Zpráva o činnosti městyse za rok 2019
Vodní hospodářství
V průběhu roku bylo ve spolupráci s VAK Náchod řešeno odstranění několika poruch.
Zároveň VAK Náchod realizoval u novostaveb několik nových vodovodních přípojek.
I přes problémy, které jsou způsobeny stále se zvyšujícím suchem, bylo zásobení
pitnou vodou v městysi bezproblémové. Městys je zásoben vodou z Polické křídové pánve
a i v nejsušších obdobích je její vydatnost prozatím stabilní.
Nadále probíhala intenzifikace čištění odpadních vod. Bylo zkolaudováno několik
domovních čističek. Plánovaná stavba dvou čistíren odpadních vod u obecního domu č.p. 59 a
pošty č.p. 123 byla odložena na rok 2020. Městys pravidelně prováděl běžné údržby a opravy
čistírny odpadních vod a silničních vpustí, které jsou v jeho majetku.
Odpadové hospodářství
V loňském roce náš městys v rámci třináctého ročníku soutěže "Čistá obec" obhájil
speciální cenu za nejvyšší výtěžnost sběru elektra v přepočtu na obyvatele prostřednictvím
červených kontejnerů.
Třídění odpadů je v naší obci stále na vysoké úrovni, za což patří poděkování všem
občanům, kteří se na tom podílejí. Zejména zapojení dětí ZŠ má na tuto skutečnost pozitivní
vliv. V Novém Hrádku se do barevných kontejnerů třídí papír, plasty, sklo bílé i 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 a je pro
občany zdarma. Zajištěn je i zpětný odběr baterií a elektroodpadu. Nově byl zaveden sběr
použitých kuchyňských olejů. Odpady se třídí také na hřbitově. Náš městys v této oblasti
dlouhodobě využívá služeb firmy Marius Pedersen. Díky celkovému nastavení systému je
Nový Hrádek schopen pokrýt náklady na tříděný sběr z příjmů, které prodejem vytříděných
odpadů získá.
Černé skládky, které se občas objeví v okolí Nového Hrádku, jsou včas likvidovány.
Pravidelně probíhá i úklid odpadků podél silnic, které zde odhazují zejména polští řidiči
jezdící za prací do automobilky v Kvasinách.

Místní komunikace
V průběhu roku 2019 byly průběžně prováděny drobné opravy některých, zejména
štěrkových místních komunikací. Větší oprava byla provedena u cest vedoucích na Šibeník a
Na Pačkoru. Došlo i k vyřezání keřů a náletů podél cest.
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.
Stále pokračují jednání ohledně zajištění přístupu k nemovitostem v místní části
Končiny. Věc, která se i přes naši snahu bez výsledku vleče několik let, v současné době opět
řeší Odbor dopravy a silničního hospodářství Náchod.
Pozemky, katastr obce, územní plán
Bylo realizováno několik drobných nákupů, prodejů a směn pozemků. V lokalitě
Na Farách bylo zkolaudováno několik dalších rodinných domů a na většině prodaných
pozemků výstavba probíhá.
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
V obchodě a službách nedošlo k žádným změnám.V této oblasti si podnikatelé, kteří
zde působí, udržují stále vysoký standard. Potěšující je, že v roce 2019 proběhla i prvotní
jednání o možnosti zřízení druhé stomatologické ordinace.
Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů
Hasiči mimo svých základních úkolů pomáhají při různých akcích v rámci městyse. SDH,
mimo průběžnou údržbu hasičského hřiště a úpravy skladu cvičebního materiálu, věnuje velké
úsilí práci s mládeží. Není náhodou, že paní Olga Beková a Jarmila Grimová obdržely za
dlouhodobou práci s dětmi a mládeží ocenění Zlatá koruna Královéhradeckého kraje. Hasiči
se podílí i na organizaci kulturních a společenských akcí (pouťové opékání, drakiáda,
mikulášská nadílka, Nový MOTO Hrádek, Hasičský ples, pálení čarodějnic atd.). Družstva
mužů, žen i mládeže se úspěšně účastní soutěží v hasičském sportu. Společně s městysem se
hasiči podíleli i na zkompletování dalších pivních setů, které budou sloužit při různých akcích
pořádaných v obci. Díky úspěšné žádosti o grant v rámci 10. výzvy MAS POHODA-IROP-

Technika pro IZS II došlo ke zkvalitnění připravenosti jednotky JPO III Nový Hrádek
zejména ve vazbě na řešení mimořádných a krizových událostí v souvislosti s výskytem
extrémních klimatických jevů. Byla pořízena speciální technika a věcné prostředky –
osvětlovací souprava, nabíjecí osvětlovací LED těleso se stativem, ponorné čerpadlo a
samonosná nádrž na vodu o objemu 25 tis. litrů.
Od Nadace Agrofert naše jednotka získala finanční podporu na zakoupení 10 párů
nové hasičské zásahové obuvi.
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 pro sportování, ale jsou zde pořádány plesy, zábavy i další
kulturní vystoupení. Prostory v rámci tělesné výchovy využívá též základní škola.
O prázdninách byla sokolovna celý měsíc využita pro konání již třetího ročníku Příměstského
tábora, který organizuje naše MŠ. V průběhu roku 2019 byl Sokolu z obecního rozpočtu
poskytnut příspěvek ve výši 500 000,- Kč, který byl použit ke krytí závazků vzniklých při
stavebních úpravách sokolovny. Tělocvičná jednota Sokol pořádá množství sportovních i
kulturních akcí: Sokolský ples, Noc sokoloven, divadelní představení, sokolský výlet. Ve
spolupráci s městysem pořádá Dětský maškarní karneval a tradiční pochod Hrádouská
vařečka. Každoročně je pořádán podzimní přespolní běh se startem od kina. Uskutečnil se již
21. ročník přejezdu Orlických hor na běžkách. Oproti předchozím letům byly v lednu a
v únoru lepší sněhové podmínky, díky čemuž se podařilo po několik týdnů provozovat
lyžařský vlek
T.J. Sokol podala opětovnou žádost o dotaci na financování stavby víceúčelového
hřiště u sokolovny. Zda žádost byla úspěšná, se bude vědět v prvním čtvrtletí roku 2020.
V sobotu 4. května 2019 uspořádala farnost Nový Hrádek ve spolupráci s městysem
Nový Hrádek a T.J. Sokol Nový Hrádek 2. ročník obnovené pouti do Vambeřic v Kladsku.
Na veřejném hřišti u základní školy byla prováděna běžná údržba. Ke sportovnímu
vyžití slouží i 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. Školu ve školním roce 2018 -2019 navštěvovalo 192 žáků,

z nichž 28 žáků bylo zapsánov rámci tzv. domácího vzdělávání.
V průběhu roku 2019 byla za pomoci dotace z Integrovaného operačního programu,
výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol dokončena realizace rozsáhlého projektu
„Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí – ZŠ Nový Hrádek“. Celkové náklady
na tuto akci dosáhly cca 8 mil. Kč. Byly zmodernizovány 3 odborné učebny (Fyziky a
Chemie, Dílen a Cvičné kuchyňky) včetně zajištění vnitřní konektivity a připojení na internet.
Realizací projektu a jeho aktivit došlo ke zvýšení kvality vzdělání žáků ZŠ Nový Hrádek v
klíčových kompetencích (přírodní vědy a technické a řemeslné obory) ve vazbě na budoucí
uplatnění v dalších studiích (SŠ, VŠ) a na trhu práce.
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 počátkem roku 2019 podána
žádost o dotaci na realizaci projektu "Nový Hrádek - přístavba MŠ Nový Hrádek" a jeho
spolufinancování. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo financí. Žádost byla úspěšná.
Následně byl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku vybrán dodavatel – firma Kerson
z Dobrého. Celková výše investice vč. DPH činí cca 21 milionů Kč. Akce bude dokončena o
letních prázdninách 2020.
Plánované vybudování dětského hřiště u mateřské školy bylo z důvodu nedostatečné
kapacity firem přesunuto na rok 2020.
Mateřská škola pořádala již třetím rokem letní příměstský tábor. Potěšitelné je, že díky
úspěšně podané žádosti bude tento projekt pokračovat nejméně další tři roky.
Základní i mateřská škola jsou v rámci Místní akční skupiny Pohoda venkova aktivně
zapojeny do Místního akčního plánu vzdělávání, jehož cílem je všem dětem a žákům
poskytnout kvalitní zázemí, materiální i nehmotné.
Spolupráce obou příspěvkových organizací a městyse je dlouhodobě na vysoké úrovni.
Kultura
Do 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 a kostel sv. Petra a Pavla. Pravidelně
jsou pořádány různé výstavy, přednášky, koncerty, divadelní a jiná kulturní představení.
V místní farnosti při kostele sv. Petra a Pavla působí na vysoké úrovni dva pěvecké sbory –
chrámový sbor pod vedením Ing. Jiřího Hlaváčka a schola pod vedením Mgr. Dany
Drašnarové. V kostele se pak mimo koncertů těchto místních sborů pořádají vystoupení
předních varhanních mistrů především v rámci koncertů tradičního Orlicko-kladského
varhanního festivalu a festivalu komorní hudby Camerata Nova. V letním období byl kostel
opět zpřístupněn široké veřejnosti při bezplatné komentované prohlídce s průvodcem.
Městys již tradičně společně s Farním úřadem a Sborem dobrovolných hasičů pod
záštitou Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v rámci zahájení motorkářské
sezony uspořádal akci 4. NOVÝ MOTO HRÁDEK.
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 2019 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 navýšena. V listopadu se uskutečnilo již třetí Podzimní setkání seniorů.
Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“, který vyhrál v soutěži
o Nejlepší zpravodaj měst a obcí Královéhradeckého kraje, v kategorii D – zpravodaje tištěné
na malý formát A5. Velké poděkování patří nejen redaktorům manželům Haně a Jiřímu
Hlaváčkovým, ale i všem přispěvovatelům, kteří se podílejí na jeho pestrosti.
Provoz internetových stránek spravuje webmaster pan Ing. Milan Holinka. Obecní
kroniku v písemné a elektronické podobě vede paní Jarmila Drašnarová. Obrazovou kroniku
vede paní Ludmila Ježková. Všechny formy kronik, zpravodaj i internetové stránky jsou stále
na velmi vysoké úrovni.
Na rok 2020 byl vydán stolní týdenní kalendář se současnými fotografiemi Nového
Hrádku a jeho okolí. Zároveň byl pořízen další drobný propagační materiál. Velký ohlas měly
čokolády s obrázky Nového Hrádku.
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. O bezproblémové fungování veřejného osvětlení v městysi se po celý rok
staral pan Libor Přibyl.

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 dále probíhaly přípravy na převod bytů do vlastnictví nájemníků a následný
vznik společenství vlastníků.
Pohřebnictví
Městys zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence na místním hřbitově. Ve
spolupráci s farností a památkáři byla za pomoci dotace ze Státního zemědělského
intervenčního fondu opravena část hřbitovní zdi směrem do náměstí. Bohužel pracovníci
Národního památkového úřadu určili takovou technologii opravy, díky které za krátký čas
bude hřbitovní zeď vypadat jako před opravou, ale prý se tomu říká „přirozený proces
stárnutí“.
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 roce 2020 firmou Průmstav Náchod.
V listopadu byla dokončena Stezka skřítka Frymbulína – okruh Hradní o délce cca 950
metrů. Její jednotlivá zastavení z ní dělají stezku naučnou. S ohledem k okolní krajině, ale i k
zakomponování stezky do předhradí hradu Frymburku, bylo provedení jednotlivých zastavení
voleno čistě v přírodním stylu a jsou tak převážně vyrobena z akátového nebo dubového
dřeva. Kryté posezení je situováno na „paloučku“ v lese a slouží jako ochrana před deštěm
pro procházející rodiny s dětmi. Lanový most přes hradní příkop je navržen v místě, kde
stával i v minulosti a směřuje do míst zaniklé brány mezi skalami. Na stezce je umístěno více
laviček, které návštěvníka vyzývají k zastavení, posezení a vnímání krásy přilehlé krajiny a
její historie.
Soutěž Vesnice roku 2019
Také v roce 2019 se Nový Hrádek přihlásil do soutěže Vesnice roku. Ta probíhá
nejprve na krajské a poté na celostátní úrovni. Ve čtvrtek 30. května nás proto navštívila

krajská hodnotitelská komise, které jsme se společně snažili co nejlépe náš Nový Hrádek
představit. O tom, že naše snaha nebyla marná, jsme se dozvěděli hned následující den po
návštěvě hodnotitelské komise, kdy přišla příjemná zpráva. Nový Hrádek získal
titul Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2019! Tohoto výsledku by nebylo možné
dosáhnout bez vzájemné spolupráce a pomoci. Proto veliké poděkování patří Všem, kteří se
na tomto úspěchu podíleli. Slavnostní vyhlášení výsledků, na které byli pozváni všichni
občané a vzácní hosté, proběhlo v sobotu 10. srpna 2019 na našem náměstí. 4. září 2019 Nový
Hrádek navštívila celostátní komise a 14. září 2019 se v Luhačovicích uskutečnilo slavnostní
vyhlášení celostátního kola soutěže. Nový Hrádek se mezi prvními třemi hodnocenými
neumístil, ale i tak se jedná o historický úspěch našeho městyse, kdy se nám podařilo
zopakovat výsledek z roku 2011.
Městys obdrží z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milion Kč, který bude
použit na dofinancování dětského hřiště u mateřské školky. 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.
Zadluženost městyse
K 31. 12. 2019 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 9 464,- Kč
(což je v porovnání s předchozím rokem o 1 541,- Kč méně).
Zásadní vliv na výši zadluženosti mělo přijetí úvěru v únoru 2018 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. Ke dni 31.12.2019 zbývá
splatit 7 112 000,- Kč
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. 2019 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši
761 156,- Kč.
Zastupitelstvo a správa městyse
Po celý rok 2019 pracovalo 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
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.
K 31. 12. 2019 byl počet obyvatel v naší obci 832, včetně trvale žijících cizinců tento
počet činil 852. Přistěhovalo se 36 osob, odstěhovalo se 24 osob, narodilo se 6 dětí, zemřelo
14 občanů. Z těchto počtů je patrné, že trend nárůstu obyvatel, i když mírně, tak pokračuje.

