jsou organizováni 
prostřednictví výdejního místa ve Zdravé výživě Vitálka. V nepo-
slední řadě děkujeme všem novoměstským lékařům, městským  
i státním policistů, hasičům a pracovníkům MěÚ, kteří služby pro 
veřejnost zajišťují. Zvláštní poděkování patří všem zaměstnancům 
MSSS OÁZA za péči o umístěné seniory, tak i za péči v terénních 
službách. Poděkování patří také prodavačkám v obchodech, všem 
dobrovolníkům a také rodičům, kteří museli zůstat doma s dětmi. 
Myslíme také na naše seniory, se kterými komunikujeme prostřed-
nictvím Odboru sociálních věcí a víme, že pro není ně tato situace 
lehká a mnohdy se ocitli v tíživé situaci a nemohou se setkávat 
se svými blízkými. Snažíme se dělat maximum, abychom všichni 
tuto psychicky nesmírně náročnou situaci zvládli. Přejeme vám 
všem pevné zdraví a prosíme vás, buďme vnímaví, ohleduplní  
a pomáhejme si jako doposud. Jen tak se podaří vše lépe zvlád-
nout. Děkujeme.

Petr Hable, starosta
Libor Hovorka, místostarosta

Petr Tyč, tajemník

Vážení čtenáři Novoměstského zpravodaje,
dubnové číslo, které právě držíte v rukou, je do značné míry jiné, 
než číslo březnové. Jak si všimnete po prolistování stránek, tak 
rubrika „Kultura ve městě“ je téměř prázdná. Souvisí to se sou-
časnou situací a opatřeními, která jsou zaváděna kvůli virovému 
onemocnění Covid – 19. Pořadatelé kulturních akcí byli nuceni 
svůj program zrušit a čeká se na další nařízení vlády. Náš zpra-
vodaj vyšel a výjimečně o čtyři strany tenčí. Věříme, že se situace 
co nejdříve uvolní a budeme vás zase moci zásobovat i nabídkou 
z oblasti kultury. Upozorňujeme, že vzhledem k současné situaci 
byla zrušena akce Brány města dokořán, která tradičně zahajo-
vala turistickou sezónu a měla se uskutečnit v sobotu 18. dubna. 
Níže se dočtete výčet nejdůležitějších informací, jež jsme pro vás 
shromáždili, a které se týkají nákazy COVID – 19 a s ní související 
problematiky. 

Redakce

DůležIté kONtakty
Česká pošta Nové Město nad Metují – tel.: 954 254 901
Úřad práce Nové Město nad Metují – tel.: 950 138 650
krajská hygienická stanice královéhradeckého kraje – tel.: 778 532 313
taxi pro seniory – tel.: 774 862 150
Skauti – možnost nákupů pro občany -
e-mail: hylsky.jan@skaut.cz, tel.: 777 149 471
Nákupy pro občany Vrchovin - 606 586 415

Infolinka státního zdravotnického ústavu – tel.: 724 810 106, 
725 191 367, 725 191 370
Informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

PrOVOz lékáreN
lékárna U Černého orla, T. G. M. 197, tel.: 491 470 759 – otevřeno 
všední dny 7.30 -17.30 h., sobota 8-11 h., pouze přes výdejní okénko 

lékárna Dr. Max, T. G. M. 46, tel.: 491 474 017 – otevřeno omezeně 
zatím 8-16 h. pouze ve všední dny

lékárna, Komenského 72, tel.: 491 431 276 – otevřeno všední dny 
8-17 h., sobota 8-11.30 h.
Do všech lékáren vstupujte pouze jednotlivě. Je nutné mít roušku, 
nebo alespoň šátek přes ústa. 

PraktIČtí lékařI – v ordinační době budou poskytovány infor-
mace, e-recepty. E-neschopenky pouze po telefonické domluvě 
nebo e-mailem.

PraktIČtí lékařI PrO DĚtI a DOrOSt
MUDr. Kmoníčková Hana Boženy Němcové 121 491 471 492
MUDr. Neumannová Pavlína Komenského 48 491 472 429,
  603 770 912 
MUDr. Zavřel Eduard Malecí 2150 491 471 507

PraktIČtí lékařI PrO DOSPĚlé
MUDr. Hanka Václav T. G. Masaryka 197 491 471 718
MUDr. Suchá Magdalena T. G. Masaryka 197 491 428 038
MUDr. Javorská Kateřina T. G. Masaryka 197 491 421 417
MUDr. Lipenský Marek T. G. Masaryka 197 491 470 507
MUDr. Meisnerová 
Štětinová Gabriela Komenského 48 491 472 975
MUDr. Tichý Ladislav Komenského 48 491 471 738
MUDr. Javorský Lukáš Smetanova 144 777 709 290

VýrOba rOUšek DObrOVOlNíky – MíStO PrO PříJeM I VýDeJ rOUšek
Po dohodě s majitelkou obchodu „zdravá výživa Vitálka“ bylo zří-
zeno výdejní a kontaktní místo pro výdej bavlněných roušek vyrá-
běných dobrovolníky. Občané zde mají možnost si roušku vyzved-
nout nebo na toto místo donést materiál na jejich výrobu. Přijímají 
se bavlněná prostěradla nebo povlaky na peřiny, nitě a gumičky. 
Otvírací doba: Po – pá 8.30-17.00 h., So 9.00-11.00 h. Kontaktní in-
formace poskytne paní Markéta Žahourková – tel.: 777 610 954.

Jak Se Starat O látkOVOU rOUškU
» Roušky se dotýkejte co nejméně, nikdy se nedotýkejte přední části.
» Po sundání i před nasazením roušky si vždy umyjte ruce mýdlem.
» Použité roušky skladujte v dobře uzavřené nádobě.
» Roušky perte na 90 ⁰C nebo je vyvařte (5 min.).
» Vyhraďte si jeden hrnec, který budete používat jen na vyvařování.
» Po vyprání/vyvaření dejte roušku uschnout, pak ji z obou stran
 přežehlete.
» Čisté roušky skladujete na vydezinfikovaném místě, např.  
 v plastové krabičce s víkem.
» Roušku si vyměňte vždy, když zvlhne (klidně několikrát denně).
» Pokud nemáte k dispozici více roušek, vyperte roušku alespoň 
  jednou denně.
» Nestříkejte na roušky dezinfekci, může obsahovat chemikálie.
» UPOZORNĚNÍ: nedávejte roušky do mikrovlnné trouby, mohou 
 se vznítit!
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NabíDka telefONICké PSyChOSOCIálNí PODPOry
Potřebujete poradit? Nevíte si rady v nastalém obtíženém život-
ním období v souvislosti s epidemií koronaviru – COVID – 19? Cítíte 
se sami? Nemáte s kým probrat svoje obavy?

Mgr. Jana Cozlová
602 119 926
Dětský psycholog – telefonická podpora.

Mgr. Ingrid Dvořáková
739 106 444
Dětský psycholog – telefonická podpora.

MUDr. Julie hadašová
732 964 601
Telefonicky, možné i přes WatsApp 

Mgr. Marek Vít
777 052 569 – všední dny, vitm@post.cz, www.psychosomatika.info
Psychologická podpora a pomoc ve všední dny telefonicky, 
Skype a další on-line komunikační kanály po dobu karantény.

rIaPS, 
regionální institut ambulantních psychosociálních služeb  
731 441 264
Krizový telefon pro telefonickou intervenci. 
 
laxus , z. ú.
734 316 540 všední dny 9 – 16 hodin
Telefonická psychosociální podpora při pocitu strachu, hněvu, 
vyčerpanosti, bezmoci, při úzkosti, napětí a narůstající agresi, při 
zažívání konfliktů při pobytu v karanténě. 
Další odkaz: https://www.delamcomuzu.cz/

zrušení svozů objemného a biologicky rozložitelného odpadu
Městský úřad Nové Město nad Metují, Oddělení životního prostředí, oznamuje občanům, že po dobu trvání vládních nařízení ohled-
ně karantény, nebudou probíhat pravidelné svozy velkokapacitních kontejnerů na objemný a biologicky rozložitelný odpad. Stejné 
opatření platí i pro ambulantní sběr nebezpečných odpadů. O obnovení svozů budou občané informování sdělením na stránkách 
města a prostřednictvím sociálních sítí.

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými 
ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie
Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakaže-
ných nemocí COVID-19:
1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou mini-
málně 0,2 mm, zavažte. Následně jej vložte do dalšího plastového 
obalu a znovu zavažte.

2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popel-
nice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.

3. Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v sou-
časné době nemění, včetně způsobu třídění odpadu.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené  
karanténě:
1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimál-
ně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete 
tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.

2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.

3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popel-
nice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.

4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo 
kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společ-
ností.

5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem 
a vodou.

Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou 
nemocí COVID-19:
V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba 
nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím 
odstavci. A pokud možno se s žádostí o pomoc s odnosem odpadu 
obrátí na rodinu, sousedy, dobrovolníky nebo přímo na obec, aby 
se zamezilo pohybu nakažených osob ve veřejném prostoru.
Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společ-
ností stanovit způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak 
ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci ri-
zika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na 
ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu 
a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností 
bezpečného odstraňování odpadu.
Specifický postup (např. speciální svoz) pro odvoz takového odpa-
du stanoví obec po dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví 
(hygienou).

Obce musí zejména informovat obyvatele, jak postupovat při na-
kládání s uvedeným odpadem.
Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Zdroj: Tiskové oddělení Ministerstva životního prostředí
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zprávy z radnice
Do uzávěrky dubnového čísla Novoměst-
ského zpravodaje proběhla dvě zasedání 
Rady města Nové Město nad Metují (dále 
jen RM) a jedno zasedání Zastupitelstva 
města (dále jen ZM).

raDa MĚSta Č. 34
Zasedání RM proběhlo dne 24. února 2020 
za převážné účasti všech sedmi radních. 
Jednalo se o tzv. „koncepční zasedání RM“, 
což znamená, že jeho program není tradič-
ně členěn do obvyklých článků. Z nich je 
zařazen pouze článek Různé, který zahrnu-
je body, které bylo nutno akutně projed-
nat, ale jinak jsou do programu zařazena 
jednotlivá témata, která je třeba projed-
nat v podrobné koncepční diskusi radních 
a případně k nim přijmout usnesení, kte-
rá umožní další vývoj v daných oblastech. 
Program RM obsahoval celkem 23 bodů, 
ke kterým bylo přijato celkem 31 usnesení. 
Jednání trvalo od 13:00 do 18:40 hodin.

růzNé: 
rM souhlasila: 
» se zadáním veřejné zakázky malého roz-
sahu „Chodník v ul. Kaštánky - T. G. Masary-
ka v Novém Městě nad Metují“ firmě STAVI-
BET, s. r. o., České Meziříčí, IČO: 27472922, za 
nabídkovou cenu 1.278.988,00 Kč vč. DPH,
» s navrženým novým uličním uspořádáním 
ul. U Zázvorky dle přiložené situace pod 
označením „A.2.2. - I/14 Nové Město nad 
Metují, ulice U Zázvorky – oprava silnice“.
rM schválila:
» příkazní smlouvu na akci „Komplexní 
zajištění technického dozoru investora  
v průběhu realizace akce „Stavební úpra-
vy – rekonstrukce umělé vodní nádrže  
v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad 
Metují“ mezi městem a firmou Rybníkářské 
služby Trutnov, s. r. o, IČO: 28828593, za na-
bídkovou cenu 60.500 Kč vč. DPH, 
» jako vítěze veřejné zakázky „Dodáv-
ka vysokozdvižné plošiny” pro TS nabíd-
ku firmy Plošiny Rybáček, s. r. o., Vinařice, 
IČO: 27279618, za nabídkovou cenu vč. DPH 
4.573.800 Kč.
rM uložila OMM zahájit přípravné práce 
(zpracování odborného posudku) potřeb-
né pro podání žádostí o dotaci na výsad-
bu stromů v k. ú. Nové Město nad Metují  
a Krčín, které budou následně předloženy 
do výzvy MŽP č. 9/2019.
rM doporučila ředitelce ZŠ Malecí na zákla-
dě předloženého rozboru věcné, finanční  
a časové náročnosti soudního sporu ve věci 
náhrady škody ve výši 316.730 Kč, vzniklé 
Základní škole Malecí, tuto škodu přísluš-
nou občanskoprávní žalobou vymáhat.
rM vzala na vědomí rezignaci Ing. Zdeňka 
Slavíka ze dne 18.02.2020 na jeho členství 

v Komisi pro výstavbu a rozvoj, ve znění 
přílohy tohoto bodu, a tímto mu děkuje za 
dosavadní činnost v této komisi.
koncepční body:
1/ Zadávací dokumentace pro zpracování 
urbanisticko-architektonické studie areálu 
býv. kasáren v Novém Městě nad Metují. RM 
uložila OMM předložit upravenou zadávací 
dokumentaci na zpracování urbanisticko
-architektonické studie areálu býv. kasáren 
v Novém Městě nad Metují do Komise pro 
výstavbu a rozvoj a do RM ji znovu předložit 
po tomto projednání.
2/ Zajištění dodávek tepla pro organiza-
ce města. RM doporučila ředitelům PO ve 
věci tepelného hospodářství pro roky 2021  
a následující postupovat dle modelu pou-
žívaného městem, tedy uzavření servisních 
smluv na obsluhu jednotlivých domovních 
plynových kotelen. Zřizovatel - město – 
zajistí nákup zemního plynu v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Při 
uzavírání servisních smluv RM nepovažuje 
za nutné postupovat podle zásad pro za-
dávání zakázek malého rozsahu, které mají 
jednotlivé PO vydány.
3/ Projednání realizace schválených inves-
tičních akcí v roce 2020. RM schválila reali-
zaci investičních akcí z rozpočtu 2020, a to 
bez ohledu na to, zda na ně město obdrží 
dotaci či nikoliv. RM uložila OMM zpracovat 
návrh nových investičních akcí na opravu 
komunikací, které by se mohly realizovat 
ještě v letošním roce.
4/ Zadávací dokumentace pro aktualizaci 
strategického plánu města Nové Město nad 
Metují. RM schválila zadávací dokumentaci 
na aktualizaci strategického plánu města 
Nové Město nad Metují.
5/ Budoucnost stavebního pozemku vedle 
Retail parku směrem k Vrchovinám.
RM uložila OMM připravit do programu RM 
36 návrh zveřejnění dle připomínek a návr-
hů projednaných v koncepční RM 34 s tím, 
že součástí nabídky bude zpracování za-
stavovací studie vč. vizualizace, která bude 
řešit celé území v této lokalitě.
6/ Aktuální situace v TJ Spartak Nové Město 
nad Metují, z. s. RM vzala na vědomí infor-
mace o současném stavu v TJ Spartak Nové 
Město nad Metují, z. s., přednesené před-
sedou spolku. RM nesouhlasila s tím, aby 
byla poskytnuta dotace z rozpočtu města 
na úhradu mzdových nákladů organizační-
ho pracovníka TJ Spartak Nové Město nad 
Metují, z. s. RM doporučila ZM souhlasit  
s využitím plánovaného navýšení schvále-
ného rozpočtu města v položce dotace pro 
TJ Spartak na případné pokrytí provozních 
nákladů zimního stadionu TJ Spartak Nové 
Město nad Metují, z. s.

raDa MĚSta Č. 35
Velice obsáhlé zasedání RM proběhlo dne 
9. března 2020 za účasti všech sedmi rad-

ních. Program RM obsahoval celkem 71 
bodů, ke kterým bylo přijato celkem 92 
usnesení. Jednání trvalo od 13:00 do 20:50 
hodin.

MaJetkOPráVNí ÚkONy: 
rM byla seznámena s možností odkou-
pit pozemky p. p. č. 452/2, 459/1, 462, 465  
a 466/5 o celkové výměře 24 788 m2 v k. ú. 
Spy za celkovou vyvolávací cenu 560.000 Kč, 
tj. za cenu 22 Kč/m2 pozemku, s tím, že 
město nemá zájem podat přímou nabídku 
na odkoupení uvedených pozemků.
rM nesouhlasila s prodejem části pozemku 
p. p. č. 550 v k. ú. Spy, protože na požadova-
né části je navrženo, dle rozpracované PD 
„Kanalizace Spy, Nové Město nad Metují“, 
vedení splaškové kanalizace a řešení této 
kanalizace je pro město nyní aktuálním té-
matem.
rM schválila smlouvu o nájmu pozemku  
p. p. č. 598/6 o výměře 439 m2, druh pozem-
ku zahrada, k. ú. Krčín, ve vlastnictví města, 
se zájemcem pí [osobní údaj odstraněn],  
a to ode dne 01.04.2020 za účelem zahrady 
(v zahrádkářské kolonii) s tím, že pozemek 
se pronajímá ve stávajícím stavu, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
a za nájemné v navržené výši 12 Kč/m2/rok. 

rOzVOJ:
rM souhlasila:
» se zahrnutím prostoru kolem pomníku 
Jana Nepomuckého do PD rekonstrukce ul. 
U Zázvorky dle studie veřejného prostran-
ství náměstí Republiky, 
» s umístěním dopravního značení zame-
zujícího vjezd nákladních automobilů do 
ul. Příčná, V Zahradách, Na Rybníku, Okruž-
ní, Řadová, Nová a Stavební, s výjimkou 
zásobování těchto ulic, a pověřuje OMM 
zajištěním stanovení dopravního značení  
a zajištěním instalace dopravního značení,
» se změnou dopravního značení v místě 
viaduktu na Žižkově náměstí ze stezky pro 
chodce na stezku pro chodce a cyklisty  
a pověřuje OMM zajištěním stanovení do-
pravního značení a zajištěním instalace do-
pravního značení,
» s doporučením Komise dopravní po-
nechat stávající obousměrný provoz v ul. 
Okrajová,
» s připojením 2 ks stožárů v prostoru od-
stavné plochy naproti objektu budovy ško-
ly „Králíček“ na elektrickou energii měst-
ského veřejného osvětlení.
RM uložila:
» TS provést kompletní úpravu středu kru-
hového objezdu na ul. T. G. Masaryka tak, 
jak byl upraven před rekonstrukcí této kru-
hové křižovatky s tím, že v případě před-
ložení případných budoucích návrhů na 
změny úprav bude o tom rozhodovat RM ve 
spolupráci s odbornými útvary a zaintere-
sovanými komisemi, 

r a d n i c e  i n f o r m u j e
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» TS provedení citlivého arboristického 
zásahu na jeřábu ptačím na p. p. č. 733/10  
v k. ú. Nové Město nad Metují.
» OMM zahrnout záměr Královéhradecké-
ho kraje na výstavbu komunitního Domova 
pro osoby se zdravotním postižením do za-
dávací dokumentace na zpracování „Urba-
nisticko - architektonické studie areálu bý-
valých kasáren v Novém Městě nad Metují“,
» OMM jednat s vedením školy „ZŠ Ko-
menského“ o režimu parkování rodičů  
a zaměstnanců v ul. Českých legií z důvodu 
zvýšení bezpečnosti v této ulici.
rM schválila:
» vydání souhlasného vyjádření měs-
ta Nové Město nad Metují k PD na stavbu 
„Stavba rodinného domu a garáže se skla-
dem, k. ú. Spy, p. č. 263/2“ dle předložené 
PD vypracované projektantem Bc. Ondře-
jem Černým, Nové Město nad Metují, s da-
tem 12/2019, jejímž investorem je p. [osob-
ní údaj odstraněn], 
» smlouvu o právu provést stavbu sjez-
du a omezení užívání nemovitosti na  
p. p. č. 608/2 v k. ú. Spy za účelem doprav-
ního připojení stavby „Stavba rodinného 
domu a garáže se skladem, k. ú. Spy, p. č. 
263/2“, mezi městem Nové Město nad Me-
tují a p. [osobní údaj odstraněn], 
» smlouvu o právu provést stavbu vodo-
vodní přípojky v délce 2,5 m, která bude 
uložena do pozemků p. p. č. 266/1 a 610  
v k. ú. Spy, které jsou ve vlastnictví města 
Nové Město nad Metují, za účelem připoje-
ní stavby „Stavba rodinného domu a garáže 
se skladem, k. ú. Spy, p. č. 263/2“ mezi měs-
tem Nové Město nad Metují a p. [osobní 
údaj odstraněn], 
» speciální komisi pro hodnocení nabídek 
veřejné zakázky „Aktualizace strategické-
ho plánu města Nové Město nad Metují” 
ve složení: Ing. Libor Hovorka (náhradník:  
p. Petr Hable), Ing. Jan Čopík, Ph.D. (náhrad-
ník: Bc. Petr Tyč), Ing. Simona Vojnarová 
(náhradník: Ing. Libor Pozděna), Ing. Vilém 
Maur, MBA (náhradník: Ing. Žaneta Marvá-
nová), Mgr. Markéta Škodová (náhradník: 
Bc. Alena Čečetková).
rM vzala na vědomí: 
» žádost podanou obyvateli ul. Rovná  
o dokončení asfaltového povrchu komuni-
kace v ul. Rovná a opravu komunikace v ul. 
Družební od křižovatky s ul. T. G. Masaryka 
ke křižovatce s ul. Rovná a zařazuje podnět 
do plánu výjezdní RM 36, 
» informace ze schůzky zainteresovaných 
osob, která proběhla dne 06.03.2020 k žá-
dosti o realizaci nového přístřešku a do-
datečného povolení stávajícího přístřešku 
na p. p. č. 799 v k. ú. Krčín (dvůr u č. p. 69 
na Žižkově náměstí) a konstatovala, že celý 
pozemek musí být řešen v souladu s ÚP  
s tím, že je méně podstatné, zda zde bude 
umístěn přístřešek či nikoliv, ale zásadní 

je, že veškerý provoz musí být nerušící ke 
svému okolí.
rM byla seznámena s materiálem, který za-
slal Ing. Vladimír Brož za společnost TOWN 
DEVELOPMENT, s. r. o., dne 24.02.2020, tý-
kající se upraveného řešení veřejného pro-
storu 1. etapy v lokalitě Dubinky - František 
na základě usnesení z RM 33, zpracovaném 
Ing. arch. Vojtěchem Lichým, IČO: 03349497.
RM trvá na svém usnesení z RM 33, a to na 
kompletním vybudování infrastruktury v ul. 
Luční a ul. Hildenská jih, a to bez etapizace.
RM trvá na usnesení RM 33 v tomto upra-
veném znění: RM doporučuje přepracovat 
předložené úpravy ÚS, předložené Ing. 
Vladimírem Brožem za společnost TOWN 
DEVELOPMENT, s. r. o., ve smyslu takto na-
vrhovaných minimálních šířek komunikací: 
Profil č. 1 - ul. Hildenská (jižní část) - šířka 
celková 12 m, vozovka 6 m s jednostranným 
chodníkem v celé ulici (studie Ing. arch. Li-
chého v souladu); Profil č. 2 - ul. Luční - šíř-
ka celková 11 m, vozovka 6 m s jednostran-
ným chodníkem v celé ulici tak, aby vznikl 
prostor pro parkovací místa a zeleň (dle 
Komise dopravní); Profil č. 3 - ul. Hildenská 
(severní část) - šířka celková 12 m, vozovka 
6 m s prostorem pro vybudování zastávky 
a s jednostranným chodníkem (dle Komise 
dopravní); Profil č. 4 - ul. Dušnická a ul. Ger-
nická - zachovat profil podle návrhu doc. 
Ing. arch. Ivana Kaplana (studie Ing. arch. 
Lichého v souladu).

SPráVa NeMOVItOStí:
rM vzala na vědomí aktuální informace ST 
o jednání s vlastníkem objektu bývalého 
Hotelu Metuj – zástupci firmy EG REAL, a. s.
rM uložila ST komunikovat nadále s firmou 
EG REAL, a. s., a její případnou nabídku na 
odkoupení Hotelu Metuj městem předat  
k posouzení odborným útvarům, komisím  
a následně RM a ZM.

škOlStVí, kUltUra a SPOrt:
rM souhlasila:
» s bezplatným záborem veřejného pro-
stranství na krátkodobé parkování 30 aut 
na vyvýšené ploše před „vlaštovkami“  
v pátek dne 01.05.2020 od 11:00 do 14:00 
hodin v rámci akce „Tradiční výjezd vete-
ránů z Opočna“, kterou pořádá Podorlický 
Veteran Car Club, z. s., 
» s bezplatným záborem veřejného pro-
stranství na krátkodobé parkování 30 aut 
na části Husova náměstí před Spolkovým 
domem v sobotu dne 22.08.2020 od 11:00 
do 14:00 hodin v rámci akce „Soutěž vete-
ran rallye Podorlicko“, kterou pořádá Po-
dorlický Veteran Car Club, z. s. 

rM vzala na vědomí:
» hodnocení roku 2019 v Městské knihov-
ně a v Městském muzeu Nové Město nad 

Metují a poděkovala ředitelům těchto pří-
spěvkových organizací za jejich dosavadní 
činnost,
» Výroční zprávy Městské knihovny, MMUZ 
a Městského střediska sociálních služeb 
Oáza Nové Město nad Metují za rok 2019, 
» Zprávu o hospodaření za rok 2019 všech 
ZŠ a MŠ a DD, vyjma ZŠ Malecí.
rM uložila TS zajistit prořezání větví stro-
mů, které zasahují nad kurty spolku TENNIS 
CLUB Nové Město nad Metují, z. s., a pro-
jednat i ostatní části žádosti spolku TENNIS 
CLUB Nové Město nad Metují, z. s.,  přímo se 
správcem spolku TENNIS CLUBU.
rM rozhodla nevyhlásit konkurzní řízení na 
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní 
školy a Mateřské školy Krčín, kde stávají-
cí ředitelce končí šestileté období výkonu 
práce na pracovním místě ředitelky školy 
ke dni 31.07.2020. Dnem 01.08.2020 počíná 
ředitelce školy běžet další šestileté funkční 
období.
rM schválila bezplatné zapůjčení a posta-
vení zastřešeného městského pódia spol-
ku Aeroklub Nové Město nad Metují, z. s., 
na Branně – bezpečnostní den, který se 
koná v pátek 5. 6. 2020 na novoměstském  
letišti.
rM neschválila poskytnutí finančního daru 
na generální opravu objektu soukromé-
mu zařízení Psí domov Lukavice z důvodu  
každoročního příspěvku tomuto zařízení ve 
výši 20 tis. Kč.

růzNé: 
rM schválila:
» s platností ode dne 01.04.2020 aktualiza-
ci Zásad Nové Město nad Metují pro zadá-
vání zakázek malého rozsahu, 
» zrušení zakázky malého rozsahu „Poří-
zení fotografií Nového Města nad Metují 
pro účely propagace“, a to dle vyhrazeného 
práva v čl. 10 příslušné zadávací dokumen-
tace, 
» smlouvu o spolupráci při realizaci kam-
paně „Do práce na kole” mezi městem Nové 
Město nad Metují a Auto*Mat, z. s., Vodičko-
va 36, 110 00 Praha 1, IČO: 22670319, 
» smlouvu o umístění zálohového napá-
jení pro stáčení pohonných hmot v areálu 
Arriva, a. s., mezi městem Nové Město nad 
Metují a společností Arriva, a. s., Chrudim, 
IČO: 25945408, 
» smlouvu o centralizovaném zadávání 
mezi Královéhradeckým krajem a městem 
v rámci projektu Královéhradeckého kraje 
„Rozvoj regionálního partnerství v soci-
ální oblasti na území obcí Královéhradec-
kého kraje II.” a smlouvu o horizontální 
spolupráci mezi Královéhradeckým krajem  
a městem v rámci projektu Královéhradec-
kého kraje „Rozvoj regionálního partner-
ství v sociální oblasti na území obcí Králo-
véhradeckého kraje II.”
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zaStUPItelStVO MĚSta Č. 11  
První zasedání ZM v roce 2020 proběhlo  
v přednáškovém sále Městské knihovny 
dne 20. února 2020, a to za účasti všech 
21 zvolených zastupitelů. Program zasedá-
ní byl opět velice obsáhlý, měl celkem 25 
bodů a k nim bylo přijato 61 usnesení. Za-
sedání trvalo od 16:00 do 21:30 hodin. 
V úvodu zasedání proběhlo slavnostní 
udělení pamětní medaile hejtmana Králo-
véhradeckého kraje. Hejtman pan PhDr. Jiří 
Štěpán, Ph.D., ji osobně předal emeritnímu 
starostovi p. Pavlu Vašinovi, který v závěru 
loňského roku oslavil 80. narozeniny.
Na to pak ještě v úvodní části zasedání na-
vázala tradiční „Zpráva vedení města o sta-
vu Nového Města nad Metují v roce 2019”, 
přednesená starostou města p. Petrem 
Hablem.

rOzVOJ:
Velice obsáhle jednalo ZM o pořízení změ-
ny č. 2 Územního plánu Nové Město nad 
Metují, bylo hlasováno celkem o 31 návr-
zích na změny a bylo přijato toto souhrnné 
usnesení: 
zM schvaluje pořízení změny č. 2 Územního 
plánu Nové Město nad Metují, do které bu-
dou zařazeny v tomto bodu odsouhlasené 
návrhy na změnu. 
zM dále:
» zamítlo žádost p. [osobní údaj odstra-
něn] ze dne 03.12.2019 o pojmenování nově 
vybudované ulice ve Vrchovinách,

» schválilo nový název ulice NA BAČKU - 
ulice bez názvu vedoucí od křižovatky ulic 
Československé armády a U Lesa směrem 
ven z města k Přibyslavi (na konec katast-
ru), 
» vzalo na vědomí územní studii Z.S 5 ve 
Spech zpracovanou Ing. arch. Jiřím Jeřáb-
kem a Bc. Anežkou Jeřábkovou, 
» vzalo na vědomí informace o zpraco-
vaných územních studiích veřejných pro-
stranství řešených v rámci projektu pod-
pořeného z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP).

fINaNCe: 
zM schválilo:
» poskytnutí finančního daru sportovním 
klubům za dlouhodobou, oboustranně pří-
nosnou spolupráci s novoměstskými zá-
kladními a mateřskými školami takto: Tělo-
výchovná jednota Spartak Nové Město nad 
Metují, z. s., 130 tis. Kč, Sportovní klub Nové 
Město nad Metují, z. s., 50 tis. Kč, Tělocvičná 
jednota Sokol Krčín 20 tis. Kč, 
» smlouvu o kontokorentním úvěru s Ko-
merční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 
33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, ve 
výši 12 mil. Kč na dobu neurčitou, 
» měsíční odměny pro neuvolněné členy 
zastupitelstva ode dne 01.03.2020 takto: 
měsíční odměna pro člena zastupitelstva: 
1.400 Kč, měsíční odměna pro člena rady 
ve výši 4.400 Kč. V případě souběhu výko-
nu více funkcí neuvolněných členů zastu-

pitelstva se stanovuje ode dne 01.03.2020 
měsíční odměna jako souhrn měsíčních 
odměn  za výkon funkcí člena rady a před-
sedy výboru nebo bytové komise ve výši 
4.900 Kč, měsíční odměna pro člena rady  
a zároveň člena bytové komise nebo komi-
se SPOZ ve výši 4.700 Kč, měsíční odměna 
pro člena zastupitelstva a zároveň předsedy 
výboru nebo bytové komise ve výši 1.800 Kč, 
měsíční odměna pro člena zastupitelstva  
a zároveň člena bytové komise nebo ko-
mise SPOZ ve výši 1.600 Kč, neuvolněnému 
členovi zastupitelstva obce, který je opráv-
něn k přijímání projevu vůle snoubenců, že 
spolu vstupují do manželství, zůstává část-
ka ve výši 500 Kč.

růzNé:
zM schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
č.1/2020 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejně přístupném místě.

Podrobná znění zápisů a usnesení ze zase-
dání RM a ZM jsou pravidelně zveřejňována 
na internetových stránkách města, nebo 
jsou dispozici na MěÚ. Souhrny usnesení 
z jednotlivých zasedání jsou pak zveřejňo-
vány v zákonných lhůtách na Úřední desce 
MěÚ u Komerční banky a rovněž na elektro-
nické úřední desce na www stránkách měs-
ta. Nedílnou součástí zápisů ze zasedání 
ZM jsou anonymizované zvukové záznamy 
zasedání.          

 Petr Tyč, tajemník

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

Služby Centra prevence Mandl na pokračování

Slečna R. přišla do Centra prevence Mandl na doporučení úřadu 
práce. Její nesnází byla obtížná finanční situace. Při prvních schůz-
kách nás slečna seznámila s tím, že jí pravidelně ke konci měsíce 
nezbývají peníze na potraviny a někdy ani na zaplacení některých 
důležitých poplatků. Rodiče klientky jsou v důchodu, nemají tedy 
prostředky na to, aby své dceři finančně pomohli. Klientka se tak 
postupně dostává do dluhů. Se slečnou R. jsme sestavili seznam 
příjmů a výdajů. Klientce se potvrdilo, že peníze jí nekontrolova-
telně „mizí“ a ona netuší kam, nebo za co. Cílem naší spolupráce 
tedy bylo stabilizovat finanční situaci klientky tak, aby měla pře-
hled o svých výdajích a vyšla s penězi. Slečna R. přinesla každou 
následující schůzku k nahlédnutí účtenky za své nákupy. Na zákla-
dě toho jsme společně zjistili, že klientka platí neobvykle velké 
částky za určité položky, převážně drogerii. Klientka tedy využila 
nabídky pracovnice setkat se v terénu přímo při nákupu. Slečna  
R. nejprve ukázala pracovnici, co a jak nakupuje. Následně spo-
lečně prodiskutovali, k čemu klientka jednotlivé zboží potřebuje  
a jak často. V praxi se tímto ukázalo, že klientka nezvykle často a ve 
velkém množství nakupuje a následně i používá mycí a čisticí pro-
středky, nečte si návody na použití na obalech. Na ceny zboží také 
nehleděla, spíše častěji nakupovala menší balení známých a vy-
hlášených značek. Klientka později uvedla, že se nikdy nenaučila 
jak pečovat o domácnost, rodiče ji k tomu nevedli. Domluvili jsme 

se, že příští schůzka proběhne u klientky doma. Společně zjistíme, 
na čem by chtěla ještě slečna R. zapracovat, co by se chtěla naučit, 
jaké dovednosti získat. Věříme, že nikdy není pozdě začít a v centru 
Vám s tím rádi pomůžeme, pokud budete chtít nebo potřebovat.
(Pro čtivější popis jsme použili smyšlenou kazuistiku potencionál-
ního klienta/klientky.)

Tým Centra prevence Mandl
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150 let hasičského sboru v hildenu - Maraton oslav v jubilejním roce
Po celý letošní rok slaví hildenští hasiči kulaté narozeniny. Ve vo-
zovně, 150 let po dni založení - 31. ledna 1870, připomněl velitel 
hasičů Hans-Peter Kremer počátky hasičského sboru v Hildenu. 
Hildenský hasičský sbor vzešel z všeobecného hildenského tělo-
cvičného spolku (HAT) a v roce 2020 slaví další jubileum: „Před 
90 lety jsme dostali naše první motorizované vozidlo,“ vysvětluje 
Kremer. Toto staré auto je ještě dnes ve službě hildenských hasičů, 
ale už ne pro provozní účely, nýbrž už jen pro zvláštní příležitosti.
V rámci obřadu 31. ledna byly v celé městské části vyvěšeny vlaj-
ky, aby upozornily na 150. narozeniny. Tím začal oficiálně maraton 
oslav. Dalším vyvrcholením bylo „Růžové pondělí,“ neboť několik 
hasičů už řadu měsíců pracovalo na alegorickém voze a vytvářelo 
kostýmy, které vypravují o historii hildenských hasičů. S tímto vo-
zem projížděli hasiči 24. února centrem Hildenu. 

Dne 3. a 4. dubna bude následovat skutečná výzva: hildenští hasiči 
absolvují dobročinný běh. Účastníci nejenomže uběhnou 112 km 
během 24 hodin, ale poběží celou trasu v těžkých protichemických 

oblecích. Výtěžek dobročinného běhu bude věnován nadaci Kin-
derherz (nadace pro děti s onemocněním srdce).
Všichni občané Hildenu budou zapojeni do jubilejních oslav od 
konce dubna. 
Dne 25. dubna, 16. května, 13. června a 17. července zvou hasiči ob-
čanky a občany na náměstí k různým cvičením a akcím, do kterých 
se mohou všichni zapojit: mladí hasiči ukáží své dovednosti, potá-
pěči předvedou svou práci v potápěčských kontejnerech, na řadu 
se také dostanou dobrovolní a profesionální hasiči a záchranná 
služba. 
Vyvrcholením jubilejního roku bude slavnostní víkend od pátku  
7. srpna do neděle 9. srpna. „Na náměstí bude stát velký stan, ve 
kterém je naplánovaný program pro malé i velké: dětské divadlo, 
kabaret, snídaně při tónech jazzu nebo sobotní party – zde si při-
jdou všichni obyvatelé Hildenu na své,“ slibuje Kremer. Kromě akcí 
ve stanu se bude konat 8. srpna velký slavnostní průvod, kterého 
se zúčastní hasiči z okolí a hasiči z partnerských měst.

Překlad: Věra Prokýšková

k u l t u r n í  a k c e

ZRUŠENO
Termín budeme aktualizovat na webu a FB, popř. plakátech.
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r o z h o v o r  M i l a n  J í c h a

Milan Jícha – Návraty
Výstava Milana Jíchy v Městské galerii Zá-
zvorka měla být otevřena 19. března 2020. 
Vinou nepříznivých okolností ji však proza-
tím nebylo možno zahájit. Obrazy na stě-
nách visí, ale nikdo k nim nemá přístup. 
Proto jsme se rozhodli uveřejnit alespoň 
rozhovor s jejich autorem.
říkáte, že jste malířské geny získal po dě-
dečkovi…
Dědeček Václav Jícha se narodil v roce 1874. 
Maloval akvarely, byl jedním z malířů Vy-
sočiny. Pocházel z Bystřice nad Pernštej-
nem, vystudoval  v letech 1890–1894 Český 
učitelský ústav v Brně. Hudbu ho učil Leoš 
Janáček, který měl na něho takový vliv, že 
po dobu svých studií se věnoval především 
hudbě. Po ukončení studia učil na různých 
místech na Moravě. Nějakou dobu také 
v Jaroměřicích, kde se stýkal s Otokarem 
Březinou a Františkem Bílkem. Nejdéle učil 
ve Strážnici na měšťanské škole a státním 
gymnáziu a v roce 1920 tam byl jmenován 
ředitelem dívčí obecné školy. Tehdy tam 
žilo několik významných českých a morav-
ských umělců. Spolu s nimi byl dědeček 
zakládajícím členem Sdružení výtvarných 
umělců moravských se sídlem v Hodoníně. 
Na důchod se odstěhoval do Fryšavy. Do-
dnes máme mnoho jeho akvarelů a kreseb. 
Dědečkovy obrazy jsem vídal odmalička, vi-
sely po celém našem domě.  Asi ony ve mně 
vzbudily touhu malovat.
takže vaše rodina pochází z Českomorav-
ské vysočiny. Jak jste se ocitl v Náchodě?
Tatínek byl z devíti sourozenců a za války 
přijal práci v Náchodě, aby unikl totálnímu 
nasazení do Německa. Našel si tady man-
želku, stal se advokátem a později se sem 
přestěhoval. A tak jsme „Náchoďáky.”  Na-
rodil jsem se v Náchodě v roce 1953. Ale na 
Vysočinu, na Horácko, mne to táhne stále.
Jak jste se dostal k malování vy?
Když jsem vstoupil na základní školu, ro-
diče chtěli, abych hrál na klavír, tehdy to 
byla tak trochu móda. Vydrželo to dva roky. 
Avšak paní učitelka klavíru rozhodla, že to 
nebude to pravé. Hned jsem využil situace 
a požádal jsem rodiče, aby mne přihlásili 

na výtvarný obor Lidové školy umění. A tak 
jsem začal chodit k Jiřímu Kodymovi, od 
druhé třídy až do deváté. Učilo se odpoled-
ne ve třídách základní školy na Komenské-
ho ulici. Naučili jsme se základy kreslení 
i malování. Kodym dával přednost větším 
formátům a širokým štětcům, takže jsme 
pracovali obvykle na papíře rozměru A3. 
Kreslili jsme podle skutečnosti nebo třeba 
i podle sádrových odlitků bust, které jsme 
našli na půdě školy – tak jsem portrétoval 
sádrového Zdeňka Nejedlého i Bedřicha 
Smetanu nebo Antonína Dvořáka. Hodně 
jsme chodili ven. Kodym měl své oblíbené 
motivy: především zámecké schody, vlastně 
celý zámecký kopec a odtud pohled na ná-
městí s radnicí a kostelem. Dalším jeho ob-
líbeným stanovištěm byl roh náměstí před 
hostincem Tunel – jednak tam byl vynika-
jící pohled na zbytek náměstí s kostelem  
a zámkem, ale také to bylo opačným smě-
rem blízko pro jedno pivo. Ze stejného 
důvodu bylo jeho oblíbenou zastávkou 
prostranství před hostincem U Bílé růže, 
odtamtud se otvíral pohled na starou, dnes 
již zbouranou zástavbu, viadukt a zámek,  
a to pivo tam bylo také. Když se nám do 
kreslení moc nechtělo, šli jsme jen tak na 
procházku a měli jsme za úkol se dobře dí-
vat. Cestou jsme si připravovali náměty. Po 
návratu do třídy jsme pak pracovali zpamě-
ti. Dostal jsem tak do krve jak si zapamato-
vat náladu, barvu i kompozici.  Dodneška to 
mám v hlavě. Pořád se kolem sebe dívám 
-  tak trochu - jak mne to naučil malíř a gra-
fik Kodym.
a co dál, po skončení základní školy a tím 
pádem i zUš?
Nastoupil jsem na stavební školu. Jako 
středoškolák už jsem do „lidušky“ nepatřil, 
ale Kodym mi nabídl, že za ním můžu kdy-
koli přijít. Zkoušel jsem pod jeho vedením 
grafické techniky: linoryt a později suchou 
jehlu. V uších mi zní jeho mnohokrát opa-
kovaná poučka při řezání linorytu: „Nikdy 
se nezbavuj materiálu!“ Samozřejmě, když 
už se něco odřízne, nedá se to vrátit. Lep-
ší je, udělat nejprve zkušební tisk a ujistit 
se, co chci řezat dál… A destičky na suchou 
jehlu vyleštit zubní pastou tak, aby se člo-
věk viděl jako v zrcadle…
a kdy jste začal samostatně tvořit?
Samostatně jsem se snažil už v té době, 
ale pak jsem se přihlásil do tepenského 
kroužku, tedy správně do Kruhu výtvarníků 
při SZK Tepna Náchod, to bylo v roce 1976. 
Seznámil jsem se tak s výtvarníky star-
ší generace, jako byli Karel Šafář, Božena  
Kaufmannová, Jiří Kaufmann, Leopold Drti-
na, Jan Plíšek, Josef Červinka, Josef Fiedler, 
Jiří Kollert, Luboš Gregor a mnoho dalších. 
Mentorem kroužku byl v té době ještě Jiří 
Votýpka, poté přišel  Bohumír Španiel, po 
něm akademičtí malíři Josef Ducháč a poz-
ději Ivo Švorčík. Zkoušeli jsme všechny žán-

ry, včetně malby v plenéru – s partou jsem 
zajížděl i na Vysočinu. Po vzoru Mařákovy 
a později Nejedlého krajinářské školy jsme 
navštěvovali malebná místa v krajině Ho-
rácka. Důležité pro mě byly hlavně vzájem-
né konzultace se staršími kolegy, ty mne 
asi formovaly nejvíce.  Seznamoval jsem se 
postupně s dalšími výtvarníky mojí gene-
race, například: Mirek Lazar, Jan Štorkán, 
Karel Ungr, Stanislav Kulda, Jiří Souček… 
Mezi krajináři měl velký vliv jeden z těch 
starších, Karel Šafář, ale já jsem se snažil  
z jeho vlivu vymanit; přeci jen jsem měl 
školu Jiřího Kodyma.
ale doba se měnila…
Po roce 1990 se kumšt otevřel, vše se změ-
nilo. Kruh výtvarníků zanikl. Volně na něj 
v roce 1991 navázal AMAG – ateliér malířů 
a grafiků. Na pozvání Bohumila Španie-
la jsem se stal členem Nového sdružení 
pražských umělců. Byl to pro mne veliký 
impuls. Často se vystavovalo, bylo potřeba 
malovat na větší formáty, skupina měla do-
konce i svého kurátora. Bylo prosazováno 
abstraktnější pojetí obrazů a kombinace 
různých technik. Snažil jsem se s tím vším 
vyrovnat. V devadesátých letech jsem byl 
dvakrát v Paříži. Přespával jsem u známé-
ho, který tam v té době pracoval. Prochá-
zel jsem Paříží tak, jak mne to učil Kodym 
v Náchodě - nasával jsem atmosféru kolem 
řeky Seiny s jejími mosty, poznával i různě 
zapadlá zákoutí. Byl jsem na několika vy-
hlídkách, abych viděl město shora. Ukládal 
jsem si všechno do paměti, kreslil jsem. Tak 
vznikly podklady k mým velkým formátům, 
obrazům Paříže. V té době jsem také kreslil 
v Normandii. V Dieppe, malebném přístav-
ním městě na pobřeží severního Atlantiku. 
Měnící se barvy dramatických obloh nad 
přístavy lodí, připlouvající trajekty nebo 
překladiště zboží s lodními jeřáby, ve měs-
tě úzké uličky s obchody a venkovními ka-
várnami s neony reklam – tedy vděčné ná-
měty. Během devadesátých let však mnoho 
obrazů nevzniklo, provedení velkých for-
mátů bylo velmi pracné a také nebyl dosta-
tek času. Aby AMAG mohl nadále fungovat, 
museli jsme z něho v roce 2015 udělat za-
psaný spolek. Byl jsem tehdy zvolen před-
sedou. Nedávno jsem odešel do penze,  
a tak se můžu malování věnovat více. Za 
ten čas, co maluji, se mi nashromáždilo 
mnoho kreseb a všelijakých přípravných 
studií, tak jsem se k nim začal vracet. Vra-
cím se také na stará místa, abych poznával, 
jak se čas, lidé a krajina mění. Definitivní 
verze maluji v ateliéru akrylem na plátno,  
v současné době většinou na menší for-
máty. Tematicky vycházím z toho, co jsem 
dělal doposud: krajina Vysočiny, Náchod 
a okolí a vzpomínky na Francii… To jsou ty 
NÁVRATY v názvu výstavy.

Vyprávění zaznamenal Petr Suchánek
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přihlášky: https://bavimesesportem.webooker.eu/Courses?semesterID=10507

MĚSTO BROUMOV MĚSTO ČESKÁ SKALICEMĚSTO NÁCHOD

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
BAVÍME SE SPORTEM

TERMÍNY TÁBORA
13.-17.7.
20.-24.7.
27.-31.7.

3.-7.8.
10.-14.8.
17.-21.8.  

CENA
800 KČ

Tábor je určen pro děti od 4 do 10 let

2020

SPORT | KAMARÁDI | ZÁBAVA | VÝLETY | HRY | SOUTĚŽE

 

N
. M

ěsto n.M
. - ZŠ Krčín



K U L T U R N Í  A K C E

KONCERT PŘESUNUT 

Z 18. 3. NA 6. 11.

vstupenky zůstávají v platnosti DIVADLO PŘESUNUTO

Z 21.4. NA 1. 9.

vstupenky zůstávají v platnosti
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hIStOrIe klUbU ČeSkýCh tUrIStů  V NOVéM MĚStĚ 
NaD MetUJí OD POČátků DO rOkU 1989
2. ČáSt – rOky 1930 – 1956

4. třicátá a čtyřicátá léta dvacátého století 
Roku 1931 se odbor účastní turistické výstavy v Pardubicích, je vy-
praveno 15 fotozvětšenin od Josefa Vančury a model Pekla, který 
zhotovil řezbář Jan Mach z Hradce Králové. Peněžitý dar na zapla-
cení modelu ve výši 1500 korun československých věnoval p. Josef 
Bartoň – Dobenín. Ve třicátých letech je sjednoceno značení cest 
v Orlických horách. Přestavují se  stezky již existující tak, aby ne-
vedly na německém území   (např. Jiráskova horská cesta z Masa-
rykovy chaty přes Polomský kopec do Olešnice). Vzniká lyžařský 
odbor novoměstského klubu turistů, který se podílí na organi-
zaci župních lyžařských  závodů v Deštném  poprvé v roce 1934.                                                                                                                                      
Významným počinem je zakoupení lesního pozemku u státní 
hranice na Vrchmezí, kde odbor hodlal vybudovat dřevěný srub  
s názvem  Švehlova horská chata, který měl být protiváhou němec-
ké Rybatschovy chaty, stojící těsně za hranicí na pruské straně. 
Tím chtěli členové odboru podpořit české obyvatelstvo v pohra-
ničí. Po několikaletých dohadech s panstvím Colloredo –Mansfeld 
se podařilo završit tuto snahu a pozemek odkoupit v roce 1936 za 
podmínky stavby srubu. Bohužel vývoj evropských dějin nedovolil 
tuto stavbu realizovat pro nedostatek pracovníků, kteří byli na-
jímáni na stavbu opevnění. Po záboru sudetského území v roce 
1938 jsou Orlické hory pro pěší turisty nedostupné a pozemek na 
Vrchmezí je pro novoměstské turisty též ztracen, odbor hlásí při 
soupisu majetku u Národní banky ztrátu 50 000 korun.  Německé 
úřady rozhodly o tom, že se na pozemku začaly  kácet stromy a za-
počala se stavět cesta. Z roku 1938 pochází barevná tabule znaků 
majitelů novoměstského zámku u vstupní brány do zámku. V roce 
1939 v souvislosti z historickými událostmi ( zánik Československa) 
se slovenští turisté odtrhli a  KČST formálně zaniká. Jeho činnost 
převzal Klub českých turistů ( KČT). Během druhé světové války 
bylo úsilí novoměstského odboru zaměřeno na výstavbu dřevě-
ných rozhleden v okolí města.  Proběhla  přestavba triangulač-
ních věží na Sendraži a na Bradlech na dřevěné rozhledny. Odbor 
dále pořádal vycházky do okolí, uskutečnilo se i několik zájezdů. 
Novoměstští turisté iniciovali záchranu památné lípy v Dobřanech  
u hřbitova. Turistická noclehárna nebyla v provozu, neboť její za-
řízení bylo zapůjčováno z nařízení úřadů  pro vojenské účely. Čle-
nové neárijského původu museli být vyškrtnuti ze seznamů členů.  

4. Od osvobození 1945  po začlenění kČt pod tJ Sokol 1949 
První výborová schůze po II. světové válce se konala 9. července 
1945 ve vinárně U Řeháčků. Stav členské základny je  174 členů. 
Značkovatel  ihned po osvobození umísťuje staré české orien-
tační tabulky po městě a jeho okolí, vyvěšuje také mapy. Důle-
žitým úkolem je obnovit vyznačení horské hřebenové Jiráskovy 
stezky. Vycházky jsou jen polodenní v okolí města. Bylo požádáno  
o přepsání vlastnictví pozemku na Vrchmezí opět na odbor a sou-
časně o vyvlastnění Rybatschovy chaty. Po převedení pozemku 
je určen správce (František Hýbl), který se  stará o to, aby  les-
ní správa byla spokojena s hospodařením  odboru na pozemku.                                                                                                                                         

V následujících letech byla umístěna turistická noclehárna do 
živnostenské školy a postupně vybavována potřebným zařízením. 
Značkovatelé pokračují v hlavním úkolu odboru – značení cest  
v Orlických horách a v podhůří. Staré značky s německými nápisy 
se již nebudou používat. Pan Miroslav Kosek věnuje odboru  vklad-
ní knížku na 4 065,20 korun a hotovost ve výši 164 korun na stavbu 
turistické chaty na Vrchmezí. Vzrůstá  snaha o propagaci města, 
východočeský rozhlas vysílá pásmo o Novém Městě nad Metují, 
které sestavil  člen odboru Jan Juránek. Prof. Juránek je také au-
torem knihy ,, Český Betlém“, která byla vydána v roce 1947 stej-
ně jako brožura ,,Nové Město nad Metují – brána Orlických hor“. 
Zlepšilo se autobusové spojení do Deštného, odbor navazuje spo-
lupráci s odbory v Dobrušce a v Rychnově ( organizace ohňové-
ho poselství ke Dni vítězství 8. května 1948). Na výborové schůzi  
v říjnu 1948 je pod vlivem politických událostí v republice  pro-
jednáváno možné zapojení turistického odboru do Českosloven-
ské obce sokolské  a na výborové schůzi v březnu 1949 k tomuto 
začlenění dochází.  KČT je de facto zrušen, jeho majetek znárodněn 
– začleněn do majetku Sokola. Vzniká pouze turistický oddíl TJ So-
kol.  Od července 1949 členové turistického oddílu TJ Sokol začínají 
také používat oslovení ,,bratr“.  

5. kČt jako součást sjednocené tělovýchovy (tJ Sokol-Spartak)  
v letech 1950 – 1956
Celorepubliková snaha vůdčí komunistické strany o sjednocení tě-
lovýchovy se samozřejmě odrazila i v tělovýchově novoměstské. TJ 
několikrát mění název, po samostatném Sokolu nastává sloučení 
se závodní jednotou ze Stavostroje a přejmenování na  Sokol Sta-
vostroj ( 1951) , v roce 1953 se název mění na Dobrovolnou sportov-
ní organizaci Spartak Stavostroj a v roce 1954 na TJ Spartak Nové 
Město, ,, … aby i soudruzi z jiných továren našeho sektoru mohli být 
našimi členy. Dosáhli jsme se zaměstnanci n. p. Chronotechna, kde 
chtěli původně TJ také zakládati,  dohody o vstupu všech zájemců 
do naší TJ  …“ ( citace ze zprávy o činnosti TJ z roku 1954). V roce 
1956 se se Spartakem slučují TJ Jiskra a  TJ Slavoj. Za zajímavosti  
z tohoto období lze považovat zařazení Nového Města do souboru 
historických měst , otevření kanceláře CIS a následnou spolupráci 
při organizaci zájezdů, návrh na stavbu pomníku B. Smetany  (vše 
v roce 1950). Turistický oddíl plánuje a realizuje i vícedenní zájezdy 
(např. 8denní zájezd na Slovensko a 7denní zájezd na Malou Fatru 
v r. 1952), rozhoduje o zbourání zchátralé rozhledny - triangulační 
věže na Sendraži, v lese na  Vrchmezí bojuje s kůrovcem a bourá 
také zchátralou rozhlednu. Turisté provozují noclehárnu v soko-
lovně, upravují okolí sokolovny a hřbitova, staví lavičky na trasách 
v okolí města a brigádnickou činností pomáhají při udržování ze-
leně ve městě a při úpravách koupaliště, oblasti Rezku a Luštince.   
Z let 1953 – 1956 není mnoho zpráv, po sjednocení tělovýchovných 
jednot zájem o tělovýchovu a turistiku opadl a též orgány sjedno-
cené tělovýchovy málo dbaly o zachování písemného materiálu, 
který byl dáván do sběru. Co je ale jisté – 27. 6. 1954 se konala 
slavnost odhalení pomníku mistra Bedřicha Smetany, jehož auto-
rem je ak. sochař Josef Marek a který dodnes zdraví návštěvníky 
na cestě k zámku.

k l u b  č e s k ý c h  t u r i s t ů
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hIStOrIe klUbU ČeSkýCh tUrIStů  V NOVéM MĚStĚ 
NaD MetUJí OD POČátků DO rOkU 1989
3. ČáSt – rOky 1957 - 1990

6. Činnost turistického klubu tJ Spartak  1957 – 1990 
Roční plány činnosti jsou vydávány tiskem, kromě výletů do bližší-
ho i vzdálenějšího okolí se začínají  pořádat i vycházky po náměs-
tí s prohlídkou zámku za odborného výkladu prof. Jana Juránka.                      
Počet členů Turistického klubu se v šedesátých letech pohybu-
je  mezi 40 – 50 osobami, mírné zvýšení členské základny začíná  
v sedmdesátých letech (1971 je doloženo 69 členů, 1978 již 89 čle-
nů). Pravděpodobně v roce 1961 je založen turistický kroužek mlá-
deže ve škole, jeho vedoucím se stává Václav Vávra. O rok později 
se 30 dětí z kroužku zapojilo do plnění odznaku 100 jarních kilo-
metrů a 37 dětí plnilo odznak Mladý turista. Probíhají přednáš-
ky, besedy s promítáním diapozitivů z činnosti  na začátku i na 
konci kalendářního roku. Zajímavostí z roku 1969 je pokus pana 
Jindřicha Mimry o uskutečnění výletů osobními auty, tento způ-
sob cestování se ale v rámci turistického odboru neujal. Povedl 
se naopak týdenní lyžařský zájezd na Slovensko, kterého se zú-
častnilo 23 osob a který vedl František Fronk. O rok později byly 
vrcholem sezóny opět 2 zájezdy na Slovensko – lyžařský vedený 
J. Prostředníkem a turistický vedený opět F. Fronkem. V roce 1973 
organizuje pan Fronk první velký zájezd do zahraničí – Maďarsko, 
Balaton a Budapešť – s plně obsazeným autobusem  (45 osob)  
a s velkým úspěchem.  (Nutno podotknout, že pan Fronk oslavil  
2. 12. 1976  80. narozeniny a byl  při té příležitosti vyznamenán – stal 
se  nositelem Čestného uznání I. za zásluhy o rozvoj tělovýchovy.)                                                                                                                                    
   Důležitou součástí života turistů byly také brigády na údržbu  
a úpravu stezek a terénu (Koníček, Liščí bouda, Výrov), rozmísťová-
ní a opravy laviček a samozřejmě organizování besed s cestovateli. 
Dne 8. 4. 1978 se koná zahajovací schůzka Turistického oddílu mlá-
deže (TOM), prvními vedoucími byli Miloš Rousek a Václav Vágner 
a pracovali s 21 dětmi. Oddíl se přihlásil do soutěže ,,Vzorný“,  
v následujících letech úspěšně plní podmínky této soutěže.  Dne 
17. 9. téhož roku se děti z oddílu zúčastnily mírové slavnosti na 
Dobrošově, také se každoročně účastní různých akcí pro mládež  
v rámci okresu (výchovné dny, akce 100 jarních kilometrů, dálkové 
pochody, setkání mládeže), úspěšně plní soutěž Rudá stuha. Ak-
tivním vedoucím se stává také J. Kovář, do práce s dětmi se ráda  
zapojuje také Marie Kozová.  TOM pořádá i vlastní letní tábor (1979, 
1980). Po táboře roku 1981 vedoucí TOMu odmítli pokračovat ve své 
činnosti pro  malou podporu a nepochopení ze strany hlavního 
výboru TJ Spartak jak po stránce finanční, tak organizační. Vyko-
návání těchto funkcí je velmi časově náročné a vedoucí si také 
musí všechny finanční náklady spojené s touto funkcí hradit ze 
svých prostředků.  Oddíl TOMu tedy končí svou činnost, neboť dal-
ší vedoucí ochotní věnovat se dětem nejsou. Až v roce 1986 vzniká  
turistický kroužek v elektrotechnickém učilišti, jeho vedením je 
pověřen  pan učitel Štěpánek a tento kroužek má 12 členů. V zápisu 
výroční členské schůze TJ 17. 1. 1980 se dočítáme, že turistický klub 
má 92 členů, 50 mužů a 42 žen. Polovina členů je starších 50 let,  
v dalších letech se průměrný věk stále zvyšuje. TOM  má v tomto 
roce zapsáno 30 členů, 10 chlapců a 20 děvčat. Součástí  Turistické-
ho klubu je také horolezecký oddíl, který měl v roce 1979 pět členů, 
pořádá akce pro TOM a besedy pro veřejnost. Úkolem pro rok 1980 
byl nábor dalších členů. V roce 1983 vzniká samostatný horolezecký 
oddíl jako součást TJ Spartak, vedoucím se stává Miroslav Kulhavý.                                                                                                                                       
Za zmínku  jistě stojí připomenout Jana Vaveru, který byl dlou-
holetým členem tur. klubu, funkcionářem a výborným kreslířem, 

věnoval se také kresbám s turistickou tematikou. V rámci turis-
tických akcí bylo uspořádáno několik výstav  jeho prací (v závod-
ním klubu ROH, na zámku). Mnoho akcí bylo kresbami pana Vavery 
doprovázeno. K 75. narozeninám  (1984) byl Janu Vaverovi předán 
Čestný odznak za zásluhy a rozvoj tělovýchovy. V letním vydání 
Novoměstského zpravodaje  1980 je popsána Naučná stezka ko-
lem Nového Města. Nejen tuto stezku, ale dalších mnoho kilome-
trů turistických cest značí každoročně školení značkaři. Na tomto 
místě by bylo vhodné připomenout Jana Cohornu, jehož jméno se  
v zápisech vyskytuje od roku 1948. Pracuje jako značkař, vedou-
cí vycházek a fotoreportér. V roce 1984 je mu při příležitosti jeho 
70. narozenin za dlouholetou činnost předáno Veřejné  uznání za 
zásluhy o rozvoj tělovýchovy I. stupně. Velkou akcí roku 1980 bylo 
pořádání výstavy propagačních materiálů 55 krajů a okresů Čech  
a Moravy.  Výstava byla uskutečněna ve spolupráci se státním zám-
kem a komisí cestovního ruchu při MěNV, konala se ve Švédské síni 
zámku 10. 7. – 15. 8. Pro velký úspěch této akce bylo rozhodnuto, 
že následující rok se uskuteční podobná výstava se zaměřením na 
Slovensko, což se také podařilo a ve dnech 7. 7. – 23. 8. 1981 se 
akce konala. Roku 1984 byl TJ Spartaku odebrán lesní pozemek na 
Vrchmezí a předán lesům ČSSR, závod Opočno. Díky činnosti turis-
tů z období 80. let 20. století vznikly lávky přes Olešenku v Pekle, 
v Libchyňském údolí, byla červeně vyznačena a prodloužena ces-
ta z Ohnišova do Nového Města údolím Janovského potoka, přes 
přehradu Zákraví, Husí krk, Spy až na náměstí. Slavnostní otevření 
této trasy proběhlo 22. června 1986. Turisté se také stali patrony 
meteorologické stanice u Zázvorky, zajišťovali její úpravu. Hlavním 
patronem byl Jan Vavera. 
Zde zápisky pana Ing. K. Jansy končí. Další historie KČT v našem 
městě  – mám na mysli období po roce 1989 – je už námětem pro 
možné pokračovatele badatelské činnosti pana Jansy. (Klub praco-
val jako součást TJ Spartak do prosince 1990, od 1. 1. 1991 se stává 
samostatným odborem KČT s právní subjektivitou. Obnova činnosti 
TOMu je datována rokem 1994, vedení se ujímá Soňa Novotná, od-
díl nese jméno Stopa.) Na závěr ještě malý dodatek:

Přehled funkcionářů klubu československých/českých turistů – 
odbor Nové Město n. Metují od roku 1919 do  roku 1949

rok 1919: předseda: František Kvasnička, soudní rada, další členo-
vé: Jaroslav Tomek, obchodník, Julius Frič ml., továrník, JUDr. Václav  
Svoboda, notář, Gustav Burget, vrchní berní správce, JUDr. Jan Vo-
třebal, advokát, Václav Chmelař, továrník, Antonín Horák, obchod-
ník, Jan Kudera, majitel realit

rok 1920-21: předseda:  JUDr. Jan Votřebal, advokát, další členové: 
Dr. Tomáš Burian, finanční komisař, Jaromír Skořepa, okresní hejt-
man, Jan Kudera, majitel realit, Josef Kudera, spolumajitel firmy, 
Jaroslav Tomek, obchodník, Josef Mědílek, učitel, Marie Tomková, 
učitelka, Otokar Kropáček, prokurista, Gustav Burget, vrchní berní 
správce,  Emanuel Tesař, Josef Vondřejc, obchodník    

roky 1922-23: předseda: Jaromír Skořepa, okresní hejtman († 1923),  
JUDr. Jan Votřebal, advokát, další členové: Josef Kudera, Josef Mě-
dílek, Jaroslav Štekl, ředitel kanceláře okresní správní komise, Ja-
roslav Tomek, Václav Vaněk, inspektor st. drah, Anna Vondřejcová, 
dcera obchodníka, František Hrdina, lesní, Jindřich Prostředník, 
městský důchodní

k l u b  č e s k ý c h  t u r i s t ů

duben 2020 11



roky 1924-30: předseda: Jindřich  Volf (Wolf?), okresní hejtman, 
další členové: JUDr. Jan Votřebal, Josef Kudera, Karel Sellák, poš-
tovní akcionář, Josef Mědílek († 1924), Josef Vančura, Jaroslav To-
mek, Gustav Burget, Josef  Kosek, Karel  Imlauf,  František Hrdina, 
Václav Mencl, Cyril Tláskal, ředitel okresní nemocniční pojišťovny, 
Jaroslav Štekl, Jindřich Prostředník,  Josef Vichtl, učitel od r. 1928: 
Vítězslav  (Viktor?) Tichý, Václav Tauber, továrník, Josef Hodek, 
pošt. asistent, Václav  Šolc, drogista, Hugo Vomáčka, prokurista, 
Josef Vondřejc, majitel strojní pekárny 

roky 1931-35: předseda: JUDr. Adolf  Srb, okresní hejtman, další 
členové: Jaroslav Tomek, Eduard Bek, Cyril Obst, Josef Škvára, Josef 
Vicht (Vichtl?),  JUDr. A. Končický, Hugo Vomáčka, Jiří Lukeš, Alois 
Frinta, Karel Králíček, Karel Sellák, Jaroslav Tomek, Eduard Bek, 
František  Hrdina, Cyril Tláskal, Josef Vančura,  Zdeněk Lenner, Jo-
sef Vondřejc, Jindřich Prostředík, Josef Hodek, JUDr. A. Končický,  
MgPh. Jan Uhlíř, Viktor Tichý, Magda Mádrová, Miroslav Kosek, od 
r. 1935:  Josef Štěpánek, M. Brich, Ing. František Fiala,  Josef Fejfar

roky 1936 – 1941: předseda: JUDr. Jaroslav Vožický, okresní hejtman 
(† 1942), další členové: Jaroslav Tomek, Eduard Bek, Josef Škvá-
ra, Josef Fejfar, Karel Králíček, MgPh. Jan Uhlíř, Jindřich Prostřed-
ník, Miroslav Kosek, Ing. František Fiala, Cyril Tláskal, Cyril Obst, 
František Hrdina, Bohuslav Školník, Josef Vondřejc, Josef Štěpá-
nek,  Nyklíček, JUDr. Končický, Středa, Jaroslav Ejem,  Jan Šimek, 
Karel Dašek, plukovník v. v., Jindřich Lelek, MgPh. Jan Uhlíř, Jaroslav  

Míšek, Josef Dvořáček, prof. Václav Šilka, Hubert Morávek, Robert 
Buchar, Jan Dvořáček, Jiří  Amler  

roky 1942 – 1949: předseda: Jaroslav Tomek, obchodník (+ 1949),  
JUDr. Josef Němec, další členové: JUDr. Václav Bartoň-Dobenín, 
Karel Dašek, Jan Dvořáček († 1943), Josef Škvára, Karel Králíček  
(† 1943), Jindřich Prostředník, Cyril Obst, Jiří Amler, Eduard Bek, Jo-
sef Fejfar, Bohuslav Školník († 1946), Cyril Tláskal († 1942), Karel Vo-
tava, Karel Středa, Josef Vondřejc, Antonín Herzig ml., Julius Králí-
ček, František Votava, Jindřich Faltýsek, Jan Kudera, František Hýbl, 
Jan Juránek,  Otakar Berkovec, Dr. Josef Němec, Jaroslav Herzig,  
František Fronk, Václav Prostředník, Miroslav Kosek, Antonín Vy-
metálek, Antonín Nosek, Jan Cohorna, Jaroslav Jetel, Václav Košťál

Po zrušení samostatného odboru KČT a jeho začlenění do sjedno-
cené sportovní organizace (nejprve TJ Sokol a poté TJ Spartak) již 
nepracuje samostatný výbor KČT – samostatnost byla obnovena až 
v roce 1991, proto dále uvádím pouze jména předsedů:

roky 1949 – 1963:  JUDr. Josef Němec
roky 1964 – 1985: Jindřich Faltýsek
roky 1986 – 1997: Ing. Karel Jansa
roky 1998 – 2009: Jiří Staněk
roky 2010 - dosud: Ing. Luboš Hanuš

dle zápisků p. Ing. K. Jansy zpracovala I. Hynková

k l u b  č e s k ý c h  t u r i s t ů

Pravidelné okénko / 20
Milí čtenáři,
cestou našeho pravidelného okénka bychom vám rádi přiblíži-
li aktuální dění v naší škole. Co je nového? Jak škola přistupuje  
k opatřením kvůli zamezování šíření pandemie? Jaké poselství 
může nést základní umělecká škola i přes to, že je zavřená? Pro 
začátek. Dejte si ke čtení dobrou kávu nebo čaj a něco sladkého.

škola je zavřena od 16. 3. 2020
Škola se řídí nařízeními vlády ČR a s platností od pondělí 16. břez-
na 2020 je do odvolání uzavřena. Zrušeny jsou také plánované 
koncerty a vystoupení. Všechny změny a aktuální informace budou 
zveřejňovány na webových stránkách školy. Škola bude nadále re-
spektovat všechna preventivní opatření do odvolání.

Výuka Nebyla přerušena
Každý učitel školy kontaktoval své žáky a jejich rodiče a průběž-
ně se jedná o vedení výuky, například pomocí elektronické poš-
ty. Systém zadávání úkolů a vedení výuky na dálku si zvolil každý 
učitel dle svého uvážení a s ohledem na individuální možnosti  
a potřeby žáků. Děláme vše pro to, aby výuka byla alespoň částeč-
ně nahrazena. Rodiče a žáci - prosíme o trpělivost a spolupráci. 
Moc se těšíme, až výuka vypukne opět na živo!

a jak se bude školní rok vyvíjet dál?
Věříme, že stávající situace se v dohledné době zlepší a život školy 
se vrátí do starých kolejí, tónů, barev a slov. Níže se tedy dočtete 
důležité informace týkající se přípravy na školní rok 2020/2021.

Podání elektronických přihlášek do 17. 5. 2020! 
Přihlášky jsou dostupné na webových stránkách školy v záložce 
Dokumenty. Pokud by zájemci nemohli z vážných důvodů poslat 

přihlášku elektronicky, mohou ji vyplnit v ředitelně školy. Podáním 
přihlášky se však uchazeč o studium ještě nestává žákem školy.  
S řádně vyplněnou a podepsanou přihláškou se uchazeči o studi-
um zúčastní přijímacího řízení, na jehož základě budou žáci přijí-
máni.

Přijímací řízení na rok 2020/2021 se bude konat 18. – 19. 5. 2020! 
Nebojte se zkoušky – žádná komise vás nečeká! Přijímací řízení 
(na ZUŠ také nazývané jako Talentové zkoušky) bude probíhat 
opět formou „OTEVŘENÉ ŠKOLY“. Děti přijdou se svými rodiči do 
ředitelny školy, kde podepíšou, popřípadě doplní elektronickou 
přihlášku. V tuto chvíli bude každému uchazeči o studium přiděle-
no identifikační číslo, pod kterým dál bude procházet přijímacím 
řízením. Poté si děti prohlédnou celou školu, nahlédnou do výuky 
všech oborů a formou her a rozhovorů s našimi učiteli budou mít 
možnost projevit svůj talent. Snahou pedagogického sboru je, aby 
děti nepoznaly, že jsou zkoušeni ze svých uměleckých předpokla-
dů. Přijímací řízení by tak mělo být příjemnou návštěvou a první 
zkušeností se školou.

Vyhlášení o přijetí žáků bude 22. 6. 2020 zveřejněno na webových 
stránkách školy a na nástěnkách ve školních budovách.

Přejeme pevné zdraví!
Drazí čtenáři, děti, rodiče, příznivci a přátelé školy. Přejeme všem 
pevné zdraví a apelujeme na zdravý rozum při opatřeních, která 
jsme nyní nuceni dodržovat. Tato opatření jsou nezbytná a věříme, 
že přispějí k tomu, abychom se brzy mohli opět setkávat na kultur-
ních akcích, které nám i vám přinášejí obrovské potěšení. 

Lucie Kotěrová

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

Při svých každodenních pochůzkách městem často míjíme řadu 
památných objektů. Jsou to budovy, sochy, stromy, aleje. Některé  
z nich vzal pod svou ochranu stát, mnoho jiných tuto záštitu nemá, 
ale už na první pohled památně vyhlížejí. Prostě „už něco pama-
tují“. Ale máme i památky, které zůstávají našim zrakům skryty  
a často o nich ani nevíme. Nacházejí se schovány ve věžích a víž-
kách kostelů, kaplí a zvonic. Jenom čas od času se nám připome-
nou, když se rozezní. Jsou to zvony.
Zvon je po hudební stránce kovový znějící bicí nástroj pohá-
rovitého tvaru, který je rozezníván údery srdce o vnitřní stěnu 
zvonového věnce. Zvon je však zároveň i technickým výrobkem  
a uměleckým dílem. Z tvaru zvonu, z výzdoby a nápisů na zvonu mů-
žeme určovat dobu a místo jeho vzniku, poznáme původce, příčiny  
a osoby, které daly podnět k jeho pořízení. Daleko slyšitelný zvuk 
zvonů svolával farníky k bohoslužbám, stával se výzvou pro du-
chovní i ostatní věřící k modlitbám a rozjímání, a tak prostřed-
kem k posilování víry.  Hlasu zvonů byla přisuzována magická síla, 
schopnost zahánět nepřátele, ovládat oheň či povodeň, vichřice, 
bouře a blesky. Zvonění proti bouřce bylo zapovězeno až patentem 
císaře Josefa II. ze dne 26. listopadu 1783: 

„Mnohonásobná smutná zkušenost odjímá všechnu pochybnost, 
že zvonění nejenom bouřlivá mračna nerozhání, nýbrž spíšeji mocí 
kovův, z nichž zvony uliti jsou, blesk a hromobití přitahuje a ne-
bezpečenství množí. Obzvláště v tomto roce ten škodlivý oučinek 
takového zvonění potvrzují dostatečně ze všech stran velmi mno-
zí příkladové, kdežto lidé při samém zvonění od hromu zabiti, též 
věže a kostelové zapáleni byli. My jsme tedy přesvědčeni, že naši 
poddaní to za důkaz naše pečlivosti o jejich dobré vezmou, že skrze 
přítomné nařízení proti bouřce zvoniti zapovídáme. Pročež všem 
duchovním správcům a světským vrchnostem se přikazuje, dle této 
zápovědi neúchylně se chovati, a lid o užitku takové prospěšné 
změny vyučovati.“

Je pozoruhodné, že pouhé dva roky před vydáním tohoto císař-
ského nařízení postihla věž kostela sv. Salvátora, který stával na 
dnešním náměstí Republiky, níže popsaná pohroma: 

„26. června roku 1781 o 10. hodině večer udeřil blesk do věže toho-
to kostela v okamžiku, když v něm podle tehdejšího zvyku zvonili 

proti bouři. Blesk zapálil špici věže a kopule shořela. Ostatně byl 
vzmáhající se požár brzy vynaloženými opatřeními zdolán, zvony 
zůstaly netknuty, jen větší byl na jedné straně trochu poškozen, což 
však jeho čistému zvuku nevadilo.“ 

Po zrušení kostela v roce 1787 byly zvony prodány do Zdobnice  
v Orlických horách. Zvony byly dále rozeznívány při svátcích, 
křtech, sňatcích, úmrtí a pohřbech, oznamovaly poledne i klekání. 
Jako důležitý dorozumívací prostředek měly výstražný význam pro 
případ požárů či jiných nebezpečí. Při některých výše uvedených 
příležitostech slouží podnes. Zvonový inventář byl v průběhu sta-
letí rozšiřován a jeho občasné ztráty, způsobené především zkázo-
nosnými požáry byly průběžně doplňovány. Zásadní pohromu pro 
zvony na našem území a jejich do té doby nebývalou zhoubu zna-
menaly válečné rekvizice vyvolané nedostatkem ušlechtilých kovů 
během první světové války. Ve farní pamětní knize o tom vypráví 
novoměstský děkan P. Jan Novotný: 

„Naše zvony přečkaly válku třicetiletou, válku o dědictví rakouské, 
válku sedmiletou, bavorskou dědičnou válku, francouzské války  
a před tím turecké války a naposledy válku v r. 1866, ale mnohé  
z nich nepřečkaly války evropské, pak světové, která počala dne  
26. července 1914 na svátek sv. Anny. Roku 1916 začaly být zvony  
v říši Rakouské rekvírovány na vražedné střely – granáty a šrapne-
le. Na naše zvony došlo dne 28. února 1917, kdy některé měly býti 
sňaty a účelům válečným odevzdány. Naposledy zvuk jejich bolest-
ně zazněl v neděli navečer dne 25. února 1917 a druhého dne již 
kladiva dělníků rozbíjela památné zvony.“ 

Během první světové války se totiž se zvony moc nepárali. Při re-
kvizici je z věže shodili rovnou dolů, a pokud byly zvony větší, ještě 
předtím je roztloukli na menší kusy přímo ve věži na zvonovém 
patře. (Pokračování příště.)

Jiří Hladík

Zvon Poledník z děkanského kostela. Ulit 1702, rekvírován 1917.

Patent cisaře Josefa II. z roku 1783
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zápis ze schůzky kmene dospělých
Vedle pěti „tradičních“ dětských oddílů máme 
u nás ve středisku také jeden klub kmene do-
spělých – dříve zvaný „oldskauti“. Co si pod 
označením „klub kmene dospělých“ předsta-
vit? Jde zpravidla o starší členy, kteří již opustili 
aktivní oddílový život, ale kterým skautská my-

šlenka natolik přirostla k srdci, že chtějí se skauty být stále ofi ciál-
ně propojeni. A když tito odrostlí členové a odrostlé členky založí 
své rodiny, vznikne z toho parta podobná té naší novoměstské. On 
totiž náš klub kmene dospělých sice sdružuje samé dospěláky, ale 
schůzky a výpravy jsou pořádány tak, aby se jich mohlo a také rádo 
účastnilo i jejich košaté potomstvo.

Jako dobrý příklad slouží zatím poslední schůzka, která se konala 
5. března. Krátce před čtvrtou hodinou se v okolí krčínského mostu 
v Husitské ulici mnohonásobně zvýšila běžná koncentrace kočár-
ků a dětských odrážedel. Krátká vlastivědná vycházka vedla „jen“ 
k Daškově splavu a zpět, přesto byla protkána objevitelskými dob-
rodružstvími, prozkoumáváním kaluží a probouzející se přírody. 
Člověk si mezi tou drobotinou rozhodně nepřipadal nijak „old“ 
a kromě předjarního sluníčka mě hřál i dobrý pocit z toho, že skau-
ti poskytují smysluplnou náplň volného času už i těm nejmenším 
dětem.

Autor + foto: Jakub Pěnička

trapperská výprava
Mezi nejzákladnější zálesácké dovednosti, které by měli každá 
skautka a každý skaut umět, určitě patří příprava ohniště, rozdělá-
ní ohně a uvaření jídla v kotlíku. Přesně tyto dovednosti si mohly 
vyzkoušet tři desítky účastníků březnové nedělní Trapperské vý-
pravy šonovského oddílu.

Trasa výletu, kterého se účastnily všechny družiny oddílu – od 
předškoláků až po skauty a skautky – vedla z Náchoda přes skaut-
ský srub Na Kelbě v Bražci zpět do Šonova. Právě u srubu jsme se 
zdrželi nejdéle. Každá z družin se podílela na přípravě společné-
ho oběda podle svých možností. Nejmladší vařili čaj, starší potom 
těstoviny a omáčku. Kdo si chtěl oběd zasloužit, musel strefi t ší-
pem terč (což se nakonec povedlo všem – nikdo nebyl o hladu).
Po zahlazení ohnišť a umytí nádobí následovala příprava nosítek 
pro zraněného. Jako fi guranti nám při cestě do kopce posloužili 
naši „benjamínci”. Přestože děti vážily okolo 20 kilo i s batohem, 
nadřeli jsme se při jejich transportu až až a poznali jsme, že nést 
raněného terénem není žádná legrace.

Kromě uvedených aktivit jsme stihli pár drobných her a úkolů pro 
zpestření pochodu. Svítilo sluníčko, které nabíralo na jarní síle, 
a nám celý den utekl v příjemné náladě.

Autor: Jakub Pěnička, foto: Vojtěch Rydlo

buřtobraní 22. 2. 2020
V sobotu 22. 2. jsme se sešly na autobusovém nádraží a vydaly se 
na naši tradiční akci Buřtobraní. Autobusem jsem jely na Sendraž, 
kde jsme vylezly na rozhlednu a podívaly se po okolí. Dokonce 
holky překonaly svůj strach a zvládly vylézt až do nejvyššího patra 
rozhledny. Po cestě jsme si daly svačinu a mířily do Pekelského 
údolí.

Když jsme dorazily do Pekla, zahrály jsme si několik her a rozdělaly 
oheň na opékání vuřtů. Po příjemném posezení u ohně a dojede-
ní oběda jsme se vydaly na cestu domů. Šly jsme krásnou cestou 
podél řeky Metuje k Liščí boudě. Po cestě jsme si zahrály hru na 
důvěru a také tichou poštu. Naši oblíbenou hru „klíště” jsme hrály 
celou cestu. Cílem této hry je předávat si mezi sebou kolíček tak, 
aby o tom ten druhý nevěděl. Vyhrává ten, kdo se nejrychleji zbaví 
kolíčku. Pak už jsme jen vystoupaly kopec k sokolovně, rozloučily 
se a šly domů. Myslím si, že jsme si tuto akci užily a budeme na ni 
rády vzpomínat.

Autor + foto: Sabina Chvátalová

z e  s k a u t s k É h o  z á p i s n í k u
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Student SPš, Oš a zš – mladý umělec Wizardin
Přicházím do třídy, máme dějepis. Pokládám otázky k probírané-
mu tématu, dvě ruce vystřelí vzhůru. Ostatní studenti se tváří tak, 
jako bych mluvila jim neznámou řečí. Ruce patří dvěma klukům, 
kteří vždy znají správnou odpověď, ať se zeptám na cokoliv z naší 
i světové historie. Jedním z nich je Vašek, odpovídá pomalu, roz-
vážně, vedle něj v lavici sedí jeho asistentka. Vašek na průmys-
lovku nastoupil v rámci inkluze. Spolužáci se nejprve na Vaškovu 
snahu zodpovědět každou mou otázku dívají s úsměvem, který jim 
však postupně mizí ze rtů, když Vašek odpovídá správně, když má 
písemky bez chyby. Také obavy nás pedagogů, jak student s asis-
tentkou bude zvládat učivo maturitního oboru Informační techno-
logie, se brzy rozplynuly. Vašek ukončil první ročník s výbornými 
studijními výsledky. V současné době je ve druháku a jeho snaha 
a houževnatost je opravdu obdivuhodná. Myslím, že i díky tomu, 
že se jeho maminka nesmířila s prognózami lékařů, je Vašek dnes 
studentem střední školy.
Teprve nedávno jsem se dozvěděla, že Vašek není jen studentem 
naší školy, ale že se začíná prosazovat i jako nadějný mladý umě-
lec v oblasti počítačové grafiky, která je považována za samostat-
nou uměleckou kategorii grafiky. Nyní probíhá výstava jeho obrazů 
v náchodské galerii Pecka, část z nich se poté přestěhuje do Pra-
hy do několika známých galerií moderního umění. Vaškovy grafi-
ky oslovily současné české umělce, kteří se o nich vyjadřují jako  
o něčem unikátním, co v našem uměleckém prostředí ještě nebylo 
k vidění. Mladého umělce podporují takové osobnosti, jako jsou 
Jiří David, vzpomínáte na Havlovo neonové srdce na Hradě? Dále 
pak Petr Kvíčala, světově uznávaný český malíř, jeho abstraktní  
a ornamentální obrazy má ve svých sbírkách Národní galerie. Dal-
ším je všestranný umělec František Skála, kterého můžeme znát 
jako sochaře, ilustrátora knih a člena divadla Sklep.
Sám Vašek říká, že když si sedne k počítači a věnuje se 3D ma-
lování, tak se ocitá v jiném světě, mizí všechno napětí a problé-
my každodenního života. Jeho obrazy působí velmi pozitivně, ale 
i dynamicky, asi i proto, že autorem je mladý kluk, který propadl 
kouzlu počítačové grafiky.

SPš, Oš a zš na soutěži
Žáci naší školy se zúčastnili soutěže odborných dovedností kOVO 
JUNIOr 2020 České ručičky v programování CNC strojů.
Soutěž se konala 26. února 2020 v Mohelnici na Střední škole tech-
nické a zemědělské. Účastnilo se jí deset nejlepších žáků z Krá-
lovéhradeckého a Olomouckého kraje, mezi ně patřili i naši žáci  
z třetího ročníku studijního oboru Mechanik seřizovač.
Soutěž měla tři části. V prvním kole si soutěžící museli poradit s vy-
tvořením CNC programu dle výkresu, v dalším je čekal vědomostní 

Výstava v galerii Pecka na Kamenici v Náchodě je otevřena do kon-
ce dubna, a tak máte možnost zhlédnout grafiky Václava – Wizardi-
na, což je jeho pseudonym, na vlastní oči. Výstava se uskutečnila  
i díky podpoře firmy Kare, s. r. o., z Nového Města nad Metují. 

Mgr. Eva Cohornová

test a v posledním pak praktická měření dutinovými mikrometry, 
sinusovým pravítkem, úhloměry, posuvnými měřítky, Johanssono-
vymi měrkami a dalšími měřidly.
Soutěž byla náročná a bodové rozdíly mezi žáky v celkovém umís-
tění byly velmi malé. Výsledné umístění našich žáků na 6. a 7. místě 
lze považovat za vynikající úspěch. Obor Mechanik seřizovač je na 
trhu práce velmi žádaný a naše škola připravuje odborníky, kteří 
jsou schopni dobře obstát ve svém profesním životě.

Ing. Jiří Jirman a Mgr. Eva Cohornová

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

Oáza a JeJí lIDé
Poděkování společnosti aUtO-braNka, spol. s r. o., Náchod
Od roku 2018 je partnerem Městského střediska sociálních služeb 
Oáza společnost AUTO-BRANKA, Náchod. Tato společnost zapůjčila 
Oáze zdarma auto Škoda Roomster, a tím umožnila rozvoj pečova-
telské služby pro potřebné seniory spádových obcí Nového Města 
nad Metují.  Jsme velmi vděční, že auto můžeme využívat již třetím 
rokem. Díky štědrému partnerství se společností AUTO-BRANKA 
může MSSS Oáza pomáhat tam, kde již síly nestačí.

Děkujeme, velmi si Vaší spolupráce vážíme!
Lucie Malá, DiS.
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akce v zš Malecí
V měsíci únoru byla k 350. výročí úmrtí Jana amose komenského 
v koridoru školy uspořádána výstava, která pomocí obrazového 
materiálu mapovala životní osudy Učitele národů a kde se objevily 
také příspěvky žáků 8. ročníku, kteří se zamysleli nad jednou z my-
šlenek tohoto velikána – Lidskost není docela ztracena. 
2.–7. 2. proběhl lyžařský kurz 7. tříd na chatě Prim v Deštném  
v Orlických horách. V první polovině týdne počasí lyžování nepřálo, 
a tak žáci podnikali vycházky po okolí. V dalších dnech se počasí 
umoudřilo a děti si lyže konečně užily. Kromě sportovních aktivit 
se žáci zúčastnili i přednášek, například o Norsku nebo o nebez-
pečí hor.

branně bezpečnostní den – POkOS (Příprava občanů k obraně stá-
tu) se uskutečnil  ve čtvrtek 6. 2. 2020 a byl určen žákům druhého 
stupně.  Na školu přijeli zástupci Armády ČR, kteří pro děti připra-
vili program ve čtyřech blocích. V první části si děti zopakovaly 
znalosti o integrovaném záchranném systému, včetně důležitých 
telefonních čísel, a potom získaly nové poznatky o struktuře armá-
dy, dále hovořil vojenský kaplan o vojenském zdravotnictví nebo 
o výstavbě polní nemocnice. V druhém bloku se děti přemístily 
do prostoru před ředitelnou, kde probíhala ukázka zbraní a poté 
práce se psy, kteří vyhledávali drogy nebo zbraně. Na třetím sta-
novišti si žáci vyzkoušeli první pomoc, čtvrtý blok se týkal zbraní 

hromadného ničení a protichemické obrany.  Program žáky bavil 
a aktivně se zapojovali do diskuze i praktických činností. Zájem 
projevily i děti z prvního stupně, které se přišly podívat na některá 
armádní vozidla stojící u školy.
V pondělí 10. 2. se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili v náchodském Beránku 
muzikálového představení „Jak se čerti ženili“. Představení bylo 
humorné i napínavé a plné krásných písniček. A dětem se samo-
zřejmě líbilo, že dobro zvítězilo nad zlem, které bylo potrestáno.
Žáci 5. a 7. tříd naší základní školy se spolu s dětmi dalších zá-
kladních škol z Nového Města nad Metují a okolí zúčastnili v úterý 
11. 2. 2020 v prostorách novoměstské střední školy projektového 
dne. Náplní celého dne byl rozvoj vztahu k technice, týmová spolu-
práce a celkové přiblížení technického světa dětem. Den se konal 
v rámci projektu pro rozvoj vzdělávání MAP II Novoměstsko a ve 
spolupráci se SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují. Stanoviště, kde 
byly pro děti připraveny úkoly od jemné motoriky po základy pro-
gramování, zajišťovali učitelé a firmy ATAS elektromotory Náchod a 
Hronovský, s. r. o., které se na akci podílely. Nedílnou součástí byla 
zážitková zóna, kde děti využily fotokoutek nebo si zkusily 3D tisk. 
V pondělí 24. 2. navštívili žáci 2. stupně spolu s pátými třídami  
v kině dokument „kolumbie – ráj slasti a neřesti“ v rámci projektu 
Planeta země 3 000. Ve více než hodinovém pořadu se děti sezná-
mily hlavně s přírodními pozoruhodnostmi tohoto státu, který se 
snaží skoncovat se svou nechvalně proslulou minulostí – drogový-
mi problémy a kriminalitou.
25. 2. proběhly letošní první Předškolní dílničky pro budoucí prv-
ňáčky a jejich rodiče. 
Ve středu 26. 2. se v tělocvičně ZŠ Komenského uskutečnil již  
5. ročník turnaje ve žlutém minivolejbale. Zápasů se zúčastnilo 20 
družstev a naši žáci z 1. a 2. třídy bojovali nejen proti dětem ze škol-
ní družiny ZŠ Komenského, ale i s týmy z Krčína, Nového Hrádku  
a Provodova. Některé děti se s touto hrou setkaly úplně poprvé,  
a přesto získaly krásná umístění.
Další zajímavá exkurze třídy 2. B proběhla dne 27. 2. Žáci navštívili 
výrobní družstvo Detecha a viděli výrobu kosmetiky. Díky zaměst-
nancům družstva se děti dozvěděly řadu zajímavostí.   
I v tomto měsíci jsme měli zástupce v soutěžích. V okresním kole 
Soutěže v anglickém jazyce se ve starší kategorii umístil Lukáš Ma-
toulek z 9. A na pěkném šestém místě, v kategorii 6. a 7. ročníků se 
dobře umístila Nikol Hospodářová.

Mgr. Ivana Rydlová

Na 1. stupni v zš a Mš krčín to žilo minivolejbalem

Žáci z  1. - 4. třídy se v hodinách tělesné vý-
chovy chystali a pilně trénovali na školní 
turnaj v minivolejbalu. Ten proběhl v prvním 
týdnu v únoru. A bylo znát, že přípravu a tré-
nink nepodcenili! Pohyb po hřišti, přihrávky, 
podání, chytání míče, nahrávky a u některých 
i odbití míče prsty přes síť zasloužily po-

chvalu. Nechybělo ani patřičné povzbuzování a sportovní atmo-
sféra. Dvoučlenné týmy se vybavily transparenty, maskoty, někde 
nechyběly i týmové dresy a bojovné pokřiky. Mnohdy originální 
názvy (jako např. Bezzubáci, Vesmírné kočky, Bonboňáci, Polární 
lišky, Hvězdy z Krčína, Dinoborci, Tým řízků, Dračí tým, Silný blesk, 
Parťačky apod.) posloužily určitě i k většímu odhodlání a bojov-
nosti. Po rozlosování se hrálo v každé třídě vyřazovacím systémem 
a v závěru se rozhodovalo o třech nejlepších týmech.
Na slavnostním vyhlášení v transparenty vyzdobené tělocvičně byl 

každý účastník odměněn drobnou sladkostí a odnášel si diplom za 
účast nebo za medailové umístění. A odměna pro organizační tým 
učitelů? Zájem některých dětí hrát minivolejbal dál a stát se členy 
našeho novoměstského Volejbalového centra.

Mgr. Jana Voborníková
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Předjaří na komendě
» Proběhl den otevřených dveří
» Edison opět na „Komendě”
» Turnaj v barevném minivolejbale
» Uf, oni přistáli – projekt třídy 4. B

Otevřeli jsme dveře všem
V pondělí 2. března byl náš velký den. Bohužel ještě bez kolaudace, 
ale aspoň „na kukačku“ jsme se mohli pochlubit novými učebnami 
pod střechou školy. Konečně. Nejen, že se těšíme na nové prosto-
ry a zajisté i nový systém výuky, ke kterému jsou nové prostory 
jako stvořené / v tomto směru zejména polytechnická místnost, 
ale všichni už toho měli dost. Pana ředitele už unavovalo neustálé 
dohadování, uklízečky nekonečný koloběh úklidů, připomínající 
hrabání listí na podzim. A nás ostatní hluk a neustálá, byť nezbyt-
ná a nijak dramatická, omezení různého druhu. Hurá, je hotovo  
a povedlo se. Aspoň na první pohled to tak vypadá.
Ale nebylo to vše. Přítomní mohli na vlastní oči vidět proslulé 
chemické pokusy paní zástupkyně a velkých žáků, prohlédnout si 
učebnice a pracovní sešity, spočítat pár příkladů a vyzkoušet si, jak 
jsou na tom se znalostmi našich  rostlin a zvířat. Děkujeme všem 
za návštěvu, snažili jsme se. 

Vašek Nýč

Uf, oni přistáli 
To je název knížky autorské dvojice Pospíšilová, Sušina a také 
článku v čítance pro čtvrtou třídou, na jejímž základě se třída 4. B  
s paní učitelkou Tláskalovou pustila do projektu. Ohlasy žáků na-

leznete zde, jejich výtvory na zdi v prvním patře školy.  Se třídou 
jsme při hodině čtení četli příběh s názvem Uf, oni přistáli. Vysvět-
lovali jsme si spoustu nových slov, četli zajímavosti o vesmíru. Pak 
jsme vyráběli rakety z plastových lahví, jak letí na tu jejich planetu. 
Pracovali jsme nejprve ve dvojicích, pak ve skupinách. Dopadlo to 
moc dobře. Je to moc hezký. 

 Eliška Kulhánková

Četli jsme Uf, oni přistáli. Druhý den jsme měli přinést lahev. Há-
dejte na co... na raketu. Přinesli jsme si na to, co jsme chtěli. Další 
den jsme si rozdělili práci. Někdo dělal hvězdy, meteority, vesmír  
a mimozemšťany. A pak jsme to přilepili a dali na chodbu na 
ozdobu. 

Tereza Svobodová

barevný minivolejbal
Ve středu 25. 2. přivítala naše škola přes 60 prvňáčků z pěti zá-
kladních škol na tradičním turnaji v barevném minivolejbale. Děti 
vytvořily dvacet týmů. Nejprve odehrály čtyři zápasy v základní 
skupině a pak ve finálových. Všichni bojovali s velkým nasazením 
a hlavně se těšili ze hry samotné. Na každého se dostala nějaká 
drobná odměna za snahu, vítězné týmy získaly opravdové poháry. 
A vítězové? Děti ze ZŠ Komenského. Druhé místo obsadil Krčín a na 
třetím se umístily děti z Provodova. Gratulujeme všem k velkému 
úspěchu.

Soňa Novotná       

Projekt edison opět u nás
Indonesie, Taiwan, Gruzie, Indie, Jižní Korea – to jsou země, s je-
jichž mladými obyvateli jsme se mohli setkat při již třetím pro-
jektu Edison. Scénář byl podobný. Představení jednotlivých zemí  
a našich mladých přátel při cca pětačtyřicetiminutových besedách 
a společný jarmark na závěr. Jiní mladí, jiný mrav, to určitě, ale 
naše děti mohly vidět, jak podobné jsou starosti a touhy všech 
mladých na světě. Jsme si opravdu podobní mnohem více, než si 
myslíme. Což je ostatně, alespoň pro mě, hlavní smysl takových 
setkání. Kromě procvičení angličtiny a seznámení s novými jazy-
ky, samozřejmě. A když jsme u těch jazyků – víte, například, že na 
Taiwanu je skoro milion různých znaků, které se lidi učí, a hlavně 
znovu připomínají, prakticky celý život? Už chápu, proč jsou psaní 
a kaligrafie ve staré Číně a v Japonsku líčeny jako velké umění.
Ale má to další rozměr. To bydlení v rodinách je prostě bezva. Starý 
scénář se znovu opakoval – nejprve rozpaky, pak nadšení z toho, 
že se vždycky nějak domluvíme – a nemusí to být úplně perfektní 
angličtina. Celou megaakci řídila Michaela Novotná. A i když se na 
první pohled jevili všichni naši návštěvníci děsně fajn, určitě byla 
ráda, když jim v neděli mohla udělat pápá…  

Vašek Nýč

OPatřeNí k záPISůM DO zš PrO škOlNí rOk 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v sou-
vislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. 
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. 
Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního 
vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace 
vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní 
přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace 
osobně do školy nebo poštou. Bližší informace o zápisu v jednotlivých školách budou včas vyvěšeny na viditelných místech přímo 
ve škole a na stránkách školy. V případě, že rodič uvažuje o odkladu povinné školní docházky, je nutné o toto požádat ředitele školy 
a spolu s žádostí přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. Vzhledem k současné situaci se správní řízení o odložení povinné školní docházky přeruší do doby vydání doporučení 
školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Václav Kapka, Oddělení školství, kultury a sportu
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Ohlédnutí za 4.0 Day – Den pro rozvoj vztahu k technice

Téměř tři stovky žáků 5. a 7. tříd základních škol z Nového Města 
nad Metují a okolí se zúčastnilo akce s názvem 4.0 DAY – Den pro 
rozvoj vztahu k technice. MAS POHODA venkova, z. s., uspořádala 
tento den ve spolupráci se SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují  
a novoměstskými základními školami. 

Rozvoj vztahu k technice, týmová spolupráce a celkové přiblížení 
technického světa dětem bylo náplní celého dne. „Den proběhl 
skvěle, děti si to užily a nás těší, že se daří rozvíjet nejen vztah  
k technice, ale i spolupráci škol v území. Již nyní jsme zahájili pří-
pravy dalšího ročníku,“ uvádí Ing. Olga Prázová z MAS POHODA 
venkova, z. s. Při této unikátní akci se podařilo propojit vzdělávání  
s podnikatelskou sférou, což významně přispívá k partnerství, spo-
lupráci a celkovému rozvoji vzdělávání na našem území. 

Firma ATAS elektromotory, a. s., Náchod, která byla jedna ze dvou 
firem, které zajistily celé stanoviště projektového dne, hodnotí 
akci velmi pozitivně „Jsem ráda, že se naše firma ATAS elektromo-
tory Náchod, a. s., mohla zúčastnit 4.0 DAY. Považuji tuto akci za 
velmi prospěšnou. Jsem přesvědčená, že si žáci odnesli mnoho za-
jímavých poznatků a zkušeností. Vedení naší společnosti takové-
to projekty podporuje, proto budeme i v budoucnu rádi, když nás 
oslovíte.“ uvedla Bc. Nora Holomková, referentka marketingu.
Další pozitivní vyjádření na adresu 4.0 DAY zaznělo od firmy Y SOFT, 
která byla v rámci akce součástí tzv. 4.0 Relax Zone. Společnost 
Y SOFT žákům přivezla a působivě představily 3D tiskárny. „Při-
šli jsme, tiskli jsme, vyhráli jsme si. Na včerejším Dnu pro rozvoj 

vztahu k technice v Novém Městě nad Metují měly děti základních  
a středních škol možnost seznámit se u našeho stánku s 3D tiskem 
na eDee tiskárně. Věříme, že jsme udělali maximum pro to, aby děti 
na otázku „čím chceš být“ odteď už navždy odpovídaly - vývojářem 
3D tiskáren.“ 
K samotnému „Dni” se vyjádřilo i Ministerstvo školství mládeže  
a tělovýchovy, jeho tiskové oddělení zveřejnilo reportáž, kterou 
zhlédlo více než 1,9 tisíc lidí. Video z průběhu celého dne se tak 
stalo druhým nejsledovanějším na facebookovém profilu minis-
terstva.

a co samotní účastníci? 
„Chtěla bych Vám velmi poděkovat za možnost zúčastnit se této 
akce. Na naší škole bylo vše hodnoceno pouze v superlativech ze 
strany třídních učitelek a žáci byli nadšení. Zajímavé bylo, že kaž-
dý z žáků chválil něco jiného. Široká nabídka aktivit, organizační 
zajištění bylo výborné. Přivítali bychom, kdyby se v příštím školním 
roce realizovalo ve stejném režimu pro 5. a 7. třídy. Děkujeme a tě-
šíme se na další spolupráci,“ uvedla zástupkyně ředitele Mgr. Jaro-
slava Broumová ze Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 
1000.  
Pozitivní hodnocení má akce 4.0 DAY i ze Základní školy Provodov 
– Šonov. „Chtěla bych Vám moc poděkovat za 4.0 DAY – Den pro 
rozvoj vztahu k technice. Velmi se povedl, žáci si ho opravdu užili  
a do školy se vrátili velmi nadšení. Nejvíce oceňuji, že se zde setka-
li se spoustou přístrojů, které v naší škole nemají možnost vidět. 
Mohli s nimi pracovat, vyrábět věci, montovat…, také prozkoumali 
3D tiskárnu a další. S většinou stanovišť se setkali poprvé v životě. 
Z tohoto dne si odnesli nejen spoustu skvělých zážitků, ale také 
krásné výrobky a dárky. Velmi děkuji za organizaci.“

Nové Město nad Metují – výjezdy jednotky, tel.: 491 471 150 nebo 
tísňové volání 150

Únor 2020

14. února – 9.08 h. - únik nafty na komunikaci, 
Nové Město n. Met., nám. Republiky.  
6. února – 17.03 h. - únik nafty na komunikaci, Vrchoviny 
(směr Náchod).  
8. února – 14.11 h. - dopravní nehoda dvou osobních automobilů, 
Dobruška (směr Provoz).  
9. února – 21.55 h. - dohašení ohniště po pálení, 
Vrchoviny (směr Náchod).  
10. února – 07.46 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Spy).
10. února – 13.21 h. - dopravní nehoda, Říkov (jednotka odvolána).  
10. února – 13.29 h. - odstranění stromů z komunikace, Vrchoviny 
(směr Náchod a Přibyslav).    
10. února – 14.10 h. - zajištění uvolněné střechy a komína, 
Nové Město n. Met., ul. Bratří Čapků.  
10. února – 14.28 h. - pád stromu na střechu autoservisu, 
Nové Město n. Met., ul. Na Táboře.  
10. února – 15.08 h. - odstranění stromů z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Peklo).  

10. února – 15.26 h. - pád stromu na bytový dům a zajištění 
uvolněné střechy, Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa (výšková technika).  
10. února – 16.29 h. - odstranění stromů z komunikace, 
Nové Město n. Met., ul. Ve Vilách.
10. února – 16.44 h. - spadlá střecha z rodinného domu, 
Nové Město n. Met., ul. Polní.
10. února – 17.05 h. - pád stromu na zahradu, 
Nové Město n. Met., ul. ČSA.
11. února – 09.31 h. - zajištění uvolněné střechy, Přibyslav.
11. února – 13.15 h. - odstranění nalomené větve, 
Nové Město n. Met., ul. Školní.
13. února – 07.09 h. - záchrana osoby (AED), 
Nové Město n. Met., ul. Nahořanská.
15. února – 18.35 h. - dohašení ohniště po pálení, 
Přibyslav (směr Náchod).    
20. února – 11.16 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Peklo).    
23. února – 23.37 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Vrchoviny (směr Přibyslav).
24. února – 08.21 h. - odstranění stromu z komunikace, 
Nové Město n. Met. (směr Peklo).
25. února – 21.00 h. - dopravní nehoda osobního automobilu, Spy.    
29. února – 22.32 h. - dohašení ohniště po pálení, 
Nové Město n. Met. (směr Přibyslav).

h a s i č i  i n f o r m u j í
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zprávy z Městské policie
Městská policie Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
tel.: 156

Sledované období : 10.02.2020 – 10.03.2020
V tomto období MP řešila celkem 153 událostí. Dopravních pře-
stupků bylo 42, ostatní přestupky jsme zaznamenali v 7 případech 
a PČR byly předány k dořešení 2 trestné činy. 

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
12. 2. 2020 ve 13.18 hodin MP vyjížděla na žádost záchranné zdra-
votní služby do ulice Boženy Němcové, kde se nacházel mladý muž 
ležící na zemi. Strážníci na místě zjistili dusícího se muže. Okamži-
tě mu byla poskytnuta první pomoc a následně byl předán do péče 
záchranné zdravotní službě. Posléze vyšlo najevo, že měl v krvi  
4,5 promile alkoholu.

18. 2. 2020 ve 14.26 hodin MP vyjela na žádost PČR na autobuso-
vé nádraží Rychta, kde se nacházel silně krvácející muž a odmítal 
se nechat ošetřit. Po příjezdu hlídky MP naštěstí přišel k rozumu  
a ošetřit se nechal ještě včas, takže byl zachráněn.

24. 2. 2020 v 18.04 hodin se v centru města pohyboval mladý muž, 
který soustavně obtěžoval okolí a porušoval veřejný pořádek. 
Strážníci jej za použití donucovacích prostředků zpacifikovali a ná-
sledně převezli na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králo-
vé. Celou událost ještě navíc dořešili pokutou.

24. 2. 2020 ve 20.22 hodin došlo na ul. T. G. Masaryka k fyzickému 
napadení. MP si vyžádala asistenci PČR, obě hlídky na místě situa-
ci zklidnily a celá událost je dále v šetření PČR.

29. 2. 2020 ve 22.15 hodin došlo v ulici Smetanova k dopravní ne-
hodě, při níž řidič doslova rozbořil kontejnerové stání a z místa 
ujel. Hlídka MP vozidlo nalezla o ulici dále, vše nasvědčuje tomu, 
že jeho řidič byl pod značným vlivem alkoholu. Celá událost je dále 
v šetření PČR. 

3. 3. 2020 v 18.05 hodin MP přijala oznámení o mladém muži, který 
obtěžoval lidi v centru města, strážníci jej zpacifikovali a převezli 
do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové, tento den se 
jednalo již o druhý odvoz problémového občana.

6. 3. 2020 v 18.50 hodin MP vyjížděla společně s PČR na rvačku, 
která probíhala na autobusové stanici Rychta. Obě hlídky na místě 
zjednaly pořádek a celou událost dořeší PČR.

8. 3. 2020 v 16.10 hodin byla MP požádána z důvodu bezpečnosti  
o doprovod sanitního vozidla do specializovaného zdravotnického 
zařízení v Havlíčkově Brodě. Jelikož žádná jiná složka neměla do-
statečnou kapacitu na zajištění přepravy a dle rozhodnutí lékaře 
se jednalo o akutní problém, byla mimořádně tato asistence po-
skytnuta.

Tento příspěvek píši v době, kdy MP Nové Město nad Metují plně 
podřídila svoji činnost momentální virové nákaze, která sužuje 
celou ČR. Naši strážníci jsou vybaveni velmi dobrými ochranný-
mi prostředky a jsou připraveni adekvátně zasáhnout dle aktuální 
potřeby. Pevně věřím, že celá situace dopadne dobře a v příštím 
čísle již budu jen zpětně informovat o mimořádné činnosti MP.  

Miloš Kratěna, vrchní strážník     

i n f o r m a c e

klub seniorů Dobrá pohoda / Pravidelné okénko – duben 2020
Do odvolání se setkávání v našem klubu nekoná. Sledujte vývěsku a Novoměstský zpravodaj.     

Samospráva Klubu seniorů  

s p o r t

Plavecké závody ve žďáru 
nad Sázavou

V sobotu 22. 2. 2020 se konaly plavecké závody ve Žďáru nad Sáza-
vou pro plavce 2009 a mladší. Těchto závodů se účastnilo 17 pla-
veckých oddílů. Náš oddíl reprezentovali 3 plavci: Barča Hylenová 
2009, Kristian Jánský 2010 a Jakub Rybáček 2010. 
Sbírku medailí naši plavci rozšířili o další 4 medaile a vylepšili své 
osobní časy v přihlášených disciplínách. 
Na 1. místě se umístila Barča hned 2x a 1x obsadila krásné 2. místo. 
Kuba vyplaval 1x 3. místo a 1x se umístil na 4. místě. Kristian vybo-
joval pěkná umístění do 10. místa.
Všem moc gratulujeme!

Renata Šmejkalová
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kraJSký PřebOr – dlouhé tratě v Pardubicích 29. 2. 2020
Plavecké závody v dlouhých tratích probíhají každoročně 2x. Jsou 
zároveň nominační na Poháry a Mistrovství ČR v daném pololetí. 
Přihlášení plavci startují na tratích 800 kraul a 1 500 kraul. Jsou 
to velmi náročné závody, které vyžadují skvělou fyzickou kondici 
plavce, která je základem pro kvalitní výkon. 

V sobotu se konaly tyto závody v Pardubicích, kde startovalo 214 
plavců z 16 plaveckých oddílů Královéhradeckého a Pardubického 
kraje. 
Přihlášeno bylo 5 novoměstských plavců: Filip Zákravský 2005,  
Tereza Sychrovská 2007, Barča Ryšavá 2008, Barča Hylenová 2009  

a Toník Lukáč 2008, kteří v sobotu startovali na 50metrovém bazé-
nu v Pardubicích.  

Většina startovala v obou přihlášených disciplínách. Toníkovi se 
podařilo vyplavat 3. místo na trati 800 VZ. Filip se ve své katego-
rii umístil na 1. místě v kategorii 800 VZ, Barča Hylenová obsadila  
4. místo na trati 1 500 VZ. Pro Barču Ryšavou to byla první závodní 
zkušenost na 50metrovém bazénu, kterou si vyzkoušela na trati 
800 VZ.

Gratulujeme! 

Okresní kolo ve flaškované, přehazované a vybíjené
22. 2. 2020 se v tělocvičně ZŠ Plhov konalo okresní kolo v soutěži 
flaškovaná (určeno předškolákům a žákům 1. tříd) a v přehazované 
a vybíjené (určeno mladším a starším žákům a žákyním a dorostu).
Organizátoři akce RC SPV Náchod a SK Plhov přivítali celkem 57 
závodníků z TJ SPV Nové Město nad Metují, TJ Slavoj Teplice nad 
Metují a SK Plhov. I když účast nebyla velká, všichni mladí sportov-
ci se snažili podat co nejlepší výkony. Výsledky soutěže ve flaško-
vané, přehazované a vybíjené:

flaškovaná:  1. místo SK Plhov
 2. místo TJ SPV Nové Město 1
                       3. místo TJ SPV Nové Město 2

Přehazovaná:  1. místo TJ SPV Nové Město
                         2. místo TJ Slavoj Teplice

Vybíjená:  1. místo SK Plhov 2
                   2. místo SK Plhov 1
                   3. místo TJ Slavoj Teplice  

Atmosféra byla bojovná, závodníci byli velmi aktivní. Několik roz-
hodčích dohlíželo na to, aby soutěž proběhla v duchu fair play. 
Všichni se těšíme na setkání při dalších okresních soutěžích.

Text Mgr. Jolana Lásková, foto: Eliška Vichtová

20 Novoměstský zpravodaj
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beseda o myslivosti

Stepík Nové Město nad Metují

Dne 20. února 2020 proběhla v naší školce beseda s lesníkem.
Děti se dozvěděly, jak volně žijící zvěř přečkává zimu, co je třeba 
udělat, aby byla chráněna před zimou a chladem. Čím je přikrmová-
na, kde se rodí mláďata a co lesníci dělají pro ochranu zvěře. Nechy-
bělo ani poznávání a pojmenovávání zvířat a jejich mláďat. A pro-
tože pan lesník je nejen myslivec, ale i rybář, seznámil děti s našimi 
nejběžnějšími rybami a zdůraznil potřebu chránit vodu v přírodě. 
Děti byly zvídavé a jejich otázky samotného pana myslivce překva-
pily. Tato beseda byla součástí environmentální výchovy, kde se ří-
díme heslem: „Čím více přírodu poznáš, tím více ji budeš chránit.”

Kateřina Kavková, učitelka MŠ Pod Výrovem

Třemi zlatými, jednou stříbrnou a čtyřmi 
bronzovými medailemi ukončil Stepík 
poslední soutěž roku 2019 a tím i loň-
skou soutěžní sezónu. Byl to rok úspěš-
ný, ve kterém se jednotlivci a soutěžní 
týmy zúčastnili velkého množství soutě-

ží a vystoupení, klub uspořádal 4 příměstské tábory, několik sou-
středění a 2 celorepublikové soutěže.
Stejně jsme se připravovali i na rok letošní. Našich 7 soutěžních 
týmů má čerstvě ušito nové dresy, nacvičené nové soutěžní sklad-
by a natrénováno mnoho hodin. 
Jarní soutěžní sezóna však nezačala a tělocvičny i sportovní haly 
zůstaly zavřené. Přesto nezahálíme a již teď se připravujeme na 
chvíli, kdy svoji činnost obnovíme. 
Na léto nabízíme dětem ze Stepíku i veřejnosti čtyři Příměstské 
tábory Děti v pohybu:
13. – 17. 7. 2020 – Správné holky v pohybu I.
20. – 24. 7. 2020 – Správné holky v pohybu II.
27. – 31. 7. 2020 – Taneční tábor
3. – 7. 8. 2020 – Pohyb a kreativní mysl.

Připravujeme také Nábory nových dětí ve věku od 4 let do všech 
skupin Stepíku:
Pohybová a taneční přípravka – taneční a pohybová průprava pro 
nejmenší.
Děti na startu – všeobecné přípravné cvičení pro děti předškolní-
ho a ml. školního věku.
Gymnastika – základy moderní gymnastiky. 
trampolínky – zábavné cvičení s hudbou na trampolínkách.

zumba/Moderní tanec – moderní styly tanců. 
Street Dance – taneční styl, vycházející z pouličních tanců.
aerobik – základní kroky, jednoduché choreografie aerobiku.
fitness týmy – soutěžní aerobik v kategorii Fitness.
Sportovní aerobik – soutěžní aerobik pro jednotlivce, dvojice,  
trojice.

Přejeme všem dětem, jejich rodičům, trenérům a všem sportov-
cům hlavně hodně zdraví a moc se těšíme, že se brzy uvidíme  
v naší tělocvičně nebo na veřejných vystoupeních a soutěžích  
v soutěžních halách.

Stepík Nové Město nad Metují, www.stepik.eu

s p o r t
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PLACENÁ INZERCE

Nové Město nad Metují 180x56 mm 4B 2020 „Tchán 1“

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.800 404 010

Dobře mi poradili
a ještě jsem ušetřil

rozloučení se zesnulými
V únoru 2019 z našich řad odešli

Soňa Jonešová, Jan Rydlo, Marie Čapková, Jarmila Nováková, Jiří Šichan
Hana Sinkulová, Pavlína Černíková, Drahomíra Zimová, Věra Balcarová

Čest jejich památce!

Sňatky uzavřené v lednu 2020

Sňatky uzavřené v únoru 2020

V březnu 2020 oslavili svá životní jubilea

V únoru 2020 oslavili svá životní jubilea
70 let

Ing. Danuše Rousková
Ladislav Votruba

Hana Frintová
Jaroslav Janovec

80 let
Vladimíra Škodová

Milada Lelková
Bohuslav Brejtr
Eva Bartošová

Stanislava Benešová

90 let
Josef Hrnčíř

91 let
Stanislav Svatoň

92 let
Květuše Böhmová

95 let
Jarmila Tomešová

Jan Vodička, Brno a Anežka Kahancová, Nové Město nad Metují

Oldřich Dyntera, Nové Město nad Metují a Zuzana Marková, Nové Město nad Metují
Dominik Jakl, Bohuslavice a Jana Dyntarová, Orlické Záhoří
Aleš Lhotský, Náchod a Pavlína Doucková, Hradec Králové

70 let
Václav Fanta

Alena Gavláková

75 let
Jarmila Středová

Lidmila Krejcarová

80 let
Vlasta Netíková

Anna Miková

85 let
Otto Horák

90 let
Miloslav Holý

Danuška Pilařová
Irena Bucharová

Josef Škoda

92 let
Růžena Vašátová

95 let
Zdeněk Papež

97 let
Ing. Josef Knoulich

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

s p o l e č e n s k Á  r u B r i k a
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David Wenke
Náchodská 118 (bývalá Mileta)
551 01 Jaroměř

Bachovy
květové esence

Pomoc při psychické, fyzické zátěži
a emocionálně vypjatých situací...

Markéta Šťastná 604/304 600

e-mail: bylinkymarket@seznam.cz
www.angelight.cz

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

PLACENÁ INZERCE

koupím jakékoliv
 mince a bankovky,

i celé sbírky. Zdarma ocením dle
aktuálních katalogů. Výkup platných

i neplatných peněz směnárnou.
Jsem členem České numismatické

společnosti. Seriozní jednání.
Petr Bárta, Husovo náměstí 1229

(vedle kostela, v cestovní agentuře)
549 01 Nové Město nad Metují

telefon 491 470 530 nebo 602 107 815

Měsíčník Novoměstský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávného celku
města Nové Město nad Metují
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Přistavování kontejnerů
soukromým osobám,

sdružením, fi rmám

Přeprava suti, odpadu, paliv,
stavebního materiálu apod.

Likvidace odpadu

Zajištění prodeje
palivového dřeva

Vrchoviny 142, Nové Město n. Met.
telefon 733 793 117
www.kontejnerydoprava.cz

Kontejnery.Vrchoviny@seznam.cz

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA – PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS

Žaluzie vnitřní, venkovní, vertikální,
látkové roletky, venkovní rolety,

lamelové dveře, sítě proti hmyzu,
těsnění oken, dveří, markýzy, plisé,

japonské stěny

Vrchoviny 122
Nové Město nad Metují

tel.: 733 309 616
e-mail: mervart.ladislav@quick.cz



www.nabytek-polo.cz

POLO NÁCHOD  s.r.o

Na Písníku 206 - Náchod

tel.: 491 427 748

židle
stoly

kuchyneobývací stenyNÁBYTEK POLO

NÁBYTE
KYTEKNÁBYTE
K

www.nabytek-polo.cz

POLO NÁCHOD s.r.o.

Kladská 206

Náchod

tel.: 774 850 052

Otevřeno: 

po–pá  8–17, so 9–12
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Pilové řetězy - Vodící lišty - Oleje a maziva - Nože sekaček, traktorů i křovinořezů

Žací struny - Strunové hlavy - Klínové řemeny - Vzduchové a olejové fitry

Zapalovací svíčky - Startovací šňůry - Pilníky ...

Pokosové pily - Hoblovky - Frézky - Vrtačky - Kompresory - Průmyslové vysavače

Elektrocentrály - Čerpadla - Motorové pily - Zahradní traktory - Sekačky - Křovinořezy

Štípače dřeva - Plotové nůžky - Brusky - Bourací kladiva - Tlakové myčky ...

 E-mail.: okolozahrady@seznam.cz

 Telefon: 608 984 914

Jsme autorizovaní prodejci značek
Oregon, Scheppach, Riwall, Heron,

MTD, Cub Cadet, Fiskars, Extol.

Dále nabízíme ostření řetězů a kotoučů pil cca do týdne. 

Prodejna: Svatodušská 135, 518 01 Dobruška

PRODEJNA ZAHRADNÍ TECHNIKY
A DÍLENSKÉHO NÁŘADÍ.

(za Benzinou, bývalý autosalon ŠKODA)

Mgr. Jana Cozlová
602 119 926
Dětský psycholog – telefonická 
podpora.

Mgr. Ingrid Dvořáková
739 106 444
Dětský psycholog – telefonická 
podpora.

MUDr. Julie Hadašová
732 964 601
Telefonicky, možné i přes 
WhatsApp

Mgr. Marek Vít
777 052 569 (všední dny)

vitm@post.cz
Psychologická podpora a pomoc 
ve všední dny telefonicky, Skype 
a další on-line komunikační kanály 
po dobu karantény.RIAPS

regionální institut 
ambulantních 
psychosociálních služeb
731 441 264
Krizový telefon pro telefonickou 
intervenci.  

Laxus z.ú.
734 316 540 (všední dny 9–16 hodin)

Telefonická psychosociální podpora 
při pocitu strachu, hněvu, 
vyčerpanosti, bezmoci, při úzkosti, 
napětí a narůstající agresi, zažívání 
konfliktů při pobytu v karanténě. 

TELEFONICKÁ
PSYCHOSOCIÁLNÍ
PODPORA
Potřebujete poradit? Nevíte si rady v nastalém obtíženém 
životním období v souvislosti s pandémií koronaviru COVID–19? 
Cítíte se sami? Nemáte si s kým promluvit o svých obavách?



Informace pro občany
„COVID – 19“

Možnost stravování – výdej jídel s sebou:

Mimořádná informační linka pro občany (v provozu od 8.00 denně do 20.00 h.) tel.: 727 900 101.

Důležité kontakty:
Česká pošta Nové Město nad Metují – tel.: 954 254 901
Úřad práce Nové Město nad Metují – tel.: 950 138 650

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – tel.: 778 532 313
Taxi pro seniory – tel.: 774 862 150

Skauti – možnost nákupů pro občany – e-mail: hylsky.jan@skaut.cz, tel.: 777 149 471
Infolinka státního zdravotnického ústavu – tel.: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

Stravovací zařízení rozvoz Okénkový 
prodej telefon Web Poznámka

Dům č. 14 ANO ANO 491 471 355 www.seladon.webnode.cz Výdej jídel Po-Ne 11–15 h., 
objednávky od 9 h.

Hostinec Vrchoviny NE ANO 774 531 322, 
774 531 021

www.hostinec-u-skaldu.
webnode.cz Výdej jídel Po-Pá 11–14 h.

Hotel Rajská zahrada ANO ANO 778 424 450 www.hotelrajskazahrada.cz Výdej jídel Po-Pá 10-14 h. 
preferována platba kartou.

Nádražní restaurace 
„U Paragána" NE ANO 603 803 928 FB – Restaurace U Paragána

Výdej jídel Po-Pá 10.00 – 14.00 
h., So 10-13 h. u okénka 
na peróně.

Pizzerie Grandioso ANO ANO 722 353 536 www.pizzagrandioso.cz Rozvoz Po-So 11-22 h. 

Pizzerie Malecí NE ANO 608 740 603 www.pizzeriemaleci.cz Hotovky s sebou Po-So od 11 h., 
pizza 12–20 h.

Restaurace U Holubů NE ANO 702 439 622 www.uholubu.eu Výdej jídel Po-Pá 11-14 h.

Seladon Nudleria 
a Pizzeria ANO ANO 491 617 167,  

608 836 796 www.seladon.cz/nudleria Výdej jídel Po-Ne 10–21 h.

Školní jídelna u ZŠ 
Komenského NE ANO 731 438 398

Objednávky přijímají vždy do 12 
hodin na den následující. Výdej 
jídel  Po-Pá 11.00-12.00 h.

Prodejna Verner – 
lahůdky Na Rychtě NE ANO Po-Pá 10.00-14.00 h.

Asijské bistro NE ANO 774 292 999, 
722 674 999

Objednávky 8.00-10.00 h. Výdej 
jídel 11.00-14.00 h. Jídlo pro 
složky IZSS zdarma.

Restaurace 
U Truněčků NE ANO 491 472 418, 

604 271 280 www.ceskakuchyne.com Po-Pá 10.00-13.00 h.

Vinárna U Drašnarů NE ANO 491 471 115 Výdej St-Ne 16-20 h. Jídlo pro 
zdravotníky a složky IZSS zdarma.


