
Zpráva o činnosti městyse za rok 2015 
 

Vodní hospodářství 

Provozovatel vodovodního a kanalizačního řadu VAK Náchod se v průběhu roku zaměřil 

na drobné opravy a údržby stávajících zařízení. Jednalo o opravy propadlých šachtových 

a vodovodních uzávěrů zejména v ulici Pod Šibeníkem, kde byl stav nejhorší. V ulici Pod 

Vodojemem byly před asfaltováním upraveny vodovodní uzávěry a silniční vpusti, byla zde 

i zřízena nová vodovodní přípojka. 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 a začalo jednání o 

vytvoření harmonogramu postupné intenzifikace čistících zařízení ve vlastnictví městyse, kterým 

dojde ke zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod.  

 

Odpadové hospodářství 

Třídění odpadů v Novém Hrádku je dlouhodobě na vysoké úrovni. Napomáhá tomu i to, 

že se nevybírá poplatek za obyvatele, ale za skutečně svezený odpad. Stále platí, že prostředky 

efektivně vynaložené na zajištění separovaného sběru komunálního odpadu roztříděného na 

jednotlivé komodity (železo, sklo čiré a barevné, plasty, PET lahve, nápojové kartony, papír, 

textil, drobný elektroodpad a baterie) se prostřednictvím firmy EKO-KOM vrací zpět do našeho 

rozpočtu. Velkou zásluhu na tom má již tradiční soutěž ve sběru a třídění odpadů, kterou městys 

pořádá ve spolupráci se základní školou. Svoz nebezpečného odpadu je pro občany zajišťován 

dvakrát ročně zdarma. Náš městys v oblasti odpadového hospodářství dlouhodobě využívá služeb 

firmy Marius Pedersen. 

V souvislosti s legislativními změnami – novelou zákona o odpadech byla vydána Obecně 

závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Nový Hrádek.  V období od 1. 4. do 30. 11. byl v Klainově ulici, v prostoru „Písník“ umístěn 

velkoobjemový kontejner pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů, likvidace těchto 

odpadů je pro občany zdarma. I nadále je upřednostňováno domácí kompostování a mulčování. 

V roce 2015 byl v prostoru za úřadem městyse nově umístěn kontejner na drobný elektroodpad. 

Výskyt černých skládek nebyl v okolí Nového Hrádku zaznamenán.  



Místní komunikace 

V průběhu roku pokračovala rozsáhlá rekonstrukce silnice z Nového Hrádku na Borovou. 

Tato akce Královéhradeckého kraje byla spolufinancována Evropskou unií a zajišťovala ji SÚS 

Královéhradeckého kraje, a.s., zhotovitelem byla firma STRABAG a.s. Celková doba dopravního 

omezení trvala od 1. 7. do 31. 10. 2015 a akce byla rozdělena na dvě etapy Borová – U Jedle a 

U Jedle Nový Hrádek. Přičemž při druhé etapě byla doprava školních dětí a ostatních cestujících 

zajištěna malými autobusy přes Dlouhé. 

Od 1. 7. do 31. 8. 2015 byla provedena rekonstrukce silnice Rokolský most (od Velosu) – 

Doly, zajišťovala ji SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., zhotovitelem byla firma STRABAG a.s.  

Dále byly nákladem městyse opraveny místní komunikace v Dolech, na Šibeníku, cesta 

z Nového Hrádku na Krahulčí. V části ulice Klainova a Pod Vodojemem byl položen živičný 

povrch. Mimo těchto oprav bylo pokračováno v průběžné údržbě dalších, převážně štěrkových, 

místních komunikací. Byla také opravena lávka přes Olešenku v Dolech. 

Dopravním značením Náchod byla v souladu s platným pasportem osazena zbývající část 

nových dopravních značek. V instalaci dalších dopravních značek v ulicích Sokolská, Pod 

Šibeníkem a Kopeckého bude pokračováno v průběhu roku 2016. 

Byl dokončen bezúplatný převod pozemků pod chodníky z majetku Královéhradeckého 

kraje do vlastnictví městyse. 

Firmě PROJECTICON s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek bylo 

zadáno „Zpracování projektové dokumentace cyklostezky Dlouhé – Lewin Klodzki“. Realizace 

tohoto projektu by se měla uskutečnit v rámci přeshraniční spolupráce ve spolupráci 

s partnerskou obcí Lewin Klodzki. 

Na autobusové zastávce Nový Hrádek – škola byla umístěna nová autobusová čekárna, 

jejím dodavatelem byla firma TSE CB spol. s.r.o. České Budějovice. 

Zimní údržbu komunikací v sezoně 2014/2015 a 2015/2016 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 byla zajišťována pracovníky městyse.  

Zajištění přístupu k nemovitostem v místní části Končiny. V této souvislosti byla 

v prosinci 2015 prostřednictvím advokátky JUDr. Lenky Vikové podána žaloba k Okresnímu 

soudu Náchod. Bohužel tento problém, který se vleče několik let, není stále vyřešen. 



Pozemky, katastr obce, územní plán 

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

Farách se v průběhu roku podařilo prodat dvě stavební parcely (do konce roku 2015 bylo prodáno 

10 z 20 nabízených parcel). ZM Nový Hrádek, v souvislosti s prodejem stavebních parcel Na 

Farách, schválilo uzavření Nevýhradní dohody o zprostředkování a poskytování služeb s firmou 

M + M reality holding a.s., Praha. Dohoda byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2016. I když 

v průběhu roku 2015 se v rámci této dohody neprodala žádná parcela, tak bylo dosaženo větší 

informovanosti o nabízených parcelách. 

 V průběhu roku pokračovala příprava na realizaci pořízení nového Územního plánu Nový 

Hrádek. Firmou SURPMO, a.s., Hradec Králové jsou zpracovávány příslušné podklady. Byl 

projednán a schválen Návrh zadání Územního plánu. ZM bylo schváleno podání žádosti na MMR 

o poskytnutí dotace z programu 117D05 „Podpora územně plánovacích činností obcí“, 

podprogram 117D0510 „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ – titul Územní plán 

(ÚP) pro rok 2016. Další úkony v rámci pořízení nového územního plánu budou probíhat 

v průběhu let 2016 a 2017. 

 

Obchod a služby 

Po složitých jednáních se i nadále podařilo zachovat 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. 

Došlo ke změně provozovatele prodejny potravin a smíšeného zboží v budově úřadu 

městyse, novým nájemcem se stala paní Vlasta Ježková, která byla vybrána ze čtyř uchazečů.  

Ostatní služby zůstaly na stejné úrovni. 

 
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. 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. Společnými silami SDH a městyse byly realizovány 

úpravy prostoru u hasičského cvičiště, provedeno vyčištění a oprava požární nádrže v ulici 

Náchodská. Firmě Ing. Miloš Vondřejc, Projektové ateliéry, Nový Hrádek bylo zadáno 

zpracování projektové dokumentace na přístavbu hasičské zbrojnice (realizace by měla být 



uskutečněna v následujících letech v případě získání příslušné dotace).  

 Na základě uzavřené smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární 

ochrany pokračovala i úspěšná spolupráce s obcí Sněžné. 

 K 135. výročí založení SDH Nový Hrádek byla uspořádána oslava na hasičském cvičišti 

a vydán Malý almanach. 

 

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 2015 byl sokolu z obecního rozpočtu poskytnut příspěvek ve výši 300.000,- Kč, který byl 

použit ke krytí závazků vzniklých při stavebních úpravách sokolovny. 

Tělocvičná jednota Sokol ve spolupráci s městysem pořádá tradiční pochod Hrádouská 

vařečka. Každoročně je pořádán podzimní přespolní běh se startem od kina. Bohužel stále platí, 

že tradiční lyžařské závody se v posledních letech z důvodu nedostatku sněhu nedaří pořádat. 

Na veřejném hřišti u základní školy, mimo běžné údržby, bylo za pomoci dotace 

z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje provedeno nové zakrytí pískového 

doskočiště a nainstalovány ochranné sítě.  

V průběhu roku probíhala jednání s Českou fotbalgolfovou asociací o možnosti zřízení 

fotbalgolfového hřiště na Šibeníku. 

 

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. 2015 školu navštěvovalo 154 žáků nejen 

z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.  

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

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. Stále platí, 

že kapacita MŠ je 40 dětí a v současné době je dostatečná, nedostatečný je však počet lůžek na 



spaní. Vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji městyse lze předpokládat, že do 

budoucna bude kapacita MŠ nedostatečná a z tohoto důvodu se v roce 2015 v ZM začala 

diskutovat možnost jejího rozšíření (za využití vhodných dotačních programů). Zahrada MŠ 

v současné době je v nevyhovujícím stavu a z tohoto důvodu bylo firmě Kateřina Sinkoviczová, 

DiS., zahradní a krajinná tvorba, Lanžov – Lhotka zadáno zpracování prováděcí dokumentace na 

její úpravu.  

Spolupráce obou příspěvkových organizací a městyse je dlouhodobě na vysoké úrovni. 

  

Kultura 

Kulturní život na Novém Hrádku je pestrý a zapojují se do něho všechny spolky 

a organizace. Pro účely kulturního vyžití slouží sokolovna, kino, knihovna, základní a mateřská 

škola, hrad Frymburk a 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 mimo koncertů místních sborů pořádají vystoupení předních mistrů včetně 

koncertů v rámci tradičního Orlicko-kladského varhanního festivalu.  

Kino je využíváno k různým besedám či divadelním představením. Promítání je zejména 

v zimních měsících vzhledem k vysokým nákladům na vytápění omezeno. Provoz kina v roce 

2015: květen – červen 2 x za měsíc, červenec – srpen každý týden, září a říjen 2 x za měsíc, zbylé 

měsíce 1 x za měsíc s tím, že v ojedinělých případech byla frekvence promítání po dohodě 

s vedením městyse zvýšena (představení pro ZŠ, MŠ, letní tábory). Promítacím dnem byl pátek. 

V únoru bylo představeno nové projekční zařízení EPSON, které umožnuje promítání 

digitalizovaných filmů. Do tohoto zařízení byla dokoupena i náhradní výbojka. 

Ve dnech 1. – 3. května se zástupci městyse v Polsku zúčastnili slavností „Dni Dusznik 

Zdroju“. Na slavnosti se svým programem vystoupili žáci ZŠ a výjezdní jednotka SDH 

představila svou techniku. 

 7. května uspořádal městys společně s farností, T.J. Sokol a SDH u pomníku padlých na 

náměstí pietní vzpomínku k 70. výročí konce druhé světové války, poté proběhlo požehnání 

obnoveného ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla a následně v kostele mše svatá.   

 V průběhu roku se nově uskutečnily tyto akce: Noc kostelů, Den otevřených zahrad 

a ateliérů, Noc sokoloven, všechny se těšily zájmu občanů.  

 



Městys se společně s městem Nové Město nad Metují podílel na přípravách a realizaci 

akce Dny evropského dědictví 2015, která se uskutečnila dne 12. září. 

Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“, které z příspěvků již 20 let 

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 dlouhodobě zajišťuje paní Anna Marková. Obrazovou kroniku pak paní 

Ludmila Ježková. Stále platí, že všechny formy kronik, zpravodaj i internetové stránky jsou na 

velmi vysoké úrovni.  

Na rok 2016 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.  

Na základě našich připomínek ohledně stavu vrchního vedení nízkého napětí v Bukovecké 

ulici ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2015 připravila projekt na zemní kabelové vedení v této lokalitě 

(předpokládaný termín realizace je do 30. 9. 2016). Městys prostřednictvím firmy ELEKTRO 

COMP Česká Skalice vypracoval projektovou dokumentaci veřejného osvětlení v této lokalitě, 

samotná akce bude uskutečněna společně s realizací zemního kabelového vedení NN. Na obě 

akce byla vydána stavební povolení.  

V roce 2015 bylo v rámci veřejného osvětlení zřízeno několik nových bodů, v ulici 

A. Kopeckého byl z důvodu častých poruch VO instalován závěsný kabel. I nadále probíhala 

postupná výměna starých žárovek za úsporné.  

 

Správa budov a věci bytové 

Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. V průběhu roku mimo běžné údržby 

a drobných oprav byla provedena oprava komínů na budově č.p. 59, komplexní oprava 

hromosvodu na budově č.p. 123 (pošta). Ve dvou bytech došlo ke změně nájemníků. 

V souladu s platnou legislativou byly pro objekty ve vlastnictví městyse vypracovány 

průkazy energetické náročnosti. 



V dražbě byla do majetku městyse zakoupena budova č.p. 66 v Hradní ulici. Jedná se o 

objekt, který by do budoucna mohl městys využívat. V zadní části je velká garáž vhodná ke 

skladování potřebných věcí. Objekt u ulice by byl vhodný např. pro přemístění knihovny, zázemí 

pro pracovníky městyse. V roce 2015 bylo provedeno vyklizení objektu a nezbytné udržovací 

práce, tak aby byl objekt zabezpečen a dále nechátral. V souvislosti se získáním této nemovitosti 

proběhla, zatím bezúspěšná, jednání za účelem majetkoprávního narovnání pozemků v okolí. 

V jednáních se bude pokračovat i v roce 2016. 

 

Pohřebnictví 

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

zajišťována jeho údržba a oprava. Podle vypracovaného projektu byla, po předchozím projednání 

s vlastníkem pozemku Římskokatolickou farností Nový Hrádek, zahájena revitalizace hřbitova.  

V jarních měsících byly odstraněny nemocné a poškozené jasany a zeravy. Na podzim byla 

firmou ŠPELDA s.r.o., PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB, Říkov provedena oprava 

chodníku v okolí kostela a smuteční síně. Za využití dotace ze  Státního fondu životního prostředí 

ČR byly vyfrézovány všechny pařezy a provedeny nové výsadby na hřbitově a v okolí kostela. 

Pracovníci městyse za pomoci členů SDH odstranili opuštěné, neproplácené hroby. 

Další 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. 

Z důvodu zkvalitnění služeb a plánovanému nákupu příslušné drobné komunální techniky 

bylo od 1. 9. 2015 zřízeno nového pracovní místo – pracovník údržby a správy majetku městyse, 

na které byl po uskutečněném výběru přijat pan Dalibor Možný. Ke konci roku byla schválena 

koupě malotraktoru YUKON W 5064 a základního příslušenství (návěs 1,5 t + další drobná 

výbava). Dodací lhůta cca březen 2016.  

Na základě odborně vypracovaného znaleckého posudku, kterým byl zhodnocen aktuální 

stav vybraných stromů v majetku městyse, dále na základě projektu na revitalizaci hřbitova a za 



využití dotace, která byla vyhlášena v rámci 66. výzvy Operačního programu životní prostředí, 

prioritní osa 6, oblast 6.5, byl realizován rozsáhlý projekt „Revitalizace zeleně Nový Hrádek“.  

Za pomoci dotace z MMR, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

4 byla dokončena akce „Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku“. 

Ukřižování bylo po odborném rozebrání odvezeno do kamenické dílny, kde bylo přes zimu 

zrestaurováno a na jaře 2015 bylo vráceno zpět na původní místo. Dále ze stejného programu 

byla na podzim realizována akce „Obnova Ukřižování Izidor Nový Hrádek“. 

Firmou Miroslav Kubala Opočno byl sponzorsky opraven křížek na Roubalově kopci, 

slavnostní požehnání se uskutečnilo v den svátku sv. Václava. 

V průběhu roku i nadále probíhaly přípravy projektu „Rozhledna na Šibeníku“. V rámci 

realizace spojeného územního a stavebního řízení byla vypracovávána příslušná projektová 

dokumentace. Projekt Česko-polská hřebenovka, jehož součástí byla i plánovaná revitalizace 

bývalé VTE na rozhlednu, nebyl Společným panelem expertů vyhodnocen jako „vlajkový“ 

a z tohoto důvodu bude předložen v rámci výzev individuálních projektů (předpokládaný termín 

květen 2016). Firmou POŽI, s.r.o. Nové Město nad Metují byl v blízkosti plánované rozhledny 

proveden průzkumný osmdesátimetrový hydrogeologický vrt, při kterém byl zjištěn dostatečný 

zdroj vody. S firmou ČEZ byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie k plánované rozhledně. 

 

Zadluženost městyse 

K 31. 12. 2015 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 3 137,- Kč (což je 

v porovnání s předchozím rokem o 1 385,- Kč méně). 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. 2015 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 2 136 844,06 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. 2015 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 244 070,- 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. 2015 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 132 000,- Kč. 
 

Úvěry na budování infrastruktury v lokalitě „Na Farách“ jsou z větší části kryty splátkami firmy 

VAK Náchod, a.s. a v roce 2016 budou v plné výši splaceny. 

 

Zastupitelstvo a správa městyse 

Po celý rok 2015 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 bylo schváleno zadání zpracování strategického plánu rozvoje městysu 

Nový Hrádek pro období do roku 2020 firmě Východočeská rozvojová s.r.o., Nové Město nad 

Metují. Mimo analýzy městyse proběhlo i rozsáhlé dotazníkové šetření. Výstupy z těchto činností 

jsou dobrým základem pro návrhovou část strategie – doporučení, kam by městys měl směřovat, 

tak, aby byl jeho rozvoj efektivní a odpovídal představám a potřebám jeho obyvatel a subjektů. 

V měsíci květnu 2015 se starosta městyse jako člen delegace Královéhradeckého kraje 

zúčastnil služební cesty do Srbska. 

S účinností od 1. 7. 2015 byla ZM schválena Směrnice k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, která je závazná pro členy zastupitelstva městyse a pro všechny zaměstnance 

úřadu městyse, kteří se podílí na zadávání veřejných zakázek. 



Pro městys byla pořízena nová insignie – starostenský řetěz se znakem Nového Hrádku. 

Řetěz vyrobilo družstvo hodinářské a umělecké výroby Znak Malá Skála a bude využíván při 

různých slavnostních příležitostech.  

Člen zastupitelstva městyse a starosta T.J. Sokol Nový Hrádek pan Ing. Jeronym Holý 

uspěl s projektem rekonstrukce sokolovny v nově vyhlášené soutěži „Komunální politik roku 

2015“, kategorie „Sport a veřejné zdraví“. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v budově Senátu 

ČR. Zároveň městys obdržel finanční dar ve výši 20.000,- Kč, který byl následně převeden T.J. 

Sokol Nový Hrádek.  

 

Náš městys je členem Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory, Dobrovolného 

svazku obcí Novoměstsko, Svazu měst a obcí ČR, Místní akční skupiny Pohoda venkova a nově 

i členem Sdružení místních samospráv ČR. V rámci členství v těchto organizacích může městys 

společně s dalšími partnery lépe prosazovat zájmy malých obcí. Velice inspirativní a přínosná je 

i vzájemná výměna zkušeností, tvorba společných propagačních materiálů a lepší zviditelnění 

regionu.  

 

K 31. 12. 2015 byl počet obyvatel v naší obci 801, včetně trvale žijících cizinců tento 

počet činil 812. Přistěhovalo se 24 osob, odstěhovalo se 13 osob, narodilo se 12 dětí, zemřelo 

7 občanů. Je velice potěšitelné, že pozitivní trend nárůstu obyvatel pokračuje. 

  


