Zpráva o činnosti městyse za rok 2020
Při rekapitulaci celého roku 2020 je zřejmé, že i u nás na Novém Hrádku byl
výrazně ovlivněn pandemií koronaviru. V největší míře v oblasti školství, kultury,
sportu a všech volnočasových aktivit. I přes nelehkou situaci se v městysi za minulý rok
podařilo zrealizovat největší počet investičních akcí za poslední desetiletí.
Vodní hospodářství
Ve spolupráci s VAK Náchod bylo v průběhu roku řešeno odstranění několika poruch.
Největší z nich byla výměna části zborcené kanalizace ve spodní části Velké Panské.
U dalších novostaveb Na Farách byly realizovány další nové vodovodní přípojky.
V rámci intenzifikace čištění odpadních vod bylo zkolaudováno několik domovních
čističek, nové ČOV byly vybudovány v rámci přístavby mateřské školy a u budoucího
infocentra na Šibeníku. Plánovaná stavba dvou čistíren odpadních vod u obecního domu
č.p. 59 a pošty č.p. 123 byla z důvodu realizace velkého počtu jiných investičních akcí
odložena na rok 2021. Jako každý rok, 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
Není náhodou, že v loňském roce se náš městys v rámci soutěže Odpadový Oskar
v kategorii obcí do 1000 obyvatel umístil na třetím místě v Královéhradeckém kraji. Tato
soutěž vyhodnocuje množství směsných odpadů, které vyprodukují občané jednotlivých obcí
(u nás to je 70,4 kg/obyvatel/rok). Vyhlašovatel soutěže Arnika (česká nezisková organizace,
která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí) odpadové hospodářství městyse uvádí jako
příklad dobré praxe a popisuje jej takto: „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. Chválíme i způsob a rozsah osvěty a
komunikace s veřejností. Gratulujeme. 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. Městys
má nadprůměrný příjem od EKO-KOMU. Díky celkovému nastavení systému je Nový Hrádek

schopen pokrýt náklady na tříděný sběr ze svých příjmů. 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. Nově byl zaveden i sběr rostlinných olejů. 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.“ Není co dodat, prostě je to
tak J. O to smutnější je, že v prosinci 2020 byl schválen nový zákon o odpadech, který nám
náš osvědčený systém nabourává a hatí. V průběhu roku 2021 se pokusíme náš způsob
nakládání s odpady obhájit, aby i nadále na Novém Hrádku platilo, že: „Kdo zdravým
rozumem se řídí, ten svůj odpad doma třídí!“
Výskyt černých skládek nebyl v okolí Nového Hrádku zaznamenán. Městys zajišťuje i
úklid odpadků podél silnic, které zde odhazují zejména polští řidiči jezdící za prací do
automobilky v Kvasinách.

Místní komunikace
V jarních měsících roku 2020 byla firmou Špelda z České Skalice dokončena oprava
části místní komunikace v Bukovecké ulici. Dotčená komunikace, která zajišťuje obsluhu
rodinných domů, po kompletní obnově včetně některých částí podkladní konstrukční vrstvy
opět nabyla plnohodnotného funkčního využití. Díky opravené komunikaci je zkvalitněna
mobilita v dané oblasti a zlepšil se zde i průjezd. Tato akce byla spolufinancována za pomoci
prostředků (dotace – „odměny“ 600 tisíc korun) z Ministerstva pro místní rozvoj za získání
Bílé stuhy za činnost mládeže v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018.
V létě s přispěním finančního daru od ŠKODY AUTO a.s. byl vybudován chodník u
hřbitovní zdi. Tímto došlo k zajištění vyšší bezpečnosti dopravy v centru městyse, zejména
bezpečnosti dětí ze základní školy, které touto cestou chodí do školní jídelny.
V říjnu byla firmou M – SILNICE Hradec Králové dokončena výstavba cyklostezky
Nový Hrádek, Dlouhé – Taszow. Cyklostezka na českém území je vedena v trase bývalé
nezpevněné komunikace, která sloužila jako polní cesta. Nachází se severovýchodně od
městyse Nový Hrádek v místní části Dlouhé směrem ke státní hranici. Její délka činí 765 m,
šířka 3 m a byla financována za pomoci dotace v rámci příhraniční spolupráce ČR – PR. Na

nově vybudovanou cyklostezku na českém území navazuje za státní hranicí nová cyklostezka
na polském území. Realizací projektu došlo k vybudování společné cesty, která zajisté
napomůže prohloubit dobré přátelské vztahy s našimi polskými sousedy a přispěje ke
zpřístupnění i zvýšení potenciálu kulturního a přírodního dědictví regionu Nový Hrádek Lewin Kłodzki, díky čemuž bude propojena a rozšířena společná nabídka cestovního ruchu
pro cyklisty a pěší návštěvníky.
V rámci přístavby mateřské školy došlo k úpravám chodníku a zpevněných ploch
v jejím okolí. Byla provedena oprava asfaltového povrchu cesty vedoucí od silnice na Náchod
k parkovišti u rozhledny. Dále byly průběžně prováděny drobné opravy některých, zejména
štěrkových místních komunikací.
Zimní údržbu komunikací prováděl na základě smlouvy pan Radim Štěpán. 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 technikou a pracovníky městyse.
Stále pokračují jednání ohledně zajištění přístupu k nemovitostem v místní části
Končiny. Odbor dopravy a silničního hospodářství Náchod bohužel je v této záležitosti
nečinný a z tohoto důvodu se městys obrátil na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Pozemky, katastr obce, územní plán
Bylo realizováno několik drobných nákupů, prodejů a směn pozemků. V lokalitě
Na Farách bylo zkolaudováno několik dalších rodinných domů. Na dalších pozemcích
výstavba probíhá.
V Územním plánu, který nabyl účinnosti v roce 2017, nedošlo k žádným úpravám.
Byly podány 3 žádosti o jeho změnu.
Obchod a služby
V průběhu roku v č.p. 123 probíhaly stavební práce na úpravách bývalé dětské
ordinace tak, aby zde mohla být zřízena druhá zubní ordinace. Stavební úpravy provedl pan
Libor Přibyl a v květnu 2020 byla další zubní 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 ordinaci lékařskou péči vykonává MDDr.
Jana Kyselá.
Souběžně v č.p. 123 byla provedena rekonstrukce a stavební úpravy ordinace

praktického lékaře MUDr. Josefa Soukupa včetně pořízení nového vybavení. Tato ordinace
bude od roku 2021 sloužit jako sdílená s dětskou lékařkou MUDr. Pavlínou Neumannovou.
Zároveň v prostorách poštovního úřadu byla vyměněna okna a byly opraveny bezpečnostní
mříže. Do budovy byl ze zadní strany zřízen bezbariérový přístup.
V obchodě a dalších službách nedošlo k žádným 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 naše občany.
Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů
Spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů je v naší obci stále na velmi dobré úrovni.
Mimo svých základních úkolů hasiči pomáhají při čištění silničních vpustí, úklidu a vyřezání
náletové zeleně ale i při jiných záležitostech. Vzorně se starají o svoji techniku, hasičské
cvičiště i jeho zázemí. Průběžně doplňují své vybavení. Dobrovolní hasiči byli v průběhu
celého roku aktivně zapojeni v celé škále činností v souvislosti s epidemií koronaviru. Náš
SDH se za metodické pomoci Místní akční skupiny POHODA VENKOVA aktivně zapojil do
projektu „Podpora neziskových organizací v Královéhradeckém kraji“. Projekt probíhá
formou tzv. šablon, což jsou snadnější formy projektů, které jsou zaměřené například na
vzdělávání pracovníků, výměnu zkušeností nebo pořádání projektových dnů v klubovně i
venku. Cílem projektu je mimo jiné i navázání spolupráce s dalšími spolky v území. Aktivity
se budou moci konat až do konce roku 2022.
Na základě uzavřené smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární
ochrany pokračovala 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 čtvrtého ročníku
Příměstského tábora, který organizuje naše MŠ. V průběhu roku 2020 byl Sokolu z obecního
rozpočtu poskytnut příspěvek ve výši 284 000,- Kč, který byl použit ke krytí závazků
vzniklých při stavebních úpravách sokolovny. Tělocvičná jednota Sokol pořádá množství
sportovních i kulturních akcí, které bohužel musely být v roce 2020 z důvodu koronavirové
pandemie silně omezeny.
Tělocvičnou jednotou Sokol opětovně podaná žádost o dotaci na financování stavby
víceúčelového hřiště u sokolovny byla úspěšná a v průběhu roku se celá rozsáhlá akce

zrealizovala. Dodavatelem prací byla firma STAKO z Červeného Kostelce. Sportovní areál
před sokolovnou byl doplněn o víceúčelový a plážový kurt s umělým osvětlením a zázemím,
běžeckou dráhu s doskočištěm a hrazdovou soustavou. V budově sokolovny byla za jevištěm
dokončena rekonstrukce prostor a nová posilovna.
Na veřejném hřišti u základní školy bylo provedeno jeho vyčištění a doplnění
křemičitého písku na umělém povrchu. 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 2019 -2020 navštěvovalo 167 žáků a
dalších 34 žáků bylo zapsáno v rámci tzv. domácího vzdělávání.
Součástí školy je školní družina, která pracuje ve dvou odděleních. Družina je v
provozu od 6:00 do 7:45 a od 11:30 do 15:15 hodin. Školní družina pracovala ve školním roce
2019/2020 ve vlastních prostorách.
Ve školské radě městys jako zřizovatele zastupovali David Bek, Mgr. Alena
Lokvencová a Ing. Radek Světlík.
Mateřská škola je dvojtřídní, součástí MŠ je školní jídelna. Z důvodu nedostatečné
kapacity byly v roce 2019 za využití dotace u Ministerstva financí zahájeny práce na realizaci
projektu "Nový Hrádek - přístavba MŠ Nový Hrádek". Práce prováděla firma Kerson
z Dobrého. Kolaudační souhlas byl vydán 1. 9. 2020 a přístavba MŠ tak mohla být od září
plně využívána. Stávající kapacita byla navýšena o 16 dětí, tedy na 56 dětí celkem. Zároveň
došlo i k úpravám stávající třídy, resp. sociálních zařízení tak, aby odpovídaly požadované
kapacitě. Bude tak uspokojena poptávka po kompletních službách předškolního vzdělávání
nejen místních obyvatel, ale také obyvatel z okolních obcí, kde MŠ není k dispozici vůbec.
Přístavba i stávající část objektu MŠ je nově vytápěna teplovodní otopnou soustavou.
Zdrojem tepla jsou 3 ks tepelných čerpadel vzduch/voda, čímž vznikne i výrazná úspora v
nákladech na energie. Zároveň došlo k rekonstrukci či nové výstavbě technické infrastruktury
(dešťová kanalizace, splašková kanalizace + ČOV, posunutí odlučovače tuků, rekonstrukce
vodovodní přípojky, oplocení) a k rekonstrukci přístupových cest v areálu MŠ. Prostory pod
přístavbou slouží jako sklad vybavení a pomůcek MŠ a sklad úklidových prostředků, který

nebyl vůbec k dispozici. Přístavba i stávající prostory jsou uzpůsobeny pro bezbariérové
užívání. Před objektem vznikla bezbariérová rampa a byly zrušeny předsazené schody i
schody za vstupními dveřmi. Dále v přístavbě vznikla svislá výtahová plošina, která zajišťuje
bezbariérovost 2. NP. V zázemí MŠ jsou umístěny 2 bezbariérové záchody oddělené pro
muže a ženy (např. pro rodiče se sníženou pohyblivostí, pro prarodiče apod.). Ve dvoře
vznikla zpevněná plocha pro možnost parkování až 2 automobilů. Ve školním roce 2020/2021
byly přijaty všechny děti, které přišly k zápisu. Pokud by nebyla přístavba realizována,
nemohla by MŠ přijmout 3 děti a celkem 16 dětí by nemohlo ve školce spát. Díky
rekonstrukci tak zde mohou spát všechny děti, což znamená velkou úlevu pro pracující rodiče.
Díky rekonstrukci MŠ získala nejen bezbariérový přístup, ale také větší pracovní možnosti při
vzdělávání dětí (technické, environmentální, předčtenářské, předmatematické a další). Každé
dítě má nyní své prostory, kam ukládá vlastní výrobky, pracovní listy a má tak vytvořeno své
soukromí. Díky rekonstrukci MŠ také splňuje hygienické a nemusí tak žádat o výjimku jako
doposud. Nově vznikly dvě plnohodnotné místnosti s dostatečným počtem toalet, umyvadel,
sprchovým koutem i prostorem pro dvouleté děti.
Za využití finančních prostředků ze třech dotací - Státního fondu životního prostředí,
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj (dotace
– „odměny“ 1 mil. korun za získání Zlaté stuhy za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice
roku 2019) došlo k vybudování dětského hřiště u mateřské školy. Akci realizovala firma
Hybaj z Nového Jičína. Nově vybudovaná zahrada neplní pouze roli dětského hřiště při MŠ
Nový Hrádek, ale je určena i pro širokou místní komunitu jako místo relaxace a setkávání
obyvatel městyse. Instalované prvky jsou určeny pro rozvoj fyzických i mentálních
schopností nejmenších dětí, zahrada je bezpečná a ekologická a podporuje a rozvíjí vztah dětí
k přírodě i k sobě navzájem. Nedílnou součástí zahrady je i nová naučná stezka, která
podporuje uvědomění a připomíná důležitost návaznosti člověka na přírodu, proč si ji vážit a
jakým způsobem ji chránit. Jednoduchým způsobem tak bude děti motivovat a inspirovat
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
Stále platí, že 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 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 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 opětovně vyhrál v
soutěži o Nejlepší zpravodaj měst a obcí Královéhradeckého kraje, v kategorii D – zpravodaje
tištěné na malý formát A5. Obsah a podoba Frymburských ozvěn je výsledkem práce velkého
počtu přispěvatelů a proto jsou tak obsahově rozmanité. 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 2021 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 jak v dodávce elektrické energie, vody,
telefonní sítě a přístupu k internetu. V průběhu roku ze strany poskytovatelů probíhala běžná
údržba těchto sítí. Po přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2 na některých
místech v katastru městyse občas vypadává televizní signál. O bezproblémové fungování
veřejného osvětlení v městysi se po celý rok staral pan Libor Přibyl. Byly prováděny drobné
opravy a v rámci rekonstrukce MŠ došlo k přemístění jednoho sloupu VO.
Správa budov a věci bytové
Městys pronajímá celkem 41 bytů v 8 domech. V průběhu roku byla prováděna běžná

údržba a nutné opravy.
V č.p. 300, po převodu 3 bytů do vlastnictví nájemníků, vzniklo „Společenství
vlastníků pro dům č.p. 300 v Novém Hrádku“. Předsedou společenství se stal městys Nový
Hrádek. Správu společných částí domu vykonává Stavební bytové družstvo Dobruška.
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 dokončena oprava části hřbitovní zdi včetně kaple sv. Jana
Nepomuckého. Do její kopule byly uloženy atributy připomínající dnešní dobu.
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. 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 pokračoval projekt Česko-polská hřebenovka, jehož součástí byla
revitalizace bývalé větrné elektrárny na rozhlednu s infocentrem a parkovištěm. Dodavatelem
prací byla firma Průmstav Náchod. Rozhledna byla otevřena 22. 12. 2020 a zájem široké
veřejnosti byl od začátku opravdu veliký. Infocentrum vzhledem k pandemické situaci bude
otevřeno nejspíše v jarním období roku 2021. Akce si vzhledem ke svému rozsahu a
výjimečnosti zaslouží krátké připomenutí: Rozhledna unikátně využívá tubus již neexistující
demontované větrné elektrárny a je ukázkou nového využití stavby pro jiný účel, čímž vytváří
designově naprosto odlišnou a turisticky atraktivní stavbu. Výstavbou byl v podstatě
odstraněn brownfield, což má velký vliv na zatraktivnění krajiny. V infocentru při svém
putování turisté naleznou potřebné zázemí. Tematicky bude zaměřeno na propagaci projektu –
budou zde umístěny propagační materiály Hřebenovky, budou promítány propagační filmové
spoty, které v rámci projektu vzniknou a zaměstnanci infocentra budou podávat další
informace o společném území a to jak ústní, tak elektronickou formou. Vybavení budovy
(infopult a nábytek) bylo pořízeno za přispění Nadace ČEZ. Parkoviště – zpevněná plocha se
nachází cca 160 m od rozhledny. V současné době je patrné, že kapacita 10 míst je
nedostatečná a bude nutné ji do budoucna navýšit.

Na podzim bylo upraveno prostranství a opraven obecní chodník před prodejnou pana
Švorce. Vedle autobusové zastávky byl, jako náhrada plakátovací plochy před kostelem,
nainstalován plakátovací sloup. U parku, v blízkosti kašny byly osazeny 4 oboustranné
informační tabule a okolní plocha byla vydlážděna žulou. Došlo tak k výraznému zlepšení
vzhledu centra našeho městyse.
V místní části Rzy městys nechal opravit 2 pamětní kříže - nedaleko areálu Astra a u
Andršovy hospody (budou navráceny v roce 2021), dále zde byla opravena zvonička.
Prostředky na její opravu již v roce 2016 městysi věnovali synové naší rodačky paní Emilie
Ruferové, která dlouhé roky žila v Trutnově, ale nikdy na svoje rodiště nezapomněla. Po smrti
maminky, synové, kteří o její vroucí lásce k Novému Hrádku věděli, se rozhodli, že z její
pozůstalosti našemu městysi věnují částku několika desetitisíců korun. Ještě jednou moc a
moc děkujeme.
Zadluženost městyse
K 31. 12. 2020 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 21 104,- Kč
(což je v porovnání s předchozím rokem o 11 640,- Kč více).
Zásadní vliv na výši zadluženosti mělo přijetí úvěru na předfinancování dotací
investičních akcí ve výši 15 mil. Kč od Komerční banky, a.s. Splátky tohoto úvěru probíhají
okamžitě po obdržení příslušných dotací a bude splacen nejpozději do 31. 12. 2021.
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. 2020 zbývá splatit 6 224 000,- Kč
Poslední 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. 2020 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši
387 469,- Kč.
Zastupitelstvo a správa městyse
Po celý rok 2020 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. 2020 byl počet obyvatel v naší obci 848, včetně trvale žijících cizinců tento
počet činil 867. Přistěhovalo se 29 osob, odstěhovalo se 11 osob, narodilo se 7 dětí, zemřelo
9 občanů. Z těchto počtů je patrné, že trend nárůstu obyvatel stále pokračuje.

Přehled nejvýznamnějších akcí ukončených v roce 2020
Název akce
Cesta Bukovec

Celkové náklady
(zaokrouhleno)

Dotace

Vlastní podíl

1 229 000,- Kč

600 000,- Kč

629 000,- Kč

113 000,- Kč

100 000,- Kč

13 000,- Kč

Cyklostezka Dlouhé

5 088 000,- Kč

4 597 000,- Kč

491 000,- Kč

Rekonstrukce ordinací a pošty

1 314 000,- Kč

0,- Kč

1 314 000,- Kč

20 414 000,- Kč

18 200 000,- Kč

2 214 000,- Kč

2 550 000,- Kč

2 018 000,- Kč

532 000,- Kč

16 513 000,- Kč

12 604 000,- Kč

3 909 000,- Kč

475 000,- Kč

300 000,- Kč

175 000,- Kč

9 500 000,- Kč

6 500 000,- Kč

3 000 000,- Kč

1 083 000,- Kč

746 000,- Kč

337 000,- Kč

58 279 000,- Kč

45 665 000,- Kč

12 614 000,- Kč

Chodník u hřbitovní zdi

Přístavba MŠ
Dětské hřiště u MŠ
Rozhledna a infocentrum
Vybavení infocentra
Víceúčelové hřiště
(nositel projektu T.J. Sokol)

Hřbitovní zeď a kaple
(nositel projektu Farnost)

Celkem

