
Zpráva o činnosti městyse za rok 2021 
 

 Bohužel, stejně tak jako v roce 2020, při rekapitulaci celého roku 2021 musíme 

konstatovat, že i u nás na Novém Hrádku byl minulý rok opět výrazně ovlivněn 

pandemií koronaviru. Nejvíce se omezení dotkla oblasti školství, kultury, sportu a všech 

volnočasových aktivit.  

V průběhu celého roku 2021 probíhalo náročné administrativní vypořádání 

projektů uskutečněných v roce 2020. 
 

Vodní hospodářství 

 Ve spolupráci s VAK Náchod byla v průběhu roku řešena běžná údržba včetně 

odstranění několika poruch na vodovodním a kanalizačním řadu. U novostaveb Na Farách 

byly realizovány další vodovodní přípojky. V průběhu roku bylo započato jednání o možném 

rozšíření vodovodního řadu do Dolů. 

V rámci intenzifikace čištění odpadních vod bylo zkolaudováno několik domovních 

čističek. Nové ČOV byly firmou STAKO z Červeného Kostelce vybudovány u obecního 

domu č.p. 59 a pošty č.p. 123, úprava okolí a jejich kolaudace se uskuteční na jaře 2022. 

Městys pravidelně prováděl běžné údržby a opravy čistírny odpadních vod a silničních vpustí, 

které jsou v jeho majetku.  

Městys je zásoben vodou z Polické křídové pánve a i v nejsušších obdobích je její 

vydatnost stále stabilní. 
 

Odpadové hospodářství 

Od 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech. Z tohoto důvodu byl náš 

městys donucen přijmout dvě nové obecně závazné vyhlášky, které odpadové hospodářství 

nově upravují: Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Podoba těchto vyhlášek byla řešena 

s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Při jejich tvorbě byla ze 

strany městyse vyvinuta maximální snaha, aby se zaběhlý systém odpadového hospodářství 

na Novém Hrádku co nejméně změnil, protože dosud byl sběr a třídění odpadů v našem 

městysi na velmi vysoké úrovni a ostatním obcím jsme dáváni jako příklad dobré praxe.  

Svědčí o tom skutečnost, že v roce 2021 množství směsných odpadů vyprodukovaného 

občany Nového Hrádku činilo cca 60,5 kg/obyvatel/rok, což nás řadí na přední místa v České 

republice. 



Potěšující je, že v loňském roce byl v okolí Nového Hrádku zaznamenán pouze malý 

počet zárodků černých skládek, které byly ihned likvidovány. 

 

Místní komunikace 

V průběhu roku byly průběžně prováděny drobné opravy některých, zejména štěrkových, 

místních komunikací. Došlo i k vyřezání keřů a náletů podél cest.  

Zimní údržbu komunikací na základě smlouvy v prvním čtvrtletí prováděl pan Radim 

Štěpán z Nového Hrádku a ve čtvrtletí čtvrtém pan Jaroslav Švorc z České Čermné. 

Na údržbu komunikace kolem náměstí byla opět 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 

vlastní techniky.  

Byla zpracována příslušná dokumentace na doplnění svislého dopravního značení, 

které se týká zejména místní části Dlouhé. Instalace značek bude realizována firmou Dopravní 

značení Náchod na jaře 2022. 

Stále pokračují jednání ohledně zajištění přístupu k nemovitostem v místní části 

Končiny. Věc, která se bez výsledku vleče několik let, v současné době tuto kauzu opět řeší 

Odbor dopravy Náchod.  

 

Pozemky, katastr obce, územní plán 

Bylo realizováno několik drobných nákupů, prodejů a směn pozemků. V lokalitě 

Na Farách bylo zkolaudováno několik rodinných domů. Na dalších pozemcích výstavba 

probíhá.  

V Územním plánu, který nabyl účinnosti v roce 2017, nedošlo k žádným úpravám 

a byla vyhlášena Výzva k možnosti podání žádosti o jeho změnu. V průběhu roku bylo 

započato s přípravou nového Strategického plánu městyse. 
 

Obchod a služby 

V obchodě a službách nedošlo k podstatným změnám. V této oblasti si podnikatelé, 

kteří zde působí, udržují stále vysoký standard. Všichni v této nelehké kovidové době 

dokázali zajistit plynulé zásobování a služby pro občany z celého širokého okolí. 

 

 



Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů 

Jednotka SDH, která je již tradičně na vysoké úrovni je postupně dovybavována nejen 

z prostředků městyse, ale i z dalších dotací. V loňském roce byly členové výjezdové jednotky 

dovybavení ochrannými obleky a byla pořízena sušící skříň na výstroj. SDH, mimo průběžné 

údržby hasičského hřiště a dalších úprav skladu cvičebního materiálu, věnuje i velké úsilí 

práci s mládeží. Podílí se i na organizaci kulturních a společenských akcí.  

K nácviku specifických záchranných zákroků byla využita i nová Rozhledna na 

Šibeníku. 

 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. V průběhu 

roku 2021 byl sokolu z obecního rozpočtu poskytnut příspěvek ve výši 497 000,- Kč, který 

byl použit ke krytí závazků vzniklých při stavebních úpravách sokolovny a přilehlých hřišť. 

Tělocvičná jednota Sokol ve spolupráci s městysem pořádá tradiční pochod Hrádouská 

vařečka, který se výjimečně uskutečnil v srpnu. Každoročně je pořádán podzimní přespolní 

běh se startem od kina. Tělocvičná jednota Sokol pořádá množství sportovních i kulturních 

akcí, které bohužel musely být v roce 2021 z důvodu koronavirové pandemie silně omezeny. 

Na veřejném hřišti u základní školy byla prováděna běžná údržba a proběhly přípravy 

na zajištění nového zakrytí doskočiště.  

V rámci společného projektu Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory byly 

pořízeny dvě nové „bezpečné“ branky 3 x 2 m včetně sítí. Ke sportovnímu vyžití slouží i 

hasičské cvičiště.  
 

Školství 

Městys Nový Hrádek je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací – Základní školy 

a Mateřské školy.  

Základní škola v Novém Hrádku je plně organizovaná škola (tj. úplná základní škola s 

devíti samostatnými ročníky). V průběhu devítileté školní docházky poskytuje základy 

moderního všeobecného vzdělání. Školu ve školním roce 2020 - 2021 navštěvovalo 162 žáků 

a dalších 46 žáků bylo zapsáno v rámci tzv. domácího vzdělávání.  



Součástí školy je školní družina, která pracuje ve dvou odděleních. Školní družina 

pracovala ve školním roce 2020/2021 ve vlastních prostorách.  

Základní škola se aktivně zapojuje do různých projektů. Postupně jsou dovybavovány 
prostory půdní vestavby i ostatních učeben.  

Ve školské radě městys jako zřizovatele zastupovali Mgr. Alena Lokvencová, 

Ing. Radek Světlík a Bc. Zdeněk Drašnar.  

 

Mateřská škola je dvojtřídní, součástí MŠ je školní jídelna. Vzhledem k tomu, že 

v minulých letech byla kapacita navýšena na 56 dětí, naše školka plně uspokojuje poptávku 

po kompletních službách předškolního vzdělávání nejen místních obyvatel, ale také obyvatel 

z okolních obcí, kde MŠ není k dispozici vůbec. 

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 stále 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. Novým 

kulturním stánkem se stalo Turistické informační centrum u rozhledny na Šibeníku. 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 letním období byl kostel opět zpřístupněn široké veřejnosti při bezplatné komentované 

prohlídce s průvodcem. 

Stejně jako ostatní oblasti, tak i kulturní a společenský život poznamenala pandemie 

koronaviru, kvůli které se nemohly konat mnohé tradiční kulturní akce.  

Kino je využíváno nejen k promítání filmů, ale i k různým besedám, koncertům či 

divadelním představením. Promítání je zejména v zimních měsících vzhledem k vysokým 

nákladům na vytápění omezeno. Také provoz kina byl poznamenán protikoronavirovými 

opatřeními. 

Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“, který informuje o 

veškerém dění na Novém Hrádku. O kvalitách našeho zpravodaje svědčí skutečnost, že 

v rámci soutěže Radniční listy roku 2021 získal v krajském kole 1. místo. Odborná porota náš 



zpravodaj popsala takto: „Hodnocené periodikum je velmi kvalitním informačním kanálem. 

Obyvatelé díky němu mají přehled o všem důležitém. Zpravodaj referuje o činnosti radnice 

včetně zastupitelstva, a to objektivní formou bez náznaků zneužívání listu k politické 

propagaci. Zpravodaj se věnuje všemu dění, tedy neomezuje se pouze na činnost úřadu, ale 

zahrnuje také aktivitu spolků, sportovních klubů, kulturních a společenských aktivit, vybírá si 

různá zajímavá témata, která zpracovává více do hloubky. To vše ze zpravodaje činí kvalitní 

médium, které je obyvatelům dostupné v tištěné formě, ale i elektronický v on-line archivu. 

Jako mimořádně kvalitní hodnotíme veškeré texty po stránce obsahové, stylistické a 

gramatické. Textové útvary jsou čtivé, poutavé, zajímavé a vyhýbají se typicky “úřední” 

mluvě, tedy působí jako texty běžně publikované v profesionálních komerčních 

zpravodajských médiích. To samozřejmě napomáhá čtenářské atraktivitě a chuti čtenáře si 

zpravodaj přečíst celý, vracet se k němu a těšit se na další číslo.“ Získané ocenění je tak nejen 

poděkováním redaktorům Frymburských ozvěn manželům Haně a Jiřímu Hlaváčkovým, ale i 

všem přispěvatelům. 

Provoz internetových stránek spravuje webmaster pan Ing. Milan Holinka. Obecní 

kroniku v písemné a elektronické podobě vede paní Jarmila Drašnarová. Obrazovou kroniku 

vede pan Petr Lemfeld. Všechny formy kronik, zpravodaj i internetové stránky jsou stále na 

velmi vysoké úrovni.  

Na rok 2022 byl vydán stolní týdenní kalendář se současnými fotografiemi Nového 

Hrádku a jeho okolí. Zároveň byl pořízen další drobný propagační materiál.  
 

Technická infrastruktura 

Městys je dostatečně technicky vybaven 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 41 bytů v 8 domech. V průběhu roku byla prováděna běžná 

údržba a nutné opravy. V bytových domech č.p. 59 a 123 došlo k rekonstrukci 2 bytových 

jednotek. 

Ve třech bytových domech na Roubalově kopci byly zahájeny přípravy převodu 18 

bytů do vlastnictví nájemníků.  
 

 



Pohřebnictví 

Městys zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence na místním hřbitově. Mimo to 

je zajišťována jeho údržba a oprava. 

Veřejná prostranství a zeleň 

V oblasti péče o zeleň je dlouhodobě především prostřednictvím pracovníků z Úřadu 

práce zabezpečována pravidelná údržba veškerých veřejných prostranství včetně nových 

turistických stezek. Nadále se doplňuje drobná komunální technika. Odborným firmám je 

zadáváno ošetření stromů v majetku městyse. 

V průběhu roku pokračoval projekt Česko-polská hřebenovka, jehož součástí byla 

revitalizace bývalé větrné elektrárny na rozhlednu s infocentrem a parkovištěm. Poté, co ke 

konci roku 2020 byla otevřena rozhledna, bylo 20. května 2021 otevřeno i turistické 

informační centrum. Jeho provoz zajišťuje Ing. Pavel Sobotka a Veronika Lepšová. 

Dne 19. června 2021 byl na rozhledně osazen sčítač, který do konce roku zaznamenal celkem 

22 592 návštěvníků. V průběhu léta bylo prostranství u rozhledny za přispění Nadace ČEZ 

doplněno odpadkovými koši, stoly s lavicemi. V rámci projektu Dobrovolného svazku obcí 

Region Orlické hory, financovaného za přispění Škoda Auto, a.s., byla na terase infocentra 

umístěna solární chytrá lavička. V prosinci byly na vyhlídkové plošině nově osazeny popisky 

výhledů a bylo obnoveno slavnostní osvětlení rozhledny. 

O tom, že náš projekt „Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na 

rozhlednu s turistickým infocentrem“ je projektem výjimečným, svědčí i následující výčet 

získaných ocenění: 

• Certifikát Agentury Dobrý den Pelhřimov o vytvoření českého rekordu „První 

rozhledna z přestavěné větrné elektrárny“ 

• Anketa Klubu přátel rozhleden „Rozhledna roku 2020“ – třetí místo 

• Komunální projekt roku 2021 – Cena ministryně pro místní rozvoj 

• Stavba roku 2021 – Cena partnera Skupiny ČEZ 

• Česká cena za architekturu 2021 – Cena Ministerstva pro místní rozvoj za prosazování 

kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží  

• Stavba roku 2021 Královéhradeckého kraje – Čestné uznání 

• Ocenění Euroregionu Glacensis za aktivní přístup v oblasti příhraniční spolupráce 

 

V místní části Rzy - nedaleko areálu Astra a u Andršovy hospody byly po opravě na 

své místo navráceny 2 pamětní kříže a dokončena oprava zvoničky. 



Ve spolupráci se Střední školou řemeslnou v Jaroměři začala příprava naučné 

(výukové) stezky s pracovním názvem „Patnáct zastavení utrpení a naděje“. Předpoklad 

finalizace projektu je rok 2022. Cca dvoukilometrový okruh povede od parkoviště u 

rozhledny k bývalé škole na Dlouhém, kolem „Čtvrtečkovy“ hospody, přes Pasička zpět.  

Dalším připravovaným projektem je Stezka skřítka Frymbulína – okruh U Hranic. 

Plánovaná stezka navazuje koncepčně na již zrealizované stezky. Trasa stezky povede v lese 

na Dlouhém v lokalitě U Hranic. Na její začátek je přivedena cyklostezka. Stezka bude 

odkazovat na místní přírodní zajímavosti a zároveň bude tvořena interaktivními a herními 

prvky zejména pro děti a mládež. Celková délka naučné stezky bude cca 360 metrů. 

 

Zadluženost městyse 

K 31. 12. 2021 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 6 147,- Kč 

(což je v porovnání s předchozím rokem o 14 957,- Kč méně).  

Zásadní vliv na radikální snížení výše zadluženosti mělo splacení úvěru na 

předfinancování dotací investičních akcí ve výši 15 mil. Kč od Komerční banky, a.s.  

Další úvěr, který městys splácí na základě smlouvy uzavřené s Komerční bankou a.s., 

je dlouhodobý úvěr na financování investičních akcí v letech 2018 a 2019 ve výši 8 mil. Kč se 

splatností do 10 let a pevnou výší úrokové sazby 1,49% p.a. po celou dobu úvěru. Ke dni 

31. 12. 2021 zbývá splatit 5 336 000,- Kč 

Hypotéční úvěr, který městys splácel na základě smlouvy uzavřené s Komerční 

bankou a.s. dne 29. 12. 2000 ve výši 4 800 000,- Kč na výstavbu 18 bytových jednotek na 

Roubalově kopci byl ke dni 31. 12. 2021 splacen. 

Do rozpočtu městyse citelně zasáhla skutečnost, že 13. prosince 2021 firma 

Microenergy, od které jsme společně s dalšími obcemi v rámci Dobrovolného svazku 

Novoměstsko odebírali elektřinu, oznámila ukončení činnosti.  Následně jsme téměř měsíc 

byli v režimu DPI, tedy dodavatele poslední instance, kterým byla společnost ČEZ Prodej. 

Microenergy dodávala energie více než 760 zákazníkům. Mezi odběratele patřil třeba i 

Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo Všeobecná 

zdravotní pojišťovna.  

 

Zastupitelstvo a správa městyse 

Po celý rok 2021 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. 2021 byl počet obyvatel v naší obci 848, včetně trvale žijících cizinců tento 

počet činil 868. Přistěhovalo se 26 osob, odstěhovalo se 29 osob, narodilo se 9 dětí, zemřelo 

6 občanů. Z těchto počtů je patrné, že počet obyvatel v porovnání s předchozím rokem zůstal 

na stejné úrovni. Škoda, že někteří lidé žijící na Novém Hrádku se u nás doposud nepřihlásili 

k trvalému pobytu a alespoň tímto způsobem nepomohli navýšit příjmy do obecního rozpočtu. 


