Zpráva o činnosti městyse za rok 2014
V uplynulém roce 2014 nebyly, z důvodu velkého finančního závazku, který vznikl v roce
2013 v rámci rozsáhlé opravy chodníků a místních komunikací, realizovány „větší“ projekty.
Přesto se nám společně podařilo uskutečnit mnoho užitečných kroků a vydařených akcí, a to jak
v oblasti zlepšení infrastruktury a ekonomické stability našeho městyse, tak i v oblasti kulturního
a společenského života. O nejvýznamnějších z nich informuje následující zpráva.

Vodní hospodářství
Po rozsáhlých akcích, které se uskutečnily v roce 2013, se provozovatel vodovodního
a kanalizačního řadu VAK Náchod zaměřil na drobné opravy a údržby stávajících zařízení.
Zejména se jednalo o opravy propadlých šachtových a vodovodních uzávěrů. Ze strany městyse
byla prováděna běžná údržba čistírny odpadních vod a opravy silničních vpustí v našem majetku.
Ve spolupráci s VAK Náchod bylo řešeno odstranění několika menších poruch.
Odpadové hospodářství
Do systému třídění odpadů je zapojen celý městys včetně školáků i chalupářů. Nový
Hrádek patří k těm obcím, kde se nevybírá poplatek za obyvatele, ale za skutečně svezený odpad.
Prostředky efektivně vynaložené na zajištění separovaného sběru komunálního odpadu
roztříděného na jednotlivé komodity (železo, sklo čiré a barevné, plasty, PET lahve, nápojové
kartony, papír, drobný elektroodpad a baterie) se prostřednictvím firmy EKO-KOM vrací zpět do
obecního rozpočtu. Zejména dobrá spolupráce se základní školou, která společně s městysem
organizuje soutěž ve sběru a třídění odpadů, přináší své ovoce. Dobře se osvědčil i kontejner na
sběr textilu. Svoz nebezpečného odpadu je pro občany zajišťován dvakrát ročně zdarma. Náš
městys v oblasti odpadového hospodářství dlouhodobě využívá služeb firmy Marius Pedersen.
V roce 2014 nebyl v okolí Nového Hrádku zaznamenán výskyt černých skládek.
Ke konci roku se v souvislosti s legislativními změnami začala připravovat nová obecně závazná
vyhláška, která bude mimo jiné obsahovat způsob řešení likvidace bioodpadů. Snahou městyse
bude preferovat rozumná a efektivní řešení, která ale předpokládají spolupráci a odpovědný
přístup ze strany všech, kteří odpad tvoří.

Místní komunikace
V průběhu letního období pokračovala rozsáhlá rekonstrukce silnice z Nového Hrádku
k Rokolskému mostu. Tato akce Královéhradeckého kraje byla spolufinancována Evropskou unií
a zajišťovala ji SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., zhotovitelem byla firma STRABAG a.s. Tato
akce měla vliv na zvýšený provoz po místních komunikacích, které musely být následně
opravovány. Předpokládá se, že s opravou silnice z Nového Hrádku na Borovou se bude
pokračovat v letních měsících 2015. V jednání je též i možnost opravy části silnice do Dolů.
Po intenzivních deštích, které nás postihly v průběhu léta, došlo zejména v místních
částech Dlouhé a Rzy k poškození obecních cest, které bylo nutné následně opravit. Mimo těchto
oprav bylo pokračováno v průběžné údržbě dalších, převážně štěrkových, místních komunikací.
V ulici Sokolská došlo k plánované opravě části komunikace, od č.p. 352 (Světlíkovi)
k AT stanici byly položeny nové obrubníky a opraven živičný povrch. Bylo pokračováno
i v přípravných pracích nové místní komunikace v lokalitě Na Farách (sejmutí ornice,
odkopávky, prokopávky apod.).
V rámci společného projektu DSO Region Orlické hory byla na místních komunikacích
v souladu s platným pasportem osazena část nových dopravních značek. Byla vyřešena i úprava a
značení obousměrného provozu při vjezdu na náměstí. V instalaci dalších dopravních značek
bude pokračováno v průběhu roku 2015.
Byla podána Žádost o bezúplatný převod pozemků pod chodníky z majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví městyse. K převodu by mělo dojít v roce letošním.
Zimní údržbu komunikací v sezoně 2013/2014 a 2014/2015 prováděli na základě smluv
pan Linhart z Bohdašína a pan Štěpán z Nového Hrádku. 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.
V průběhu celého roku se ZM zabývalo sporem, který se týká zajištění přístupu
k nemovitostem v místní části Končiny. V této souvislosti byla uzavřena Příkazní smlouva
o poskytování právních služeb a udělení plné moci advokátce JUDr. Lence Vikové z Náchoda.
Bohužel tento problém, který se vleče několik let, nebyl doposud vyřešen.

Pozemky, katastr obce, územní plán
Bylo realizováno několik drobných nákupů i prodejů pozemků. V lokalitě Na Farách se
v průběhu roku nepodařilo prodat žádnou další stavební parcelu (do současné doby je prodáno 8
z 20 nabízených parcel).
V průběhu roku probíhala příprava na realizaci pořízení nového Územního plánu Nový
Hrádek. S firmou SURPMO, a.s., IČO 45274886, se sídlem Třída ČSA 219, 500 03 Hradec
Králové byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování zakázky „Územní plán Nový Hrádek“.
V souvislosti s pořízením nového územního plánu byly od občanů městyse a fyzických či
právnických osob, majících vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území městyse,
shromážděny jejich návrhy a požadavky na změnu funkčního využití těchto pozemků nebo
staveb. Pořízení nového územního plánu bude probíhat v průběhu let 2015 a 2016.

Obchod a služby
V průběhu roku došlo, na základě požadavků občanů, k drobné úpravě provozní doby
Pošty Nový Hrádek (prodloužení otevírací doby ve čtvrtek do 16.30).
I přes drobné komplikace byl zachován provoz výdejny léků. Nájemní smlouva je
uzavřena s majitelem lékárny U černého orla v Novém Městě nad Metují. Se zachováním
výdejny se počítá i do budoucna.
Ostatní služby zůstaly na obvyklé úrovni.
Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů
Stále platí, že naši hasiči mimo svých základních úkolů se úspěšně účastní soutěží v hasičském
sportu, pomáhají při různých akcích a zajišťují i společenské akce v rámci městyse. Ne náhodou
všestranná a potřebná činnost SDH byla ohodnocena Cenou Křesadlo v kategorii BEZVA TÝM.

Automobilová stříkačka, která byla pořízena v roce 2011 v rámci česko-polského
projektu, spolehlivě slouží. V roce 2014 byla uhrazena čtvrtá splátka finanční spoluúčasti
a k 31. 12. 2014 zbývalo zaplatit 300 000,- Kč.
Jednotka SDH je postupně dovybavována nejen z prostředků městyse, ale i z dotací od
Královéhradeckého kraje.
V průběhu roku SDH, mimo průběžné údržby hasičského hřiště a pokračování výstavby
skladu cvičebního materiálu, věnoval i velké úsilí při práci s hasičským dorostem. Z důvodu

zvýšených nákladů na tyto činnosti městys poskytl na rok 2014 mimořádný příspěvek ve výši
30 000,- Kč. Dále bylo společnými silami SDH a městyse realizováno prodloužení závodní dráhy
pro požární sport, která nyní měří předepsaných 100 metrů.
V rámci odstranění drobných závad, které byly zjištěny při komplexní tematické kontrole
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, byla schválena a v účinnost
vstoupila nová obecně závazná vyhláška týkající se požárního řádu městyse.
Na základě uzavřené smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární
ochrany pokračovala i úspěšná spolupráce s obcí Sněžné.

Tělovýchova a sport
Po rozsáhlé rekonstrukci, která proběhla v roce 2013, se 12. 4. 2014 uskutečnilo
slavnostní otevření sokolovny. U této příležitosti byla městysem vydána 52 stránková brožura.
V průběhu roku 2014 byl sokolu z obecního rozpočtu poskytnut příspěvek ve výši 300.000,- Kč.
Příspěvek byl použit ke krytí závazků, které vznikly při stavebních úpravách sokolovny.
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.
Dne 27. 5. 2014 se zde uskutečnilo setkání starostů Náchodska. Tématem byly možnosti
financování projektů obcí a měst ze zdrojů KHK a Evropské unie v novém programovém období
2014–2020.
K tradičním akcím, které pořádá tělocvičná jednota Sokol ve spolupráci s městysem, patří
pochod Hrádouská vařečka. Osvědčilo se pořádání podzimního přespolního běhu se startem od
kina, které poskytuje vhodné zázemí. Tradiční lyžařské závody se bohužel v posledních letech
z důvodu nedostatku sněhu nedaří pořádat.
Na veřejném hřišti u základní školy bylo v podzimních měsících prodlouženo ochranné
oplocení.

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. 2014 školu navštěvovalo 147 žáků nejen
z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.

V průběhu letních prázdnin byl za podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí realizován projekt „Zateplení objektu ZŠ Nový
Hrádek“. Během tohoto projektu byla provedena výměna oken, dveří a zateplení zejména na
přístavbě ZŠ. Dodavatelem byla firma KERSON spol. s.r.o. Dobré. Mimo projekt byla u 12 oken
ve 4 třídách provedena instalace venkovních žaluzií. O prázdninách byly v ZŠ provedeny
i nezbytné topenářské opravy.
Základní škola se zapojila do projektu „Škola na dotek v Královéhradeckém kraji“.
Z důvodu končícího funkčního období byla ustanovena nová Školská rada ZŠ.
Mateřská škola je dvojtřídní, má k dispozici tři herny, z nichž jedna slouží jako ložnice a
s přidáním několika přenosných prvků, také jako tělocvična. Postupně je modernizováno
vybavení mateřské školy včetně didaktických pomůcek. Kapacita MŠ je 40 dětí a v současné
době je dostatečná, nedostatečný je však počet lůžek na spaní. Součástí MŠ je školní jídelna.
Průměrný denní počet vařených obědů je 180. V roce 2014 byl v jídelně vyměněn varný kotel
a bylo zavedeno vydávání a vyúčtování stravování pomocí magnetického čipu. Tyto magnetické
čipy zároveň slouží ke vstupu do budovy základní školy. Provedeným opatřením se zvýšila
bezpečnost dětí.

Kultura
Pro účely kulturního vyžití slouží především sokolovna, kino, knihovna, základní
a mateřská škola, hrad Frymburk a prostor hasičského cvičiště s vybudovaným zázemím.
Pravidelně jsou pořádány různé výstavy, přednášky, divadelní a jiná kulturní představení.
Díky opraveným varhanám je možné v kostele sv. Petra a Pavla pořádat vystoupení
předních mistrů včetně pořádání koncertů v rámci tradičního Orlicko-kladského varhanního
festivalu.
Na náměstí u pomníku padlých a následně v kostele se 28. července uskutečnila pietní
vzpomínka u příležitosti 100. výročí začátku První světové války.
Kino je využíváno k různým besedám či divadelním představením. Jeho provoz je
zejména v zimních měsících vzhledem k vysokým nákladům na vytápění omezen. V průběhu
roku byly v kině vyměněny nefunkční akumulátorové baterie pro nouzové osvětlení a v prosinci
došlo k zakoupení nového projekčního zařízení EPSON, které umožní promítání digitalizovaných
filmů.

Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“, provozuje internetové stránky,
které spravuje webmaster pan Ing. Milan Holinka. V soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky
obcí Královéhradeckého kraje v roce 2014 se náš městys umístil na 3. místě.
Vedení obecní kroniky v písemné i elektronické podobě dlouhodobě zajišťuje paní Anna
Marková. Obrazovou kroniku pak paní Ludmila Ježková. Všechny formy kronik jsou tradičně na
velmi vysoké úrovni.
Na rok 2015 byl vydán stolní týdenní kalendář s historickými pohlednicemi a fotografiemi
Nového Hrádku a jeho okolí.

Technická infrastruktura
V této oblasti k podstatným změnám nedošlo, městys je přiměřeně technicky vybaven jak
v dodávce elektrické energie, vody, telefonní sítě a přístupu k internetu. Jisté nedostatky se
ukazují v pokrytí sítě mobilních operátorů. Na společnost Telefónica Czech Republic, a.s, byla
zaslána stížnost na špatný signál mobilního operátora společně s žádostí o jeho posílení s tím, že
městys v rámci projektu Rozhledny na Šibeníku bude počítat s přípravou pasivní části převaděče.
Na základě našich připomínek ohledně stavu vrchního vedení nízkého napětí v Bukovecké
ulici ČEZ Distribuce, a.s. připravuje projekt na zemní kabelové vedení v této lokalitě
(předpokládaný termín ukončení realizace je do 30. 9. 2016). Po výběru zpracovatele PD jej
budeme kontaktovat ohledně zpracování projektu na veřejné osvětlení v dotčené lokalitě.
V roce 2014 bylo v rámci veřejného osvětlení zřízeno několik nových bodů, které
zůstávají svítit celou noc. Došlo i k výměně starých poškozených sloupů a svítidel u kina.
V lokalitě Na Farách byly provedeny zemní práce a pokládka kabelu VO.

Správa budov a věci bytové
Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. V průběhu roku mimo běžné údržby
a drobných oprav byly provedeny rozsáhlé opravy havarijního stavu komínů na budovách
č.p. 123 a č.p. 102 (pošta, školka). V bytě č. 7 v č.p. 59 byla provedena větší oprava (elektro,
podlahové krytiny, vymalování, nátěry dveří). Ve třech bytech došlo ke změně nájemníků.

Pohřebnictví
Městys zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence na místním hřbitově. Mimo to je
zajišťována jeho údržba a oprava. Poté, co se Římskokatolická farnost Nový Hrádek zavázala,
že nejméně v období nejbližších 25 let, tedy nejméně do konce roku 2039, nepožádá
o provozování veřejného pohřebiště na pozemku p.č. 1 v k.ú. Nový Hrádek, byl vypracován
ucelený projekt na revitalizaci hřbitova. Realizace bude probíhat postupně v následujících letech
v závislosti na získání finančních prostředků.

Veřejná prostranství a zeleň
V oblasti péče o zeleň je prostřednictvím pracovníků z Úřadu práce zabezpečována
pravidelná údržba parků, okolí cest, hřbitova a dalších veřejných prostranství.
Odbornou firmou byl vypracován znalecký posudek č. 93-1 933/14 za účelem zhodnocení
aktuálního stavu vybraných stromů, rostoucích v městysi. Tento znalecký posudek bude
podkladem pro další činnost ohledně uvedených stromů (údržba, popř. pokácení).
V rámci udržitelnosti projektu „Revitalizace centra městyse Nový Hrádek“ byla firmou
Kamenictví Kubala Opočno ošetřena kašna hydrofobním, zpevňovacím a biocidním prostředkem.
Za pomoci dotace z MMR, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
4 byla v podzimních měsících zahájena akce „Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla
v Novém Hrádku“. Ukřižování bylo odborně rozebráno a odvezeno do kamenické dílny, kde bylo
zrestaurováno. Na jaře 2015 dojde k jeho vrácení zpět na původní místo.
V průběhu celého roku probíhaly přípravy projektu „Rozhledna na Šibeníku“.
Byl vypracován projektový záměr. V rámci „Ceny Petra Parléře 2014“ byla uspořádána
architektonická soutěž, s jejímž vítězem byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování příslušné
dokumentace. Plánovaná revitalizace bývalé VTE na rozhlednu je součástí společného projektu
„Česko-polská hřebenovka“ v rámci Euroregionu Glacensis, který se mimo jiné zabývá
i budováním nových rozhleden a vyhlídkových věží na česko-polském pohraničí.
Zadluženost městyse
K 31. 12. 2014 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 4.522,- Kč (což je
v porovnání s předchozím rokem o 1.285,- Kč méně). 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. 2014 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 2 425 380,65 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. 2016 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. 2014 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 652 070,- Kč.
Smlouva o úvěru ze dne 25. 1. 2013 na částku 1 152 000,-- Kč na výstavbu inženýrských sítí
„Na Farách“ se splatností do 31. 12. 2016.
Ke dni 31. 12. 2014 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 472 000,- Kč.
Úvěry na budování infrastruktury v lokalitě „Na Farách“ jsou z větší části kryty splátkami firmy
VAK Náchod, a.s., která od městyse odkoupila vybudovaný vodovod a kanalizaci.
Závazky vůči firmě STRABAG a.s. v celkové výši 869 503,- Kč vyplývající ze smluv o dílo na
provedení akcí „Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé II“ a „Oprava chodníků
Náchodská II“, byly k 31. 12. 2014 v plné výši splaceny.
Zastupitelstvo a správa městyse
Do 10. 10. 2014 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

Od 11. 10. 2014 (po volbách) 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

Je potěšitelné, že do zastupitelstva se dostalo 8 členů z minulé samosprávy, kteří opět
kandidovali. Tato skutečnost dokládá, že výsledky naší společné práce byly vnímány pozitivně.
Společným postupem v rámci DSO Region Novoměstsko a Region Orlické hory, při
poptávání sdružené dodávky elektrické energie, ale i jiných akcí byly ušetřeny nemalé finanční
prostředky. Další výhodou členství je předávání zkušeností mezi jednotlivými obcemi, tvorba
společných propagačních materiálů a společné čerpání dotací (např. na instalaci dopravních
značek, nákup párty stanů, pivních setů aj.).
Z důvodu nové certifikace místní akční skupiny Pohoda venkova (MAS) byl schválen
souhlas se zařazením všech katastrálních území městyse Nový Hrádek do územní působnosti
MAS. Pro zvýšení možnosti dalšího čerpání dotací se náš městys stal členem MAS.
V průběhu roku byla společně se zainteresovanými obcemi a úřady projednávána
problematika nebezpečného přestupního místa na autobusové zastávce „ Bohdašín – v Propasti“,
tento problém nebyl dosud vyřešen a je nutné dále jednat.
Od Nadace VIA se sídlem Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, IČO: 67360114 městys obdržel
dar ve výši 50 000,- Kč jako cenu za vítězství v podkategorii „Samospráva roku“ soutěže „Era
Starosta roku“.

K 31. 12. 2014 byl počet obyvatel v naší obci 785, včetně trvale žijících cizinců tento
počet činil 796. Přistěhovalo se 23 osob, odstěhovalo se 18 osob, narodilo se 12 dětí, zemřelo
7 občanů. Z těchto počtů je patrné, že pozitivní trend nárůstu obyvatel pokračuje.

