
 

 

Zpráva o činnosti městyse za rok 2017 

Vodní hospodářství 

Největší akcí roku 2017 bylo dokončení kanalizace a vodovodu na sídlišti Na Farách. 

Stavba byla realizována na základě uzavřené Smlouvy o převzetí investorství mezi městysem 

Nový Hrádek a společností VAK Náchod, a.s. Stavbu provedla firma ŠPELDA s.r.o. z České 

Skalice. Tímto způsobem byla v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích zabezpečena 

bezproblémová realizace stavby po stránce materiální a odborné, jakož i následná péče o ni.  

Provozovatel vodovodního a kanalizačního řadu VAK Náchod v průběhu roku pokračoval 

v drobnějších opravách vodovodního a kanalizačního řadu v různých částech městyse.  

Ze strany městyse byla provedena oprava havarijního stavu kanalizace od ČOV na Panské 

stráni k výusti Zahrádky o celkové délce cca 150 m. Oprava byla zajištěna pracovníky městyse ve 

spolupráci s panem Petrem Kleinem a panem Radimem Štěpánem. Dále byla prováděna běžná 

údržba čistírny odpadních vod a opravy silničních vpustí v našem majetku.  

Odpadové hospodářství 

Třídění odpadů v Novém Hrádku je dlouhodobě na vysoké úrovni. Přispívá k tomu i to, že 

za odpady domácnosti neplatí paušál na hlavu, ale že hradí skutečně vyvezený odpad. 

Domácnosti platí také za uložení objemného odpadu. Úroveň recyklace dosahuje 60 %. Městys 

má nadprůměrný příjem od EKO-KOMu. Má také příjem z prodeje papíru a kovů. Díky 

celkovému nastavení systému je Nový Hrádek schopen z výše uvedených příjmů pokrýt náklady 

na tříděný sběr.  

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. 

Informace o fungování odpadového hospodářství jsou pravidelně zveřejňovány na webu 

městyse, ve čtvrtletním zpravodaji a ve výroční zprávě. Domácnosti jsou informovány i pomocí 



 

 

letáků či plakátů. Dlouhodobě se osvědčila spolupráce se základní školou (soutěž tříd v třídění 

odpadu, příjem z prodeje papíru je příjmem školy). 

Městys má jednu z nejnižších produkcí směsného komunálního odpadu mezi obcemi do 

1000 obyvatel a dosahuje vysoké úrovně recyklace. Celý systém odpadového hospodářství 

městyse je nastaven velmi dobře jak s ohledem na nakládání s odpady, tak s ohledem na 

ekonomiku systému. Není tak náhodou, že městysu bylo společností Arnika uděleno ocenění 

příkladu dobré praxe „Odpadový Oskar 2017“.  

Místní komunikace 

V průběhu roku na základě uzavřené smlouvy o dílo firma ŠPELDA s.r.o. z České Skalice 

pokračovala v budování dopravní infrastruktury v lokalitě pro výstavbu rodinných domů "Na 

Farách". V rámci II. a III. etapy byly prováděny hrubé terénní úpravy a na části komunikace byl 

položen živičný povrch. Vytěžený materiál se používal na opravy cest v okolí Nového Hrádku. 

Část kamene byla využita při opravě mostu u Panského mlýna.  

Průběžně byly prováděny drobné opravy některých, zejména štěrkových, místních 

komunikací a pokračovalo se i ve vyřezávání keřů a náletů podél obecních 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 za využití příslušné 

techniky. Zejména v měsíci lednu byla zimní údržba vzhledem k většímu množství sněhu 

náročnější. 

Firmou Dopravní značení Náchod bylo na jaře 2017 realizováno doplnění svislého 

dopravního značení, které se týká zejména ulic Sokolská, U Stadionu a Antonína Kopeckého, kde 

vznikla zóna s dopravním omezením – přednost zprava, pozor děti, maximální povolená rychlost 

30 km/hod. 

V průběhu roku probíhaly projekční práce a příprava projektové žádosti na akci 

„Cyklostezka Nový Hrádek – Taszów“. Bohužel se nepodařilo včas získat potřebná povolení. 

Z tohoto důvodu se bude na projektu pokračovat v roce 2018.  



 

 

Bylo schváleno zadání zakázky na akci „Úprava komunikace v Bukovecké ulici“ firmě 

ŠPELDA s.r.o. z České Skalice, ale z důvodu nedostatečné kapacity této firmy se oprava 

neuskutečnila a byla přesunuta do roku 2018. 

 V první polovině roku byla ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů provedena 

demolice domu č.p. 17, který se nacházel na náměstí u vjezdu do Bukovecké ulice. Díky této 

demolici bude umožněna oprava ulice Bukovecké a její zpřístupnění zejména pro složky 

integrovaného záchranného systému. Potřebnou dokumentaci zajistil pan Ing. Miloš Vondřejc.  

 Firmou Michal Španěl z Olešnice v Orlických horách byl v průběhu letních prázdnin 

citlivě a precizně opraven starý kamenný most u Panského mlýna. Mimo původních kamenů 

vylovených z říčky byl použit i kámen, který se vytěžil v rámci budování vodovodu a kanalizace 

v lokalitě Na Farách a svoji strukturou i barvou odpovídal kamenům původním. Bylo upraveno 

také okolí a provedena opatření k zabránění vjezdu vysokotonážních vozidel, která by mohla 

most poškodit. Zároveň zde bylo umístěno turistické odpočivadlo.  

Stále pokračují jednání ohledně zajištění přístupu k nemovitostem v části Končiny. Věc, 

která se bez výsledku vleče několik let, řešil Okresní soud Náchod, který rozhodl, že na místě je 

účelová komunikace. Věc tak bude opětovně řešit Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Náchod. 

Dopravní inspektorát Náchod na žádost městyse v naší obci provádí namátkové silniční 

kontroly. 

Pozemky, katastr obce, územní plán 

 V rámci majetkoprávního narovnání bylo realizováno několik drobných nákupů, prodejů a 

směn pozemků. V lokalitě Na Farách se v průběhu roku prodaly tři stavební parcely (do konce 

roku 2017 bylo prodáno 19 z 20 nabízených parcel a na většině prodaných pozemků se již staví). 

 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. Na podzim roku 2017 nový Územní plán, který byl financován za pomoci dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj, nabyl účinnosti. 
 

Obchod a služby 



 

 

V obchodě a službách nedošlo k podstatným změnám. V č.p. 28 byla u skladu prodejny 

provedena výměna dveří a oken. K 30. 6. 2017 paní Vlasta Ježková ukončila provozování této 

prodejny a od 1. 7. 2017 byla uzavřena smlouva s novými nájemci - paní Dagmar Štanderovou a 

paní Michaelou Frintovou.  

V průběhu roku začaly přípravné práce na obnovení zubní ordinace v č.p. 123. Stavební 

úpravy probíhají po jednotlivých profesích tak, aby mohla být ordinace na podzim 2018 otevřena. 

Ordinaci bude provozovat pan MDDr. Martin Kyselý. 

Probíhala též jednání se zástupcem České pošty, neboť Česká pošta se chce zbavit údajně 

nevýdělečných poboček a přenést službu na obce či jiné subjekty, a to za každou cenu. 

Zastupitelstvo městyse přijatým usnesením zásadně nesouhlasí s převedením stávající pobočky 

České pošty do režimu Pošta Partner a trvá na zachování klasické pobočky České pošty na 

Novém Hrádku. 

Pension Hrádek, Dlouhé č.p. 13 v říjnu 2017 z důvodu odchodu jeho majitelů do důchodu 

ukončil svůj provoz a je nabízen k prodeji.  

Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů 

Spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů je v naší obci stále na velmi dobré úrovni. 
Hasiči mimo svých základních úkolů pomáhají při různých akcích v rámci městyse (drakiáda, 

mikulášská nadílka, Nový MOTO Hrádek, Hasičský ples, pálení čarodějnic atd.) 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.   

 Automobilová stříkačka CAS 20 T815, která byla pořízena v roce 2011, byla v souladu 

s dříve uzavřenou dohodou převedena do majetku městyse.  

V roce 2017 došlo v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k realizaci 

dvou akcí. Jedná se o projekt přístavby hasičské zbrojnice a o projekt pořízení dopravního 

automobilu pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel. Dopravní automobil Ford na 

základě výsledků výběrového řízení dodala firma Auto Trutnov. Přístavbu hasičské zbrojnice 

realizuje firma Kerson z Dobrého a měla by být dokončena v roce 2018. 

 Za využití dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje si jeden člen naší 

Jednotky SDH rozšířil řidičské oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“. 



 

 

 Na základě uzavřené smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární 

ochrany pokračovala i úspěšná spolupráce s obcí Sněžné. 
 

Tělovýchova a sport 

Největší podíl na zajištění sportovního vyžití v městysu patří Tělocvičné jednotě Sokol. 

Sokolovna slouží nejen sportovcům, ale 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 využita pro konání Příměstského tábora, který organizovala naše 

MŠ. 

 V průběhu roku 2017 byla Sokolu z obecního rozpočtu poskytnuta dotace ve výši 

500.000,- Kč, která byla použita ke krytí závazků vzniklých při stavebních úpravách sokolovny. 

V letních měsících byly dokončeny úpravy prostoru před sokolovnou, na části byl položen 

živičný povrch a vznikla tak multifunkční plocha, která slouží nejen k jízdě na kole, in-line 

bruslích, ale lze ji využít pro různé sporty a v neposlední řadě může sloužit jako parkovací 

plocha. V prostoru pod lípou bylo osazeno několik dětských herních prvků. Pokračovaly také 

projekční práce na přípravě hřiště víceúčelového a hřiště pro plážové sporty.  

Akcí jako je pochod Hrádouská vařečka, Noc sokoloven, Sokolská štafeta, nebo 

Podzimního přespolního běhu se účastní stále více a více návštěvníků. Po dlouhé době se v  roce 

2017 podařilo uspořádat tradiční lyžařské závody.  

Veřejné hřiště u základní školy je průběžně udržováno a pravidelně prochází potřebnými 

revizemi. Pokračovalo se v přípravě 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. 9. 2017 školu navštěvovalo 155 žáků nejen 

z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí. Zároveň k tomuto datu bylo zapsáno 19 dětí v rámci 



 

 

domácího vzdělávání. 

Základní škola se aktivně zapojuje do různých projektů. Prostory učeben jsou postupně 

dovybavovány a modernizovány.   

Na začátku roku 2017 byla podána žádost o dotaci na rozsáhlý projet, jehož cílem je 

dovybavení školy digitálními technologiemi a pořízení odborných učeben (fyzika, chemie, dílny, 

cvičná kuchyňka).  
 

V průběhu roku byla vypracována příslušná dokumentace potřebná pro podání žádosti o 

dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci „Výměna zdroje vytápění v ZŠ Nový 

Hrádek“.  

Byl připravován i projekt „Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Nový Hrádek“ a podání 

příslušné žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

prostřednictvím MAS Pohoda venkova. 

V současné době, t.j. na začátku března 2018, víme, že všechny tři žádosti budou 

s největší pravděpodobností úspěšné a v příštích dvou letech dojde v ZŠ k realizaci projektů 

v celkové hodnotě cca 16 mil. Kč. 

Ve školské radě městys jako zřizovatele zastupují 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 v souvislosti s demografickým vývojem Nového Hrádku je téměř jisté, 

že do budoucna bude nedostačující. Přípravné práce na zpracování projektové dokumentace na 

rozšíření kapacity MŠ byly z důvodu zrušení příslušného dotačního titulu zatím pozastaveny, ale 

mělo by se v nich pokračovat v roce 2018. Byla připravována prováděcí dokumentace na úpravu 

zahrady MŠ. Mateřská škola se stala 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 mateřské škola jsou v rámci Místní akční skupiny Pohoda venkova zapojeny do 

Místního akčního plánu vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a 

inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a 



 

 

základních školách tím, že je podporována spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve 

vzdělávání. 

 Spolupráce školy, školky a městyse je stále na vysoké úrovni. 
 

Kultura 
Kulturní život na Novém Hrádku společně zajišťují všechny spolky a organizace. Pro tyto 

účely slouží nejen sokolovna, kino, knihovna, základní a mateřská škola, ale i kostel a také 

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 kromě 

koncertů místních sborů pořádají vystoupení předních varhanních mistrů, včetně koncertů 

v rámci tradičního Orlicko-kladského varhanního festivalu.  

6. května městys společně s Farním úřadem a Sborem dobrovolných hasičů pod záštitou 

Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje již podruhé uspořádal akci NOVÝ MOTO 

HRÁDEK, jejíž součástí 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 a jako každý rok i loni jsme zde uspořádali předvánoční koncert za aktivní účasti 

dětí z mateřské školy, ze základní školy, chrámového sboru a dětí z místní farnosti.  

Promítání je zejména v zimních měsících vzhledem k vysokým nákladům na vytápění 

omezeno. V roce 2017 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.  

V měsíci červenci byl opět pro veřejnost zpřístupněn zdejší kostel sv. Petra a Pavla, což 

významně přispělo k propagaci městyse. Role průvodců se úspěšně ujali Josef Svatoň a Vojtěch 

Sobotka. 

 Podzimní setkání seniorů, Noc kostelů a Noc sokoloven jsou akce, které se opakovaně těší 

velkému zájmu občanů.  

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. Vedení obecní kroniky v písemné a elektronické 



 

 

podobě zajišťuje paní Jarmila Drašnarová. Obrazovou kroniku vede paní Ludmila Ježková. 

Všechny formy kronik, zpravodaj i internetové stránky jsou stále na velmi vysoké úrovni.  

Potěšující je, že naše knihovna byla oceněna Svazem knihovníků a informačních 

pracovníků ČR za inspirativní práci s maminkami a dětmi raného věku a dlouhodobou podporu 

čtenářství v obci. 

Na rok 2018 byl vydán stolní týdenní kalendář se současnými fotografiemi Nového 

Hrádku a jeho okolí. Byly též zhotoveny pamětní mince a turistické štítky na hole. 
 

Technická infrastruktura 

Městys je dostatečně technicky vybaven jak v dodávce elektrické energie, vody, telefonní 

sítě a přístupu k internetu.  

ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím firmy ELEKTRO COMP Česká Skalice v roce 2017 

realizovala projekt zemního kabelového vedení v části ulice Náchodská a Klainova. Proběhlo i 

zasíťování zbývajících stavebních parcel v lokalitě Na Farách. Zde byl souběžně položen kabel 

veřejného osvětlení a instalováno několik nových světelných bodů. Dva světelné body byly nově 

umístěny i v ulici Klainova v tzv. hluboké cestě. O bezproblémové fungování veřejného osvětlení 

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 jednom bytě v č.p. 123 v ulici Rokolská byla provedena výměna 

podlahových krytin, nátěry dveří a další drobné opravy. V tomto bytě následně došlo ke změně 

nájemníků. 

Na zbývající části budovy úřadu městyse byla firmou Stanislav Čvančara z Úpice 

provedena výměna oken. Poté byla provedena výmalba obřadní síně a chodeb. 

Probíhaly také přípravy na převod bytů v č.p. 300 do vlastnictví nájemníků. 
 

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 2017 

pokračovalo v revitalizaci hřbitova. Po domluvě s vlastníky byly přemístěny dva hroby, které 



 

 

zasahovaly do trasy plánovaných cest. Ve spolupráci s Národním památkovým úřadem 

v Josefově byla zadána zakázka na zhotovení kovaných bran do hřbitovní zdi u kostela sv. Petra a 

Pavla. Práce v dokonalé kvalitě provedl umělecký kovář Jan Svoboda ze Zlíče u České Skalice. 

Městys se darem 50 000,- Kč podílel na opravě střechy kostela. 

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 i nadále 

z velké části zajišťována ve spolupráci s Úřadem. Tímto způsobem náš městys šetří nemalé 

finanční prostředky a velice důležitý je i aspekt sociálního začlenění těchto pracovníků. 

Postupně se doplňuje drobná komunální technika a tím dochází k dalšímu zlepšování 

kvality údržby veřejných prostranství a zeleně. 

V průběhu roku byla opětovně podána žádost o dotaci na projekt Česko-polská 

hřebenovka, jehož součástí byla i plánovaná revitalizace bývalé větrné elektrárny na rozhlednu.  
 

Zadluženost městyse 

K 31. 12. 2017 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 1 803,- Kč (což 

je v porovnání s předchozím rokem o 427,- Kč méně).  

Jediný 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. 2017 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 

1 473 025,31 Kč.              
 

Zastupitelstvo a správa městyse 

Po celý rok 2017 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 průběhu roku 2017 pokračovaly práce na novém vypracování Povodňového plánu 

městyse. 

Pro potřeby městyse byl zakoupen starší osobní automobil Škoda Rapid. 

Městys se přihlásil do soutěže Vesnice roku 2017 a získal cenu hejtmana za vzorné vedení 

obecních kronik a za moderní knihovnické a informační služby. Toto ocenění bylo spojeno i s 

finanční odměnou 50 000,- Kč, která byla rovným dílem rozdělena mezi všechny zainteresované 

subjekty (Sokol, SDH, MŠ, ZŠ, Farnost). 

Náš městys je i nadále 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 a inspirující.  

K 31. 12. 2017 byl počet obyvatel v naší obci 817, včetně trvale žijících cizinců tento 

počet činil 838. Přistěhovalo se 21 osob, odstěhovalo se 19 osob, narodilo se 6 dětí, zemřeli 

3 občané. Nárůst obyvatel pokračuje, oproti roku 2003 přibylo celkem 141 obyvatel. Dalším 

pozitivem je, že podle údajů ČSÚ patříme k 1. 1. 2017 s průměrným věkem 39,0 let mezi 

nejmladší obce v okrese Náchod. 

 


