Zpráva o činnosti městyse za rok 2012

Vodní hospodářství
V průběhu roku došlo k dokončení a kolaudaci automatické tlakové stanice (AT stanice)
pitné a užitkové vody v lokalitě Na Farách, která zajistí ve výstupním vodovodním řadu zvýšení
tlaku na požadovanou hodnotu. Následně bude tato AT stanice prodána firmě VAK Náchod za
částku, která se rovnala vynaloženým nákladům. Zároveň byla v této oblasti vybudována opěrná
zeď a požární podzemní nádrž.
Ve spolupráci s VAK Náchod bylo řešeno odstranění několika poruch. Jednalo se
o opravy vodovodního řadu pod komunikací u kina a v prostoru náměstí. Pokračovalo se
v opravách propadlých silničních vpustí a šachtových uzávěrů. Bylo zřízeno několik přípojek
k nově postaveným rodinným domům (ulice Hradní, A. Kopeckého, Na Farách). Firma VAK
Náchod zahájila přípravy na umístění nové stoky jednotné kanalizace v ulicích Náchodská
a Rokolská (samotná akce se uskuteční v roce 2013).
V souvislosti s případnou těžbou břidlicového plynu v naší oblasti se ZM Nový Hrádek
připojilo ke společné výzvě obcí a vyjádřilo zásadní nesouhlas se stanovením průzkumného
území „Trutnovsko“ a prováděním průzkumných geologických prací, které zahrnuje též mimo
jiné chráněnou oblast přirozené akumulace vod Polická křídová pánev a mnoho dalších
významných zdrojů pitné vody.
Odpadové hospodářství
V roce 2012 jsme se v soutěži "Čistá obec" umístili na 5. místě v Královéhradeckém kraji.
Tato skutečnost potvrzuje, že třídění odpadů v Novém Hrádku je na vysoké úrovni. Nemalou
zásluhu na tom mají děti ze základní školy. Třídíme železo, sklo bílé a barevné, plasty, PET
lahve, nápojové kartony a papír, na úřadu městyse lze do kontejneru uložit drobný elektroodpad a
baterie. Nově byly upraveny dva kontejnery na bílé sklo. Speciální kontejnery na papír nemáme,
protože za jejich vyprázdnění by obec musela platit a za surovinu by neměla žádný příjem. Proto
od nás vytříděný papír odebírá firma, která za surovinu zaplatí a odveze ji zdarma. Takto získané
prostředky jsou použity na nákup učebních nebo školních potřeb pro žáky ZŠ. Svoz

nebezpečného odpadu, který je pro občany zdarma, zajišťujeme dvakrát ročně. Náš městys v této
oblasti dlouhodobě využívá služeb firmy Marius Pedersen.
Potěšující je, že v loňském roce byl v okolí Nového Hrádku zaznamenán pouze malý
počet černých skládek, které byly ihned likvidovány.

Místní komunikace

Největší akcí bylo položení živičného povrchu v lokalitě Na Farách, kde byl z důvodu
vznikající obytné zóny vybudován retardér. Práce byly financovány z prostředků získaných
z POV za vítězství v soutěži Vesnice roku 2011.
Po majetkoprávním narovnání byla provedena oprava části místní komunikace v ulici
Klainova. Zároveň došlo ke svedení dešťových vod z garáží do kanalizace a k položení
asfaltového recyklátu.
Z důvodu havarijního stavu některých místních komunikací (jedná se většinou o polní
cesty) byly uskutečněny nejnutnější opravy těchto cest:
1. od bývalé školy na Dlouhém na Šibeník
2. od rekreačního zařízení Astra k bývalé slepičárně
3. u Izidora
4. část ulice A. Kopeckého – odbočka k Šinkorovým
5. drobné opravy výtluků v různých částech obce
V únoru 2012 proběhla na úřadu městyse koordinační schůzka za účelem opravy komunikace od
Rokolského mostu na Nový Hrádek. Samotná oprava, kterou zajistí Správa a údržba silnic
Královéhradeckého kraje, byla předběžně rozdělena do dvou částí:
1. část: úsek Kaden – konec obce Nový Hrádek ve směru na Náchod (uskuteční se v roce
2013),
2. část: úsek Rokolský most – Kaden

Zimní údržbu komunikací v sezoně 2011/2012 prováděli na základě smluv pan Jelen
a pan Štěpán, přičemž převážnou část komunikací vyhrnoval pan Jelen. Na sezonu 2012/2013
ZM Nový Hrádek schválilo uzavření smlouvy s panem Linhartem z Bohdašína a s panem
Štěpánem. Na údržbu komunikace kolem náměstí byla sjednána smlouva se Správou a údržbou

silnic Královéhradeckého kraje, která zajistila nejen vyhrnutí, ale i chemický posyp. Údržba
chodníků byla zajišťována pracovníky městyse, nově byl na posyp použit drobný štěrk.
ZM Nový Hrádek schválilo pasport komunikací, zimní údržby a dopravního značení pro
městys Nový Hrádek, vypracovaný firmou SOMARO CZ, s.r.o. Pasporty byly vypracovány i pro
další obce v rámci DSO Region Orlické hory, čímž bylo dosaženo příznivější ceny.
V rámci MAS POHODA venkova byla podána úspěšná žádost na realizaci projektu
„Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé“ nacházející se z části na pozemku p.p.č. 443/1
a z části na pozemku p.p.č. 427 v k.ú. Dlouhé. Oprava bude provedená v roce 2013.

Pozemky, katastr obce, územní plán

Byla schválena koupě nemovitostí – pozemků o výměře cca 3,5 ha včetně budovy bývalé
trafostanice a tubusu větrné elektrárny na Šibeníku od ČEZ Obnovitelné zdroje.
Byla realizována smlouva o bezúplatném převodu pozemku o výměře 57 m2 (u bývalé
provozovny Bohemia Trafo) z vlastnictví ČR.
V roce 2012 se nám bohužel nepodařilo prodat žádnou stavební parcelu v lokalitě
Na Farách.
V průběhu roku byla řešena žádost fy Kovap o změnu hranic katastrálního území
z k.ú. Bohdašín v Orlických horách na k.ú. Nový Hrádek. Tuto záležitost bude nutné dořešit
v roce 2013.
Nedokončená zůstává změna č. 4, územního plánu obce, která řeší změnu části území
lyžařského areálu Panská stráň – jedná se o změnu využití lesního pozemku na plochu
občanského vybavení.

Obchod a služby
V obchodě a službách nedošlo k podstatným změnám. Od poloviny roku 2012 fy Dr.
MAX ukončila provoz výdejny léků. Městys odkoupil její vybavení a zahájil jednání s majitelem
lékárny U černého orla v Novém Městě nad Metují. Provoz výdejny léků by měl být obnoven
v jarních měsících roku 2013.
V ordinaci lékaře MUDr. Soukupa byla provedena dlouhodobě plánovaná výměna dveří.
Obnovení stomatologické ordinace není reálné z důvodu vysokých finančních nákladů a

nedostatku zubních lékařů. Bude nutné řešit další využití těchto prostorů.
Sbor dobrovolných hasičů
Hasiči mimo svých základních úkolů pomáhají při různých akcích v rámci městyse.
V roce 2012 se výrazně zapojili do příprav a zajištění oslav výročí 650. let od první písemné
zmínky o obci. Družstva mužů, žen i mládeže se úspěšně účastní soutěží v hasičském sportu.
Při zásazích se osvědčuje nová automobilová stříkačka, která byla pořízena v roce 2011
v rámci projektu "Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace
jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích". Finanční spoluúčast obce činí
1,5 milionu Kč, přičemž splátky jsou rozloženy do pěti let. V roce 2012 byla uhrazena druhá
splátka a zbývá zaplatit 900 000,- Kč.
Městys s SDH Nový Hrádek uzavřel Smlouvu o právu provést stavbu skladu cvičebního
materiálu na hasičském hřišti, které je ve vlastnictví městyse. Další smlouvou došlo
k prodloužení doby nájmu tohoto pozemku do 31. 12. 2030.

Tělovýchova a sport
Nejvýznamnějšími akcemi, které pořádala tělocvičná jednota Sokol ve spolupráci
s městysem, byly jubilejní 30. ročník pochodu Hrádouská vařečka a Župní sokolský slet.
I přes částečné zhoršení podmínek pro sportování, které bylo způsobeno zahájením
rozsáhlé rekonstrukce sokolovny, činnost oddílů neustala. ZM Nový Hrádek schválilo bezplatné
užívání cvičebny v budově ZŠ Nový Hrádek pro oddíly T. J. Sokol. Ze strany ZM byla Sokolu
přislíbena pomoc při realizaci rekonstrukce sokolovny, jejíž úspěšné dokončení je i jednou
z hlavních priorit městyse.
Školství
Městys Nový Hrádek je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací – Základní školy
a Mateřské školy. Základní škola poskytuje úplné základní vzdělání, má devět samostatných
ročníků a dvě oddělení školní družiny. K 30. 6. 2012 školu navštěvovalo 145 žáků nejen
z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.
Mateřská škola je dvoutřídní se všeobecným výchovně vzdělávacím zaměřením pro
věkovou kategorii 3 až 6 let, její součástí je školní jídelna. V mateřské škole bylo zapsáno 40 dětí

a v současné době poptávka převyšuje nabídku.
V rámci zvýšení úspor na vytápění byl v roce 2012 zpracován projekt na výměnu oken
a zateplení fasády na přístavbě ZŠ a byla podána příslušná žádost o dotaci na Ministerstvo
životního prostředí.
Od 1. 8. 2012 bylo potvrzeno pokračování ředitele ZŠ a ředitelky MŠ ve funkcích.
K 31. 12. 2012 ředitel ZŠ Mgr. Josef Petera na vlastní žádost ukončil pracovní poměr,
zastupováním byla pověřena paní Marie Krbalová.
Kultura
Městys pravidelně ve spolupráci s místními spolky pořádá různé výstavy, přednášky,
divadelní a jiná kulturní představení. Pro tyto účely slouží především sokolovna, kino, knihovna,
základní a mateřská škola v neposlední řadě i prostor opraveného náměstí a hrad Frymburk, který
se díky novým majitelům opět probouzí k životu. Občané Nového Hrádku mají možnost trávit
svůj volný čas zapojením se do činnosti v některém z místních spolků. Knihovní fond naší obecní
knihovny je díky spolupráci s Městskou knihovnou v Náchodě na dobré úrovni. Je zde
i bezplatný přístup k internetu.
Provoz kina je vzhledem k vysokým nákladům na vytápění v zimních měsících omezen.
Programování kina v průběhu roku zajišťoval pan Milan Chára. Vystřídal tak paní Janu
Ptáčkovou, která z pracovních důvodů tuto činnost ukončila. Četnost promítání filmů byla
následující: duben – 2 x, květen – 2 x, červen – 2 x, září – 2 x a říjen – 2 x, červenec a srpen – za
období dvou měsíců celkem 6 x. Mimořádně se konala předpremiéra filmu Bastardi 3, beseda
s herečkou Květou Fialovou. Vhodným doplněním bylo promítání starých filmů, zajištěné
občanským sdružením Stříbro s patinou. Začátkem roku 2012 byla provedena oprava stropu.
O údržbu, dnes již pomalu historické promítací techniky, se stará pan Petr Řehák.
Městys čtvrtletně vydává pro občany zdarma zpravodaj „Frymburské ozvěny“. Na vysoké
úrovni jsou provozovány vlastní internetové stránky, nemalou zásluhu na tom má webmaster pan
Ing. Milan Holinka. V soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky obcí Královéhradeckého kraje
v roce 2012 se Nový Hrádek umístil na 3. místě. Díky sponzorskému daru byla zakoupena
webkamera a online teploměr s vlhkoměrem. Nově jsou sledována i data o rychlosti a směru
větru.
Vedení obecní kroniky v písemné i elektronické podobě pečlivě zajišťuje paní Anna

Marková. Obrazovou kroniku pak paní Ludmila Ježková. Všechny formy kronik jsou na vysoké
úrovni a pro příští generace věrně zachycují pestrost života našeho městečka.
V rámci propagace Nového Hrádku byla vydána turistická známka, turistická vizitka a
několik pohlednic.

V průběhu celého roku 2012 se velké množství kulturních aktivit konalo v rámci oslav
650 let od první písemné zmínky o Novém Hrádku, zde je jejich stručný výčet:

 vydání mapy s místními a pomístními jmény Nového Hrádku a okolí včetně označení míst
přímo v terénu,
 beseda s badatelem PhDr. Jaroslavem Čápem z Okresního archivu Náchod o historii
Nového Hrádku
 19. května proběhly za velkého zájmu občanů hlavní oslavy. Na stěně kostela byla
posvěcena pamětní deska věnovaná kněžím. Po slavnostní mši se oslavy přesunuly na
náměstí, kde po pronesených projevech a vystoupení dětí, byly posvěceny opravené
památky. Odpoledne následoval průvod v dobových kostýmech od hradu Frymburk na
náměstí. Zde následovalo vystoupení šermířů, zábavný program pro děti, ukázka činnosti
hasičů a večer Hrádouská veselice. V průběhu oslav probíhala výstava kronik, fotografií,
promítání filmových ukázek z historie obce.
 1. července se uskutečnil sraz rodáků a všech bývalých i současných občanů Nového
Hrádku. Po poutní mši svaté následovalo přivítání v místním kině, kde byla pokřtěna a
představena kniha Nový Hrádek 650 let. Při této příležitosti bylo možné po celý den
navštívit a prohlédnout si: výstavu fotografií, kronik, pohlednic a filmové ukázky v kině,
hrad Frymburk, úřad městyse, ZŠ, MŠ, knihovnu, sokolovnu, hasičskou zbrojnici a kostel
sv. Petra a Pavla. Dále byly připraveny trhy lidových řemesel a pouťové atrakce na
náměstí, prodej upomínkových předmětů – kniha, pamětní mince, odznaky, pohledy.
 28. září 2012 – oslava svátku sv. Václava spojená se slavnostní mší, při které byly na
historické prapory (obecní, sokolský, hasičský) připevněny jubilejní stuhy. Následně byla
před kostelem zasazena pamětní lípa.
 V rámci oslav proběhly i další akce: pochod Hrádouská vařečka, Župní sokolský slet,
koncert skupiny Katapult, hasičské závody.

Organizátorům a všem, kteří se podíleli na přípravách a zajištění kulturního dění v Novém
Hrádku patří velké poděkování.
Významnou událostí nejen pro věřící, ale i pro ostatní obyvatele, bylo umístění ostatků
blahoslaveného Jana Pavla II. v místním kostele. V roce 2012 skončil svou dlouholetou
službu na Novém Hrádku pan farář Józef Czarny, kterého nahradil pan farář František
Hofman.
V předvánočním období se městys přihlásil do soutěže o nejhezčí vánoční strom měst
a obcí. Díky velké podpoře nejen místních občanů Nový Hrádek získal celkem 2236 hlasů
a v kategorii obcí obsadil první místo. Finanční odměna bude v souladu s pravidly využita na
nákup ekologických služeb nebo zboží.

Technická infrastruktura

Městys je přiměřeně technicky vybaven. Elektrická energie je dostupná všem obyvatelům
v hodnotách 230/400 V. Obec není plynofikována a v dohledné době se o plynofikaci neuvažuje.
Většina objektů v centrální obci je napojena na veřejný vodovod, do kterého je dodávána pitná
voda z oblasti Polické křídové pánve. Ostatní místní části Dlouhé, Rzy a Krahulčí jsou
zásobovány pitnou vodou z vlastních zdrojů.
Nový Hrádek má vybudovaný a v podstatě ucelený systém odvádění odpadních vod.
Čistící zařízení, jehož provoz zabezpečuje městys je pouze na jedné větvi, a to na Panské stráni.
Správcem vodovodní a kanalizační sítě jsou Vodovody a kanalizace Náchod a.s. Místní telefonní
síť je kabelizována a digitalizována. Připojení k internetu v obci je zajištěno soukromými
firmami. Veřejné osvětlení městyse je v některých částech zastaralé a postupně je
rekonstruováno. V loňském roce došlo za využití dotace z Programu obnovy venkova k opravě
veřejného osvětlení v ulicích K Javůrku a pod Šibeníkem. V ulici Klainova bylo instalováno
fotovoltaické svítidlo (dar Ing. Petra Hlaváčka). Nový světelný bod byl instalován na propojce
mezi ulicí Klainovou a ulicí Pod Vodojemem.

Správa budov a věci bytové
Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. Z toho 22 bytů bylo postaveno v letech

1996 – 2002. V loňském roce byla provedena oprava bytu č. 12 v budově č.p. 59 v ulici
Náchodské. V tomto domě byla provedena i výměna sklepních oken.
U obecního bytu Náchodská č.p. 288 byly vyměněny vchodové dveře. Byla provedena
oprava a nátěr omítky na budově úřadu městyse.
Ve vybraných obecních bytech došlo z důvodu dorovnání nájemného v místě obvyklém
k úpravě nájemného.

Pohřebnictví
V rámci této oblasti městys zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence na místním
hřbitově. Mimo kontroly a organizace provozu pohřebiště je zajišťována jeho údržba a oprava.
Sem spadá především úklid a sečení celého hřbitova. V loňském roce byla podána žádost
o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova KHK pro rok 2013 na opravu další části
hřbitovní zdi.

Veřejná prostranství a zeleň
Na ministerstvo obrany byla podána žádost o státní dotaci na rekonstrukci Pomníku
padlých na Rzech.
V oblasti péče o zeleň se díky pomoci spoluobčanů a za využití pracovníků z Úřadu práce
pokračovalo v úpravách parkových ploch pod školou a u kina. Bylo zabezpečováno pravidelné
sečení parků, okolí cest, hřbitova a dalších veřejných prostranství. Na několika místech byly
umístěny nové odpadkové koše.
Velkou akcí bylo odborné ošetření a prořezání stromů v prostoru náměstí, které provedla
odborná firma. V rámci revitalizace veřejné zeleně byly ze zdravotních nebo bezpečnostních
důvodů pokáceny topoly u hasičského hřiště, kaštan u autobusové čekárny na náměstí a 2 jasany
na hřbitově.
Zadluženost městyse
K 31. 12. 2012 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 5.784,- Kč. Přičemž
struktura dluhové služby je následující:
Úvěrové smlouvy uzavřené s Komerční bankou a.s.

Smlouvu o hypotečním úvěru ze dne 29. 12. 2000 na úvěr ve výši 4 800 000,-- Kč na výstavbu 18

bytových jednotek na Roubalově kopci.
Ke dni 31. 12. 2012 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 2 954 937,54 Kč.

Smlouvu o revolvingovém úvěru ze dne 4. 9. 2009 na částku 3 500 000,-- Kč na předfinancování
akce „Revitalizace centra Městyse Nový Hrádek“, která byla spolufinancována z fondu EU.
Ke dni 31. 12. 2012 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 0 Kč.

Smlouva o úvěru ze dne 4. 9. 2009 na částku 2 000 000,-- Kč byla sepsána na municipální úvěr se
splatností do 20. 11. 2015 a finanční prostředky byly využity na výdaje spojené s výstavbou
infrastruktury v lokalitě „Na Farách“. K 31. 12. 2011 byla vyčerpána částka ve výši
1 876 070, 00 Kč.
Ke dni 31. 12. 2012 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 1 468 070,- Kč.

Mimo to vůči Fondu rozvoje bydlení má městys závazek ve výši 152 144,77 Kč, tyto prostředky
byly použity na rekonstrukci obecních bytů a domů ve vlastnictví občanů Nového Hrádku.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro občany Nového Hrádku tvoří 40 971,94 Kč.

Největší část příjmů městyse tvoří dotace a příjmy daňové, které jsou v poslední době
negativně ovlivňovány vývojem české ekonomiky. Proto je nutné využívání dotací z veřejných
prostředků a hledáni možností úsporných opatření.

Zastupitelstvo a správa městyse

K 31. 12. 2012 pracovalo zastupitelstvo městyse v tomto složení:
Bc. Zdeněk Drašnar – starosta
Vladimír Říha – místostarosta
Bc. Pavel Bachura – člen kontrolního výboru
David Bek – člen výboru pro společenské záležitosti
Mgr. Marcela Havrdová – člen finančního výboru
Ing. Jeronym Holý

Imrich Chrenko – člen kontrolního výboru
Mgr. Alena Lokvencová – předseda výboru pro společenské záležitosti
Václav Suchánek – člen výboru pro společenské záležitosti
Ing. Pavel Sobotka – předseda kontrolního výboru
Ing. Radek Světlík – předseda finančního výboru

ZM Nový Hrádek v souladu se zákonem o obcích určilo, že pro výkon funkce starosty
městyse je od 1. 7. 2012 člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Funkce místostarosty je
od 1. 7. 2012 vykonávána neuvolněným členem zastupitelstva.
Zásluhou společného postupu v rámci DSO Region Novoměstsko, které se týkalo
sdružené dodávky elektrické energie, byly ušetřeny nemalé finanční prostředky. Také odběr
zákonů v elektronické verzi (ASPI)v rámci DSO region Orlické hory byl pro městys výhodný.

K 31. 12. 2012 byl počet obyvatel v naší obci 779, včetně trvale žijících cizinců tento
počet činil 791. Přistěhovalo se 20 osob, odstěhovalo se 9 osob, narodily se 4 děti, zemřelo 7
občanů. Je potěšující, že vývoj počtu obyvatel na Novém Hrádku má dlouhodobě vzrůstající
tendenci.

