Zpráva o činnosti městyse za rok 2016
Vodní hospodářství
Provozovatel vodovodního a kanalizačního řadu VAK Náchod v průběhu roku provedl
výměnu vodovodního řadu v části ulice Bukovecká. Bylo řešeno také odstranění několika
menších poruch v různých částech městyse. Ze strany VAKu byla provedena výměna oplocení
vodojemu v Náchodské ulici a vydláždění okolí AT stanice v ulici Sokolské.
Ze strany městyse byla prováděna běžná údržba čistírny odpadních vod a opravy
silničních vpustí v našem majetku a byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace na
postupnou intenzifikaci čistících zařízení ve vlastnictví městyse, jedná se o objekty základní
školy, hasičárny, pošty a bytového domu č. p. 59.
Jako dodavatel díla „Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů Na Farách, Nový
Hrádek – II. a III. etapa“ byla ve výběrovém řízení vybrána firma ŠPELDA s.r.o. z České
Skalice. Zastupitelstvem bylo v únoru 2017 schváleno uzavření Smlouvy o převzetí investorství
mezi městysem Nový Hrádek a společností VAK Náchod, a.s., jejímž předmětem je bezúplatný
převod a převzetí investorství stavby „Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů Na Farách,
Nový Hrádek II. a III. etapa, SO 02 Kanalizace jednotná a SO 03 Vodovod“. K realizaci této akce
dojde v průběhu roku 2017.
Odpadové hospodářství
Na Novém Hrádku i nadále pokračujeme v pozitivním trendu třídění odpadů. Je zajištěn
separovaný sběr komunálního odpadu, který třídíme na jednotlivé komodity (železo, sklo čiré
a barevné, plasty, PET lahve, nápojové kartony, papír, textil, drobný elektroodpad a baterie).
Z tohoto důvodu se prostřednictvím firmy EKO-KOM vynaložené náklady vrací zpět do našeho
rozpočtu. Ve spolupráci se základní školou je i nadále organizována již tradiční soutěž ve sběru
a třídění odpadů. Svoz nebezpečného odpadu je pro občany zajišťován dvakrát ročně zdarma.
Náš městys v oblasti odpadového hospodářství dlouhodobě využívá služeb firmy Marius
Pedersen.
Spolupracujeme i s firmou KERSON z Dobrého, která pro nás ve své kompostárně
zajišťuje likvidaci biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Velkoobjemový
kontejner na tento odpad je v období od 1. 4. do 30. 11. umístěn v Klainově ulici, v prostoru

„Písník“. Likvidace těchto odpadů je pro občany zdarma s tím, že i nadále je upřednostňováno
domácí kompostování a mulčování.
V roce 2016 byl v prostoru za úřadem městyse umístěn další kontejner na drobný
elektroodpad. Bylo také zakoupeno několik dalších kontejnerů na plasty, jejichž objem stále
narůstá.
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly,
oddělení dozoru Hradec Králové byla vydána novelizovaná Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nový Hrádek.
Občas se v našem okolí objeví i náznaky černých skládek, které jsou však v prvopočátku
odstraňovány.
Místní komunikace
V průběhu roku byly průběžně prováděny drobné opravy některých, zejména štěrkových,
místních komunikací. Došlo i k vyřezání keřů a náletů podél cest k Izidoru a na Šibeník.
Zimní údržbu komunikací prováděl na základě smlouvy pan Linhart z Bohdašína.
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
a některých místních komunikací byla zajišťována pracovníky městyse za využití nově
zakoupené techniky.
Byla zpracována příslušná dokumentace na doplnění svislého dopravního značení, které
se týká zejména ulic Sokolská, U Stadionu, Antonína Kopeckého, kde by měla vzniknout zóna
s dopravním omezením – přednost zprava, pozor děti, maximální povolená rychlost 30 km/hod.
Instalace značek bude realizována firmou Dopravní značení Náchod na jaře 2017.
Stále pokračují jednání ohledně zajištění přístupu k nemovitostem v místní části Končiny.
Věc, která se bez výsledku vleče několik let, v současné době řeší Okresní soud Náchod.
Pozemky, katastr obce, územní plán
Bylo realizováno několik drobných nákupů, prodejů a směn pozemků. V lokalitě
Na Farách se v průběhu roku podařilo prodat šest stavebních parcel (do konce roku 2016 bylo
prodáno 16 z 20 nabízených parcel). V rámci uzavřené Nevýhradní dohody o zprostředkování

a poskytování služeb s firmou M + M reality holding a.s., Praha byla v roce 2016 prodána jedna
parcela a nadále platí, že je díky této dohodě dosaženo větší informovanosti o nabízených
parcelách.
V průběhu roku ve spolupráci s Odborem výstavby a územního plánování Náchod
a firmou SURPMO, a.s., Hradec Králové pokračovaly práce na pořízení nového Územního plánu
Nový Hrádek.
Obchod a služby
V obchodě a službách nedošlo k podstatným změnám. Byla provedena výměna vstupních
dveří a výloh u prodejny, kterou má v pronájmu paní Vlasta Ježková. V ordinaci lékaře
MUDr. Soukupa došlo k výměně akumulačních kamen. Potěšující je, že v roce 2016 proběhla
i prvotní jednání o možnosti obnovení stomatologické ordinace.
Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů
Hasiči mimo svých základních úkolů pomáhají při různých akcích v rámci městyse. Stále
větší oblibě se těší nejen podzimní drakiáda, ale i mikulášská nadílka. Družstva mužů, žen
i mládeže se úspěšně účastní soutěží v hasičském sportu. V průběhu roku SDH, mimo průběžné
údržby hasičského hřiště, pokračoval i ve výstavbě skladu cvičebního materiálu. Společně
s městysem se hasiči podíleli i na zkompletování pivních setů, které budou sloužit při různých
akcích pořádaných v obci.
Při zásazích se osvědčuje automobilová stříkačka, která byla pořízena v roce 2011.
Finanční spoluúčast obce činila 1,5 milionu Kč a v roce 2016 byla uhrazena poslední splátka.
V roce 2016 byly v rámci Integrovaného regionálního operačního programu úspěšně
podány dvě žádosti o dotace. Jedná se o projekt přístavby hasičské zbrojnice a o projekt pořízení
dopravního automobilu pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel. K vlastní realizaci
těchto projektů by mělo dojít v letech 2017 a 2018.
Od státního podniku Lesy ČR získala naše jednotka finanční podporu ve výši 20 000,- Kč,
za tyto prostředky byly zakoupeny dvě zásahové přilby.
Na základě uzavřené smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární
ochrany pokračovala i úspěšná spolupráce s obcí Sněžné.

Tělovýchova a sport
Sokolovna slouží nejenom sportovcům, ale i široké veřejnosti: Jsou zde pořádány plesy,
zábavy i další kulturní vystoupení. Prostory v rámci tělesné výchovy využívá též základní škola.
V průběhu roku 2016 byla Sokolu z obecního rozpočtu poskytnuta dotace ve výši 300.000,- Kč,
která byla použita ke krytí závazků vzniklých při stavebních úpravách sokolovny.
Pochodu Hrádouská vařečka a podzimního přespolního běhu se účastní stále více a více
návštěvníků. Škoda, že se v roce 2016 z důvodu nedostatku sněhu nepodařilo uspořádat tradiční
lyžařské závody.
Veřejné hřiště u základní školy je průběžně udržováno a pravidelně prochází potřebnými
revizemi. Probíhá příprava projektové dokumentace na vybudování dětského hřiště u mateřské
školy, které by sloužilo i široké veřejnosti.
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. 2016 školu navštěvovalo 154 žáků nejen
z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.
Základní škola se aktivně zapojuje do různých projektů. Prostory učeben jsou postupně
dovybavovány a modernizovány. Ke konci roku 2016 se započalo s přípravou rozsáhlého projetu
„Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek“. Předmětem tohoto
projektu jsou drobné stavební úpravy realizované ve stávající budově Základní školy Nový
Hrádek a především pořízení vybavení 4 odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Konkrétně se bude jednat
o následující klíčové kompetence:
-

přírodní vědy (učebna fyziky a chemie);

-

technické a řemeslné obory (učebna dílen a učebna tzv. cvičné kuchyňky);

-

práce s digitálními technologiemi.
Mateřská škola je dvojtřídní, má k dispozici tři herny, z nichž jedna slouží jako ložnice

a s přidáním několika přenosných prvků také jako tělocvična. Součástí MŠ je školní jídelna.
Postupně je modernizováno vybavení mateřské školy včetně didaktických pomůcek. Současná

kapacita MŠ je 40 dětí a v souvislosti s demografickým vývojem Nového Hrádku je téměř jisté,
že do budoucna bude nedostačující. Z tohoto důvodu v roce 2016 začaly přípravné práce - firmě
PROJECTICON z Nového Hrádku byla zadána zakázka na zpracování projektové dokumentace
a firmě Východočeská rozvojová z Nového Města nad Metují byla zadána zakázka na
vypracování žádosti o dotaci a administraci projektu. Firmě Kateřina Sinkoviczová, DiS.,
zahradní a krajinná tvorba, Lanžov – Lhotka bylo zadáno zpracování prováděcí dokumentace na
úpravu zahrady MŠ.
Spolupráce školy, školky a městyse je stále na vysoké úrovni.
Kultura
Do pestrého kulturního života se na Novém Hrádku zapojují všechny spolky a organizace.
Pro účely kulturního vyžití slouží nejen sokolovna, kino, knihovna, základní a mateřská škola, ale
i prostor hasičského cvičiště s vybudovaným zázemím. Pravidelně jsou pořádány různé výstavy,
přednášky, koncerty, divadelní a jiná kulturní představení. V kostele sv. Petra a Pavla se mimo
koncertů místních sborů pořádají vystoupení předních varhanních mistrů, včetně koncertů
v rámci tradičního Orlicko-kladského varhanního festivalu.
30. dubna městys společně s Farním úřadem a Sborem dobrovolných hasičů pod záštitou
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje poprvé v rámci zahájení motorkářské
sezony uspořádal akci I. NOVÝ MOTO HRÁDEK. Součástí této akce, které se zúčastnilo více
než 230 motorek, byla i mše sv. ve farním kostele sv. Petra a Pavla a následné požehnání
motorkářům a jejich strojům na místním náměstí.
Kino je využíváno nejen k promítání filmů, ale i k různým besedám či divadelním
představením. Promítání je zejména v zimních měsících vzhledem k vysokým nákladům na
vytápění omezeno. V roce 2016 bylo kino provozováno v tomto rozsahu: květen – červen 2 filmy
za měsíc, červenec – srpen každý týden 1 film, září a říjen 2 filmy za měsíc, zbylé měsíce 1 film
za měsíc s tím, že v ojedinělých případech byla frekvence promítání na základě dohody
vedoucího kina s vedením městyse navýšena. Promítacím dnem byl pátek.
V průběhu roku se nově uskutečnila akce Podzimní setkání seniorů. Svojí úspěšností se
přiřadila k akcím Noc kostelů a Noc sokoloven, které se již opakovaně těší zájmu občanů.
Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“, které z příspěvků již více než
20 let sestavují Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková. Provozovány jsou i internetové

stránky, které spravuje webmaster pan Ing. Milan Holinka. Vedení obecní kroniky v písemné
a elektronické podobě dlouhodobě zajišťovala paní Anna Marková, která v průběhu roku 2016
štafetu předala paní Jarmile Drašnarové. Obrazovou kroniku vede paní Ludmila Ježková.
Všechny formy kronik, zpravodaj i internetové stránky jsou na velmi vysoké úrovni.
Na rok 2017 byl vydán stolní týdenní kalendář se současnými fotografiemi Nového
Hrádku a jeho okolí.
Technická infrastruktura
Městys je přiměřeně technicky vybaven jak v dodávce elektrické energie, vody, telefonní
sítě a přístupu k internetu.
Na základě našich připomínek ohledně stavu vrchního vedení nízkého napětí v Bukovecké
ulici ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2016 realizovala projekt na zemní kabelové vedení v této
lokalitě.
Zároveň městys ve spolupráci s firmou ELEKTRO COMP Česká Skalice v listopadu
2016 ukončil práce na realizaci projektu „Rekonstrukce VO ul. Bukovecká a okolí, Nový
Hrádek“. Byla provedena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Bukovecká,
Mikulášův kopec a části ulice Klainova. Realizací projektu došlo k osazení 19 kusů stožárů
veřejného osvětlení, včetně nových úsporných svítidel. Stávající nadzemní vedení bylo nahrazeno
kabelovým vedením uloženým v zemi.
Celkové náklady akce činily 1 015 351,- Kč (dotace Královéhradeckého kraje byla
491 531,- Kč a vlastní podíl městyse Nový Hrádek 523 820,- Kč).
Na Šibeníku u plánované rozhledny byla firmou Energomontáže Votroubek z Rychnova
nad Kněžnou postavena Transformační stanice TSB 35/0,4Kv – do 400kVA.
Správa budov a věci bytové
Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. V průběhu roku byla prováděna běžná
údržba a drobné opravy. V jednom bytě došlo ke změně nájemníků.
Nadále bylo pokračováno v opravách budovy č. p. 66 v Hradní ulici. Byla vyměněna okna
v garáži a skladu, na těchto objektech byla rovněž opravena střecha.
Na jedné straně budovy úřadu městyse ve směru do náměstí byla firmou Stanislav

Čvančara z Úpice provedena výměna oken, dveří a výloh. Důvodem výměny byl velmi špatný
stav předmětných prvků (velké tepelné ztráty, zatékání vody).
Pohřebnictví
Městys zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence na místním hřbitově. Mimo to je
zajišťována jeho údržba a oprava. Podle vypracovaného projektu se i v roce 2016 pokračovalo
v revitalizaci hřbitova. Kompletně byla vyměněna vodovodní přípojka, včetně vybudování
trativodu pro její vypouštění. Podél hlavní cesty byly nově osazeny stylové litinové sloupy
s lampami veřejného osvětlení. Stejné nástěnné lampy byly umístěny na budovu smuteční síně.
Na podzim byla firmou ŠPELDA s.r.o., PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB, Říkov
provedena další etapa opravy chodníku v okolí kostela a smuteční síně. V tomto prostoru byly
umístěny čtyři nové lavičky. Zároveň na dvou místech hřbitova byly umístěny nádoby na tříděný
odpad.
Další práce na úpravách hřbitova budou v závislosti na získání finančních prostředků
probíhat i v následujících letech.
Veřejná prostranství a zeleň
Pravidelná údržba parků, okolí cest, hřbitova a dalších veřejných prostranství je z velké
části zajišťována ve spolupráci s Úřadem práce v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který
je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tímto způsobem náš městys šetří nemalé
finanční prostředky a velice důležitý je i aspekt sociálního začlenění těchto pracovníků.
Došlo i k dlouhodobě plánovanému nákupu drobné komunální techniky - malotraktoru
YUKON W 5064 včetně příslušenství (návěs 1,5 t, šípová radlice, zametací kartáč, rozmetadlo na
zimní posyp komunikací). Od 1. 5. 2016 byl na pracovní místo – pracovník údržby a správy
majetku městyse přijat pan Bohumír Petr. Nahradil tak pana Dalibora Možného, který na vlastní
žádost pracovní poměr ukončil 31. 3. 2016.
V jarních měsících byl na Šibeníku pokácen velký javor, tzv. "Javůrek". Rostl po dlouhá
léta a stal se i místem různých setkání a příjemného odpočinku. Bohužel jeho velice špatný
zdravotní stav - napadení infekcí kmene i kosterního větvení a velké prosychání nedávalo žádnou
naději na jeho záchranu. Hrozilo riziko jeho rozlomení. Havarijní stav byl potvrzen i znaleckým

posudkem, který provedl Ing. Kolařík, Ph.D. Na stejném místě byl na podzim vysazen javor
nový, stejně tak bude na místo vrácena i lavička, která byla z důvodu kácení dočasně odstraněna.
V jarních měsících se uskutečnilo slavností požehnání Ukřižování Izidor, které bylo
obnoveno za pomoci dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Na podzim byla podána další
žádost o dotaci na obnovu 2 drobných sakrálních památek ve vlastnictví městyse (ukřižování u
Andršovy hospody a nad rekreačním zařízením Astra).
Na podzim se na Dlouhém konal slavnostní obřad svěcení božích muk, které vlastním
nákladem postavil majitel domu pan Ing. Miloš Tichý (majitel domu Dlouhé č.p. 7), sochu Panny
Marie vyřezal pan František Hnízdil z Červeného Kostelce.
To, že městys Nový Hrádek dlouhodobě dobře pečuje o válečné hroby a pietní místa,
která se nacházejí v jeho katastru, dokládá i ocenění pamětní plaketou Péče o válečné hroby,
kterou nám 1. července v průběhu slavnostního odhalení pomníku jezdecké srážky u Střezetic
v rámci vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové a války 1866, předal zástupce
Ministerstva obrany ČR.
V průběhu roku i nadále probíhaly přípravy projektu „Rozhledna na Šibeníku“. Projekt
Česko-polská hřebenovka, jehož součástí byla i plánovaná revitalizace bývalé VTE na rozhlednu,
byl Ministerstvem pro místní rozvoj kvůli administrativní chybě jednoho z účastníků ze seznamu
žadatelů o podporu vyloučen. Projekt se bude o dotaci ucházet opět v roce 2017.
Zadluženost městyse
K 31. 12. 2016 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 2 230,- Kč (což je
v porovnání s předchozím rokem o 907,- Kč méně). 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. 2016 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 1 810 651,34 Kč.

V průběhu roku 2016 byly plně splaceny dva úvěry na financování výstavby infrastruktury
v lokalitě „Na Farách“. Původní výše těchto úvěrů činila celkem 3028 tis. Kč.

Zastupitelstvo a správa městyse
Po celý rok 2016 pracovalo zastupitelstvo městyse v následujícím složení:
Bc. Zdeněk Drašnar – starosta
Ing. Pavel Sobotka – místostarosta
David Bek – člen výboru pro společenské záležitosti
Mgr. Marcela Havrdová – člen výboru pro společenské záležitosti
Ing. Jiří Hlaváček – předseda kontrolního výboru
Ing. Jeronym Holý – člen finančního výboru
Mgr. Alena Lokvencová – předseda výboru pro společenské záležitosti
Ing. Vratislav Mareš – člen kontrolního výboru
Václav Suchánek – člen výboru pro společenské záležitosti
Ing. Radek Světlík – předseda finančního výboru
Ing. Miloš Vondřejc – člen kontrolního výboru
V červnu byl schválen Strategický plán rozvoje městyse Nový Hrádek na období 2016 –
2021, tento důležitý dokument pro nás zpracovala firma Východočeská rozvojová s.r.o. z Nového
města nad Metují a vznikl na základě podrobné analýzy městyse a rozsáhlého dotazníkového
šetření. Strategický plán je základem pro další efektivní rozvoj našeho městyse, tak aby
odpovídal představám a potřebám jeho obyvatel a subjektů.
V průběhu roku 2016, ve spolupráci s Ing. Antonínem Hanzlíkem z České Skalice, začaly
práce na novém vypracování Povodňového plánu městyse.
Po provedeném auditu pojistných smluv bylo s Českou pojišťovnou uzavřeno nové
komplexní pojištění městyse.
Městys se po pěti letech opět přihlásil do soutěže Vesnice roku 2016. Pro nás je velice
potěšitelné, že Nový Hrádek získal Cenu hejtmana za originální prezentaci obce. Toto ocenění
bylo spojeno i s finanční odměnou 25 000,- Kč, která byla rovným dílem rozdělena mezi všechny
zainteresované subjekty (Sokol, SDH, MŠ, ZŠ, Farnost).
Náš městys je členem Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory, Dobrovolného
svazku obcí Novoměstsko, Svazu měst a obcí ČR, Místní akční skupiny Pohoda venkova

a Sdružení místních samospráv ČR. Stále platí, že členství v těchto organizacích je pro náš
městys velice přínosné, zejména v tom, že se nám společně lépe daří prosazovat zájmy malých
obcí a propagovat pozitiva života na venkově. Náš městys se snaží v těchto institucích aktivně
pracovat, v říjnu 2016 se v našem kině uskutečnilo krajské shromáždění Sdružení místních
samospráv, kde byly mimo jiné prodiskutovávány otázky týkající se fungování obcí a měst na
krajské i celostátní úrovni. Starosta městyse je místopředsedou Dobrovolného svazku obcí
Region Orlické hory a členem Kontrolní a monitorovací komise MAS Pohoda venkova.
K 31. 12. 2016 byl počet obyvatel v naší obci 812, včetně trvale žijících cizinců tento
počet činil 833. Přistěhovalo se 15 osob, odstěhovalo se 12 osob, narodilo se 11 dětí, zemřeli
3 občané. Pozitivní trend nárůstu obyvatel pokračuje, oproti roku 2003 přibylo celkem
136 obyvatel. Dalším pozitivem je, že podle údajů ČSÚ jsme k 1. 1. 2016 s průměrným věkem
38,8 let nejmladší obcí v celém okrese Náchod.

