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OHLÉDNUTÍ  
ZA ROKEM 2015
Městská galerie Zázvorka

PF 2016 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT

ZDENĚK 
FARSKÝ 
19. února / 
18. dubna

JAN PETR 
STRAKA 
Z NEDABYLIC 
5. března / 
9. května ve spolupráci se spolkem Poznávání

GÜNTER 
KUSCHMANN 
22. dubna / 
31. května
ve spolupráci s partnerským městem Hilden

JULIE 
ŠTYBNAROVÁ 
5. června / 
19. července
ve spolupráci se spolkem Něco nového nad Metují

EVA 
SKALÁKOVÁ 
5. června / 
19. července

Městské muzeum Nové Město nad Metují

Josef Vyleťal 
APOKALYPSA

23.  července–13. září 2015
Městská galerie Zázvorka, Na Zadomí 2010, Nové Město nad Metují 
Otevřeno úterý–neděle 9.00–12.00 a 12.30–17.00 hodin, pondělí zavřeno, www.muzeum-nmnm.cz

Městské muzeum Nové Město nad Metují

Josef L. Šichan / 
19. listopadu 2015 – 23. ledna 2016

Městská galerie Zázvorka, Na Zadomí 1210, Nové Město nad Metují 
Otevřeno úterý – sobota 10.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00 hodin, neděle a pondělí zavřeno     

www.muzeum-nmnm.cz

ŽIVOT  
A DÍLO

JOSEF 
VYLEŤAL 
23. července / 
13. září

JOSEF 
THÉR 
23. července / 
13. září

JAROMÍR E. 
BRABENEC 
17. září / 
14. listopadu

JOSEF L. 
ŠICHAN 
19. listopadu / 
23. ledna 

Fotografie: Jiří Švanda, Jiří Hladík Připravil a graficky zpracoval: Petr Suchánek 
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Na titulní stran : oslava Nového roku v Novém M st  nad Metují. Foto: Tomáš ervinka. 

E rbovn í  pamá t ky  v  N o v é m Mě s tě  na d  Me tu j í
Rubriku v nující se heraldickým památ-
kám v Novém M st  nad Metují máte 
možnost pro ítat již t etím rokem. První 
letošní vydání Novom stského zpra-
vodaje zam ím na návšt vu kostela 
Nejsv t jší Trojice na Husov  nám stí. 
P edstavím vám náhrobník Jana ze Stu-
benberka (asi 1527-1570), který byste 
mohli spat it, kdybyste n kdy scházeli ze 
schod  vedoucích na k r. Je umíst n ve 
zdi u vedlejšího vchodu do kostela. Jed-
ná se o hn do ervený mramorový ná-
hrobník s reliéfem rytí e v plátové zbroji. 
V levé ruce drží me , v pravé rodový erb 
Stubenberk . Ve štítu obrácená kotva, na 
štítu korunovaná turnajová p ilba zdobe-
ná klenotem tvo eným šesticí per (3 + 3). 
O Janu ze Stubenberka jsem se zmi ovala 
v Novom stském zpravodaji 8/2015. 
Dnes se zam íme na druhou etapu re-
nesan ní p estavby m sta, která za jeho 
p sobení probíhala. Jan se novom st-
ského panství ujal roku 1557. Dva roky 
p ed tím p ijel do m sta první italský zed-
ník Andreas, e ený Vlach, který se zde 
usadil a zhostil se ješt  s dalšími druhé fáze renesan ních úprav m sta. 

Pravd podobn  bylo jeho úkolem roz-
ší it kostel a postavit faru. Byly za-
klenuty p vodní rovné stropy v p í-
zemí m š anských dom , vkládána 
kamenná schodišt  a za izovány erné 
kuchyn  s kónickými italskými komíny 
(viz Dvo á ek B.: Pohledy do minulosti, s. 147).
Primární však nebyla jen úprava m š an-
ských dom , nýbrž p estavba samotného 
zámku, který už za p edchozích majitel , 
Pernštejn , byl reprezentativním renesan -
ním sídlem. Stubenberská p estavba byla 
vedena ve stylu severské n mecké rene-
sance. Dostav na byla zbývající k ídla zám-
ku, takže se prom nil ve ty k ídlou obyt-
nou budovu. Stubenberkové p i p estavb  
nepoužili parkánové galerie, tak jako tomu 
bylo nap . v nedalekém Opo n , kde se do 
místností vcházelo z otev ených chodeb, 
ale v Novém M st  se procházely jednotli-
vé místnosti.

Foto a text: Mgr. Zde ka Kulhavá

Pane starosto, v prosinci skon il další 
semestr Univerzity t etího v ku. Jaký je 
o studium mezi seniory zájem?
Velmi mne t ší, že zájem je obrovský. 
V uplynulém semestru si studenti zvolili 
téma: ínská medicína v naší zahrádce. 
P ednášky probíhaly každý pátek, a pro-
tože nám již nesta ila kapacita zasedací 
místnosti, tak jsme studenty byli nuceni 
rozd lit do dvou skupin. Celkový po et 
student  je k dnešnímu dni 49. Letní se-
mestr za íná op t v únoru a dalším té-
matem, pro které se studenti rozhodli, je 
Genealogie. Rád bych pod koval našim 
student m za perfektní docházku a obrov-
ské nasazení, se kterým ke studiu p istou-
pili. Je obdivuhodné, že si najdou každých 
trnáct dní as na návšt vu p ednášek 

a pak ješt  z domu zvládají d lat v domost-
ní testy, které jsou podmínkou k úsp šné-
mu zvládnutí semestru.

V lednu probíhá každý rok zápis do 
prvních t íd. V jakém termínu je letos? 
O ekáváte pokles po tu prv á k  nebo 
naopak?
Zápis do první t ídy základní školy musí po-
dle školského zákona prob hnout v dob  
od 15. ledna do 15. února kalendá ního 
roku, v n mž má dít  zahájit povinnou škol-
ní docházku. Ve všech našich školách pro-
b hne zápis do prvního ro níku ve tvrtek 
21. a v pátek 22. ledna 2016. 

Podle informací z mate ských škol by 
v p íštím školním roce m l být po et prv-

á k  srovnatelný s letošním po tem 115, 
v následujících letech p edpokládáme nej-
prve mírný, po 4-5 letech strmý pokles po-
tu d tí, které se budou hlásit do prvních 

t íd. 

Co Vás osobn  v lo ském roce nejvíce 
pot šilo a naopak zamrzelo?
T ší mne, že se poda ilo nastartovat opra-
vu páte ních komunikací v našem m st . 
V letošním roce to byla kompletní rekon-
strukce Náchodské ulice a oprava ulice 
Na Tábo e. V dalších letech bude opra-
vována silnice mezi Spy a Žižkovým 

nám stím v Kr ín , na kterou naváže opra-
va od Žižkova nám stí po k ižovatku 
u Papež . V jednání je i oprava silnice 
mezi mostem u Ammannu a Vrchovinami, 
Královéhradecký kraj zárove  p ipravuje 
kompletní opravu silnice z Jarom e až do 
Nového M sta na Rychtu.
To, co mne osobn  nejvíce mrzí, je n ko-
lik dlouhodob  vyhrocených sousedských 
spor , které v n kterých p ípadech musí 
v kone né fázi ešit velmi pracn  M stský 
ú ad a n které bude muset vy ešit soud. 
Tyto spory jsou však bez tolerance, vst íc-
nosti a dobré v le zú astn ných prakticky 
ne ešitelné.

Vstoupili jsme do nového roku 2016. 
Jste jedním z t ch, kte í si na za átku 
roku berou p edsevzetí? Co byste do 
nového roku pop ál našim tená m?
Osobn  si p edsevzetí jako taková nedá-
vám, mám spíše p ání, abychom se k sob  
navzájem dokázali chovat s respektem 
a porozum ním. A abychom celý rok proži-
li v okruhu lidí nám blízkých a až budeme 
na konci roku op t bilancovat a hodnotit 
rok uplynulý, tak aby vzpomínky p íjemné 
p evládaly nad t mi negativními. Do nové-
ho roku 2016 p eji všem ob an m Nového 
M sta nad Metují jen to nejlepší, pevné 
zdraví a spokojenost.

D kuji za rozhovor.
(EK)

Otázky  p r o  s t a r o s t u



Použité zkratky:

OMM – Odbor majetku m sta
PNT, s. r. o. – První novom stská teplárenská
RM – Rada m sta
TS – Technické služby
ZM – Zastupitelstvo m sta
ST  –  Starosta m sta
MP  –  M stská policie

Do uzáv rky lednového ísla Novom st-
ského zpravodaje prob hla celkem dv  
ádná zasedání Rady m sta Nové M sto 

nad Metují (dále jen RM) a jedno ádné 
zasedání Zastupitelstva m sta Nové 
M sto nad Metují (dále jen ZM). 

Rada m sta . 29 (eviden ní íslo 
RM 335). Zasedání RM prob hlo dne 
23. listopadu 2015 za p evážné ú asti 
šesti radních.
Majetkoprávní úkony:
RM uložila OMM na dobu 30 dn  zve ejnit 
zám r m sta, pronajmout ást pozemku 
p. p. . 2176/11 o vým e 520 m2, druh po-
zemku ostatní plocha, zp sob využití jiná 
plocha, pro k. ú. Nové M sto nad Metují, 
na dobu neur itou, s t ím sí ní výpov dní 
lh tou, za nájemné v minimální výši 60 K  /
m2/rok, a to nejvhodn jší nabídce s tím, že 
zájemce uvede ve své nabídce ú el proná-
jmu, návrh výše nájemného za 1 m2 a rok 
a p íp. požadovanou vým ru.
RM schválila uzav ení smlouvy o nájmu 
pozemku p. p. . 318/14 o vým e 337 m2, 
druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Spy, 
se zájemci, paní E. M. a p. M. H., ode dne 
01.12.2015 za ú elem zahrady, na dobu 
neur itou s t ím sí ní výpov dní lh tou, 
s podmínkou, že nájemci provedou úpra-
vu vysázené zelen  z d vodu zlepšení 
rozhledových pom r  v k ižovatce dle po-
žadavku Policie R a za nájemné ve výši 
5 K , kdy tato cena proti cenám schvále-
ným RM pro k. ú. Spy ode dne 01.01.2012 
je snížena ze 7 K /m2/rok z d vodu blokace 
pozemku a omezení jeho užívání z d vodu 
p edpokládané stavby p eložky I/14, auto-
busové zastávky a p ístupových chodník  
a s ohledem na skute nost, že pozemek 
p. p. . 312/2 v k. ú. Spy, který není vlast-
nictvím m sta, je užíván ve ve ejném zá-
jmu jako plocha pod stavbou chodníku.
RM souhlasila s pokácením 71 m2 zapoje-
ného porostu jalovce ínského na pozemku 
p. p. . 2294 v k. ú. Nové M sto nad Metují 
(prostor autobusového nádraží na Rycht ).

Rozvoj:
RM vzala na v domí:
• protokol o mimo ádné kontrole SFDI 
(Státní fond dopravní infrastruktury) na 
akci „Stavební úpravy chodník  v ul. Ra-
šínova a 28. íjna“ (z protokolu nevyplývají 
pro m sto žádné sankce),
• informaci o problematice opravy povrchu 

k ižovatky ulic 28. íjna a Rašínova,
• informace radního pana Ing. Martina Prou-
zy, vzešlé z jednání s p. Ing. Voborníkem 
a p. Hlavatým, ve v ci inunda ního pro-
pustku pod silnicí v ul. Husitská v Kr ín .

RM schválila realizaci opravy náhrobní 
desky hrobu na h bitov  Všech svatých. 
RM ud lila výjimku ze Zásad m sta pro za-
dávání ve ejných zakázek malého rozsahu 
s tím, že zakázka byla p ímo p id lena  r-
m  Martin Holanec - PM kámen za nabíd-
kovou cenu 32.549 K  v . DPH.
RM se seznámila s návrhem „Koncepce 
využití objektu staré školy jako multifunk -
ního komunitního centra", který byl p edlo-
žen „Spolkem Kr ín“, a uložila ho p edložit 
a seznámit s ním ZM.

Správa nemovitostí:
RM souhlasila se zve ejn ním zám ru vý-
p j ky prostor pro podnikání (nebytových 
prostor) kade nictví v objektu . p. 1424, ul. 
T. G. Masaryka (MSSS Oáza), a to zájemci 
St ední pr myslové škole, st ední odbor-
né škole a st ednímu odbornému u ilišti 
Nové M sto nad Metují, Školní 1377, jako 
prostory praktické výuky oboru kade ník. 
Základní podmínky výp j ky: užívání v roz-
sahu dva dny v týdnu, úhrada veškerých 
provozních náklad  (úhrada tepla, TUV, el. 
energie a vody), doba neur itá, výpov dní 
lh ta jeden m síc. 

Školství, kultura a sport:
RM vzala na v domí hodnocení školní-
ho roku 2014/2015 v Mate ské škole Ra-
šínova, v Mate ské škole Na Františku, 
v Základní škole a Mate ské škole Kr ín - 
pracovišt  MŠ Kr ín a pracovišt  MŠ Vr-
choviny, vše p ednesené editelkami a zá-
stupkyn mi editelky t chto p ísp vkových 
organizací a pod kovala jim za jejich do-
savadní práci. RM také projednala Výro ní 
zprávy o innosti t chto organizací v minu-
lém školním roce 2014 - 2015. 
RM se seznámila se zápisem . 3 z jed-
nání Sportovní komise ze dne 04.11.2015.
RM schválila:
• Kritéria na p id lování dotací spolk m 
v oblasti sportu,
• Pravidla pro vyhodnocování sportovc  
m sta Nové M sto nad Metují.

Finance: 
RM schválila:
• smlouvu o poskytnutí dotace z rozpo tu 
Královéhradeckého kraje uzav enou mezi 
Královéhradeckým krajem a m stem Nové 
M sto nad Metují na poskytnutí dotace na 
 nancování ásti výdaj  JSDH obce na rok 
2015,
• smlouvu o ve ejných službách v p eprav  
cestujících na rok 2016 s  rmou ARRIVA 
VÝCHODNÍ ECHY a. s. – jde o úhradu 
ásti náklad  ve výši 203 079,10 K  za 

linky, které jedou pouze po území m sta 
a plní tak úlohu místní dopravy,
• darovací smlouvu mezi  rmou STYLBAU, 
s. r. o., Hradec Králové a m stem Nové 
M sto nad Metují na  nan ní dar ve výši 
7.000 K  na po ádání akce „D tský silvestr".

R zné: 
RM schválila: 
• na doporu ení hodnotící komise jako vít -
ze zakázky malého rozsahu na nákup trav-
ního traktoru nabídku  rmy Zem d lské 
družstvo Všestary, za nabídkovou cenu 
v . DPH 78.500 K , 
• na doporu ení hodnotící komise jako ví-
t ze ve ejné zakázky „Komplexní pojišt ní 
pro m sto Nové M sto nad Metují“ nabídku 
. 1 od spole nosti eská pojiš ovna, a. s., 

Praha, za nabídkovou cenu 1.471.632 K , 
• na doporu ení hodnotící komise jako vít -
ze ve ejné zakázky „Svoz a odstran ní ko-
munálního odpadu v NMNM v letech 2016 
– 2017“ nabídku  rmy Marius Pedersen, 
a. s., Hradec Králové, za nabídkovou cenu 
9.567.345 K  bez DPH.

Rada m sta . 30 (eviden ní íslo RM 
336). Zasedání RM prob hlo dne 7. pro-
since 2015 za p evážné ú asti všech 
sedmi radních. 

Majetkoprávní úkony:
RM uložila: 
• OMM uzav ít se zájemcem, p. J. F., Nové 
M sto nad Metují, smlouvu o nájmu po-
zemku p. p. . 598/16 o vým e 454 m2, 
druh pozemku zahrada, k. ú. Kr ín, a to 
ode dne 01.01.2016 za ú elem zahrady 
(v zahrádká ské kolonii), na dobu neur itou 
s t ím sí ní výpov dní lh tou a za nájem-
né ve výši 5,50 K  za 1 m2 a rok,
• OMM zajistit znalecký posudek na zjišt ní 
ceny v míst  a ase obvyklé na ást po-
zemku o vým e 950 m2 z pozemku p. p. 
. 353/1 a geometrický plán na rozd lení 

uvedeného pozemku dle návrhu v p íloze.

Rozvoj:
RM byla seznámena se základním ná-
vrhem Architektonické studie dispozi n
- provozního ešení Kina 70.
RM vzala na v domí aktualizovaný zásob-
ník investi ních akcí m sta Nové M sto 
nad Metují.

Radn i ce  i n f o r mu j e
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RM projednala zápis z 3. jednání Komise 
pro výstavbu a rozvoj.

Školství, kultura a sport:
RM vzala na v domí hodnocení školního 
roku 2014/2015 v Základní škole Malecí, 
v Základní škole Komenského a v Základní 
škole a Mate ské škole Kr ín, p ednesené 
editeli t chto p ísp vkových organizací 

a pod koval jim za jejich dosavadní prá-
ci. RM zárove  projednala Výro ní zprávy 
t chto škol za školní rok 2014 – 2015. 
RM byla seznámena s omezením provo-
zu v mate ských školách v dob  hlavních 
prázdnin v roce 2015 a vzala toto omeze-
ní na v domí. Omezení bude následující:
MŠ Na Františku  - 25. 07. - 19. 08. 2016, 
MŠ Pod Výrovem - 01. 07. - 19. 08. 2016,
MŠ Kr ín - 11. 07. - 05. 08. 2016, 
MŠ Vrchoviny - 18. 07. - 19. 08. 2016, 
MŠ Rašínova - 11. 07. - 05. 08. 2016, 
všechny mate ské školy sou asn  pak
budou o hlavních prázdninách mimo provoz 
ode dne 25.07.2016 do dne 05.08.2016. 
V této dob  budou rodi e moci využít služ-
by „prázdninové školky" MC Na záme ku. 
RM uložila OŠKS informovat velké za-
m stnavatele ve m st  o uzav ení mate -
ských škol v dob  hlavních prázdnin.
RM souhlasila: 
• s umíst ním sídla Spolku rodi  a p átel 
Základní um lecké školy Bed icha Smeta-
ny na adrese Husovo nám stí 1209, 549 
01 Nové M sto nad Metují, 
• s umíst ním sídla Spolku Kr ín na adresu: 
Žižkovo nám stí 1, Nové M sto nad Metují, 
• s podáním žádosti M stského muzea 
Nové M sto nad Metují o grant ve výši 
55 tis. K  na realizaci projektu s názvem 
„Podpora innosti turistických informa ních 
center“ z dota ního programu Krajského 
ú adu Královéhradeckého kraje. 

R zné:
RM souhlasila s umíst ním sídla spol-
ku PONMM, z. s., na adrese D m zdraví, 
28. íjna 415, Nové M sto nad Metují,
RM ud lila výjimku ze Zásad m sta Nové 
M sto nad Metují pro zadávání zakázek 
malého rozsahu. 
RM souhlasila s následujícím zadáním:
• Zimní údržba místních komunikací ve 
Spech (období ode dne 15.12.2015 do dne 
15.03.2016),  rm  Autodoprava Pop, Ná-
chod, za cenu 450 K /hod. + DPH za trak-
tor s radlicí nebo kartá em a 500 K /hod. 
+ DPH za sn hovou frézu.
• Zimní údržba místních komunikací ve Vr-
chovinách (období ode dne 15.12.2015 do 
dne 15.03.2016)  rm  Ivan Pravec Vrcho-
viny, za cenu 450 K /hod. + DPH traktor s 
radlicí a 240 K /hod. + DPH za ru n  vede-
ný chodníkový zametací stroj.
RM vzala na v domí cenu vodného 
a sto ného na rok 2016 vydanou spole -
ností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.

Zastupitelstvo m sta . 9 
(eviden ní íslo ZM 111)

ádné ve ejné zasedání ZM prob hlo dne 
3. prosince 2015 za ú asti 20 zvolených 
zastupitel . Jednalo se o zasedání, kde byl 
schvalován rozpo et m sta na rok 2016, 
což bylo po mnoha letech poprvé, nebo  
d íve m sto fungovalo z po átku roku vždy 
v rozpo tovém provizoriu.  

Na ZM byla p ijata tato usnesení:
 
Majetkoprávní úkony:
ZM nesouhlasí se zve ejn ním zám -
ru m sta prodat pozemky p. p. . 254/1 
o vým e 1027 m2, druh pozemku orná 
p da, p. p. . 254/2 o vým e 1163 m2, 
druh pozemku orná p da, a p. p. . 688/1 
o vým e 1112 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, zp sob využití ostatní komunikace, 
v k. ú. Kr ín, z majetku m sta, vedené na LV 
. 10001 pro k. ú. Kr ín a obec Nové M sto 

nad Metují.
ZM vzalo na v domí a projednalo žá-
dost spoluvlastník  domu . p. 382 v Ko-
menského ulici o zrušení zám ru m sta 
. NMNM /2015/UD zve ejn ného na 

ú ední desce dle usnesení Zastupitelstva 
m sta Nové M sto nad Metují . ZM 109-
7301/15 ze dne 10.09.2015 v dob  ode dne 
22.09.2015 do dne 13.10.2015 a schvaluje 
odpov  žadatel m ve zn ní p ílohy . ZM 
111 - 3/2.

Rozvoj:
ZM schvaluje zm nu v ešení situace díl í 
ásti území B ezinky, a to ve zn ní upra-

vené p ílohy . ZM 111 - 4/1, tj. vytvo ení 
4 parkovacích míst pro ve ejnost.
ZM bylo seznámeno s „Koncepcí využití 
objektu staré školy jako multifunk ního ko-
munitního centra" ve zn ní p ílohy . ZM 
111 - 4/2, která byla p edložena Spolkem 
Kr ín.

Finance:
ZM bere na v domí a schvaluje oprávn -
nost rozpo tových opat ení a zákonných 
úprav rozpo tu. Jedná se o rozpo tová 
opat ení ve zn ní p ílohy . ZM 111 - 5/1: 
1) dotace na ve ejn -prosp šné práce pro 
technické služby 93,53 tis. K , 
2) dotace od KHK na zajišt ní sociálních 
služeb Klub Mandl 30 tis. K , 
3) dotace na Program regenerace m st-
ských památkových rezervací 545 tis. K , 
4) dotace pro ZŠ Komenského na projekt U í-
me se vzájemn  a prakticky 212,48 tis. K , 
5) dotace pro ZŠ Kr ín na projekt Technické 
dovednosti v ZŠ a MŠ Kr ín 229,22 tis. K , 
6) dotace na zajišt ní sociálních služeb 
Klub Mandl  782 tis. K , 
7) vratka dotace na Strategii prevence – 
prázdninový pobyt  - 8,17 tis. K , 

8) navýšení rozpo tu § 3421 – volný as 
d tí a mládeže (ostatní výdaje) 20 tis. K , 
9) navýšení § 3326 – místní památky (org. 
1615) 33 tis. K .
ZM schvaluje z izovací listinu Centra preven-
ce Mandl ve zn ní p ílohy . ZM 111 - 5/2.

ZM schvaluje Obecn  závaznou vyhlášku 
. 3/2015 o místních poplatcích dle p ílohy 
. ZM 111 - 5/3.

ZM bere na v domí a schvaluje za azení a 
úhradu lenských p ísp vk  a dar  dle p í-
lohy . ZM 111 - 5/4 do rozpo tu m sta: Eu-
roregion Glacensis, Rychnov nad Kn žnou 
40 tis. K , Nová M sta v Evrop  5 tis. K ,
Sdružení historických sídel 13 tis. K ,
 Asociace m st pro cyklisty 10 tis. K , 
partnerství Warrington – m sto Náchod 10 
tis. K ,  AMK BESIP – d tské dopravní h i-
št  Náchod (dar) 18 tis. K , M stský klub 
Nové M sto nad Metují 2.600 tis. K , Spor-
tovní klub Nové M sto nad Metují 50 tis. K
(dar), Svaz m st a obcí R 25 tis. K ,
DSO Region Novom stsko 96,23 tis. K  
a MAS Pohoda Venkova, Val, 35 tis. K . 
ZM schvaluje souhrnné ástky na zvláštní 
dary a dotace na vyjmenované ú ely: Eu-
roregion Glacensis, Rychnov nad Kn žnou 
– provoz cyklobus  30 tis. K , M stský klub 
Nové M sto nad Metují – festival veselohry 
800 tis. K , Centrum Najáda, s. r. o., Nové 
M sto nad Metují  978 tis. K , sportovní od-
díly - p ísp vky na provoz, opravy, údržbu 
a ocen ní sportovc  a kolektiv  a využití 
sportoviš   ve výši  4 800 tis. K , NONA 
– spole nost zdravotn  postižených, o. s., 
Nové M sto nad Metují – provoz stacioná-
e 675 tis. K , program prevence rizikové-

ho chování ve výši  150 tis. K , souhrnnou 
ástku na dary a dotace m sta  500 tis. K  

a dary a dotace m sta - dobrovolnickou 
innost s mládeží (mimo sportovních oddí-

l ) 80 tis. K . O poskytování  nan ní pod-
pory na jednotlivé konkrétní projekty bude 
v rámci svých kompetencí daných zákonem 
o obcích a v duchu platných zásad rozho-
dovat RM. O p id lených podporách bude 
následn  informovat ZM. Navržené podpo-
ry nad 50 tis. K  podléhají schválení ZM.
ZM projednalo a bere na v domí zápis 
z Finan ního výboru Zastupitelstva m sta 
Nové M sto nad Metují ze dne 11.11.2015 
ve zn ní p ílohy . ZM 111 - 5/5.
ZM schvaluje návrh rozpo tu na rok 2016 
ve zn ní upravené p ílohy . ZM 111 - 5/6. 
Sou ástí schváleného rozpo tu jsou tyto 
jmenovité projekty a akce:  projekt Za krá-
sami a historií eského Betléma I - Revi-
talizace centra m sta spojená s historií 

eského Betléma – udržitelnost 30 tis. K , 
nový asfaltový  koberec v ul. Pod Lipami 
110 tis. K , rekonstrukce chodník , VO 
a ve ejného rozhlasu v ul. Na Hrad anech 
- PD 50 tis. K , chodník v ul. Na Tábo e 
– realizace 700 tis. K , projekt Kanaliza-
ce Nové M sto nad Metují - udržitelnost 
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25 tis. K , VO a m stský rozhlas ul. Ná-
b ežní – realizace 400 tis. K , VO Sepský 
most - realizace 270 tis. K , autobusový 
p íst ešek na zastávce Kr ín – Na Strážnici 
300 tis. K , místo pro p echázení v ul. T. 
G. M. - stavební úpravy v etn  nasv tlení 
350 tis. K , aktualizace Regula ního plánu 
MPR 25 tis. K , koncepce dopravy v klidu 
120 tis. K , nasv tlení p echodu v ul. es-
kých brat í  v . úprav chodníku 250 tis. K , 
nástupní místo na p echod v ul. Naho anská 
- realizace v etn  VO 330 tis. K , kanaliza-
ce v ul. Náb ežní - p j ka VAK(u) Náchod 
1 200 tis. K , MŠ Rašínova - rekonstrukce 
WC a umýváren I. a II. NP 1 500 tis. K , 
MŠ Na Františku - stavební úpravy vstu-
pu, plochy p ed vstupem a nový p íst ešek 
800 tis. K , ZŠ Kr ín – p íst ešek nad hlav-
ním vchodem 250 tis. K , ZŠ Komenského 
- rekonstrukce sociálního za ízení - II. etapa 
1 100 tis. K , ZŠ Malecí - rekonstrukce 
sociálního za ízení ve ŠD 1 000 tis. K , 
autobusové zastávky v ul. Halínská – PD 
131 tis. K , d tské h išt  900 tis. K , par-
kovišt  v ul. Havlí kova (od k ižovatky 
„U Papež “ po . p. 219 ul. Nádražní) 
200 tis. K , rekonstrukce lávky pro chodce 
a cyklisty v ul. Náchodská  - PD 60 tis. K , 
rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaro-
še – PD 100 tis. K , kanalizace Spy - DÚR 
220 tis. K , komunikace v areálu bývalých 
Kasáren – PD 30 tis. K , stavební úpravy 
chodníku v ul. Malecí 150 tis. K , doprav-
ní zna ení 100 tis. K , Husovo nám stí 
- ešení zatékání 30 tis. K , Program re-
generace - p ísp vky na obnovu památek 
700 tis. K , místní památky (oprava sochy 
sv. Jakuba, h bitovní zdi…) 750 tis. K , 
orienta ní zna ení 40 tis. K , m stský mo-
biliá  300 tis. K , išt ní skal v etn  stud-
ny 90 tis. K ,  koncepce ešení zahrady 
u ZŠ Malecí, ZŠ a MŠ Kr ín, MŠ Vrcho-
viny, ZŠ Komenského a MSSS Oáza 
150 tis. K , parkovací automaty (4 ks – Hu-
sovo nám stí, Komenského ul.) 1 000 tis. 
K , novom stská nau ná stezka 130 tis. 
K , stavební úpravy chodníku a zastávky 
v ul. 28. íjna 100 tis. K ,  autobusový termi-
nál Rychta a parkování v ul. Nerudova – PD 
500 tis. K , cyklostezka most Ammann – 
Vrchoviny – DSP 250 tis. K , cyklostezka 
Budín - Spy – PD 700 tis. K , cyklostezka ul. 
K Sirkárn  – Popluží – ul. Elektrárenská 

– PD 380 tis. K , vým na oken v . p. 4 - 
600 tis. K , chodník v ul. Nádražní (MNK – 
Klub) – PD 250 tis. K , Program regenera-
ce - m stské opevn ní JV II. etapa 600 tis. 
K , Program regenerace - d m . p. 1210 
a v ž Zázvorka – obnova obvodového pláš-
t  400 tis. K , Program regenerace - m š-
anský d m . p. 1238 - obnova fasády 300 

tis. K , autobusový p íst ešek Malecí (v et-
n  demolice stávajícího) 400 tis. K , rekon-
strukce st ešního plášt  u ZUŠ . p. 1238 
– p e ešení PD 50 tis. K , OÁZA – rekon-
strukce st echy – PD 90 tis. K , multifunk -
ní objekt Kina 70 – PD + I. etapa realizace 
500 tis. K , zateplení  bytového domu . p. 
44 – 47 - 4 200 tis. K , kanalizace Vrchovi-
ny kanaliza ní p ípojka – PD ( . 123, 136, 
131, 127, 129) – p j ka VAK(u) Náchod 
1 500 tis. K , VO ul. Školní 40 tis. K , revi-
talizace rybníku Hradišt  – PD 100 tis. K , 
stará ekologická zát ž Elton – PD 50 tis. 
K , chodník ve Vrchovinách u viaduktu 750 
tis. K , stavební úpravy ul. Na Zadomí – již-
ní a západní 3 100 tis. K .
ZM schvaluje zmocn ní RM k provád -
ní opodstatn ných rozpo tových opat ení 
v rámci rozpo tu na rok 2016 s podmínkou, 
že se bude jednat pouze o p esuny mezi 
položkami schváleného rozpo tu a rozpo-
et nebude t mito zm nami navyšován ani 

snižován. Provedené zm ny budou p edlo-
ženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
ZM schvaluje poskytnutí ásti dotace 
z rozpo tu m sta na rok 2016 Tennis Clubu 
Nové M sto nad Metují ve výši 40 tis. K  
z d vodu zajišt ní provozu klubu na za át-
ku roku a pov uje ST podpisem smlou-
vy se žadatelem zpracované dle vzorové 
smlouvy o poskytnutí dotace schválené 
usnesením . ZM 110-7349/15.

ZM schvaluje poskytnutí ásti dotace 
z rozpo tu m sta na rok 2016 TJ Spartak 
Nové M sto nad Metují ve výši 300 tis. K  
z d vodu zajišt ní provozu klubu na za át-
ku roku a pov uje ST podpisem smlouvy 
se žadatelem, zpracované dle vzorové 
smlouvy o poskytnutí dotace, schválené 
usnesením . ZM 110 - 7349/15.
ZM projednalo žádost Tennis Clubu Nové 
M sto nad Metují a nesouhlasí s prominu-
tím z statku p j ky ve výši 100 tis. K .
R zné:

ZM se seznámilo s Koncepcí innos-
ti M stské policie Nové M sto nad Metují 
ve zn ní p ílohy . ZM 111 - 6/1. ZM podle 
§ 3 odst. 2 zákona . 553/1991 Sb., o obec-
ní policii, ve zn ní pozd jších p edpis , 
pov uje, na návrh ST, strážníka M stské 
policie Nové M sto nad Metují, p. Miloše 
Krat nu, pln ním n kterých úkol  p i ízení 
MP, tj. ízením MP v oblasti výkonu služby 
strážník  MP a v oblasti hospoda ení MP, 
a to na dobu ur itou s platností ode dne 
01.01.2016 do dne 30.04.2016. ZM záro-
ve  ruší pov ení Bc. Petra Kubaly ud -
lené usnesením . ZM 74-6684/11 ze dne 
11.06.2011.

V záv re né diskusi se vystoupení mj. tý-
kala ceny vodného a sto ného v roce 2016, 
p edání nové hasi ské cisterny, nového 
ve ejného osv tlení v ulici Na Tábo e a po-
škozených komunikací ve m st .  

Podrobná zn ní zápis  a usnesení ze zase-
dání RM a ZM jsou pravideln  zve ej ová-
na na internetových stránkách m sta, nebo 
jsou k dispozici na M Ú. Souhrny usnesení 
z jednotlivých zasedání jsou pak zve ej o-
vány v zákonných lh tách na Ú ední desce 
M Ú u Komer ní banky a rovn ž na elek-
tronické ú ední desce na www stránkách 
m sta. Z jednání ZM je zárove  po izován 
podrobný zvukový záznam, který je rovn ž 
p ístupný na www stránkách m sta.

Petr Ty , tajemník

Výběrové ř ízení na pozici - INVESTIČNÍ REFERENT

M sto Nové M sto nad Metují
vyhlašuje výb rové ízení na obsazení místa

INVESTI NÍ REFERENT
Odd lení rozvoje m sta, Odbor majetku m sta 

M stského ú adu Nové M sto nad Metují

P edpokládaný termín nástupu do zam stnání: 
1. dubna 2016.

P ihlášky podávejte do 8. ledna 2016.

Informace o pracovní pozici podá Ing. Simona Vojnarová, 
vedoucí Odd lení rozvoje m sta, 

mobil: 733 133 293, e-mail: vojnarova@novemestonm.cz. 
Podrobné informace na www.novemestonm.cz. 
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Změny na Městském úřadě

Zápis do prvního ročníku základní školy

Od 1. ledna 2016 došlo na n kolika odd leních M stského ú adu 
k nástupu nových vedoucích pracovník . Ke konci roku odešli do 
d chodu dva dlouholetí vedoucí: Ing. Jan Štícha, vedoucí Odboru 
správy m stských les  a paní Marie Horáková, vedoucí Odd lení 
dopravy a silni ního hospodá ství. 
V lednovém ísle Vám tedy p edstavujeme nové vedoucí t chto 
úsek : Bc. Petr Kubala – vedoucí Odd lení dopravy a silni ního 
hospodá ství a David Rek, DiS., – vedoucí Odboru správy m st-
ských les . Dále došlo ke zm n  na pozici nového vrchního stráž-
níka M stské policie, kdy z výb rového ízení vzešel pan Miloš 
Krat na.
Rád bych pod koval paní Marii Horákové a panu Janu Štíchovi 
za jejich dlouholetou práci pro m sto a p eji jim do budoucích let 
hodn  zdraví a spokojenosti. Novým vedoucím p eji dobrý start 
v novém roce. 

Petr Ty , tajemník M stského ú adu

Petr Kubala – vedoucí Odd lení dopravy a silni ního hospodá ství

Vážení tená i Novom stského zpravodaje, jmenuji se Petr Ku-
bala, je mi 37 let, mé nejvyšší dosažené vzd lání je bakalá ské, 
a to v oboru ve ejná správa a sociální politika v rámci Slezské uni-
verzity v Opav . U M stské policie Nové M sto nad Metují pracuji 
od roku 2009, kdy od roku 2011 zastávám pozici vrchního strážní-
ka. P ed nástupem k m stské policii jsem zhruba 10 let pracoval 
u Policie R, kdy se jednalo zejména o složku cizinecké policie. 
Vyhlášení výb rového ízení na pozici vedoucího Odd lení dopra-
vy a silni ního hospodá ství pro mne znamenalo zejména osobní 
výzvu, resp. možnost profesního posunu, uplatn ní svých dosud 
získaných pracovních zkušeností a p edevším jejich dalšího roz-
voje. Práce u policejních složek má v mnoha aspektech velmi 
blízko k odborné problematice spadající do v cné p sobnosti od-
d lení dopravy a silni ního hospodá ství, kdy spolu musí i v n -
kterých díl ích oblastech vzájemn  spolupracovat. I toto byl jeden 
z d vod , jenž m  p ivedl k rozhodnutí ud lat tento sv j životní 
krok, resp. posun v mé profesní karié e. 
Ve své nové pracovní pozici se budu snažit o zajišt ní bezproblé-
mového fungování tohoto odd lení a o zachování celkov  vyso-
kého kreditu, které toto odd lení bezesporu v sou asné dob  má. 
Napln ní tohoto cíle je samoz ejm  podmín no n kolika r znými 
faktory, z nichž bych si dovolil zd raznit z mého pohledu jeden vel-
mi d ležitý, ímž je profesionalita, nestrannost a maximální vst íc-
nost jednání a vystupování všech zam stnanc  pracovišt  v i 
jednotlivým klient m, ale i odborným partner m, s nimiž Odd lení 
dopravy a silni ního hospodá ství spolupracuje. P edpokladem 
bezproblémového chodu tohoto odd lení je samoz ejm  taktéž 
schopnost pr b žného operativního reagování a modifikace vlast-
ní innosti ve vztahu k více i mén  se stále upravující legislativ , 
kdy bych aktuáln  jako p íklad mohl zmínit velmi d ležitou novelu 
zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s ú inností od 
po átku roku 2016.

David Rek – vedoucí Odboru správy m stských les

Po absolvování St ední lesnické školy v Trutnov , Vyšší odborné 
školy lesnické také v Trutnov  a spln ní základní vojenské služby 
jsem nastoupil na Okresní ú ad Náchod, coby pracovník referátu 
životního prost edí, kde jsem m l na starosti státní správu les  
a myslivosti. V rámci delimitace po zrušení okresních ú ad  ke 
konci roku 2002 jsem byl „p evelen“ k 1. lednu 2003 do Nového 
M sta nad Metují. Zde jsem pokra oval jako pracovník Odboru 
životního prost edí, a to s obdobnou pracovní náplní, rozší enou 
o státní rostlinoléka skou pé i, veterinární pé i a týrání zví at. 
V pr b hu let jsem se áste n  seznámil s inností m stských 
les  a byl nápomocen p i tvorb  ukázkových objekt  s chovy zv -
e v Klopotovském údolí.   

Mým cílem v pozici vedoucího Odboru správy m stských les  je 
pokra ovat v nastaveném trendu lesnického hospoda ení zapo-
atého Ing. Štíchou, a to zejména v maximální možné mí e pod-

porovat p irozenou obnovu s p ípadným dopl ováním stanovištn  
vhodných d evin, zejména listná  a jedle, které by v budoucnu 
zajistily stabilitu porost  jak proti biotickým, tak i abiotickým ini-
tel m. Samoz ejm  nesmí být opomenuto ani hledisko rekreace 
obyvatel, které vzhledem k poloze m stských les  v blízkosti ná-
m stí k takovýmto aktivitám p ímo vybízí a k emuž jsou i lesy 
za azeny do les  zvláštního ur ení, se zvýšenou rekrea ní funkcí. 
K tomu pat í i údržba stávajících vycházkových tras v okolí m s-
ta, realizace odpo inkových míst a zejména vyhlídek, které jsou 
s t sným okolím, zejména nám stím neodmysliteln  spjaty.  

Miloš Krat na – vrchní strážník M stské policie

Jmenuji se Miloš Krat na, narodil jsem se roku 1986. Mám vystu-
dovanou st ední Ve ejnoprávní školu Trivis v T ebechovicích pod 
Orebem, obor ve ejnoprávní ochrana. 
U M stské policie Nové M sto nad Metují pracuji na pozici stráž-
ník sedmým rokem. Ve funkci vrchního strážníka bych rád zúro il 
své dosavadní zkušenosti jak z policejní praxe, tak ze svého vy-
studovaného oboru a rovn ž detailní znalost místního prost edí.
M stská policie již z principu své innosti nebude nikdy pat it mezi 
nejoblíben jší složky, ale m la by být vždy d stojnou složkou své-
ho z izovatele a jejím základním úkolem je, aby se ob ané na ni 
mohli s d v rou obracet. 
M stská policie p ijímá nejr zn jší oznámení, od závažných do-
pravních nehod, p es domácí násilí až po prasklé vodovodní trubky. 
Strážníci by m li být schopni vždy ob an m ú inn  pomoci, nebo 
pomoc zprost edkovat, p ípadn  alespo  ú inn  poradit.

V prosincovém ísle Novom stského zpravodaje jsme Vás infor-
movali o zápise d tí do prvních t íd. P ílohou lednového ísla je 
Desatero pro rodi e d tí p edškolního v ku, ve kterém je uve-
den p ehled základních dovedností, které má dít  mít p ed vstu-
pem do základní školy. Tento doporu ující materiál vydalo Minis-
terstvo školství mládeže a t lovýchovy a m žete si pomocí n ho 
sami dop edu otestovat zralost vašeho dít te.
V Novém M st  nad Metují bude zápis probíhat ve tvrtek 
21. a v pátek 22. ledna 2016, a to na všech t ech novom stských 
základních školách: Základní škola Komenského, Základní škola 
Malecí a Základní škola Kr ín. 
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Svozový  k a l e ndá ř  2 0 1 6

 Stará škola v Krčíně - multifunkční komunitní centrum
Letos v ervnu vznikla v Kr ín  
ob anská iniciativa za záchra-
nu a využití objektu staré školy 
v ulici Brat í apk . Na m sto 
byla odevzdána petice se 780 
podpisy kr inských obyvatel, 
která požadovala využití objek-
tu ve prosp ch místních. M s-
to se rozhodlo zp ístupnit objekt 
12. zá í 2015 v rámci Dn  evrop-
ského d dictví a jedine nou p íle-
žitost využilo kolem tisícovky lidí. 

M sto zárove  ve škole uspo ádalo vlastní anketu, jejíž výsledky 
jsou jednozna né – 94,17 % z oslovených lidí uvedlo, že starou 
školu považují za významný objekt Kr ína a tém  stejné procento 
(94,69) se vyjád ilo proti její demolici. Nejvíce lidí by si p álo mít 
z objektu multifunk ní centrum (23,48 %) a spolkový d m (18,12 %).
6,04 % dotázaných by si zde p edstavovalo denní za ízení pro se-
niory, 4,69 % expozici historie školy a školství a 4,02 % knihovnu. 
Padaly i další návrhy. Potvrdila se naše p edstava, že by ze školy 
m lo být multifunk ní centrum, kde by se potkávaly všechny gene-
race od maminek s d tmi po seniory. Kde by se po ádaly výstavy, 
p ednášky, kurzy a další volno asové aktivity. Kam by se dalo zajít 
vyp j it si knihu nebo jen tak na kávu a kus e i s p áteli. Zkrát-
ka místo, které Kr ín už dlouho postrádá. Prostor, který by p isp l 
k soudržnosti lidí, zvýšil kvalitu života v této ásti m sta a oživil 
jeho prost edí. 
A tak se iniciativa zm nila ve spolek. Na 22. íjna 2015 byla svo-
lána ustavující sch ze a založen Spolek Kr ín. Do výboru spol-
ku byla zvolena paní Zdena Pfeiferová (p edsedkyn ), Zuzana 
Maurová (jednatelka), Ji ina Grymová (pokladník) a lenové:
 Ing. akad. arch. Marie Davidová, Ing. Jan Krahulec, Mgr. Pavel 
Krošlák a Mgr. Tamara Samková. 

Spolek zahájil jednání s m stem o budoucnosti školy, navazuje po-
stupn  spolupráci s dalšími subjekty v Kr ín  a organizuje vlastní 
spolkovou innost. 
V listopadu p edložil m stu koncepci multifunk ního komunit-
ního centra v tomto zn ní: 
 • herna pro mate ské centrum,
 • spole enský a p ednáškový sál (kulturní a vzd lávací po ady
   malého rozsahu, divadla,  lmový klub, spolkové sch ze, 
  spole enská setkávání),
 • klubovny – klub aktivního stá í, volno asová zájmová innost, 
  divadlo, loutkové divadlo,
 • expozice historie Kr ína,
 • tená ský koutek,
 • kuchy ský kout se základním vybavením, bezbariérové sociální  
  zázemí,
 • nouzové turistické nocovišt  (v návaznosti na cyklostezku),
 • na p ilehlém venkovním pozemku – d tské h išt , tradi ní 
  bylinková a kv tinová zahrada ve spolupráci se ZŠ a MŠ Kr ín.

Navazujeme spolupráci se základní školou v Kr ín , po ádáme 
r zné drobné akce kolem školy: posvícení, podzimní výzdoba, ad-
ventní dekorace, veselé há kování a zatím nejv tší akce – p edvá-
no ní odpoledne, na n mž vystoupil d tský sbor Noti ky a drama-
tický kroužek školní družiny ze ZŠ v Kr ín  pod vedením Mgr. Jany 
Vitverové a Jitky Rýdlové. 
Spolek má svou stránku na Facebooku, webové stránky: www.za-
chranmeskolu.cz a e-mailovou adresu zachranmeskolu@gmail.com.

Pokud se k nám chcete p idat, ozv te se. Vítáme všechny „Kr í á-
ky" i p átele Kr ína. 

Za Spolek Kr ín, Zuzana Maurová

typ svozu
m sí ní svoz trnáctidenní kombinovaný týdenní svoz

(13 svoz ) (26 svoz ) (44 svoz ) (52 svoz )

v týdnu íslo v týdnu íslo v týdnu íslo v týdnu íslo

 leden 2 2,4

každý týden

každý týden

únor 6 6,8

b ezen 10 10,12

duben 14 14,16

kv ten 18,22- 18,20,22- každý týden, 22-

erven -22,26 -22,24,26 -22,24,26

ervenec 30 28,3 28,3

srpen 34 32,34 32,34

zá í 38 36,38 36,38,39

íjen 42 40,42,44-

každý týdenlistopad 46 -44,46,48-

prosinec 50 -48,50,52
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Co  hezkého  se  udá l o  na  Z Š  K o me nské ho

Poznávac í  z á j e zd  s  v ýuk o u  a ng l i č t i n y

   navštívily nás d ti z mate ských škol
  prob hla první školi ka
  pikantní bramborákový den
  p ijel Tonda Obal
  naši fotografové byli celý víkend na Sedlo ov

Bramborákový den 
Náš recept: oloupejte 10 kg brambor, ud lejte si celkem 40 hodin 
asu, p idejte nadšení Soni Novotné a žák  7. B a povede se vám 

usmažit 150 bramborák . Ty prodejte d tem ve škole / nebo jinde/ 
po 10 K , a když ode tete cenu za suroviny, vyd láte 1 386 K . 
A máte-li dobré srdce, nekoupíte si za n  dárky k Vánoc m, ale 
pošlete je jako dárek do stacioná e v NM. Záslužné, co íkáte?

Tonda Obal cestuje a t ídí
A p ijel i k nám, ve tvrtek 3. prosince On a jeho kolegové – to 
jsou fakt nadšenci, kte í v í tomu, co d lají. A to byste koukali, co 

všechno s d tmi vyt ídili. A hlavn  správn . íkal Tonda, že naši 
žáci toho o t íd ní v dí moc a moc. Prozradím tajemství – kolikrát 
prý více než u itelé. A skv lé je, že p edevším chápou, k emu 
je to dobré. Asi to s tou naší mládeží zase tak špatné nebude…

Návšt va d tí a u itelek z mate ských škol    
Koncem listopadu u nás bylo více malých d tí, než je obvyklé. 
P išly se svými u itelkami, cht ly v d t, co je u nás nového a p k-
ného. A my se moc snažili. Povídali jsme si, hráli divadlo, navlékali 
korálky…. A v prvním pat e jsme cvi ili. A hladili naše roztomilá 
zví átka. Bylo to náro né, p kné a bylo toho dost. A tak bylo t eba 
doplnit energii pala inkami. Nám se to líbilo. A podle ohlas  na 
nást nkách v mate ských školách byly spokojené i d ti. 

Václav Ný    

„První moje cesta do Anglie. Je ned le 
25. 10. 2015 ráno a za chvíli odjíždíme 
na týden do Anglie. Moc se t ším." T mito 
slovy za íná jedna z prací žák  . „A te  to 
bude doopravdy" je název grantu MŠMT, 
díky kterému dostalo 35 žák  ZŠ Malecí 
možnost seznámit se s anglickou kulturou 
a historií, známými místy Londýna a jižní 
Anglie, anglickými u iteli a hostitelskými 
rodinami.
Program byl opravdu nabitý. První a po-
slední den vyplnil p ejezd N meckem, 
Belgií a Francií a trajekt Calais - Dover, 
na zpáte ní cest  Dover - Dunkirk.  Zbý-
vající dny žáci strávili výukou angli tiny 
a poznávacími výlety.

V pond lí za ínali celodenní prohlídkou 
Londýna, navštívili London Eye a m li 
št stí na p kné po así, takže výhledy na 
m sto na Temži byly nádherné. 

Pokra ovali po Victoria Embankment a vi-
d li Cleopatra`s Needle, Westminsterský 
palác, Westminsterské opatství, prošli se 
po Whitehall, t íd  ministerstev a vládních 
ú ad , nahlédli do slavné Downing Street 
10, sídla premiéra D. Camerona, vyfotili 
si Buckinghamský palác, sídlo královské 
rodiny, a putování ve ve erních hodinách 
zakon ili na nám stí Piccadilly a Trafal-
garském nám stí, kde zájemci navštívili 
Národní galerii.

 Novým prvkem poznávacího zájezdu pro 
tento školní rok byla výuka v anglické 
jazykové škole ve Worthingu, kde si ve 
12 lenných skupinách žáci procvi ili slov-
ní zásobu, dozv d li se n co z historie 
Velké Británie, komunikovali s rodilými vy-
u ujícími. Na záv r žáci obdrželi certi  ká-
ty jazykové školy.  Výuku hodnotili slovy: 
„Škola byla zábavná, a i když jsme vše-
mu nerozum li, p esto jsme se dokázali 
domluvit. Náš anglický u itel byl skv lý. 
Stoprocentn  bychom se tam vrátili.“

 Po t i dopoledne se žáci v novali výuce 
angli tiny a odpoledne poznávacím výle-
t m do okolí. Nap . do p ístavního m sta 
Portsmouthu, kde obdivovali vrak lodi krá-
le Jind icha VIII. - Mary Rose a vlajkovou 
lo  admirála Nelsona Victory. Procházeli 
po k ídových útesech Beachy Head a p š-
ky došli až k útes m Seven Sisters. Pro-
cházku po útesech žáci ohodnotili slovy: 
„To bylo úpln  nejlepší z celého zájezdu !!! 
Útesy a mo e p i západu slunce."  „Moc se 
nám líbily všechny výlety a klidn  bychom 
si to zopakovali znovu!"
Výletem do královského p ímo ského 
letoviska Brightonu spojeným s prohlíd-
kou podmo ského sv ta bylo poznávání 
Anglie zakon eno. V Brightonu si žáci 
také mohli nakoupit jak v Primarku, tak 
i v Poundlandu.

Celým zájezdem nás provázelo poutavé 
vypráv ní pr vodkyn  paní PaedDr. Jany 
Helikarové, která p ipravila i pracovní listy 
se záv re ným vyhodnocením a ocen -
ním nejlepších prací. Rádi bychom paní 
pr vodkyni touto cestou pod kovali.

žáci a u itelé ZŠ Malecí
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Albatros
Albatros je nejstarší fun-
gující novom stský oddíl. 
I proto mu bylo p i slu ová-
ní st edisek v roce 1999 po-
necháno íslo 1. Je to oddíl 

vodácký, což ale neznamená, že by se 
jeho innost n jak výrazn  lišila od práce 
ostatních oddíl . Zejména nejmladší le-
nové oddílu – posádka vl at Bob i - vodác-
kou výchovu zatím spíše jen ochutnávají. 
Mimo letních projížd k okolo klubovny se 
na vodu vydává spíše výjime n . Samo-
z ejmostí je splutí Orlice. Putovní vodácký 
tábor drtivá v tšina mladších len  ješt  
neabsolvovala. To naše dv  starší posád-
ky Jest ábi a Kormoráni zažívají vody více. 
Krom  možnosti malinko rychleji proudící 
vody, i pravidelné ú asti na závodech po 
Vltav  v Praze, si zkoušejí t eba i placht ní 
na Rozkoši nebo výuku eskymování na ka-
jaku.Jinak je ale hlavní náplní innosti to co 
u všech skaut . Pr b žné zdokonalování 
se ve skautských disciplínách praktických 
pro život v p írod  i ve m st . Tak jako 
všichni skauti i 1. oddíl podniká p ší vý-
pravy do blízkého i vzdálen jšího okolí, 
schází se v klubovn , kde kluci hrají hry 
i se u í skautským dovednostem a rozvíjejí 
i svou duchovní stránku.
Hlavní klady Albatrosu vidí kapitán Jan Re-
meš práv  v rozmanitosti innosti oddílu: 
„Myslím si, že Albatrosáci si umí poradit 
v každé situaci (dle skautského hesla - 
jsme p ipraveni). Taky jsme všestranní - 
chodíme na vodu, plachtíme, d láme p ší 
túry, chodíme lézt, plavat; hrajeme frisbee, 
v nujeme se i um lecké innosti - t eba 
váno ním scénkám. Máme svoje tradice 
vycházející z dlouhé historie oddílu. A umí-
me táhnout za jeden provaz“.

as od asu nás kontaktuje maminka ma-
lého kluka, že by svoji ratolest cht la p i-
hlásit ke skaut m. Ale ne k t m vodním. 
Když se pak zeptáme pro , dostane se 
nám odpov di, že se bojí, že na vod  to 
je nebezpe né. Maminky, nebojte se. Na 
vod  je bezpe n ji než na silnicích. P i 
výcviku používáme plovací vesty a výcvik 
vede vždy zkušený instruktor, který si je 
v dom rizik a umí je p edvídat a p edchá-
zet jim.

Jakub P ni ka

Interview s Medv dem
Poprosil jsem zástupce kapitána 1. oddílu 
Marka Pitaše – Medv da, aby mi pro No-
vom stský zpravodaj odpov d l na pár 
otázek o sob  a oddílu.
V kolika letech jsi vstoupil do Junáka 
a p edstavoval sis v té dob , že jednou 
budeš na sou asné pozici? 
V roce 2002. Nep edstavoval. Dlouhou 
dobu jsem byl v oddíle nejmladší a vedení 
oddílu pro m  byli vždycky ti starší kluci, ke 
kterým jsem vlastn  i trochu vzhlížel. 

Jak se to tedy stalo, že jsi dosp l až 
k funkci zástupce kapitána oddílu? 
Okolo 15 let m  už nebavilo chodit na 
pravidelné sch zky nás starších kluk , 
a když se na to te  zp tn  dívám, tak jsem 
si vlastn  vydupal, že chci p ipravovat 
program pro nová ky, kte í k nám nastou-
pili. Dlouhou dobu jsem byl u vedení této 
posádky, tím pádem i ve vedení oddílu. 
Zhruba p ed 2,5 lety mi bylo nabídnuto, 
jestli nechci kandidovat na volenou pozici 
v rad  novom stského st ediska Úta. Bral 
jsem to jako výzvu, nové zkušenosti, a pro-
to jsem to p ijal a byl zvolen. 
V tomto období jsem postupn  zjistil, že 

z toho dlouho nejmladšího lena oddílu 
se stal jeden z nejstarších len  oddílu 
a po odchodu mého p edch dce jsem byl 
osloven sou asným kapitánem, jestli bych 
necht l být jeho zástupcem. Trochu jsem 
se zalekl, vždy  jsem nedávno byl ten, pro 
kterého se všechen program tvo í a najed-
nou mám být ten, který ho nejen tvo í, ale 
za celý oddíl má áste nou zodpov dnost?  
Moc dlouho jsem se nerozhodoval. V rámci 
vedení oddílu jsme byli a jsme dobrá parta, 
kde se mohu na ostatní spolehnout, proto 
jsem v d l, že to dohromady zvládneme 
a šel jsem do toho i s tím, že to bude moci 
být hezky propojeno i s mou prací pro st e-
disko. Bral jsem to jako výzvu, nové zku-
šenosti, které se mi v život  ur it  budou 
hodit, a v d l jsem, že m  to bude bavit. 
A m l jsem pravdu, baví m  to! 
Co pro Tebe znamená být vedoucí? P i-
náší Ti to n co? Je to t žké? 
Vedoucí, a  už ehokoliv, by m l být nejen 
organizátorem dané aktivity, ale garantem 
kvality. Jelikož se te  p evážn  v nuji od-
dílu jako celku, mohu íct, že pracujeme 
kvalitn . Avšak vidím mezery v dlouho-
dobém sm ování oddílu, v plánování na 
delší úseky. Na tom musíme zapracovat. 
Skauting mi p ináší hlavn  radost (vlastn  
i velké starosti, ale ve výsledku je to v t-
šinou radost). Radost z toho, že trávím 
as se svými kamarády, radost z toho, že 

d láme prosp šnou v c a radost z toho, 
že se u ím a nabývám nové zkušenosti. 

Jednoduché to ur it  není. Zkombinovat 
vysokou školu v Praze a podíl na vedení 
oddílu v Novém M st  nad Metují je ob as 
o íšek. 
Jak vypadá Tvoje p íprava sch zek 
a akcí? 
Sch zky v sou asné dob  nep ipravuji, 
respektive jen komentuji p ipravený pro-
gram. U akcí se jedná o dlouhodob jší 
p ípravu, podle náro nosti akce a podle 
aktivity, kterou mám na starost. V sou as-
né dob  dokon uji p ípravu váno ní oddí-
lové sch zky, ale také už pracuji na letním 
tábo e.  
Na co se za celý rok v oddíle nejvíc t -
šíš a pro ? 
Asi nemám milník, na který se t ším nejví-
ce. Dá se íci, že se t ším na každou akci, 
na každou sch zku posádky, protože vím, 
že zase zažijeme a nau íme se n co no-
vého, že se uvidím s kamarády, se který-
mi mi je dob e, se kterými si užiji spoustu 
legrace. 
V em vidíš nejv tší smysl skautingu? 
Základní smyslem tohoto celosv tového 
hnutí je zlepšovat sv t skrze výchovu mla-
dých lidí. To m že d lat spousta organiza-
cí, ale práv  skauting k tomu má speciální 
pom cku, skautskou metodu, kterou se 
od ostatních odlišuje a spole n  se skaut-
skými principy dává dohromady mix, kte-
rý opravdu funguje. Po konci programu/
sch zky/akce/táboru se podíváte na kluky 
a holky, kte í to absolvovali a vidíte, že 
jsou š astní a že se posunuli zase o kousí-
ek dál. Vidíte, že to celé má smysl a když 

ješt  k vám jeden z nich p ijde a ekne, že 
to bylo mnohem lepší než po íta ová hra, 
beru to v dnešním sv t  jako ten nejvyšší 
metál.  

Text a foto:  Jakub P ni ka

2. oddíl nad loval radost v Kvasinách
Dne 28. listopadu 2015 v dopoledních ho-
dinách navštívil 2. oddíl vodních skautek 
Vydry z Nového M sta nad Metují Ústav 
sociální pé e pro mládež Kvasiny s ad-
ventní besídkou.  Skautky m ly p iprave-
né krátké povídání o tom, co je to advent 
a také scénku o váno ním p ání. Program 
byl p ipraven tak, aby se mohli klienti do 
besídky co nejvíce aktivn  zapojit. Skautky 
si s klienty povídaly o tom, co si kdo z nich 
p eje pod strome ek, všechna p ání byla 
sepsána a položena k jesli kám, v nichž 
spal malý Ježíšek. 

Z e  s k a u t s kého  z áp i sn í k u  -  o dd í l y  s e  p ř e ds t a vu j í

A

U stožáru
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Na záv r si skautky a klienti ústavu zazpí-
vali píse  Vánoce p icházejí a pop áli si ra-
dostné a poklidné Vánoce. Velmi milé bylo 
vzájemné obdarování: skautky v novaly 
klient m zdobený adventní v nec a klienti 
obdarovali d v ata velmi p knými, ru -
n  vyráb nými ozdobami. Skautky si tak 
budou moci t mito originálními ozdoba-
mi zpest it sv j váno ní strome ek. Mezi 
všemi zú astn nými panovala p íjemná a 
p átelská atmosféra. Bylo to opravdu vy-
da ené a p kné p edváno ní sobotní do-
poledne.  

Text a foto: Ji ina Bor vková

Za mlhou hustou tak, že by se dala 
krájet …
… se o prodlouženém listopadovém víken-
du vydala d v ata z 6. oddílu z Provodo-
va-Šonova. 

Cesta za záchranou pohádkových bytos-
tí je zavedla až do Rokytnice v Orlických 
horách. Ubytováni (spolu s d v aty byl jako 
kucha  a pomocná technická síla p ítomen 
i Jakub P ni ka – Barbušák) na místní fa e 
jsme elili podzimním rozmar m po así. 
Pršelo a pršelo. P esto jsme stihli navští-
vit „Sýpku“ – muzeum Orlických hor, kde 
jsme krom  interaktivní prohlídky vyzkou-
šeli i tradi ní orlickohorská emesla. Zku-
sili jsme si orienta ní hru po zajímavých 
místech okolí a dokonce se i za tím Rá-
kosní kem vydali. To bylo, když jsme auty 
vyjeli na Mezivrší pod Komá ím vrchem 
a p es Anenský vrch a Hani ku šli zpát-
ky do Rokytnice. Po cest  proti nám tekl 
potok a vid t bylo asi tak na špi ku nosu 
a kousek. Všichni to ale zvládli. Po p íjez-
du dom  jsme zkontrolovali Ve erní ek, 
jestli naše mise byla úsp šná. Byla! D ku-
jeme Wieskovi za ubytování a milou spo-
le nost a t šíme se zase n kdy p íšt  na 
shledanou.

Text a foto: Jakub P ni ka

Ohe , voda, zem , vzduch 
První listopadový víkend p išel pro skaut-
ky z posádky Amazonek a Ondater den, 
kdy se každá vydala na svou cestu skau-
tingem. Nejprve se sešly v klubovn , kde 
dostaly úkoly, které otevíraly a plnily po-
stupn .  Nap íklad v prvním úkolu musely 
rozd lat ohe , aby si mohly p e íst zprávu 
napsanou neviditelným inkoustem, který 
byl vid t pouze po zah átí. 

Poslední úkol je dovedl na z íceninu hra-
du Výrov, kde se setkaly se ty mi živly: 
ohn m, vodou, zemí a vzduchem, od nichž 
každá slavnostn  dostala sv j stupe  
stezky pro její v kovou kategorii. Skaut-
ská stezka je knížka, ve které skautka plní 
úkoly a výzvy a to ji rozvíjí v r zných ob-
lastech, díky manuálním úkol m se stává 
zru n jší, jiné úkoly rozvíjí její duši a díky 
n kterým úkol m získává zkušenosti do 
života. 

Veronika Nováková
 
Brigáda u Kaple svaté Barbory na 
Rezku 
V sobotu 7. listopadu dopoledne jsme se 
sešly na Rezku, abychom jako každý rok 
zvelebily tamní Kapli svaté Barbory. Hra-
baly jsme listí v okolí kaple a odnášely 
jsme ho v pytlích. Také jsme odškrabá-
valy mech ze zarostlých schod . Kaple 
sloužila jako láze  s vyv rajícím prame-
nem pod oltá em a byla postavena v roce 
1736 p ímo na prameni lé ivé vody, která 
je dodnes rozvád na do okolních dom  
a objektu lázní, místa d ív jší letní rekre-
ace významných eských postav. Spolu 
s ní byla postavena i malá láze ská bu-
dova a pro údržbu kaple poustevna. 
Poustevník vybíral za láze ské koupele 
a z vybraných pen z byla založena na-
dace, ze které byla hrazena údržba kaple 
a po ádání pravidelných bohoslužeb.  

Veronika Nováková 
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Jako tradi n , tak i v prosinci 2015 se 
uskute nil v Novém M st  nad Metují 
Adventní koncert, jehož výt žek byl v -
nován našemu za ízení. Tuto akci pravi-
deln  po ádá pan David Novotný, rodák 
z východních ech, který je jedním z nej-
vyhlášen jších organizátor  kulturních 
akcí v echách. Podstatné je však zmínit, 
že jeho produkce mají v tšinou charitativní 
zám r, což byl i tento p ípad.
Spole nost NONA 92, o. p. s. s panem 
Novotným spolupracuje dlouhodob  

a všichni naši klienti - lidé s mentálním po-
stižením - se na tuto akci t ší celý rok. 

Za všechny klienty našeho za ízení, kte-
rým tato akce pomáhá, bych cht la pod -
kovat panu Novotnému, ú inkujícím, všem 
spole nostem, které tuto akci podpo ily 
a návšt vník m akce, kte í p isp li  nan -
ním darem našemu za ízení.
Tato akce se konala  za podpory m sta 
Nové M sto  nad Metují, kterému také d -
kujeme.

Markéta Hanušová, editelka stacioná e
Foto: archiv Nony

P i pravidelné pololetní prohlídce strom  
v Novém M st  nad Metují bylo pracovní-
ky Technických služeb zjišt no, že nákaza 
ko enového systému d evokaznou houbou 
v jí ovcem obrovským dosáhla u n kte-
rých strom  v Jiráskov  parku u sokolovny 
takového stavu, že p i siln jších poryvech 
v tru hrozí jejich pád a p ípadné zran ní 
procházejících osob. 
Aby byla potvrzena nebo vyvrácena do-
mn nka zam stnanc  m sta, byl p izván 
znalec z oblasti dendrologie, který provedl 

d kladnou obhlídku a doporu il neprodle-
né pokácení n kolika buk  lesních. Kácení 
prob hlo v druhé polovin  prosince 2015, 
na uvoln ném míst  budou samoz ejm  
v jarních m sících vysazeny stromy nové, 
které vhodn  doplní okolo rostoucí stromy.

Dendrolog zárove  provedl prohlídku st í-
brného smrku na nám stí Republiky vedle 
kv tinových hodin. Bohužel také zdravot-
ní stav tohoto stromu, využívaného po 
dlouhá léta ke slavnostnímu váno nímu 

osv tlení, je natolik alarmující, že bude 
v následujících m sících nutné provést 
jeho pokácení.

Pro odbornou ve ejnost dodáváme, že 
znalecké posudky dendrologa jsou zájem-
c m (po p edchozí dohod ) k nahlédnutí 
u pana Trojana, vedoucího Technických 
služeb.

(EK)

Kácení  nemocných stromů
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V sobotu 28. listopadu 2015 pat il novo-
m stský zimní stadion malým a mladým 
krasobrusla m. Konal se zde 9. ro ník 
závodu s názvem Novom stská brusli -
ka, závodu po ádaném v rámci Projektu 
Brusli ka 2015 a zárove  tradi n  pod 
záštitou eského krasobrusla ského 
svazu jako Pohár KS A a B. 

Novom stská brusli ka si již získala své 
místo v kalendá i velkého po tu závodník , 
a tak jsme letos op t p ekonali rekord - cel-
kem 136 krasobrusla ek a krasobrusla  
z 21 r zných oddíl  celé eské republiky! 
Týmovou spolupráci jsme museli letos pro-
kázat obzvlášt  velkou. Nemoci, zran ní, 
technické problémy a nakonec páte ní uza-
v ení p íjezdové cesty k zimnímu stadionu... 
Zvládli jsme to!
A kdo k nám cestu našel, nelitoval. Závodu 
vládla p íjemná atmosféra, která byla pod-
po ena množstvím návšt vník  a fanoušk , 
kte í byli odm n ni zda ilými a pohlednými 
výkony, ale také výborným domácím ob er-
stvením.  
V rámci závodu prob hlo také exhibi ní vy-
stoupení, ve kterém svou volnou jízdu p ed-
stavili domácí krasobrusla i - Jakub ernic-
ký a Lucie ervinková.                              

Za domácí oddíl se p edstavili tito závodníci:

ža ky B - Karolína Librová (2./5)   
ža ky mladší B - Natálie Mrštilová (10.), Ka-
rin Kudlá ková (13./13)
nová ci A - Emma Spilková (5.), Magdaléna 

tvrte ková (11.), Laura Rejtharová (12./12)
kadet A2 - Marie Mina íková (4.),  Anna Mi-
na íková (6./7)    
kadet A1 - Anna ernická (8./11)
cvr ek C2 - Tereza Martincová (14./24)
cvr ek C1 -  Nela Rejtharová (6./6)
(nemoc - Karolína Andršová) 
Všichni úsp šn  a zodpov dn  repre-
zentovali a snažili se p edvést to nejlepší, 

co se zatím nau ili. A že to není za pouze 
p ti- m sí ní novom stskou sezonu bohu-
žel v bec jednoduché.
P ed sebou však máme ješt  p lku hlavní 
závodní sezony, takže vzh ru do dalšího 
poctivého tréninku. Jak se nám všem bude 
da it dál, se m žete dozv d t v sobotu 
27. února 2016, kdy se na novom stském 
zimním stadionu chystá 23. ro ník Malé 
ceny Nového M sta nad Metují, na který 
Vás tímto srde n  zveme!

Rádi bychom p ipomn li také všechny p í-
znivce a sponzory, bez jejichž podpory 
a pomoci bychom takto úsp šné závody ne-
mohli uspo ádat. D kujeme!                                                                                   

Sponzo i závodu: Atelier Zilvar, s. r. o., Be-
tostav - Roman Hercík, Detecha, chemic-
ké výrobní družstvo, Farmet, a. s., Farmet 
STK spol. s. r. o., Foto-studio Ji í Semerák, 
Hospoda na Ba ce u Martinc , Icedream, 
s. r. o., Libra - jízdní kola, m sto Nové M sto 
nad Metují, Muzeum Nové M sto nad Metu-
jí, Nutricia Deva, a. s., Petruželka - výroba 
vst ikovacích forem, Servis D11, s. r. o.,
St ední škola propaga ní tvorby a polygra-
 e Velké Po í í, Verner potraviny s. r. o., 
rodi e, p átelé a p íznivci novom stského 
krasobruslení.

Kate ina Hejzlarová
krasobrusla ský oddíl 

TJ Spartak Nové M sto nad Metují

Nejmladší novom stští plavci bojovali 
o medaile v Ji ín  v sobotu 5. prosince 
2015. 
Krajských p ebor  se zú astnilo celkem 
180 plavc  z Královéhradeckého kraje 
a v této kategorii je to nejvyšší možná sou-
t ž, které mohou ve své kategorii dosáh-
nout.
Oddíl Nové M sto nad Metují reprezento-
vali novom stští plavci – Tereza Sychrov-
ská, Anna Bo ková, Adéla Vrzá ková, Jan 
Kejzlar a Toník Luká .
Svou bojovností si Tereza vyplavala 2x 
zlato, 1x st íbro a 1x bronz, Honza vybojo-
val 1x zlato, 2 x bronz a 1x 5. místo. Toník, 

jako nejmladší novom stský plavec, si od-
vezl bronz na trati 50 znak.  
Ani ka a Adélka bojovaly state n , ale 
tentokrát to na medaile nesta ilo. 
Moc  gratulujeme!

Renata Šmejkalová   

T lovýchovná jednota Sport pro všechny Nové M sto nad Metují 
zahajuje pravidelné cvi ení 4. ledna 2016 v oddílech: 

rodi e a d ti, mladší a starší žákyn  a žáci, dorost, ženy, muži a zdravotní cvi ení 
v sokolovn  v Novém M st  nad Metují.

Za TJ SPV  Vichtová E.

K ra sob ru s l a ř s ké  z á v o dy  -  9 .  r o čn í k

Krajský přebor 9letého a mladšího žactva 2015 v Jičíně

Zahájení pravidelného cvičení v sokolovně

Novom stský zpravodaj



Neodmyslitelnou sou ástí adventu a Vánoc  v našem m st  se stal 
krom  slavnostn  ozdobeného váno ního stromu i deskový betlém, 
který stojí p ed budovou d kanství, od  akademického malí e Ji ího 
Škopka z Jarom e. Soubor tvo ený postavami v nadživotní veli-
kosti vznikal postupn  od roku 1998. 

Každoro n  p ibývalo šest nebo sedm  gur, až se jejich po et za-
stavil na dnešních šesta ty iceti. Zajímavostí tohoto betléma je, že 
n které z  gur mají tvá e konkrétních lidí. Svatou rodinu tvo í rodina 
autora. 
Svatý Josef je sám Ji í Škopek, Panna Maria je jeho manželka Zde ka 
a Jezulátko dcera Markéta. N které postavy darovník  jsou zná-
mí lidé, vesm s ti, kte í se n jakým zp sobem p i vzniku bet-
léma zapojili – muž s houpacím koníkem je truhlá  Vladimír 
Falta ze Slav tína, jenž  gury z p ekližky vy ezal, záme ník s kla-
divem a ková skými klešt mi je Pavel Pa our, který vyráb l oce-
lové podstavce, vousatý muž v hn dé beranici a sv tlém zimníku 
s deskami v podpaží je Josef Grym, lesník v zeleném kabát  s braš-
nou p es rameno je m stský „lesní pán" Jan Štícha, brýlatý muž 
s plnovousem nesoucí krabici s motýly je bývalý editel novom st-
ského muzea Jaroslav Resl ze Sn žného, muž s kaprem v sí ovce 
je znalec novom stské historie a amatérský badatel Ji í Horák.
Muzikanti jsou skute né osoby z okolí Nové Paky, p i emž klarine-
tistou je bývalý editel eskoskalického muzea Ludvík Mühlstein. 
Zdejší t i králové jsou mladí koledníci, jejichž následovníky m žete 
každoro n  na po átku ledna potkávat i v ulicích Nového M sta. 
Najdeme tu však i adu dalších darovník , jejichž pravou identitu 
neznáme. Jesli ky s Jezulátkem svým dechem zah ívá oslík a tele, 
nechybí ani ovce a další domácí zví ata. O roh bývalé radnice, dnes 
Spolkového domu a informa ního centra, bývá op en troubící po-
nocný s halapartnou a hlídacím psem, který nám všem m í náš 
pozemský as.
Škopk v betlém m žete na Husov  nám stí obdivovat až do konce 
druhého lednového týdne.

Text a foto Ji í Hladík

leden 2016

Škopkův novoměstský bet lém
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D m d tí a mládeže Stonožka 
Nové M sto nad Metují, Malecí 588
Tel.: 604 646 773
e-mail: ddmstonozka@centrum.cz

Tv r í dílna tiffany a smalt
Pond lí 4. a 25. ledna 2016 / 18.00–20.00 hodin
Pro všechny d ti od 5. t ídy a pro dosp láky.
Cena: 60 K  za hodinu (v cen  je zahrnut veške-
rý materiál a pom cky) – m žete p ijít na jednu 
nebo dv  hodiny.
Bližší informace na tel. ísle 774 619 032.
Bez p ihlášky.

Úterý s angli tinou – pro dosp lé
Úterý 5. ledna 2016 informa ní sch zka 
v 16.30 hodin
Tradi ní jazykový kurz pro dosp láky s lektor-
kou paní Pavlínou Jirounkovou. Na informa ní 
sch zce prob hne rozd lení zájemc  do skupin: 
za áte níci, mírn  pokro ilí a pokro ilí.
Vypln nou p ihlášku odevzdejte do DDM 
do 5. ledna 2016.

Skoky na lyžích
St eda 6. ledna 2016 / 16.00 – 17.00 hodin
Pro všechny d ti od 5. t ídy.
Díváte se rádi na skoky na lyžích? P ij te si vy-
zkoušet své skokanské schopnosti do naší po-
íta ové herny. Ve skv lé h e DeLuxe SkiJump 

si nejd íve zatrénujeme, abychom pak v turnaji 
zjistili, kdo z nás dosko í nejdál.
Cena: 30 K .
Bližší informace na tel. ísle 774 619 032.
Vypln nou p ihlášku odevzdejte do DDM 
do 5. ledna 2016.

Keramika pro p íchozí
St eda 6., 13., 20. a 27. ledna 2016
17.00–19.00 hodin
Cena: 35 K  za 1 hodinu.
Bližší informace na tel. ísle 724 004 084.
Bez p ihlášky.

Zví átka v zim
tvrtek 7. ledna 2016 / 16.00 – 17.30 hodin

Pro d ti od 1. t ídy i p edškoláky.
Povíme si, jak bydlí zví átka a jak p e kají zimu, 
navštívíme zví átka, která bydlí ve Stonožce. 
Cena: 20 K .
Bližší informace na tel. ísle 724 004 084.
Vypln nou p ihlášku odevzdejte do DDM 
do 5. ledna 2016.

Sobotní keramika 
Sobota 9. ledna 2016 / 14.00 – 17.00 hodin
Cena: 30 K  za 1 hodinu – 60 minut (m žete p i-
jít na 1, 2 nebo 3 hodiny).         
Bližší informace na tel. ísle 724 004 084.
Bez p ihlášky.

Burá ci
Pond lí 11. ledna 2016 / 16.00 – 17.30 hodin
Pro d ti od 2. t ídy.
Také vám po Vánocích zbyly „buráky“ a už na 
n  nikdo nemá chu ? P ij  do Stonožky a uvidíš, 
co se z oby ejného burského o echu dá vykouzlit.

Hotový výrobek si odneseš dom .
Cena: 30 K .
Bližší informace na tel. ísle 724 004 084.
Vypln nou p ihlášku odevzdejte do DDM
do 8. ledna 2016.

Turnaj ve stolním vzdušném hokeji
Úterý 12. ledna 2016 / 14.30–15.30 hodin
Pro všechny d ti 3. t íd ZŠ. Turnaj o absolutního 
vít ze „t e ák “ ve vzdušném hokeji.
Cena: 20 K .
Bližší informace na tel. ísle 604 646 773.
Vypln nou p ihlášku odevzdejte do DDM 
do 8. ledna 2016.

Po íta ové odpoledne pro p íchozí
St eda 13. ledna 2016 / 16.00–17.00 hodin
Pro všechny pa any od 5. t ídy.
Zveme všechny po íta ové nadšence na po íta-
ové herní odpoledne. P ij te si užít dv  hodiny 

po íta ových her. M žete hrát sami nebo po síti 
s kamarády. Naše po íta ová herna je tu pro 
vás!
Cena: 30 K .
Bližší informace na tel. ísle 774 619 032.
Bez p ihlášky.

Zimní cvak – fotosout ž
Od tvrtka 14. ledna 2016
Fotogra  cká sout ž pro d ti, mládež i dosp láky 
– amatérské fotografy. Sout žíme o nejzajíma-
v jší fotogra  i na téma „M j volný as“.
Podrobné propozice k sout ži naleznete od 
poloviny ledna na našem webu www.ddmsto-
nozkanm.cz a v tišt né podob  p ímo u nás ve 
Stonožce.
Své fotogra  e m žete zasílat na adresu ddmsto-
nozka@centrum.cz.
Bližší informace na tel. ísle 774 619 032.

Sobotní tiffany a smalt 
Sobota 16. ledna 2016 / 14.00-17.00 hodin
Sobotní dílna tiffany a smalt je ur ena pro d ti od 
5. t ídy, mládež i pro dosp láky.
Cena: 60 K  za 1 hodinu (v cen  je zahrnut veš-
kerý materiál a pom cky) – m žete p ijít na 1, 2 
nebo 3 hodiny.
Bližší informace na tel. ísle 724 004 084.
Bez p ihlášky.

Karnevalové masky
Pond lí 18. ledna 2016 / 16.00–17.30 hodin
Pro d ti od 1. t ídy i p edškoláky. 
Blíží se období karneval  a maškarních bál . Ve 
Stonožce si m žeš vyrobit škrabošku, ve které t  
na karnevale zaru en  nikdo nepozná.
Cena: 30 K .
Bližší informace na tel. ísle 724 004 084.
Vypln nou p ihlášku odevzdejte do DDM 
do 14. ledna 2016.

Odpoledne s Minecraftem
St eda 20. ledna 2016 / 16.00–17.00 hodin
Pro všechny d ti od 3. t ídy.
Cena: 30 K .
Bližší informace na tel. ísle 774 619 032.
Vypln nou p ihlášku odevzdejte do DDM 
do 19. ledna 2016.

Povídky novom stské
IV. ro ník literární sout že
Od tvrtka 21. ledna 2016

tvrtý ro ník literární sout že pro d ti a mládež.

Témata:
1) Krátký smyšlený p íb h s detektivní záplet-
kou ze školního prost edí (maximáln  3 strany 
formátu A4).
2) Krátká vtipná básni ka z vlastní hlavy.
Vaše p ísp vky m žete zasílat na e-mailovou 
adresu ddmstonozka@centrum.cz nebo na poš-
tovní adresu DDM Stonožka.  
V kové kategorie: A: 10–12 let, B: 13–15 let, 
C: 16–19 let.
Podrobné propozice k sout ži naleznete od dru-
hé poloviny ledna na našem webu www.ddmsto-
nozkanm.cz a v tišt né podob  p ímo u nás ve 
Stonožce.
Bližší informace o sout ži: na tel. ísle 774 619 032.

Turnaj v „Prší!“
St eda 27. ledna 2016 / 16.00–17.00 hodin
Pro všechny d ti od 3. t ídy.
Zahrajte si turnaj v této známé karetní h e. Hraje-
me o zajímavé ceny!
Cena: 30 K .
Bližší informace na tel. ísle 774 619 032.
Vypln nou p ihlášku odevzdejte do DDM 
do 25. ledna 2016.

Babinec
tvrtek 28. ledna 2016 / 10.00–11.30 hodin

Pro dosp láky, kte í cht jí tvo it n co nového 
a mají volná dopoledne. Tentokrát si vyzkoušíme 
techniku smaltování, každý si vyrobí šperk podle 
svého výb ru. Vhodné pro za áte níky.
Cena: 60 K .
Bližší informace na tel. ísle 724 004 084.
Vypln nou p ihlášku odevzdejte do DDM 
do 22. ledna 2016.

Pololetní prázdniny se Stonožkou
Pátek 29. ledna 2016 / 8.00–15.00 hodin
Pro d ti od 1. t ídy ZŠ. Den plný her a sout ží.
Cena: 100 K .
S sebou: p ez vky, pohodlné oble ení, sva inu 
a pití na celý den, ob d bude zajišt n.
Bližší informace na tel. ísle 604 646 773.
Vypln nou p ihlášku odevzdejte do DDM 
do 22. ledna 2016.

NAŠI MILÍ KAMARÁDI,
MALÍ A VELCÍ LIDÉ,

DOVOLTE,

ABYCHOM VÁM I V ROCE 2016
POPŘÁLI HODNĚ ZDRAVÍ 

A ŠTĚSTÍ!

Dům dětí a mládeže Stonožka
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Zprávy z  Mateřského centra  Na zámečku

Spole enství Mate ského centra Na záme ku p eje všem
svým p íznivc m a dobrod jc m správný start do nového 
roku 2016 a t ší se na další spolupráci!

Pravidelný provoz herny a program  od ledna 2016:

Pond lí: 
09.00 - 11.30 h. - Zpívánky a hudební hrátky rodi  a d tí s Ladou 
13.00 - 16.30 h. - Volná herna pro rodi e s d tmi a hlídání d tí s V rkou 
16.00 - 17.00 h. - Cvi ení pro t hotné I s Petrou 
17.00 - 18.00 h. - Cvi ení pro t hotné II s Petrou 
18.30 - 20.00 h. - Zdravotní jóga na klouby a páte  s Kv toslavou
19.00 - 20.00 h. - Angli tina pro dosp lé s Lenkou 
Úterý:  
09.00 - 12.00 h. - Zábavné va ení ko rodi  s d tmi s Andreou
09.30 - 11.30 h. - Montessori pracovna pro rodi e s d tmi s Petrou
17.15 - 18.15 h. - Power joga I s hlídáním d tí s Veronikou
St eda: 
09.00 - 11.30 h. - Šikulky - výtv. vyráb ní pro nejmenší d ti ky s V rkou 
09.00 - 10.15 h. - Cvi ení s miminky s fyzioterapeutkou Evou 
16.00 - 16.45 h. - Angli tina Helen Doron Fun with Flupe  s Andreou
17.00 - 17.45 h. - Angli tina Helen Doron More Fun with Flupe s Andreou
18.15 - 19.15 h. - Power joga II s hlídáním d tí  s Veronikou 

tvrtek: 
09.00 - 11.30 h. - íkadla a cvi ení ko pro nejmenší d ti s V rkou 
Pátek:
09.00 - 11.30 h. - Volná herna pro rodi e s d tmi se služební maminkou
08.30 - 09.15 h. - Angli tina Helen Doron It´s a Baby Dragon s Andreou
09.30 - 10.15 h. - Angli tina Helen Doron Didi the Dragon s Andreou
 

Do kurzu P edporodní p íprava a cvi ení pro t hotné s Petrou 
Menclovou je možné se hlásit pr b žn  – zájemkyn  se hlásí p e-
dem telefonicky i mailem. Cena za 10 lekcí 600 K , je možné si 
zaplatit i jednotlivé lekce.

V rámci našeho projektu Cesta ke spole nému vzd lávání II 
p ipravujeme:

• P ednáška Nervy na špagát  aneb Jak zvládat pé i o dít  
i svého rodi e i prarodi e – problematiku sendvi ové generace 
p iblíží psycholožka PhDr. Zde ka Rejtharová z Manželské porad-
ny v Náchod , p esný datum na webových stránkách
• Beseda Nejste na všechno sami – možnosti externí pé e 
o seniory v domácím prost edí p ijde p iblížit editelka MSSS Oáza 
Marie Rohulánová, p esný datum na webových stránkách
• Seminá  Jak správn  stimulovat motorický vývoj d tí – p ed-
náší MUDr. Miloslava Zídková, d tská fyzioterapeutka z Hradce 
Králové – více na našich webových stránkách

Jako každý rok i tentokrát nabízí agentura ZAZO ve spolupráci 
s naším centrem 6 víkendových výukových výjezd  lyža ské škol-
ky pro p edškoláky a školní d ti do areálu Šerlišský mlýn v Dešt-
ném. Dra í lyža ská školka za íná 10. ledna. Více informací 
a p ihlášky na našich stránkách nebo na www.zazo.cz.
Více informací a fotogra  í na našich webových stránkách:
www.mcnazamecku.net
www.facebook.com/nazamecku.materskecentrum. 
Dotazy a p ihlášky na akce posílejte na naši mailovou adresu:
mcnazamecku@gmail.com nebo telefonujte  na 774 549 011.

Andrea Krákorová 

Výstava v Oáze se povedla
První adventní víkend prob hla u nás v Oáze - po n kolikaleté 
odmlce - populární VÝSTAVA BETLÉM .

P es nevlídné po así proudily v sobotu i v ned li zástupy Novo-
m š ák , aby se pot šily krásou, poezií a rozmanitostí výtvor  
lidových tv rc .

Musíme vzdát hold velkému úsilí paní Lídy Horákové, která 
i tentokrát tuhle velkou akci zrealizovala s elánem sob  vlastním. 
D kujeme za obyvatele MSSS Oáza, m sta i p espolní návšt vníky
za hezký zážitek.                                                                                                                   

Aktiviza ní pracovnice 
MSSS Oáza

Adršpach, parkovišt  – (žlutá t. zn.): Adršpašské skály, vstup – (ze-
lená t. zn.): Homole cukru, Gotická branka, Malý vodopád – (žlutá 
t. zn.): Velký vodopád, zp t Malý vodopád - (zelená t. zn.): Milenci, 
Velké panoráma, Starosta a Starostová, Homole cukru, Adršpašské 
skály, vstup – (žlutá t. zn.): Adršpach, parkovišt  (4 km) 
Poznejte krásu Adršpašsko-teplických skal i v zim , a pokud po así do-
volí, uvidíte k iš álové ledopády vycházejících zpoza nadýchané sn -
hové pokrývky jedine ných skalních útvar . Tradi ní okruh za íná za 
vstupem do skal a vede po zelené turistické zna ce. Projdeme kolem 
b ehu Pískovny a na prvním rozcestí u Cukrové homole se dáme vlevo. 
Projdeme Gotickou brankou, p es Sloní nám stí až k Malému vodopá-
du. Odtud m žeme po žluté zna ce pokra ovat až k Velkému vodopádu. 

Vrátíme se zp t na zelenou zna ku, a pokud to sn hové podmínky dovolí, 
pokra ujeme dále rovnou za nosem. Po chvíli se dostaneme až na vy-
hlídku Velké panoráma, odkud je snad nejkrásn jší výhled na celé skalní 
m sto. Dále mineme skalní v že Starosta a Starostová, provlékneme se 
skrze Myší díru a dojdeme zp t k Cukrové homoli a Pískovn . Vyrazit m -
žete také na Starozámecký vrch. Z parkovišt  u vstupu do skal se vydejte 
po silnici sm rem na Trutnov a hned za zámkem Adršpach, který bude 
vpravo, pokra ujte po ervené zna ce až na rozcestí pod Starozámec-
kým vrchem. Zde za íná okružní trasa zna ená žlutou zna kou. Ta vás 
dovede až ke z ícenin  hradu Adršpach, na krásnou vyhlídku a zase zp t 
na rozcestí. Krátký výšlap si m žete ud lat i na K ížový vrch. Z parkovišt  
u vstupu se vydáte na opa nou stranu než ke skalám a po žluté zna ce 
dojdete až na jeho vrchol. Výhledy rozhodn  stojí za to.
Výlet doporu ujeme naplánovat na sobotu 16. ledna, kdy se v Adršpachu 
koná 8. ro ník tradi ních d evorubeckých závod  s eskou i zahrani -
ní ú astí  „D evorubec roku". T šit se m že na disciplíny jako vým na 
et zu na motorové pile, štípání, fyzicky náro ná nakládka, p esekávání 

nap í , divácky atraktivní odv tvování a také královská disciplína - kácení 
na p esnost.

Eva emínková, Branka o. p. s.

Za  d ř evo rubc i  do  Adr špachu
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Mikulášská besídka, kterou p ipravují žáci 
9. t íd, už má v kr ínské škole svoji tradi-
ci. P ípravy vypukly už za átkem listopadu. 
Otázku, jak to ud lat, aby se mohl zú ast-
nit opravdu každý devá ák, jsme vy ešili 
tak, že se p ipravovalo hned 6 Mikuláš  se 
svými družinami. P t družin do p ti t íd na 
1. stupni a jedna do mate ské školky. Kaž-
dá skupinka si obstarala  kostýmy, sout že 
pro d ti a proslovy sama. P íprava zabrala 
spoustu hodin, ale díky tomu, že jsme za ali 
v as, jsme vše stihli tak, jak bylo v plánu. 

Když nastal den D, všichni jsme se dv  
hodiny p ed za átkem sešli v u ebn  vý-
tvarné výchovy, kde jsme se za ali oblékat 
do kostým  a vžívat do rolí. V dev t hodin 
všechny družiny vedené Mikuláši zamí ily 
za d tmi do jednotlivých t íd.  Jednu vyu o-
vací hodinu se ve t ídách sout žilo, hrálo, 
p ednášelo i zpívalo. Za odm nu d ti do-
staly perní ek, který byl p ísp vkem Spol-
ku rodi  a p átel ZŠ a MŠ Kr ín. 

Mikuláš Slavík
9. A  ZŠ a MŠ Kr ín

Náš školní asopis se dostal do celostátní-
ho kola sout že Školní asopis roku 2015.  
A proto se zástupci naší redakce vydali na 
cestu do Brna na vyhlášení výsledk  této 
sout že. Hned na cest  nás ekal zádrhel 
v podob  výluky. Trable pokra ovaly s ob-
sazeným náhradním autobusovým spojem. 
Kv li velkému zpožd ní jsme dorazili do 
místa ur ení o hodinu pozd ji. 
Naším cílem bylo dostat se z nádraží do 
školy, kde se celá akce konala. 

Trable pokra ovaly. Ujela nám „šalina" (pro 
„Br áky" nemusíme vysv tlovat, že šlo 
o tramvaj) a museli jsme ekat na další. 
To už se k nám p idala skupinka dalších 
redaktor  a spole nými silami jsme cestu 
nakonec našli. 
Po zahájení jsme se rozd lili do skupin na 
workshopy, které byly jak jinak než o žurna-
listice. Každá z nás, redaktorek Kr í ovin, 
se vydala jinou cestou, abychom na erpaly 
co nejvíce nových zkušeností. Našimi té-
maty bylo: 1. Jsou noviná i zlí? 2.  Jak se 
p enáší informace.  3. Základy žurnalistiky. 
Z t chto workshop  jsme si odnesly zku-
šenosti, které m žeme uplatnit v našich 
Kr í ovinách.

Samoz ejm  jsme ekaly na vyhlášení 
nejlepších asopis , které byly ocen ny 
v n kolika kategoriích. V naší kategorii a-
sopis  pro 1. a 2. stupe  jsme byli ocen ni 
jako  nalisté této kategorie. Velkým p íno-
sem pro nás byla i výstavka zú astn ných 
asopis , které se probojovaly do celostát-

ního kola jako my. Dostaly jsme tak cenné 
informace, jak redakce pracují na jiných 
školách. Probojovat se až do úst edního 
kola sout že Školní asopis roku 2015 byl 
pro nás velký úsp ch a setkání v Brn  nám 
ur it  pom že posunout naše Kr í oviny 
o kousek dop edu.

Eliška Pálková a Zuzana Sedlá ková
redaktorky Kr í ovin ZŠ Kr ín

Do K r č ína  opě t  p ř i še l  M iku l á š  se  svo j í  d ruž inou

Kr č íňov iny  na  ces t ách

Placená inzerce:

Koupím 

starý nábytek 
a veškerou 

půdní veteš. 
Dobře zaplatím. 

Likvidace, vyklizení nemovitostí. 

Tel.: 777 200 126.

Výroční emblém ke vzniku Nového Města nad Metují

Rok 2016 nese s sebou ve druhém m síci 
letních prázdnin op t jubilejní p ipomínku 
vzniku Nového M sta nad Metují, a to dle 
zápisu ve farní pam tní knize položením 
základního kamene Janem ern ickým 
z Kácova v srpnu roku 1501, který na Nové 
M sto Hradišt  nad Methují p enesl z Kr í-
na následn  m stská práva.

Opticky dob e zapamatovatelné 515. výro-
í p ipomenou jist  n které konkrétní p í-

ležitosti i akce v pr b hu roku, a tak této 
slavnostní vlastnosti nadcházejícího roku 
je namíst  v novat gra  cký emblém, jenž 
aktuální výro í našeho m sta m že i vizu-
áln  symbolizovat.
Výro ní emblém je založen na malebnos-
ti troj íslí 515 ve spojení se stylizovanou 
podobou lekna, citovaného z erbovních 
symbol  zakladatele m sta. Jan ern ický 
používal tuto obecnou heraldickou  guru 
dvou srd itých lupen  leknínu, sto ených 
k sob , jejichž ko eny jsou propleteny, 
a proto je toto erbovní znamení sou ástí 
také historického znaku m sta.

Zna ka 515. výro í je vytvo ena pro samo-
statné použivání, ale i pro dobrou konfor-
mitu s novodobým logem Nového M sta 
nad Metují, jež v propojení tak obohacuje 
o vhodnou historizující dimenzi.

Petr Vl ek
autor výro ního emblému
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Spo l e če nská  k r o n i k a

Oceně n í  dá r ců  k r v e

Placená inzerce:

Martin Knap, ervený Kostelec a Petra Zemanová, Velké Po í í
Martin Pavlas, Týništ  nad Orlicí a Natálie Beková, Albrechtice nad Orlicí

Zlatá medaile
(ud lována za 40 bezp ísp vkových 
odb r )
Radomila Doucková
Martina Hájková
Radka Rejzková
Tomáš Andres
Otto Hynek
Ing. Martin Kábrt
Pavel Materna
Vladimír Rosenkranz
Petr Svoboda

St íbrná medaile
(ud lována za 20 bezp ísp vkových 
odb r )
Jana Kameníková
Ivana Tencarová
Petra Tomášová
Karel tvrte ka
Kryštof Donaj
Marcel Hynek
Josef Kulek

Všem ocen ným pat í náš dík.

Bronzová medaile
(ud lována za 10 bezp ísp vkových 
odb r )
Jan Hole ek
Martin Hrn í
Jakub Chráska
Vladimír Knoulich
Tomáš Kondek
Lukáš Martinec
Jaroslav Mervart
Ota Netrval
Jakub Rydlo
Jan Rýdlo
Ji í Vítek

Ve st edu 2. prosince 2015 byly níže uvedeným dárc m krve p edány zlaté, 
st íbrné a bronzové medaile prof. MUDr. Jana Jánského:

S atky uzav ené v m síci listopadu 2015:

Novomanžel m a oslavenc m hodn  št stí, pevné zdraví a vše nejlepší p eje redakce.

70 let - Václav Kubrt, Jarmila Hartmanová
             Marta Plašilová, Rudolf Frinta
             Štefania Grimová, Václav Králík
75 let - V ra Krásová, Ladislav Janá ek
             Helena Vitverová, Ji í Rýdl

80 let - Ludmila Vernerová, Ladislav Šmída
            Olga Grimová, Miloš Ku átko
            Ing. Václav Culka, Anatolij Ornst
85 let - Marta Martínková
90 let - Marie Vacková

V prosinci 2015 oslavili svá životní jubilea: 

NÁBYTEK ALFA
www.alfanm.cz

www.prodej-nabytku.com

 
Více než 75-ti letá tradice v oboru výroby a prodeje nábytku.
Otev eno po až pá 8,30 až 12,00 h, 12,30 až 16,30 h.
E-shop nonstop. Možnost nákupu na splátky.
Nové M sto nad Metují – Náchodská ul. 206, tel. 491 472 320 , 721 067 754

 Nabízíme hezký, kvalitní, moderní a ne drahý nábytek 

Zubn í  poho t o v o s t  -  l e de n  2 0 1 6

Pátek 1. ledna 2016
MUDr. Jana Va ková
Sokolská 215,

ervený Kostelec
Tel.: 491 463 421

Sobota 2. ledna
Ned le 3. ledna
MUDr. Jan Klimek

eských brat í 407            
Náchod
Tel.: 491 427 603

Sobota 9. ledna
Ned le 10. ledna
MUDr. Hana Jelenová
Denisovo náb eží 665       
Náchod
Tel.: 491 431 104

Sobota 16. ledna
Ned le 17. ledna
MUDr. Miroslava Jirmanová
Komenského 48
Nové M sto nad Metují
Tel.: 491 472 947

Sobota 23. ledna
Ned le 24. ledna
MUDr. Petr Juran
Komenského 10                    
Nové M sto nad Metují
Tel.: 491 472 721

Sobota 30. ledna
Ned le 31. ledna
MUDr. Jana Malíková
Denisovo náb eží 665         
Náchod
Tel.: 491 428 885

Zubní pohotovost je zajiš ována v sobotu, v ned li a ve svátek od 8.00 do 12.00 hodin.
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Jsou za námi dlouhé m síce p íprav 
na závod, který za ne tréninky v úterý 
12. ledna a potrvá až do ned le 17. ledna. 
Závod  se zú astní jak polská reprezen-
tace, tak také závodníci z nejvzdálen j-
ších zemí. Duszniki-Zdrój (dále Dušníky)
v tento termín o ekávají až 500 závodní-
k , což pro n  p edstavuje d ležitou gene-
rálku p ed chystaným Mistrovstvím Evropy 
v roce 2017. Vše je pot eba p ipravit na-
prosto dokonale. Ob ané m sta Dušníky 
jsou p ipraveni akci podpo it t eba zajišt -
ním ob erstvení pro biatlonisty.
Fanoušci si mohou užít cele t i dny biatlo-
nových boj . Ve tvrtek 14. ledna, v 10.00 
za ne klání m ž  ve sprintu a ve 13.30 
se na start postaví v téže disciplín  ženy. 
V sobotu eká na závodníky stíhací zá-
vod, který slibuje velmi napínavý pr b h. 
Závodníci startují s asovými rozestupy, 
které získaly v cíli sprintu - závodník, kte-

rý protne cílovou pásku jako první, sta-
ne se vít zem závodu. Pohár vyvrcholí 
v ned li v 11:00 velkolepým závodem smí-
šených štafet.
B hem závod  však p íjde as také na 
spole nou venkovní zábavu, která bude 
na Jamrozowé Polian  dostupná úpln  
každému ( asový harmonogram bude 
zve ejn n p ed samotným konáním akce). 
Jsou p ipraveny sout že pro alespo  
deseti lenné týmy a každý vít z bude 
ocen n atraktivními cenami. Také vám 
s p edstihem p edstavujeme naši novou 
facebookovou sout ž: Vyfo te nálepku 
s logem IBU Cup na nejzajímav jším 
míst  a sdílejte ji na facebookové stránce 
m sta Dušniky. Nejzajímav jší fotogra  i 
zvolí sami uživatelé Facebooku. Nálepky 
nezbytné pro zapojení do sout že jsou 
dostupné v Informa ním centru na Dusz-
nickém nám stí.

Na biatlonovém stadionu i na b žeckých 
trasách probíhají pe livé p ípravy. Zejmé-
na je d ležité zajistit sn hovou pokrývku, 
která odolá i nep íznivým pov trnostním 
podmínkám. Dále se p ipravují nové stoja-
ny na zbran , nové hrazení a nové barvy 
st elnice v souladu s požadavky Meziná-
rodní biatlonové unie (IBU).
IBU Cup se v roce 2016/2017 koná již jako 
osmý ro ník v po adí. Ve stávající sezón  
je v plánu 8 start , z nichž první se konal 
ve švédském Idre. Nezkušen jší polská 
závodnice, Magdalena Gwizdo , zde 
porazila své soupe e a vyhrála sprint na 
7,5 km. Poslední závod IBU Cup se potom 
bude konat 10. b ezna v italském st edis-
ku Martello.

P eklad: Michaela Mináriková

Okénko  do  pa r t ne r s ký ch  mě s t

Dusznik i-Zdrój  -  IBU Cup po druhé v Dusznikách!

Kdo m že lépe pochopit, jak d leži-
tý je kontakt se vzdáleným domovem, 
než n me tí vojáci? Protože v sou as-
né dob  prochází 22 vojenských stážis-
t  z Waldkaserne1) v Hildenu školením 
v oblastí IT techniky, byla v prostorách bý-
valé školy Alberta Schweitzera (BCW) IHK 
z ízena internetová kavárna.
V azylovém centru bylo v sou asné dob  
umíst no více než 300 lidí - v tšina 
z nich se zde zdrží pouze po dobu nezbyt-
nou k jejich registraci a vydání rozhodnutí 
o umíst ní do konkrétních obcí. Nyní mají 
uprchlíci k dispozici 20 po íta , aby se 
nap íklad pomocí Skypu mohli spojit se 
svou rodinou v rodné zemi, vyhledali si 
d ležité informace týkající se n meckých 
ú ad , nebo se mohli u it n mecky. 
 „Za tímto ú elem jim ú astníci kurzu p i-
pravili po íta e vybavené internetovým 
prohlíže em Mozzila Firefox, komunika -
ní službou Skype a jazykovými balí ky, 
jako je farsi (perština) nebo arabština," 
íká poru ík Markus Braun. Sloužící d -

stojník již jednou podobný projekt na pod-
n t m sta Hilden realizoval. Jednalo se 
o podporu komunikace voják  v Pákistá-
nu s domovem. V pololetí byla ve Wald-
kaserne nov  zrekonstruována po íta ová 
u ebna vojenské akademie „P vodní, vy-
azené po íta e museli naši stážisté tro-

chu upravit a vylepšit,“ informoval Braun. 
Nápad, že by m sto Hilden mohlo pomoci, 
vzešel, když se v srpnu rozb hly události 
kolem uprchlické krize a když zde v témže 
roce bylo z ízeno azylové centrum.
Podle Brauna se jedná o klasickou WIN-
-WIN situaci2). „Spolupráce Waldkaserne 
se Vzd lávacím ekonomickým centrem 
(BCW) IHK p edstavuje zkušební projekt,“ 

vysv tluje Braun. „Studenti pot ebují zís-
kat praktické zkušenosti v civilních ope-
racích, a to i prost ednictvím uskute n ní 
svého vlastního projektu, k tomu byl pro-
jekt z ízení internetové kavárny ideální 
p íležitostí. Mladí po íta oví odborníci zde 
musí s podporou svých u itel  zvládnout 
všechny kroky od plánování, poradenství 
pro klienty až k samotné realizaci a doku-
mentaci."
To, že mladé studenty práce v uprchlickém 

centru opravdu bavila, bylo prý vid t na 
první pohled, potvrzuje za m sto Michaela 
Neisser. „Ráno v 9:00 hodin byli p ipraveni 
k práci a potom šlo vše ráz na ráz a b -
hem n kolika hodin bylo hotovo. Krom  
sestavení po íta  bylo pot eba také p i-
pojit monitory a položit všechny kabely. 
Poslední dv  záležitosti zajistilo vzd lá-
vací centrum. Za internetové p ipojení je 
zodpov dné m sto - všichni pracují ruku 
v ruce,“ shrnul poru ík Braun. „Armáda 
investovala zejména své v domosti, zku-
šenosti a také sv j as na zajišt ní celé 
akce.“ 
Spolupráce mezi armádou a m stem však 
ješt  není u konce. „Obdrželi jsme ke vše-
mu dokumentaci, takže sami m žeme 
kontrolovat spoustu v cí,“ t ší se paní Mi-

chaela Neisser. “A pokud n co nefunguje 
jak má, je pan poru ík Braun tak laskavý, 
že nám poskytuje podporu na nejvyšší 
úrovni.“
Projekt internetové kavárny je skv lým p í-
kladem vynikajících vztah  mezi Waldka-
serne a m stem Hilden,“ s pot šením íká 
Reinhard Gatzke ze sociálního odboru. Od 
roku 1989 podporuje m sto Hilden svými 
 nancemi všechny vojáky ve Waldka-
serne (na místo jediné vojenské jednotky). 
ímž jsou Waldkaserne jedine né v celém 

N mecku. 
P eklad: Michaela Mináriková

Pozn. p ekladatele:
1) Waldkaserne – kasárna v Hildenu, tzv. 
„Lesní kasárna“, která v sou asné dob  
slouží jako provizorní p íst eší pro uprchlíky.
2) WIN-WIN situace - tzv. kooperativní me-
toda mezilidské interakce, ve které ob  
strany usilují o vzájemný prosp ch a díky 
tomu se snaží najít ešení své situace, 
které není v p ímém kon  iktu s požadavky 
druhé strany. Ve výsledku dochází k uspo-
kojení pot eb všech zú astn ných stran, 
která má asto synergický efekt a stojí za 
budováním dlouhodobých vztah .

Hilden -  Bundeswehr a inter netová kavár na



17

leden 2016

Na Nový rok se chodí ráno vinšuvat a se zpívá tato písni ka:

Vinšujem vinšujem
Vinšujem vinšujem
Vinšujem vám nový rok

Dej B h št stí tomu domu
My zpíváme Pánu Bohu
Malému d átku
Kristu Jezulátku

On nám dává chléb žemli ky
Jabka hrušky i o íšky
V chlév  leží nemluv átko.

V desíti hodin si de do kostela, za ne mše svatá, pak dou lidé 
domu na ob d. V odpoledne ve 3 hodin za ne požehnání. Ve er 
se de do kamínu, za ne se muzika a se hraje až do rána. Na T i 
králové za íná ráno mše svatá v 10 hodin, p i kterej se vysv cuje 
voda, s l a k ída. 

Pak odpoledne fará  s ministrantama chodí vysv covat stromek 
a píše ze k ídou na dve e Kašpar, Milichar, Bartazar buchty žral 
a rok tam píše. 
A také se chodí vinšuvat tato písni ka:

My t i králové jdeme k vám, 
Št stí, št stí zdraví vinšujem vám.

Št stí zdraví, dlouhá léta,
My jsme k vám p išli z daleka.

Z daleka je cesta naše,
Do Betléma mysl naše.

A ty erný stojíš v zadu,
Vystrkuješ na nás bradu.

A my erný vystupujem
A T i králové vinšujem.

Ponecháno v p vodním zn ní. 
František Rott, ZŠ Gernik

Ger n i k  -  Nový  r ok

Soutěž  MŠ Na Františku - Mladí designéři 2015
V ervnu 2015 se naše d ti z Mate ské školy Na Františku zapojily 
do 3. ro níku výtvarné sout že „Mladí designé i 2015“, kterou vy-
hlásila ŠKODA AUTO, a. s., v Mladé Boleslavi. 
Cílem této sout že a s ní spojené výstavy byla podpora kreativního 
ducha u d tí a podpora jejich vztahu k technickým témat m, desig-
nu, fantazii a týmové spolupráci.
Tématem letošního ro níku bylo „Chytré autí ko“. Naším úkolem 
bylo sestavit skupinu d tí, která by chytré autí ko nejen nakreslila, 
ale vytvo ila k n mu také p íb h. Tak vznikl p íb h a obrázek - Jak 
p išlo chytré autí ko na sv t. 

Na za átku letních prázdnin jsme se dozv d li, že náš pro-
jekt byl hodnotitelskou komisí vybrán a postupuje do  nále. 
14 nejlepších projekt  z celé republiky sout žilo o tyto vypsané ceny: 
- Hlavní cena ve ejnosti, Cena spole nosti ŠKODA AUTO, a. s.,
Cena šéfdesignéra ŠKODA AUTO Jozefa Kaban . O vít zích roz-
hodovala ve ejnost, zam stnanci ŠKODA  AUTO, a. s. a šéfde-
signer pan Jozef Kaba . Náš projekt spolu s ostatními byl vystaven 
b hem prázdnin na r zných místech R v rámci putovní výstavy 
a na facebookovém pro  lu ŠKODA AUTO – životní p íležitosti. 
23. listopadu 2015 jsme byli pozváni na slavnostním vyhlášení, 
které se konalo v Mladé Boleslavi ve ŠKODA Muzeu. Na žádnou 
z hlavních cen jsme bohužel nedosáhli, ale d ti dostaly p íležitost 
prožít celý den napln ný bohatým doprovodným programem. Pro 
d ti bylo p ichystáno divadelní p edstavení, výtvarný workshop, 

ukázka, jak vypadá designérská dílna, prohlídka ŠKODA Muzea 
a nakonec samoz ejm  odm na pro každého malého designéra. 
D kujeme všem, kte í nás podpo ili svými hlasy na facebooku.

Ivana Rousková

Jak p išlo chytré autí ko 
na sv t. 

Tatínek p išel dom . Byl 
smutný, protože si nev d l 
rady s úkolem, který dostal 
v práci. M l vymyslet chytré 
autí ko. 
Šel p emýšlet na zahradu. 

Tady potkal ko i ku a ta mu poradila: „Autí ko by m lo být rychlé, 
aby chytilo myšku." 
Zají ek radil: „Vymysli auto, které ská e jako zajíc." Stará babi -
ka, co špatn  chodila a vid la, ekla: „M lo by mít dobrá sv tla 
a st ra e, abych dob e vid la na cestu. Také na kola nezapome , 
aby m  všude dovezlo." Maminka radila: „Nezapome  na dobré 
srdí ko - motor." Hol i ka Eliška se p idala: „Také autí ko pot ebu-
je mít dobrý mozek." Honzík také poradil: „A m že m nit i barvy." 
A tak tatínek p emýšlel a vymyslel s celou rodinou a zví átky chytré 
autí ko, které sloužilo všem. 
Naši mladí designé i – Veronika Francová, Karolína Holá, Anežka 
Hrádková, Eliška Vítková, Jan Breitr.

Sbor dobrovolných hasičů vás zve 
do novoměstské sokolovny na

Hasičský ples
který se koná v sobotu 6. února 2016.

Hraje skupina FANTASY music,
předtančení, překvapení, tombola, 

předprodej místenek od 26. ledna v Domě hasičů.
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K lub  s en i o r ů  Dob r á  po ho da  -  l e de n  2 0 1 6
tvrtek 07.01.2016 –  v 15,00 hod. v Non  (Klub senior ) se t šíme 

na tradi ní novoro ní setkání s panem starostou Petrem Hablem. P i-
pravte si dotazy!
                                       - org. paní Mimrová  

tvrtek 14.01.2016 –  Sejdeme se v našem Klubu senior  v 15,00 
hod.  na vzpomínkovém odpoledni o Edit  Piaf. P ipravilo je literárn  
– hudební kvarteto z eské Skalice nazvané „Bez lásky nejsme nic“.
                                                                                                          -                                 
                                       - org. paní Mimrová   

tvrtek 21.01.2016 –  Kdo se rád zasm je, p ij te mezi nás v 15,00 
hod. do Klubu senior . Uslyšíte vý atky z knihy, „Lé ivá moc smíchu“, 
kterou napsal pan MUDr. Karel Nešpor, CSc.
                   - org. paní Mimrová  

tvrtek 28.01.2016 –   Sejdeme se v 15,00 hod. v Klubu senior . 
Toto odpoledne v nujeme hrám pro rozvoj myšlení a p íjemným hu-
debním melodiím.   
                                - org. paní Mimrová
  

tvrtek 04.02.2016 –   Sejdeme se v 15,00 hod. v Klubu senior . 
Víte, co znamená slovo mandala? Jak s ní pracovat? N co si o ní 
p e teme a seznámíme se s ní, i s tím co nám m že poskytnout. 
                                       - org. paní Mimrová 

T šíme se s vámi na setkání v novém roce. Všichni senio i jsou 
v Klubu senior  vítáni !!!
Zm na programu vyhrazena, sledujte výv sky a Novom stský 
zpravodaj.  
 

Samospráva Klubu senior  Dobrá pohoda

V pátek 4. prosince 2015 
v podve er se na zámku 
uskute nil tradi ní Adventní 
bene  ní koncert. Výt žek 
ze vstupného letos puto-
val Hospici Anežky eské 
v erveném Kostelci, který 

shodou okolností letos slaví 20 let od své-
ho založení. 

Velký sál zámku rodiny Barto -Dobenín 
zaplnilo neuv itelných 215 osob. Koncert 
zahájil smy cový orchestr ZUŠ B. Smeta-
ny Archi con Brio pod taktovkou dirigenta 
Jaroslava Rybá ka. 

V p íjemném ve eru pokra oval svým vy-
stoupením p vecký sbor ZŠ Kr ín Terénní 
berušky pod vedením sbormistra Libora 
Drašnara. Zp íjemn ním dobro inného 
ve era byly nape ené jable né kolá ky, 
usušené k ížaly a vyrobená p ání ka, kte-
rá pro poslucha e p ipravili u itelé s d tmi 
ze ZŠ a MŠ Kr ín. 
Za toto milé zpest ení jim pat í velké díky!
Dalším milým dopl kem byla možnost za-
koupit si horký a vo avý jable ný pun . 
Výnos z prodeje putoval op t na dobrý 
ú el.
Pro Hospic Anežky eské se tak vybralo 
tém  15.800 K ! Všem spolupo adatel m
i poslucha m, kte í p isp li na dobrou 
v c, pat í up ímné díky!

V rámci koncertu prob hlo slavnostní vy-
hlášení vít z  druhého ro níku zámecké 
fotosout že „Zámek okem fotografa“. Vý-
herci jednotlivých kategorií získali zajíma-
vé ceny, nap íklad poukaz na prohlídku 
zámku, na piknik v zámecké zahrad  nebo 
na konzumaci v zámeckém baru. 

Hlavní cenu – víkendový pobyt pro 2 osoby 
v zámeckém Malém apartmá „U Anny Bar-
to ové z Dobenína“ – vyhrála paní Jana 
Polá ková z Uh ínova. Vít znou fotogra  i 
nazvala „Fontána p ed bou í“.

Fotogra  e jsou k vid ní na stálé výstav  
v arkádách zámku nebo na zámeckém 
facebooku a webových stránkách. T etí 
ro ník fotogra  cké sout že se uskute ní 
v kv tnu až zá í roku 2016.

Anna Knappová
Foto: Martin Mina ík

Novom stský Spolek Podskalák  z Hor-
ského p edm stí má tradici, která bez 
p erušení sahá mnoho generací do mi-
nulosti. Po ádáme spole enská setká-
ní, po ádáme výlety, jezdíme do divadla, 
jezdíme plavat do Kudowy Zdrój nebo do 
Hradce Králové, po ádáme d tské dny, 
v krojích se ú astníme celom stských 
akcí. Pro své okolí i pracujeme, naposledy 
jsme obnovili p ístupové schody na hrad  
Výrov.  Máme 176 len , svého starostu, 
vedeme kroniku.
Hlavní spolkovou akcí roku je ale p ípra-
va a uspo ádání Podskaláckého bálu. Ten 
nadcházející má po adové íslo 143!
Podle ústního podání se v p edminulém 
století zprvu jednalo o sousedská setkání 
se zábavou, a to po chaloupkách a také 

v dávné hospod  v Rezecké ulici, bylo jich 
i n kolik do roka. Pozd ji bály postupn  
vstoupily do sál  t chto hostinc : Martínek 
u Sepského mostu, Merkur na nám stí, 
Rezek, Slavo ov, Spy a Vrchoviny. Do no-
vom stské sokolovny jsme p išli 15. ledna 
1982 se 109. bálem. A poprvé s hudbou 
Elastic, která nám pak hrála dalších 32 let.
V  kronice máme krásnou vstupenku na 
Podskalácký bál z roku 1906. Je na ní také 
napsáno, že výt žek z plesu bude použit 
na dobro inné ú ely. To platí dodnes. Kaž-
doro n  se dávaly  nan ní dary mate ské 
škole Pod Výrovem, v sou asnosti p ispí-
váme novom stskému stacioná i NONA.
Vážíme si p ízn  našich host . Rádi 
na slavnostn  vyzdobeném parke-
tu vidíme stálé návšt vníky i nové lidi. 

Uvádím hodnocení od jedn ch p espol-
ních host : „Je to bál, kde hned po prvním 
tónu kapely je parket plný!“
P ípravy jsou v plném proudu. Blíží se 
chvíle slavnostního zahájení a pak po-
hodový ve er, tentokrát poprvé s hudbou 
Streyci pod vedením Jana Machá ka.
 P ij te si zatan it!   143. Podskalácký bál, 
za íná ve 20 hodin v sobotu 30. ledna 
v novom stské sokolovn .
Vstupenky s místenkou jsou v prodeji 
u paní Pavlíny Klu kové v obchod  Hez-
ké nezbytnosti (proti klášteru), telefon 
732 849 805. 

Srde n  zvou PODSKALÁCI!

Ji í Tymel

Adventn í  bene f i čn í  koncer t  na  zámku

30.  ledna  je  143.  Podska lácký  bá l !
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K l i en t i  S t a c i oná ř e  NON A  na  p ř e dv á no čn í  o s l a vě

P íjemné chvíle plné zábavy a dobrého 
jídla si užili lidé se zdravotním postižením 
z NONY.  Novom stský penzion pro n  p i-
pravil ne ekaný p edváno ní dárek v podo-
b  pozvání do své restaurace. Tam na n  
ekal zábavný program, o který se postaral 

pan Karel Sladký z eského rozhlasu. Spo-
le n  s ním si klienti zazpívali váno ní koledy 
a zasout žili si. A pak už se podávalo dobré 
jídlo v podob  pravých amerických hambur-
ger , které jsou zde vyhlášené. A koliv por-
ce byly neskute né, tém  vše jsme sn dli 
a moc si pochutnali.
Za nás z NONY bych ráda pod kovala 
všem z Novom stského penzionu, kte í 
pro nás tuto akci p ipravili a umožnili tak 
lidem s mentálním postižením prožít den 
plný radosti.

Markéta Hanušová, editelka stacioná e

Zp rávy  Mě s t s k é  po l i c i e

M stská policie v záv ru roku dostala pod strome ek dárek. Byli 
jsme hodní, a tak nám nad lili nové kamery na rozší ení již stávají-
cího systému. Po dlouhém a náro ném hledání se našlo umíst ní 
pro p t nových kamer. Celý systém by m l mít jakousi návaznost, 
aby p i následném hledání  bylo pokryta co nejv tší území m sta.  
Jedná se o kamery jak statické (nepohybující se), tak i o kamery 
pohyblivé a ze služebny MP ovladatelné. To znamená, že není 
problém ze židle služebny propátrat velkou ást m sta. Kamery 
jsou umíst ny na k ižovatkách u vjezdu do katastru Nového M s-
ta nad Metují a na místech, kde dochází k nejv tšímu množství 

p estupk .  Záznam se uchovává a je možné ho následn  najít 
a identi  kovat p estupkovou innost. Pomocníkem pro nás by m l 
být i tablet, který bude ve služebním vozidle a bude umož ovat 
sledovat d ní ve m st  i když hlídka bude mimo katastr obce.  
Mimo katastr se m žeme pohybovat na základ  ve ejnoprávních 
smluv s okolními obcemi. Stejný tablet pak dostali i naši kolegové 
z Obvodního odd lení Policie R. P ejeme si, aby tento dohled 
byl ku prosp chu a aby se obyvatelé našeho m sta cítili o n co 
bezpe n ji. 

str. T. Koš ál

Nová cisternová automobilová st íka ka pro 
JSDH Nové M sto nad Metují
Na konci listopadu 2015 p evzala Jednotka 
sboru dobrovolných hasi  Nové M sto nad 
Metují do užívání nové vozidlo CAS 20 S3R na 
podvozku TATRA 815-7 6x6.1. Vozidlo bylo do-
dáno eským výrobcem hasi ské techniky THT 
Poli ka, s. r. o. a je vybaveno kombinovaným 
erpadlem umož ujícím používat vysokotla-

ký i nízkotlaký vodní proud, elektrocentrálou 
o výkonu 5,5 kWh, LED pneumatickým osv tlo-
vacím stožárem 4 x 500 W. Ve výbav  vozidla 
nechybí ani motorová pila, plovoucí erpadlo 
a další vybavení na technické zásahy. Kabi-
nu tvo í osádka družstva 1 + 3 a to ve slože-
ní velitel, idi  strojník a dva hasi i. Nástav-
ba vozidla je osazena kombinovanou nádrží 
na vodu a p nidlo a to o objemu 9000 l voda 
a 560 l p nidlo. Vozidlo je primárn  ur eno 
pro zásahy u všech typ  požár , dále u zása-
h  ve složitých terénních podmínkách, ale je 
využíváno i p i kyvadlové doprav  vody. 
Jednotka využívá pro svou innost n kolik vo-
zidel. Jedním z nich je cisternová automobilová 

st íka ka, která je nezbytná pro rychlou likvida-
ci požár , ale je využita i pro další typy zásah  
jako jsou t eba technické zásahy apod. 
Nové vozidlo pln  nahradí stávající CAS 32 
Tatra T 815, jehož stá í je 28 let a m lo již váž-
né technické nedostatky, které by bez nákladné 

generální opravy byly p í inou vy azení z pro-
vozu na pozemních komunikacích. 
Po uvedení nové st íka ky do provozu bude 
stará nabídnuta k prodeji. 
Vozidlo bylo po ízeno m stem Nové M s-
to nad Metují v rámci projekt  „114D244 00 

5028 FZŠ m sto Nové M sto nad Metují“ 
a projektu „Po ízení vozidla CAS 20/6000-
9000/340-540 S/2-3R Jednotky sboru dobrovol-
ných hasi  Nové M sto nad Metují“, evidova-
ného pod íslem 15RRS01-0012.
Na realizaci projektu poskytlo Ministerstvo vni-
tra, generální editelství Hasi ského záchran-
ného sboru eské republiky ú elovou dotaci 
v rámci reprodukce požární techniky z prost ed-
k  vy len ných z Fondu zábrany škod ve výši 
1 500 000 K . Královéhradecký kraj poskytl 
v rámci Programu 15 RRD01 Podpora hasi -
ské techniky pro obce s JPO prost edky ve výši 
1 000 000 K . M sto Nové M sto nad Metují 
spolu  nancovalo nákup vozidla ástkou 3 487 
080 K . O  ciální uvedení vozidla do zásahu 
prob hlo 15. prosince 2015.                              

 Petr Mach
Odd lení rozvoje m sta 

D ležité telefonní íslo: 605 201 093 - nep etržitá služba MP
www.mestskapolicienm.cz

leden 2016

Hasiči – výjezdy jednotky, tel.: 491 471 150 nebo tísňové volání 150
  2. listopadu –   8.15 h. - dopravní nehoda dvou os. automobil , Vrchoviny (sm r Šonov).   
  6. listopadu – 14.22 h. - požár sazí v komín , Šonov-Provodov. 
  6. listopadu – 18.56 h. - únik hydraulického oleje na vozovku, Nové M sto n. Met., ul. eských brat í.   
  7. listopadu – 13.15 h. - asistence ZZS p i resuscitaci pacienta (AED), Nové M sto n. Met., ul. Na Hrad anech. 
20. listopadu –   6.16 h. - dopravní nehoda os. automobilu, Vrchoviny (sm r Náchod). 
22. listopadu – 19.48 h. - dopravní nehoda os. automobilu, Nové M sto n. Met. (sm r Naho any). 
29. listopadu – 11.58 h. - asistence ZZS (únik oxidu uhelnatého), Nové M sto n. Met., ul. Zelená.  
30. listopadu – 11.57 h. - otev ení bytu, Nové M sto n. Met., ul. Sokolská.
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Ku l t u r a  v e  mě s t ě

Leden 2016
Zden k Burian – Malí  ztraceného asu
Ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví Praha uvádíme 
výstavu reprodukcí ilustrací Zde ka Buriana. Výstavu zahájíme ver-
nisáží za ú asti sb ratele pana Josefa Ptá ka v pond lí 4. ledna 
2016 od 18 hodin. Ve spole enském sále, vstup volný. 
Výstava je otev ena do 29. února.

Jeden sv t
Ve spolupráci s Akademickými týdny, o. p. s. Nové M sto nad Metují 
tradi n  po ádáme promítání dokumentárních  lm  z festivalu do-
kument  o lidských právech. 
Vždy ve spole enském sále, od 18 hodin. Vstup volný.

tvrtek 7. ledna - Thule Tuvalu

Úterý 12. ledna - Hiphop-erace

Úterý 19. ledna - H2O mx

tvrtek 28. ledna - Piráti ze Salé

ecko
Cestopisná p ednáška. Po ádá Klub eských turist  Nové M sto 
nad Metují. P ednáší Václav Fanta. Ve tvrtek 14. ledna 2016 od 
18 hodin. Ve spole enském sále.

Bylinky na poli, v zahrádce i v kuchyni
P ij te se v zimním ne ase seznámit s bylinkami. Na p ednášce 
PaedDr. Hany Grundové se dozvíte o zp sobech zpracování lé i-
vek, jejich ú incích i o tom, kde je v p írod  najdete. Bude se podá-
vat bylinkový aj zdarma. 
Zveme vás ve tvrtek 21. ledna 2016 od 18 hod. 
Ve spole enském sále, vstup volný.

Pro toho kdo nestihl v p edváno ním shonu navštívit váno -
ní výstavu v muzeu mám dobrou zprávu: bude otev ena až do 
31. ledna 2016. Ve všech prostorách M stského muzea, které se 
nachází kousek od Husova nám stí v ulici Na Zadomí, je k vid ní 
výstava“ eské Vánoce a betlémy“. Vystavené exponáty jsou ze 
soukromých sbírek nap . Josefa Marvana, ale i záp j kami z okol-
ních muzeí – Muzea betlém  v T ebechovicích, Muzea východ-
ních ech v Hradci Králové. Betlémy jsou zhotoveny z r zných 
materiál  v rozdílných asových obdobích a sou ást výstavy tra-
di n  tvo í váno ní dekorace a ozdoby. V nov  otev ené expozici 
„ Krej ovské dílna“ m žete shlédnout váno ní a adventní zvyko-
slovné p edm ty V. Sodomkové. Velké oblib  se t ší celoro n  
vystavený M š anský betlém.

Za al vznikat v roce 2001, kdy ezbá ka Jarmila Haldová vytvo ila 
základní ást betlému - Svatou rodinu  - a ást renesan ních dom  
na zdejším nám stí. Další postavy na sebe nenechaly dlouho e-
kat - v tšina postavi ek zobrazuje práv  konkrétní ob any m sta. 

ada lidí využila možnost objednat si vy ezání  gurky p edstavu-
jící n koho z rodiny a darovat ji do betléma, který se za al rychle 
rozr stat a dal by se také nazvat: „Novom š áci  sob “. 
Dnes v M š anském betlému najdeme na 200  gurek a stále se 
rozr stá. Otev eno je i sklepení pod Spolkovým domem s váno ní 
výzdobou a betlémem, který vyrobili žáci výtvarného kroužku ZUŠ 
B. Smetany Nové M sto nad Metují pod vedením L. Effenberkové. 
www.muzeum-nmnm.cz

Monika Mrázková

M stské muzeum Nové M sto nad Metují ve spolupráci se Stát-
ním okresním archivem v Náchod  pro vás p ipravuje výstavu his-
torických map. Výstava bude probíhat v M stské galerii Zázvorka 
od 28. ledna do 19. b ezna 2016.

Ji í Hladík, editel

Vánoční výstava v muzeu pokračuje do konce ledna

Výs t ava  h i s t o r i c k ý ch  ma p

Novom stský zpravodaj
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P r og r am Měs t s k é ho  k l ubu  -  l e de n  2 0 1 6
14. ledna – 19.00 hodin – Kino 70
KDO JE TADY EDITEL
Divadelní p edstavení Divadelního souboru Kolár Police nad Metují.
Komedie „KDO JE TADY EDITEL?“ p vodn  vznikla jako  lm dánské-
ho režiséra Larse von Triera, který pat í k nejvýrazn jším a nutno dodat 
i nejkontroverzn jším  lmovým tv rc m sou asnosti. V jeho  lmogra  i je 
tento  lm pom rn  „krotká záležitost“ a v rámci jeho autorského rukopisu 
pat í spíše mezi ty ne až tak provokativní a novátorské. Zajímavé na  lmu 
je, že - p estože se jedná o komedii - Lars von Trier zde zám rn  po-
tla uje prvoplánovou komediálnost a rezignuje na promyšlené budování 
a vygradování komediálních gag . A to i p esto, že scéná  a zápletka  lmu 
si o to p ímo íkají. Posu te sami: d j se odehrává v prost edí sou asné 
dánské IT  rmy. editelem a zárove  majitelem  rmy je Ravn, který to 
ovšem p ed svými kolegy skrývá a vydává se již deset let za pouhého 
adového zam stnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak m že svést 

na vymyšleného editele, kterého nikdo nikdy nevid l.
Teprve nyní, když chce  rmu prodat „šílenému“ Islan anovi Finnurovi, je 
nutné najít n koho, kdo editele sehraje. A tak si najme neznámého a vše-
mi podce ovaného herce Kristoffera, který se role  ktivního editele rád 
ujme a jehož zapálení pro tuto roli roste s p ibývajícími obtížnými situace-
mi. Není totiž všechno tak jednoduché, jak se na za átku zdálo!
Jednak se ukáže, že Ravn namluvil každému ze zam stnanc  o editeli 
n co jiného a navíc se na scén  objeví bývalá Kristofferova manželka 
Amanda, nyní právní zástupkyn  islandského kupce Finnura…
P edevším se ale Kristoffer rozhodne tvo it v duchu svého nejoblíben jší-
ho dramatika Gambiniho! A práv  tento komediální potenciál beze zbytku 
vyt žili D. Hrbek a M. Kinská ve své divadelní adaptaci pro Švandovo 
divadlo, po které jsme sáhli i my. V íme a doufáme, že se alespo  trochu 
pobavíte a budete z divadla odcházet s úsm vem a dob e nalad ní!

19. ledna, 15.30 hodin, Kino 70
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
Loutková pohádka LS BODI Jarom  – Kašpárek a princezna
Filmové pohádky pro malé diváky.

27. ledna, 19.00 hodin, spole enský sál Kina 70
KONCERT VÁCLAVA NECKÁ E  - MEZI SVÝMI
Legenda populární hudby 60. let minulého století zavítá se skupinou 
BACILY do Nového M sta nad Metují. Václav Necká , zp vák s nezam -
nitelným hlasem i kouzlem osobnosti. 

Václav Necká  pat í mezi legendy eské hudební scény. V 60. letech se 
spolu s Martou Kubišovou a Helenou Vondrá kovou proslavil v uskupení 
Golden Kids. Pozd ji úsp šn  pokra oval v sólové dráze s kapelou Baci-
ly. Hity jako „Tu kytaru jsem koupil kv li tob ," „Léko ice," „Stín katedrál" 
a mnohé další zlidov ly.
Do pov domí eské spole nosti se zapsal nejen svými nestárnoucími hity, 
ale i jako  lmová postava n kolika úsp šných snímk  (Ost e sledované 
vlaky, Sk ivánci na niti nebo pohádka Šílen  smutná princezna).
Se skupinou Umakart nazpíval píse  "P lno ní", která je mnohými odbor-
níky považována na událost tuzemského popu roku 2011. Tato píse  byla 
také ocen na cenou And l 2011 za píse  i videoklip roku. Václav Necká  
byl akademií populární hudby cen And l 2011 uveden do sín  slávy.
Na základ  tohoto um leckého comebacku bylo nato eno v roce 2012 
album „Dobrý asy“ s hity jako "Hledal jsem T , Pane" a "Tajemství", 
z autorské dílny protagonist  megahitu "P lno ní", D. Neuwirtha a J. Šve-
jdíka. Rok 2014 p inesl pak jeho v bec první váno ní album „Mezi svými“, 
z nichž i díky videoklip m ve ejnost zná p edevším snímky „And lé stráž-
ní" a „Ježíšku z dávných dn “.
 
P ipravujeme na únor:
19. února, Školní restaurant Pyramida
27. NOVOM STSKÝ PLES
Hraje Antares Honzy Sta ka.
P edtan ení, tombola, ob erstvení.

MINIFESTIVAL NED LNÍCH POHÁDEK PRO D TI
15 hodin, Kino 70
21. února – Pohádka Ladislava Pe iny
6. b ezna – Loutková pohádka LS BODI Jarom  – O prasátkách
20. b ezna – LS ervený Kostelec – Drak a princezna

24. února, 15.30 hodin, Kino 70   
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
Program d tí ze školní družiny ZŠ Komenského. 
Filmové pohádky pro malé diváky.

Provozní hodiny M stského klubu: pond lí – tvrtek 8- 15,30 hodin, 
pátek 8 – 14 hodin
Tel. 491 470 358, e mail: info@mestskyklub.cz, www.mestskyklub.cz

Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují 

Vás srdečně zve na
CYKLISTICKÝ PLES 
           nejen pro cyklisty
Pátek 15. 1. 2016 od 20 hodin 
v novoměstské sokolovně 

K tanci hraje skupina 
Jan Staněk jr. 

ské sokolovně 

e skupina 
r. 

TJ Sport pro všechny Nové Město nad Metují 

pořádá v neděli dne 24. ledna 2016 od 15 hodin 

Maškarní rej pro děti v sokolovně.

Občerstvení zajištěno. Vstupné: pro děti i dospělé 30 Kč. 

Srdečně zvou pořadatelé.

Ohlédnutí za výstavou betlém  

Cht li bychom pod kovat obyvatel m a zam stnanc m penzionu 
Oáza, kte í nám „p j ili“ prostory penzionu pro uspo ádání výstavy 
betlém . Moc d kujeme všem, kte í zap j ili betlémy - asto rodinné 
poklady. A  s pod kováním nesmíme zapomenout na obsluhu cukrár-
ny a všechny denní i no ní hlída e.

Za SDH Vrchoviny Fišer a za knihovnu Vrchoviny Horáková
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K ino  70  Nové  Měs to  nad  Metu j í  –  l eden  2016

Sobota 2. ledna / 17.00 hodin
KYKY RYKY A PÁR VAJEC
Premiéra animovaného  lmu - Mexiko/USA. 
Riky se narodil jako zakrslé ku e. Ale když 
chce zlý ran er zni it jeho domov a rodinu, 
tak se musí z plachého mladého ku ete stát 
odvážným kohoutem.
Režie: Gabriel Riva Palacio Alatriste.
2D Cinema. 98 min. V eském zn ní. 
Vstupné: 100 K . Mládeži p ístupné.

Sobota 2. ledna / 19.30 hodin
CREED
Premiéra amerického sportovního snímku. 
Rocky Balboa, bývalý sv tový šampion v t žké 
váze, se stane trenérem a mentorem Adonise 
Creeda, syna svého n kdejšího soupe e Apollo 
Creeda. Režie: Ryan Coogler.
2D Cinema. 132 min. Titulky. 
Vstupné: 110 K . Mládeži do 12 let nevhodné.

Ned le 3. ledna / 10.00 hodin
ŽABÁK RIBIT
Repríza pátého dílu úsp šné série. 
Režie: F. A. Brabec.
2D Cinema. 88 min. V eském zn ní. 
Vstupné: 115 K , d ti 90 K . 
Mládeži do 15 let nevhodné.

Pond lí 4. ledna / 17.00 hodin
PADESÁTKA
Repríza eské komedie. P íb h se odehrává 
v zim  na horách a jeho d j se to í okolo lidí 
ze zasn žených h eben , b žka ského závodu 
T íkrálová padesátka a muže, který se rozhodl 
poznat svého otce. Režie: Vojt ch Kotek.
2D Cinema. 97 min. V p vodním zn ní. 
Vstupné: 110 K . Mládeži do 12 let nevhodné.

Pond lí 4. ledna / 19.30 hodin
BOD ZLOMU
Premiéra amerického ak ního snímku.
Režie: Ericson Core.
3D Cinema. 113 min. Titulky. 
Vstupné: 150 K . Mládeži do 12 let nevhodné.

Úterý 5. ledna / 19.30 hodin
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
Repríza amerického sci-    lmu. 
Režie: J. J. Abrams.
2D Cinema. 136 min. V eském zn ní. 
Vstupné: 120 K , d ti 100 K . 
Mládeži p ístupné.

Pátek 8. ledna / 19.30 hodin
JOY
Premiéra amerického  lmu nato eného podle 
skute né události. Snímek popisuje citov  
podmanivou cestu ženy, která je tvrd  odhod-
lána udržet svou výst ední a disfunk ní rodinu 
pohromad  tvá í v tvá  zdánliv  nep ekonatel-
ným p ekážkám.
Režie: David O. Russell.
2D Cinema. 124 min. Titulky. 
Vstupné: 110 K . Mládeži do 12 let nevhodné.

Sobota 9. ledna / 17.00 hodin
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
Repríza eského rodinného snímku. 
Režie: Steve Lichtag.
3D Cinema. 73 min. V p vodním zn ní. 
Vstupné: 110 K . Mládeži p ístupné.

Sobota 9. ledna / 19.00 hodin
OSM HROZNÝCH
Premiéra amerického westernu. Šest, osm 
nebo dvanáct let po ob anské válce, zimní kra-
jinou Wyomingu se žene dostavník. Pasažé i, 
lovec odm n John Ruth a jeho zajatkyn  Daisy 
Domerque, sp chají do m sta Red Rock, kde 
Ruth, v tomto kraji známý jako "The Hang-
man", p edá Domerque do rukou spravedlnosti. 
Režie: Quentin Tarantino.
2D Cinema. 182 min. Titulky. 
Vstupné: 110 K . Mládeži do 15 let nevhodné.

Ned le 10. ledna / 10.00 hodin
SN HOVÁ KRÁLOVNA 2
Repríza úsp šné animované pohádky, ve které 
vaše oblíbené hrdiny eká nová hrozba z ledu 
a sn hu... 
Režie: Peter Sohn.
2D Cinema. 78 min. V eském zn ní. 
Vstupné: 100 K . Mládeži p ístupné.

Ned le 10. ledna / 19.30 hodin
SÁZKA NA NEJISTOTU
Premiéra amerického dramatu. Film se v nuje 
p íb hu netradi ních  nan ních investor , 
kte í dokázali odvážnými operacemi a vlastní 
p edvídavostí vyd lat v pr b hu bankovní krize 
ohromující množství pen z. 
Režie: Adam McKay.
2D Cinema. 130 min. Titulky. 
Vstupné: 110 K . Mládeži do 15 let nevhodné.

Pond lí 11. ledna / 19.30 hodin
ZKÁZA KRÁSOU
Premiéra eského dokumentárního  lmu od 
Heleny T eštíkové. Osud Lídy Baarové v sob  
obsahuje všechny atributy antické tragédie. 
Režie: Helena T eštíková.
2D Cinema. 70 min. V eském zn ní. 
Vstupné: 80 K . Mládeži p ístupné.

Úterý 12. ledna / 19.30 hodin
PERFEKTNÍ DEN
Premiéra špan lského dramatu. První ob tí 
všech vále ných kon  ikt  bývá zdravý rozum. 
A p esn  to se stalo i skupince humanitárních 
pracovník  z mezinárodní organizace Aid 
Across Borders, která pomáhá ve vále né 
zón  kdesi na Balkán . 
Režie: Fernando León de Aranoa.
2D Cinema. 106 min. Titulky. 
Vstupné: 110 K . Mládeži do 12 let nevhodné.

Sobota 16. ledna / 17.00 hodin
LEDOVÁ SEZÓNA
Premiéra animované komedie. Lední medv d 
Norm se vydává ze svého severního pólu do 
m sta, které nikdy nespí. 
Režie: Trevor Wall.
2D Cinema. 90 min. V eském zn ní. 
Vstupné: 110 K . Mládeži p ístupné.

Sobota 16. ledna / 19.30 hodin
REVENANT Zmrtvýchvstání
Premiéra amerického dobrodružného  lmu. 
Hluboko v americké divo in  z stává lovec 
Hugh Glass sám, t žce zran n a opušt n 
mužem z jeho vlastní skupiny, proradným 
Johnem Fitzgeraldem. Jedinou zbraní mu je 
vlastní v le. 
Režie: Alejandro González Iñárritu.
2D Cinema. 151 min. Titulky. 
Vstupné: 120 K . Mládeži do 15 let nevhodné.

Ned le 17. ledna / 19.30 hodin
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠT STÍ
Premiéra eského muzikálu. T ída pražské 
konzervato e má na letním soust ed ní za 
úkol nazkoušet Starce na chmelu v p vodní 

muzikálové podob . 
Režie: Slobodanka Radun.
2D Cinema. 85 min. V p vodním zn ní. 
Vstupné: 130 K . Mládeži p ístupné.

Pond lí 18. ledna / 19.30 hodin
OSM HROZNÝCH
Repríza amerického westernu. 
Režie: Quentin Tarantino.
2D Cinema. 182 min. Titulky. 
Vstupné: 110 K . Mládeži do 15 let nevhodné.

Pátek 22. ledna / 19.30 hodin
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠT STÍ
Repríza eského muzikálu. 
Režie: Slobodanka Radun.
2D Cinema. 85 min. V p vodním zn ní. 
Vstupné: 120 K . Mládeži p ístupné.

Sobota 23. ledna / 19.30 hodin
LES SEBEVRAH
Premiéra amerického hororu. Vše za íná 
v tajemném japonském lese Aokigahara, kde 
se d jí nevysv tlitelné v ci. 
Režie: Jason Zada.
2D Cinema. Titulky. 
Vstupné: 120 K . Mládeži p ístupné.

Ned le 24. ledna / 19.30 hodin
LÍDA BAAROVÁ
Premiéra o ekávaného eského  lmu režiséra 
Filipa Ren e o here ce Líd  Baarové. 
Režie: Filip Ren .
2D Cinema. V eském zn ní. 
Vstupné: 120 K . Mládeži do 12 let nevhodné.

Pond lí 25. ledna / 19.30 hodin
VLNA
Premiéra norského ak ního dramatu. 
Režie: Roar Uthaug.
2D Cinema. 104 min. Titulky. 
Vstupné: 90 K . Mládeži do 15 let nevhodné.

Úterý 26. ledna v 19.30 hodin
LÍDA BAAROVÁ
Repríza o ekávaného eského  lmu režiséra 
Filipa Ren e o here ce Líd  Baarové. 
2D Cinema. V eském zn ní.
Vstupné: 120 K . Mládeži do 12 let nevhodné.

Pátek 29. ledna / 19.30 hodin
PADESÁT ODSTÍN  ERNÉ
Premiéra americké komedie. Parodie  lmové-
ho hitu Padesát odstín  šedi. 
Režie: Michael Tiddes.
2D Cinema. Titulky. Vstupné: 110 K .
Mládeži do 15 let nevhodné.

Sobota 30. ledna / 19.30 hodin
POLD V ŠVAGR
Premiéra americké ak ní komedie. 
Režie: Tim Story.
2D Cinema. Titulky. 
Vstupné: 120 K . Mládeži do 12 let nevhodné.

Ned le 31. ledna / 17.00 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: IPERNÁ JÍZDA
Premiéra americké animované komedie. 

iperné veverky se vrací. Na Alvina, Simona 
a Theodora ekají nová dobrodružství. 
Režie: Walt Becker.
2D Cinema. 86 min. V eském zn ní. 
Vstupné: 125 K , d ti 100 K . 
Mládeži p ístupné.

VÝŠE VSTUPNÉHO 
JE UR ENA DISTRIBUTOREM 

FILMOVÝCH TITUL .
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Padesátka
Duben 2016, Divadlo 

Kostelci 

Smolíkovi

Kostelci

Eva tropí 
hlouposti
J. K. Tyla 
Kostelci 

Leni
15. 6. 2016, 

Zrní

Mrzák
Inishmaanský

Kmoníček
zabezpečovací, přístupové 
a dorozumívací systémy, 

tepelné a technologické regulace. 

Mobil: 608 263 341
Nad Stadionem 1311 Nové Město n.M.

Placená inzerce:

PRODEJ  MONTÁŽ SERVIS
 REVIZE

automatické pračky, sporáky,
bojlery, akumulační kamna,
ostatní elektrospotřebiče

ELEKTRO SERVIS Tel./FAX (zázn.): 
 V Zahradách 367 491 472 653
Nové Město n. Met.  Mobil: 603 828 805

!! Prodej za ceny eshopu !!

Kompletní sortiment LED osv tlení:
- LED žárovky
- LED interiérová svítidla
- LED bodové osv tlení
- LED venkovní osv tlení
- LED pásky v etn  p íslušenství
- LED vestavná stropní svítidla
- LED reflektory
- LED pr myslové osv tlení
- LED zá ivky

Od 1.10.2015 
nás najdete na nové adrese:

Boženy N mcové 450
(mezi Kinem 70 a kruhovým objezdem)

Nové M sto nad Metují

Nabízíme Vám následující služby:
- poradenství v oblasti osv tlení
- zpracování projektu
- kalkulace návratnosti
- zap j ení osv tlení pro vyzkoušení

e-shop: www.ledprovas.cz 
email: obchod@ledprovas.cz
tel.: 602 107 706, 607 285 014
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Uzáv rka vydání vždy 15. den v m síci,
kdy je poslední termín k doru ení text  do redakce,
uzáv rka inzerce do 7. dne v m síci.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení
nebo úpravy lánk  bez konzultace s autory.
Nevyžádané p ísp vky a fotogra  e se nevracejí.
Za zm ny v programech odpovídají po adatelé.
Za obsahovou správnost p ísp vk
odpovídají jejich auto i.

Cena 14 K  pro p edplatitele 12 K .

leden 2016

SERVIS ŽALUZIE
VÝROBA-PRODEJ-MONTÁŽ-SERVIS

Žaluzie vnitřní, venkovní, vertikální
látkové roletky, venkovní rolety

lamelové dveře, sítě proti hmyzu
těsnění oken, dveří,

markýzy, plissé, japonské stěny.

Vrchoviny 122
Nové Město nad Metují

tel.: 491 470 195, mobil: 733 553 623
e-mail: mervart.ladislav@quick.cz

TISKY JAKO Z POHÁDKY

INTEGRAF, s.r.o.
Myslbekova 273
547 01 Náchod

T 491 422 215
F 491 426 843

E obchod@integraf.cz
W www.integraf.cz

INTINTEGREGRAFAF, s, s.r..r.o.o.FFFF

NAŠE NOVÁ TECHNOLOGIE UV BAREV ZMĚNÍ VAŠE PŘEDSTAVY 
O MOŽNOSTECH TISKU. TISK JE IHNED SUCHÝ, PLNĚ EKOLOGICKÝ, 
POUŽITELNÝ NA ROZLIČNÉ PODKLADY OD PAPÍRŮ PO PLASTY. KDYŽ 
RÁNO PŘIJDETE SE ZADÁNÍM, VEČER MŮŽETE PŘIJÍT PRO VÝSLEDEK.  
PROSTĚ NEMOŽNÉ V TISKU NEEXISTUJE!

IN

NOVAT I ONS

 NOVÉ ODDĚLENÍ PACKAGINGU
 VYSOCE PRODUKČNÍ STROJE - STATISÍCE OBALŮ DENNĚ
 VÝSEKOVÝ AUTOMAT BRAUSSE (BOBST GROUP)
 VÝLEP OKÉNEK KOHMAN
 LEPIČKA KRABIČEK OMEGA INTRO 

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

pro Vaše psy i kočky.
Mnoho dalšího zboží pro domácí mazlíčky.
Flégrová Zdena
Nová 441, Nové Město n. Met. – Krčín
www.krmenibaf.cz e-mail: info@krmenibaf.cz
tel.: 777 604 784 



OHLÉDNUTÍ  
ZA ROKEM 2015
Městská galerie Zázvorka

PF 2016 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT

ZDENĚK 
FARSKÝ 
19. února / 
18. dubna

JAN PETR 
STRAKA 
Z NEDABYLIC 
5. března / 
9. května ve spolupráci se spolkem Poznávání

GÜNTER 
KUSCHMANN 
22. dubna / 
31. května
ve spolupráci s partnerským městem Hilden

JULIE 
ŠTYBNAROVÁ 
5. června / 
19. července
ve spolupráci se spolkem Něco nového nad Metují

EVA 
SKALÁKOVÁ 
5. června / 
19. července

Městské muzeum Nové Město nad Metují

Josef Vyleťal 
APOKALYPSA

23.  července–13. září 2015
Městská galerie Zázvorka, Na Zadomí 2010, Nové Město nad Metují 
Otevřeno úterý–neděle 9.00–12.00 a 12.30–17.00 hodin, pondělí zavřeno, www.muzeum-nmnm.cz

Městské muzeum Nové Město nad Metují

Josef L. Šichan / 
19. listopadu 2015 – 23. ledna 2016

Městská galerie Zázvorka, Na Zadomí 1210, Nové Město nad Metují 
Otevřeno úterý – sobota 10.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00 hodin, neděle a pondělí zavřeno     

www.muzeum-nmnm.cz

ŽIVOT  
A DÍLO

JOSEF 
VYLEŤAL 
23. července / 
13. září

JOSEF 
THÉR 
23. července / 
13. září

JAROMÍR E. 
BRABENEC 
17. září / 
14. listopadu

JOSEF L. 
ŠICHAN 
19. listopadu / 
23. ledna 

Fotografie: Jiří Švanda, Jiří Hladík Připravil a graficky zpracoval: Petr Suchánek 
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Představujeme žáky prvních tříd
                                     ze škol v Novém Městě nad Metují     

Foto: redakce

říd

Základní škola Krčín - 1. třída, počet žáčků 28, třídní učitelka Mgr. Ivana Nováková.


