Zpráva o činnosti městyse za rok 2018
Vodní hospodářství
I přes velice suché letní období bylo zásobení pitnou vodou v městysi bezproblémové.
Důvodem je, že městys je prostřednictvím společnosti VAK Náchod, a.s. zásoben vodou
z Polické křídové pánve, která nejen svým složením splňuje požadavky vody kojenecké, a i v
nejsušších obdobích je její vydatnost prozatím stabilní.
Provozovatel vodovodu a kanalizace VAK Náchod v průběhu roku také uskutečnil
drobnější opravy vodovodního a kanalizačního řadu v různých částech městyse.
Ze strany městyse byla pozornost zaměřena na intenzifikaci čištění odpadních vod u
obecních objektů. U domu č.p. 300 (bytový dům a hasičská zbrojnice) byl ke stávajícímu
dvoukomorovému septiku osazen filtr a tím bylo dosaženo odpovídajícího čištění odpadních vod.
V průběhu roku pan Lukáš Branda ze Zábrodí vypracoval Projektovou dokumentaci na čištění
odpadních vod u obecního domu č.p. 59 a pošty č.p. 123. Na obě tyto akce byla Odborem
životního prostředí Městského úřadu Náchod vydána stavební povolení, vlastní realizace by měla
proběhnout v roce 2019.
Samozřejmostí bylo provádění běžné údržby a oprav čistírny odpadních vod i silničních
vpustí v našem majetku.
Odpadové hospodářství
Třídění odpadů je u nás stále na vysoké úrovni. V Novém Hrádku se do barevných
kontejnerů třídí papír, plasty, sklo bílé a barevné a textil, do pytlů se třídí PET láhve a nápojové
kartony. Kovy, bioodpad a objemný odpad se třídí do velkoobjemových kontejnerů. Sběr
nebezpečných odpadů probíhá 2x ročně. Zajištěn je i zpětný odběr baterií a elektroodpadu.
Odpady se třídí i na hřbitově. Stále platí, že díky celkovému nastavení systému a nadprůměrnému
příjmu od EKO-KOMu je Nový Hrádek schopen z příjmů za třídění pokrýt náklady na odpadové
hospodářství. Za odpady domácnosti neplatí paušál na hlavu, ale hradí skutečně vyvezený odpad.
Dlouhodobě se osvědčuje spolupráce se základní školou.

O tom, že Nový Hrádek jde v této oblasti správným směrem, svědčí i výsledky
dvanáctého ročníku soutěže obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů. O titul „Čistá obec
2017“ bojovaly všechny obce v kraji, které jsou zapojeny do systému zpětného odběru a využití
odpadů provozovaného společností EKO-KOM, a.s. V květnu 2018 náš městys v této soutěži
získal speciální cenu za nejvyšší výtěžnost sběru elektra v přepočtu na obyvatele prostřednictvím
červených kontejnerů.
Pro potřeby městyse byly zakoupeny dva 12 m dlouhé námořní kontejnery, které zatím
slouží k uskladnění vyřazeného nábytku ze školy a věcí z hasičské zbrojnice. Následně budou
využity k uskladnění tříděného odpadu.
Místní komunikace
V letním období na základě uzavřené smlouvy o dílo firma ŠPELDA s.r.o. z České
Skalice dokončila výstavbu dopravní infrastruktury v lokalitě pro výstavbu rodinných domů "Na
Farách". V rámci II. a III. etapy byly vybudovány podkladní vrstvy, osazeny obrubníky a byl
položen živičný povrch, zároveň byly provedeny terénní úpravy a instalováno odpovídající
dopravní značení. Tímto byla předmětná akce po téměř deseti letech dokončena a na podzim bylo
celé dílo Odborem dopravy Městského úřadu Náchod zkolaudováno. Po několika letech byla také
zkolaudována i místní komunikace v ulici Pod Vodojemem.
Firmou ŠPELDA s.r.o. z České Skalice byla provedena oprava části místní komunikace
v Bukovecké ulici, byly zde osazeny obrubníky a položen nový živičný povrch. V další opravě se
bude pokračovat v roce 2019.
Dle potřeby byly prováděny drobné opravy místních komunikací a chodníků. Podél
obecních cest také pravidelně probíhala údržba zeleně.
Údržba chodníků a některých místních komunikací byla zajišťována pracovníky městyse
za využití příslušné techniky. Na údržbu komunikace kolem náměstí byla sjednána smlouva
s Údržbou silnic Královéhradeckého kraje, která zajistila nejen vyhrnutí, ale i chemický posyp.
Zimní údržbu komunikací prováděl na základě smlouvy pan Jaroslav Linhart z Bohdašína.
V Novém Hrádku, Doly byla údržba zajišťována panem Václavem Grulichem ml. V kalamitních
případech s vyhrnováním sněhu pomohl pan Radim Štěpán.

V průběhu roku pokračovaly projekční práce a byla znovu podána žádost o dotaci na akci
„Cyklostezka Nový Hrádek – Taszów“. Zda byla žádost úspěšná, to zatím není známo.
Stále pokračují dlouholetá jednání ohledně zajištění přístupu k nemovitostem v části
Končiny. Věc opětovně řeší Odbor dopravy a silničního hospodářství Náchod.
Pozemky, katastr obce, územní plán
Po 22 letech bylo v ulici Hradní u domů č.p. 65 a 66 realizováno majetkoprávní
narovnání, které do budoucna zajistí bezproblémový přístup do spodní části hřbitova. Dále bylo
uskutečněno několik drobných nákupů, prodejů a směn pozemků.
V lokalitě Na Farách se v průběhu roku prodala poslední z původně nabízených
20 stavebních parcel. Několik dalších domů zde bylo zkolaudováno a na většině prodaných
pozemků výstavba probíhá.
Městys počátkem roku zakoupil pozemek s ruinou domu č.p. 228 na Mikulášově kopci.
V průběhu měsíce května byla tato ruina za nezištné pomoci místního Sboru dobrovolných hasičů
odstraněna a postupně dojde k dokončení terénních úprav tak, aby v tomto místě vznikla otočka.
SDH Nový Hrádek byl jako poděkování za tuto pomoc poskytnut dar ve výši 50 000,- Kč.
V Územním plánu, který nabyl účinnosti v roce 2017, nedošlo k žádným úpravám a ani
nebyla podána žádná žádost o jeho změnu.
Obchod a služby
Po složitých jednáních se bohužel nepodařilo zachovat provoz výdejny léků. Od letních
prázdnin 2017 nebyla téměř v provozu a její fungování bylo pro provozovatele, lékárnu
U černého orla Nové Město nad Metují, ztrátové. Z tohoto důvodu byly tyto prostory stavebně
upraveny a vzniklo tak důstojné zázemí pro zdravotní ordinace (čekárna a sklad praktického
lékaře a tzv. denní místnost pro ordinaci zubní).
V průběhu roku pokračovaly stavební práce na obnovení zubní ordinace v č.p. 123.
Stavební úpravy probíhaly po jednotlivých profesích a na podzim 2018 byla ordinace otevřena.
Jejím provozovatelem je pan MDDr. Martin Kyselý (firma Frydent s.r.o.), který rekonstruované
prostory na své náklady kompletně vybavil nejmodernějšími přístroji.
V místní části Dlouhé v průběhu roku ukončilo svoji činnost rekreační zařízení Astra.
Jeho majitel - firma UNISERVIS Hradec Králové, a.s. uvažuje o rekonstrukci celého areálu.

Ostatní služby zůstaly na stejné úrovni.
Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů
Hasiči mimo svých základních úkolů také pomáhají při různých příležitostech a zajišťují i
společenské akce v rámci městyse (pouťové opékání, drakiáda, mikulášská nadílka, Nový MOTO
Hrádek, Hasičský ples, pálení čarodějnic atd.).
Soutěží v hasičském sportu se úspěšně účastní družstva mužů, žen i mládeže. V průběhu
roku SDH, mimo průběžné údržby hasičského hřiště, dokončil a zkolaudoval sklad cvičebního
materiálu.
V roce 2018 byla v rámci Integrovaného regionálního operačního programu dokončena a
zkolaudována přístavba hasičské zbrojnice. Stavební práce v odpovídající kvalitě provedla firma
Kerson z Dobrého. Realizací tohoto projektu bylo zajištěno odpovídající garážování veškeré
požární techniky, kterou má naše Jednotka SDH k dispozici.
Koncem roku byla v rámci 10. výzvy MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS
II zpracována a podána žádost o dotaci na pořízení elektrických kalových čerpadel
a osvětlovacích souprav.
Na základě uzavřené smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární
ochrany pokračovala i úspěšná spolupráce s obcí Sněžné.
Tělovýchova a sport
Tělocvičná jednota Sokol má již tradičně v městysi největší podíl na zajištění sportovního
vyžití. Mimo sportovců sokolovna slouží i široké veřejnosti. Jsou zde pořádány plesy, zábavy i
další kulturní vystoupení. Prostory sokolovny v rámci tělesné výchovy využívá i základní škola.
O prázdninách byla sokolovna celý měsíc využita pro konání již druhého ročníku Příměstského
tábora, který organizuje naše MŠ.
V průběhu roku 2018 byla Sokolu z obecního rozpočtu poskytnuta dotace ve výši
665.650,- Kč, která byla použita ke krytí závazků vzniklých při stavebních úpravách sokolovny.
Před sokolovnou byly kolem herních prvků umístěny pryžové dopadové plochy. Prostor u
multifunkční plochy byl osazen lavičkami a kovovým schodištěm.

Byly dokončeny projekční práce a získáno stavební povolení na stavbu hřiště
víceúčelového a hřiště pro plážové sporty. Zároveň T.J. Sokol podal žádost o dotaci na
financování této akce, ale pravděpodobnost jejího získání je mizivá.
K tradičním akcím, které pořádá tělocvičná jednota Sokol ve spolupráci s městysem, patří
Dětský maškarní karneval, pochod Hrádouská vařečka a Podzimní přespolní běh. Je potěšitelné,
že tyto akce se těší stále větší oblibě. Například 36. ročníku pochodu se zúčastnilo rekordních
1064 lidí, z toho 306 dětí do 15 let. Bohužel lyžařské závody se v roce 2018 z důvodu nedostatku
sněhu nepodařilo uspořádat. Naopak se uskutečnil již 20. ročník přejezdu Orlických hor na
běžkách.
5. května se vydalo 10 poutníků na 33 km dlouhou pěší cestu do Vambeřic. Farnost se tak
společně s městysem rozhodly navázat na tradice našich předků a tuto pouť po dlouhých
desetiletích obnovily.
2. června se v našem městysi uskutečnil Přebor východočeské oblasti v orientačním běhu.
Startovalo 792 běžců různých věkových kategorií ze 42 klubů. Přebor organizoval Klub
orientačního běhu Dobruška.
16. června uspořádala tělocvičná jednota Sokol společně s městysem na hřišti před
sokolovnou Oblastní sokolský slet. V devíti skladbách vystoupilo celkem 347 cvičenců.
Ke sportovnímu vyžití slouží i veřejné hřiště u základní školy a hasičské cvičiště.
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. 2018 školu navštěvovalo 160 žáků nejen
z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí. Zároveň k tomuto datu bylo zapsáno 19 dětí v rámci
domácího vzdělávání.
Prostory učeben jsou postupně modernizovány a ZŠ se aktivně zapojuje do různých
projektů.
V prvním čtvrtletí jsme se dozvěděli, že všechny tři žádosti o dotace na modernizaci naší
základní školy byly úspěšné. Následně proběhlo zadávací řízení veřejné zakázky na Stavební
úpravy ZŠ Nový Hrádek: „Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí – ZŠ“ (fyzika,
chemie, dílny, cvičná kuchyňka), „Zajištění bezbariérovosti – výtah do ZŠ Nový Hrádek“ a

„Výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo v ZŠ Nový Hrádek“. Na základě výsledků tohoto řízení
byla uzavřena s firmou KERSON z Dobrého příslušná smlouva o dílo a v červnu byly zahájeny
stavební práce. Do konce roku 2018 se podařilo dokončit a zkolaudovat tepelné čerpadlo a výtah.
Odborné učebny včetně jejich vybavení a zajištění propojení počítačové sítě (konektivity) budou
dokončeny v roce 2019. Celkové náklady na všechny akce dosáhnou cca 16 mil. Kč.
Ve školské radě městys jako zřizovatele zastupovali David Bek, Mgr. Alena Lokvencová
a Ing. Radek Světlík.
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 je nedostatečná. Z tohoto důvodu byla Ing. Vondřejcem vypracována
projektová dokumentace na rozšíření kapacity MŠ. Zároveň byla v rámci 88. Výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu podána žádost o dotaci. Bohužel již za 7 vteřin
po začátku příjmu žádostí byla celková alokace vyčerpána a náš projekt zůstal hluboko pod
pomyslnou čarou.
V průběhu roku byla dokončena projektová dokumentace na vybudování dětského hřiště
u mateřské školy a úspěšně byly podány žádosti o dotace v rámci Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje a v rámci programu Ministerstva životního prostředí. Realizace se
uskuteční v roce 2019 a hřiště bude sloužit nejen MŠ, ale i široké veřejnosti.
Mateřská škola byla již druhým rokem nositelem projektu letního příměstského tábora,
který probíhal po dobu jednoho měsíce letních prázdnin v prostorách sokolovny a jejím okolí a je
financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Základní i mateřská škola jsou v rámci Místní akční skupiny Pohoda venkova zapojeny do
Místního akčního plánu vzdělávání, jehož cílem je všem dětem a žákům poskytnout kvalitní
zázemí, materiální i nehmotné.
Kultura
Pro účely kulturního vyžití slouží sokolovna, kino, kostel, knihovna, základní a mateřská
škola a prostor hasičského cvičiště s vybudovaným zázemím. Občané Nového Hrádku mají
možnost trávit svůj volný čas zapojením se do činnosti v některém z místních spolků. Městys

pravidelně ve spolupráci s místními spolky pořádá různé výstavy, přednášky, divadelní a jiná
kulturní představení. Nový Moto Hrádek, Pouťové opékání, Podzimní setkání seniorů, Drakiáda,
Mikulášská nadílka, Rozsvícení vánočního stromečku, Vánoční koncert, Vánoční troubení, ale i
další akce si vždy najdou velký počet návštěvníků.
V kostele sv. Petra a Pavla kromě mší pravidelně probíhají různé koncerty včetně
tradičního Orlicko-kladského varhanního festivalu. V letním období byl kostel opět zpřístupněn
zájemcům a skupinám, kteří si jej mohli prohlédnout při bezplatné komentované prohlídce
s průvodcem.
Kino je využíváno nejen k promítání filmů, ale i k různým besedám či divadelním
představením. V roce 2018 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. Za účasti režiséra Tomáše Magnuska a herce Jiřího Hromady
se v únoru v kině konala předpremiéra filmu Kluci z hor.
V neděli 28. října 2018 městys Nový Hrádek společně s Římskokatolickou farností sv.
Petra a Pavla, T.J. Sokol, Sborem dobrovolných hasičů, Mysliveckým spolkem Šibeník,
Mateřskou a Základní školou uspořádal slavnostní setkání u příležitosti výročí 100 let republiky.
Oslavy byly zahájeny mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla, kde následně z důvodu nepříznivého
počasí vystoupily se svým pásmem písniček děti z MŠ a ZŠ a starosta městyse přednesl krátký
proslov. Na závěr zcela zaplněným kostelem zazněla československá hymna. Následovalo
položení věnce u pomníku padlých, vysazení a posvěcení lípy v parku na náměstí, přesun k nově
vysazené třešňové aleji Na Farách, kde byl odhalen pomník. Slavnost byla zakončena v
sokolovně prohlídkou fotografické výstavy Spolku vojenské historie Borová. Všichni přítomní
uvítali občerstvení teplým nápojem a koláči.
Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“, který z příspěvků sestavují Ing.
Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková. Provozovány jsou i internetové stránky, které spravuje
webmaster pan Ing. Milan Holinka. V soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky obcí
Královéhradeckého kraje v roce 2018 se náš městys umístil na 2. místě.
Vedení obecní kroniky v písemné a elektronické podobě zajišťuje paní Jarmila
Drašnarová. Obrazovou kroniku vede paní Ludmila Ježková.

Na rok 2019 byl již tradičně vydán stolní týdenní kalendář se současnými fotografiemi
Nového Hrádku a jeho okolí. Byly též zakoupeny propisovací tužky se znakem našeho městyse.
Nové propagační materiály byly také vydány v rámci projektu Kačenčina pohádková říše.
Organizátorům a všem, kteří se podílejí na kulturním dění v obci, patří upřímné
poděkování.
Technická infrastruktura
Městys je dostatečně technicky vybaven jak v dodávce elektrické energie, vody, telefonní
sítě a přístupu k internetu. V průběhu roku ze strany poskytovatelů probíhala běžná údržba těchto
sítí. V lokalitě Na Farách byla nainstalována zbývající část nových světelných bodů. Práce
provedl pan Libor Přibyl, který se také po celý rok staral o bezproblémové fungování veřejného
osvětlení v městysi.
Správa budov a věci bytové
Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. V průběhu roku byla prováděna běžná
údržba a nutné opravy.
V č.p. 300 byla provedena kompletní rekonstrukce jednoho bytu a také zde probíhaly
přípravy na převod bytů do vlastnictví nájemníků a následný vznik společenství vlastníků.
Pohřebnictví
Městys zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence na místním hřbitově. Podle
vypracovaného projektu se i v roce 2018 pokračovalo v revitalizaci hřbitova. Pan Michal Španěl
z Olešnice v Orlických horách provedl opravu zborcené zídky a firma ŠPELDA s.r.o. vydláždila
žulovými kostkami další část cestiček.
Další realizace bude probíhat postupně v následujících letech v závislosti na získání
finančních prostředků.
Městys se darem 100 000,- Kč podílel na opravě střechy kostela a po schválení
v zastupitelstvu bylo přislíbeno poskytnutí finančního daru pro Římskokatolickou farnost
sv. Petra a Pavla ve výši maximálně 250.000,- Kč na dofinancování nákladů na opravu části
hřbitovní zdi, jako podíl k dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

Veřejná prostranství a zeleň
V oblasti péče o zeleň je dlouhodobě prostřednictvím pracovníků z Úřadu práce
zabezpečována pravidelná údržba veškerých veřejných prostranství. Tímto způsobem náš městys
nejenom šetří nemalé finanční prostředky, ale také těmto zaměstnancům dává příležitost začlenit
se do společnosti a zvýšit kvalitu jejich života. Nadále se doplňuje drobná komunální technika.
Odborným firmám je zadáváno ošetření stromů v majetku městyse.
V průběhu roku byla úspěšně vyhodnocena žádost o dotaci na projekt Česko-polská
hřebenovka, jehož součástí je i plánovaná revitalizace bývalé větrné elektrárny na rozhlednu.
Samotná realizace by měla proběhnout v následujících dvou letech.
V září byla otevřena Stezka skřítka Frymbulína – okruh Panský. Okruh dlouhý 6,5 km s 6
informačními panely s údaji v českém a polském jazyce při slavnostním otevření prošlo 107
účastníků.
Úspěšná byla také žádost o dotaci na uskutečnění projektu „Stezka skřítka Frymbulína,
okruh Hradní“, která byla podána v rámci Výzvy vyhlášené Místní akční skupinou POHODA
venkova, z.s. Výše dotace je 100%. Na základě hodnocení nabídek, byla tato zakázka zadána
firmě Hybaj s.r.o. z Nového Jičína. K realizaci dojde v průběhu roku 2019.
Zadluženost městyse
K 31. 12. 2018 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 11 005,- Kč (což
je v porovnání s předchozím rokem o 9 202,- Kč více).
Zásadní vliv na výši zadluženosti mělo přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. na
financování investičních akcí v letech 2018 a 2019. Jedná se o dlouhodobý úvěr ve výši 8 mil Kč
se splatností do 10 let a pevnou výší úrokové sazby 1,49% p.a. po celou dobu úvěru, zajištění
úvěru a cena za realizaci úvěru nebyla sjednána. Vzhledem k předpokladu vysokého růstu
úrokových sazeb bylo uzavření úvěrové smlouvy pro městys výhodné a pro příští roky tak bylo
zajištěno financování připravovaných projektů. Další vývoj na finančních trzích tento předpoklad
jednoznačně potvrdil.
Další úvěr, který městys splácí na základě smlouvy uzavřené s Komerční bankou a.s. je
Hypoteční úvěr ze dne 29. 12. 2000 ve výši 4 800 000,- Kč na výstavbu 18 bytových jednotek na
Roubalově kopci. Ke dni 31. 12. 2018 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 1 123 565,21 Kč.
Zastupitelstvo a správa městyse

Do 5. 10. 2018 pracovalo zastupitelstvo městyse v tomto 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

Od 6. 10. 2018 (po volbách) pracuje zastupitelstvo městyse v následujícím složení:
Bc. Zdeněk Drašnar – starosta
Ing. Pavel Sobotka – místostarosta
Mgr. Lenka Dudášková – člen finančního výboru
Ing. Milan Holinka – předseda kontrolního výboru
Ing. Jeronym Holý – člen finančního výboru
MUDr. Lucia Hrnčířová – člen kontrolního výboru
Mgr. Alena Lokvencová – předseda výboru pro společenské záležitosti
Václav Suchánek – člen výboru pro společenské záležitosti
Ing. Radek Světlík – předseda finančního výboru
Květoslava Špreňarová – člen výboru pro společenské záležitosti
Ing. Miloš Vondřejc – člen kontrolního výboru
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referentka/matrikářka městyse paní Květoslava Špreňarová. Za její poctivou a kvalitní práci,
kterou pro Nový Hrádek udělala, jí patří velké poděkování. Na její místo nastoupila paní Jana
Tulejová.

Městys se přihlásil do soutěže Vesnice roku 2018 a v rámci krajského kola získal jedno z
hlavních ocenění - Bílou stuhu za činnost mládeže. Městys obdrží z Ministerstva pro místní
rozvoj dotaci ve výši 600.000,- Kč. Toto ocenění by naše obec nezískala bez elánu, zapálení a
obětavosti našich spoluobčanů, kteří mají chuť udělat něco pro radost našich dětí, mládeže a
kterým není lhostejný kulturní a společenský život v našem městysi. Vzhledem k příkladné
spolupráci s místními spolky a příspěvkovými organizacemi, které mají na získání ocenění
nemalou zásluhu, byly poskytnuty tyto dary nebo navýšeny příspěvky: T.J. Sokol Nový Hrádek 100 000,- Kč, SDH Nový Hrádek - 100 000,- Kč,Římskokatolická farnost Nový Hrádek 100 000,- Kč, Základní škola - 25 000,- Kč, Mateřská škola - 25 000,- Kč, Myslivecký spolek
Šibeník - 25 000,- Kč, Knihovna městyse - 25 000,- Kč.
V průběhu roku zastupitelstvo schválilo potřebná opatření k plnění povinnosti dle nařízení
GDPR včetně Směrnice pro nakládání s osobními údaji a Sazebník úhrad za poskytování
informací.
Náš městys je i nadále aktivním 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 přínosné.
K 31. 12. 2018 byl počet obyvatel v naší obci 828, včetně trvale žijících cizinců tento
počet činil 849. Přistěhovalo se 21 osob, odstěhovalo se 14 osob, narodilo se 10 dětí, zemřelo
6 občanů. Z těchto počtů je patrné, že pozitivní trend nárůstu obyvatel pokračuje.

