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Dobrovolný svazek obcí Broumovsko

Vážení kolegové, vážení občané,
mílovými kroky se k nám blíží svátky Vánoční a konec roku 2020. Roku, který byl ve všech ohledech jiný než roky předešlé.
Prošli jsme si zkouškou, kterou nikdo z nás nepamatuje, a ta zkouška stále nekončí. Covid-19 je tu s námi a zřejmě se ho jen
tak nezbavíme. Není nutné polemizovat o tom, zda jsou přijatá opatření k zamezení šíření viru adekvátní, není nutné
polemizovat, kdo za to může a co kdo měl udělat lépe.
Ekonomické a sociální dopady budou v následujících letech velmi citelné. Obce přijdou díky přijatým zákonným změnám o
významnou část svých příjmů, budou muset omezit plánované investice a šetřit i v dalších oblastech svých činností. A tak je
otázkou, zda budou mít dost peněz na zajištění sociálních potřeb obyvatel nebo podporu sportu a
spolkové činnosti. Částečnou odpověď nám dají rozpočty jednotlivých obcí na rok 2021, které obce v
současné době připravují.
Poděkování nás všech pak patří všem, kteří jsou, jak se dnes říká, v první linii. Zdravotníkům,
pracovníkům v sociálních službách, policistům, ale také prodavačům a prodavačkám, na které se
mnohdy zapomíná. Poděkování také patří pracovníkům kanceláře Dobrovolného svazku obcí
Broumovsko, za jejich odvedenou práci a pomoc obcím zvláště při první vlně epidemie. Jejich
přičiněním měly obce dostatek ochranných roušek a dezinfekčních prostředků.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřát klidné a spokojené svátky Vánoční, a to i přes současnou složitou situaci. Do
nového roku pak především pevné zdraví a hodně pracovních i osobních úspěchů.

Karel Rejchrt, předseda DSO Broumovsko
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Témata z členských schůzí

Společné postupy v rámci COVID-19
Kancelář DSO Broumovsko fungovala v jarní vlně pandemie
způsobené nákazou novým typem koronaviru jako centrum
pomoci obcím. V době vypuknutí pandemie koordinovala
zajištění dezinfekce, roušek a respirátorů pro obce a v době
nouzového stavu i po jeho skončení poskytovala platformu
pro sdílení informací a praktických rad obcím k zvládnutí
pandemie.

Od minulého vydání Zpravodaje DSO Broumovsko se
uskutečnilo několik členských schůzí, na kterých se starostové
sešli, aby prodiskutovali aktuální témata, která je v jejich
obcích nejvíce pálí, která je potřeba vyřešit, nebo která se
vyřešit chystají. Prodiskutování těchto témat přináší starostům
možnost podělit se vzájemně o zkušenosti, a získat tak nové
úhly pohledu na problematiku jejich obcí.

Prezentace firmy ČEZ a plánované změny
Zástupci firmy ČEZ Distribuce, a. s., seznámili starosty
s chystanými změnami, které vejdou v platnost od 1. 1. 2021.
Jedná se zejména o změnu oznamování plánovaných
odstávek. Starostové byli informováni o plánované
rekonstrukci sítí. Byla řešena dojezdová vzdálenost do
zákaznických center, jsou zejména pro starší a imobilní
občany těžko dostupná. Bylo projednáváno, zda by bylo
možné v součinnosti s obecními úřady zajistit prostory, kde by
obchodní zástupci mohli s občany řešit jejich požadavky
osobně (např. nesrovnalosti ve vyúčtování, vysvětlení
vyúčtování, přepis odběrného místa apod.).
Informace ze SDMB, o. p. s.
Milan Brandejs, ředitel Společnosti pro destinační
management Broumovska, spolu s manažerkou Denisou
Dědovou představili starostům činnost a akce SDMB.
Informovali starosty o nově vznikající Asociaci cestovních
regionů a o Sdružení turistických organizací cestovního ruchu.
Jejich hlavním cílem je propagace cestovního ruchu jakožto
významného segmentu, který generuje finanční prostředky do
národního rozpočtu i do rozpočtů regionů. Starostové se se
zástupci SDMB dohodli na pravidelných návštěvách
členských schůzí.

Zimní údržba Chvalečských serpentin
Starostové diskutovali o zrušení zimní uzávěrky silnice
č. 30110 a podpořili požadavek obce Adršpach na zrušení
obecně závazné vyhlášky č. j. 111728/2017, týkající se
každoroční uzávěry komunikace č. 30110 od 1. 11. do 31. 3.,
a o zařazení této komunikace do zimní údržby od roku 2020.
Vlaky na Broumovsku, požadavek na výměnu
vlakových souprav

Shromažďování a sběr použitých kuchyňských olejů
Na schůzích byly dále řešeny problémy se svozem použitých
olejů. Kancelář DSO hledala možné alternativy, které
představila starostům. Starostové se dohodli, že dle
požadavků navýšení počtu popelnic v jednotlivých obcích
budou přes DSO Broumovsko nakoupeny popelnice na
kuchyňský olej od stejného dodavatele, od kterého již byly
pořízeny, což zajistí jednotnost vývozu. Smlouvu si uzavře
každá obec se svozovou firmou zvlášť a každá si dohodne
četnost svozu, která jí bude vyhovovat.

Na schůzích byla dále řešena potřeba výměny vlakových
souprav na trase Meziměstí-Broumov za bezbariérové.
V současné době používané soupravy jsou hlučné a pro
seniory, matky s kočárky a cestující s bicykly je těžké do nich
nastoupit a vystoupit, protože musejí zdolat několik schodů.
Královéhradecký kraj má se současným provozovatelem
uzavřenou smlouvu do konce roku 2020. České dráhy
argumentují tím, že jim skončil pronájem nízkopodlažních
vozů a nově nasazené vozy jsou opravené, uvnitř méně hlučné
a pro cestující komfortnější. Do nové smlouvy, která bude
platná od roku 2021, Královéhradecký kraj požadavek na
bezbariérové vlakové soupravy zapracuje.

Spolupráce s MAS Broumovsko+
Zaměstnanci MAS se i v letošním roce účastnili členských
schůzí DSO Broumovsko a informovali starosty
o připravovaných výzvách a možnostech podpory.

Setkání s ThLic. Martinem Lanžim
Děkan ThLic. Martin Lanži seznámil starosty s uskutečněnými
a probíhajícími rekonstrukcemi kostelů na Broumovsku.
Opravy kostelů v Ruprechticích a Heřmánkovicích končí
v tomto roce, včetně opravy kostela ve Vernéřovicích bylo
proinvestováno 42 mil. Kč. Po ukončení realizace projektu na
jejich rekonstrukci začne běžet udržitelnost projektu, která
mimo jiné požaduje otevření kostelů veřejnosti, pořádání
workshopů a seminářů. V letošním roce se opravují kostely ve
Vižňově a Otovicích z dotačního titulu Záchrana
architektonického dědictví, a z rozpočtu děkanství bude
dokončena oprava střechy farního kostela sv. Petra a Pavla
v Broumově.

Dotace OPZ na strategické dokumenty obcí
DSO Broumovsko získalo v tomto roce dotaci z Operačního
programu Zaměstnanost na projekt DSO Broumovsko –
profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických
a koncepčních dokumentů. Dotace ve výši 9,1 mil. Kč bude
použita na realizaci školení zaměstnanců, vypracování
strategických plánů obcí a DSO, na pasporty, které obcím
chybí, a dále na potřebné koncepce rozvoje území, tj.
koncepce cyklodopravy, dopravy v klidu, cestovního ruchu,
odpadového hospodářství, ploch pro rodinné bydlení a drobné
podnikání i zaměstnanosti na Broumovsku. Veškeré výstupy
budou zapracovány do digitálního mapových portálů obcí,
které budou z dotace také pořízeny.
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celá řada projektů – od výsadby zeleně, opravy škol
a obecních budov po financování výstavby chodníků
a cyklostezek. Je to apolitický, živý dokument, jehož platnost
nekončí jedním volebním obdobím a který by měl být
zpracován na základě přání a připomínek občanů.

Vznikají nové strategické plány
pro obce Broumovska – co od
nich můžeme čekat?

DSO metodicky zastřešuje a koordinuje zpracování
strategických dokumentů a nechává vypracovat i koncepce,
pasporty a generely, které následně budou obcím k dispozici
– například koncepci dopravy v klidu či koncepci odpadového
hospodářství, pasport zeleně a dopravního značení nebo
generel obslužnosti mostní sítě.

DSO Broumovsko aktuálně pomáhá obcím aktualizovat
stávající a vytvářet nové strategické plány podle metodiky
Ministerstva pro místní rozvoj. V následujícím textu bychom
vás rádi seznámili s tím, proč je pro obce důležité mít
strategický plán, co jeho tvorba obnáší a jak je pro jeho
podobu zásadní, abyste se vy sami zapojili do jeho tvorby.

K čemu je dobrý a proč ho obce potřebují?

Co je to strategický plán

Bez vize rozvoje a směřování obce se těžko plánují její
budoucí kroky. Strategický plán umožňuje sumarizaci
myšlenek, představ a nápadů směřování obce. Říká, jaké
vyvstávají potřeby a kde máme slabá místa, která chceme
změnit.

Strategický plán je dokument, do kterého se kromě analýzy
stávající situace v obci promítají vize, kudy se rozvoj obce má
ubírat, analyzují se silné a slabé stránky a vyhodnocuje se
směr, kterým se obec hodlá vydat v horizontu pěti až deseti
let. Jedná se o dokument, který určuje další směřování obce a
reaguje i na vizi směřování regionu a kraje. Zpracovává se na
základě požadavků občanů vzešlých z dotazníkového šetření
a veřejných setkání. Jde o nejlepší způsob, jak do dalšího
směřování vývoje obce promítnout požadavky těch, kteří v ní
žijí.

Když se obec vyvíjí bez jasného konceptu, je to znát.
Strategický plán pomáhá určit směřování a cíle a nastavuje
kroky, kterými je potřeba se do budoucna ubírat.
Jak já jako občan mohu participovat na jeho
vytváření? Promítne se někde můj názor?

Kvalitně zpracovaný strategický dokument dává základ, se
kterým může obec nakládat a využívat jej i jako podklad pro
dotační programy, díky nimž se dnes na úrovni obcí realizuje

Od ledna 2021 budeme v každé ze zapojených obcí iniciovat
vznik pracovních skupin. Je důležité si uvědomit zásadní věc,
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kterou některé obce mají tendenci opomíjet – strategický
dokument si tvoří sama obec. Praxe reflektuje realitu obce
a míru zapojení jejich obyvatel včetně aktivity představitelů
obce. Pokud například obec zadá vypracování dokumentu
externí firmě a sama už se o další kroky příliš nezajímá,
ukazuje to na pasivitu všech zapojených stran. To je příklad
toho, jak by se k vypracování tohoto typu dokumentu
přistupovat nemělo.
Je to právě obec, její zastupitelé a občané, kdo vytváří vizi
toho, jak by se v horizontu pěti až deseti let v obci mělo/mohlo
žít. Zpracovatel – jako v tomto případě DSO Broumovsko,
podpoří dokument metodicky a dá mu potřebnou formu, která
se musí shodovat s metodikou vydanou Ministerstvem pro
místní rozvoj.
Obsah ale určuje obec sama. A to se netýká jen vedení obce –
starostů, starostek a zastupitelstva, týká se to také širší
skupiny obyvatel – od podnikatelů činných v obci přes
ředitele škol a odborníků na danou problematiku po širokou
veřejnost.

V čem je specifická oblast Broumovska?
Je nezbytně nutné umět se podívat na Broumovsko
s nadhledem a zeširoka. Hledat dialog a společnou cestu,
komunikovat a snažit se o propojení sil a vhledů různých
stran, které jsou zde aktivní, ne o jejich tříštění v nekonečných
sporech.

Jakou úlohu plní ve vypracovávání strategického
plánu starosta obce?
Starostové budou mít za úkol koordinovat v každé obci
pracovní skupinu tvořenou zástupci veřejnosti, která bude
svými podněty a zkušenostmi dávat obsah návrhové části
strategických plánů. Velkou roli hrají pravidelná setkání,
diskusní platforma, ze které budeme těžit vize a představy
toho, jakým směrem by se obec měla vyvíjet.

Broumovsko je naprosto jedinečná oblast, která mnohým
z nás velmi učarovala – ať už jsme se zde narodili nebo se sem
přistěhovali. Význam této lokality bude s velkou
pravděpodobností časem narůstat. Vizí rozvoje je mnoho a je
důležité uvědomit si, že záleží i na každém z nás, kterým
směrem se bude vše ubírat. Krom rozvoje turistického ruchu
je to rozhodně i vzrůstající potřeba lokálnosti a udržitelnosti.

Pracovní skupina v každé ze zapojených obcí se také bude
spolupodílet na vytváření dotazníku konkrétně pro danou
obec. I v tomto místě bude klíčová spolupráce se starosty,
jejichž úkolem je pohlídat návratnost dotazníků a motivovat
občany obce k tomu, aby se jich vrátilo co nejvíce.

Oblast je jedinečná svou polohou a přírodním bohatstvím
a byla by věčná škoda, kdybychom neuchopili tuto příležitost,
kterou Broumovsko nabízí. Je to zároveň ohromná výzva,
protože jde o to, hledat syntézu udržitelnosti a rozvoje. Krása
přírodního bohatství je něco, co se musíme snažit nejen
udržet, ale také rozvíjet v souladu s křehkými zákonitostmi
přírody.

Můžete tedy očekávat, že do schránky nebo na emailovou
adresu obdržíte seznam otázek. Na tomto místě bychom rádi
vyjádřili přání, abyste jeho vyplňování věnovali plnou
pozornost a energii, vyhodnocení vašich odpovědí se totiž
promítne do strategických dokumentů zapojených obcí.

Rozvoj by měl být citlivý nejen k lidem, ale i ke krajině.
Mysleme proto při plánování na jedinečný ráz krajiny
Broumovska a veďme rozvoj v souladu s ním, ne proti němu.

V jaké fázi jsme s jeho zpracováním v DSO, kdy
bude hotov?

Broumovsko je bohatá oblast a má mnoho co nabídnout – je
proto potřeba, aby se spojily síly nás všech, proto hledejme
společný dialog, ne naopak.

Aktuálně jsou strategické plány v přípravné fázi.
Zaregistrovali jsme všechny obce DSO Broumovsko na webu
obcepro.cz, ve kterém dokumenty tvoříme. Toto rozhraní
poskytuje metodický základ pro tvorbu strategického plánu.
Sbíráme informace, načítáme a třídíme a postupně budeme
vše vkládat do webového rozhraní.
Strategické plány a na ně navázané koncepce budou hotové
koncem března 2022.
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Ing. Vlášek v rámci prodloužení projektu starostům
s problematikou veřejných zakázek pouze externě.

Dobrovolný svazek obcí jako
CSS (Centrum společných
služeb)

Od března 2018 je do činnosti CSS/DSO Broumovsko
zařazena další klíčová aktivita, která má za cíl zajistit pro
členské obce sdíleného pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů pomáhá členským
obcím a jejich příspěvkovým organizacím lépe se vypořádat
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, označovaným
jako GDPR.

Starostové členských obcí DSO Broumovsko se pravidelně
schází na členských schůzích a jednou za půl roku je jedna
z členských schůzí věnována projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“,
zkráceně také „Centrum společných služeb (CSS)“, do kterého
se Dobrovolný svazek obcí Broumovsko zapojil v roce 2016.
Projekt Svazu měst a obcí České republiky slouží k usnadnění
a zefektivnění spolupráce při řešení problémů.

Za dobu působení CSS byla provedena analýza původního
a aktuálního stavu nakládání s odpady. Byla zavedena
evidence vývozu tříděného a komunálního odpadu – v obcích
se zlepšilo třídění odpadů a snížilo se množství vyváženého
komunálního odpadu. V rámci dotačních titulů byly pořízeny
nádoby na tříděný odpad. Během činnosti CSS byla mimo jiné
zpracována databáze brownfieldů a seznam podnikatelů.
V letošním roce byla původně plánována udržitelnost projektu.
Udržitelnost běžela pouze v období od 1. 1. 2020 do
31. 3. 2020. Od 1. 4. 2020 došlo k nabídce ze strany SMO ČR
na druhé prodloužení projektu a jejím přijetím k přerušení
udržitelnosti. V rámci prodloužení byla vytvořena pozice
Odborný pracovník CSS se zaměřením na analýzu sociálních
potřeb obyvatel obcí, meziobecní spolupráci a zjištění stavu
veřejnoprávních smluv. Od 1. 1. 2021 je plánováno další
pokračování projektu CSS, a to na téma Lokální ekonomika.
CSS v letošním roce také začalo zpracovávat a rozesílat
Informační občasník, jehož cílem je informovat obce o jejich
povinnostech a poskytnout jim návody, jak tyto povinnosti
plnit. Vydaná čísla jsou ke stažení na webových stránkách
dsobroumovsko.cz. Starostové mají dále možnost využívat
právní poradny Svazu měst a obcí, kde mohou vyhledávat
dotazy zodpovězené v databázi či položit vlastní konkrétní
dotaz.

Prostřednictvím CSS je zajišťována odborná pomoc nejen
starostům, ale i občanům, kteří se na nás mohou obracet se
svými požadavky a dotazy. Mezi nejdůležitější činnosti
a k hlavní náplni práce CSS patří vytváření vazeb mezi
obcemi, k čemuž přispívá právě organizace pravidelných
setkání starostů. Dále se CSS věnuje komunikaci se starosty
spojené s poradenstvím při výkonu veřejné správy a snaží se
odpovídat na dotazy přímo nebo odpovědi získávat od
kompetentních osob.
Velmi důležitou roli hraje pomoc při přípravě, řízení
a administraci projektů, což vede ke snížení administrativní
práce pro již tak zaneprázdněné starosty. Dalším úkolem CSS
je společné řešení dotací a veřejných zakázek – jejich
zadávání, zpracovávání a podávání žádostí o dotace a vedení
podpořených projektů až do jejich ukončení závěrečným
vyúčtováním.
Od května 2017 byla do činnosti zařazena klíčová aktivita,
která měla za cíl pomáhat obcím Dobrovolného svazku se
zadáváním veřejných zakázek. Členské obce mohly využívat
služeb Ing. Petra Vláška, který byl na částečný úvazek
zaměstnán v CSS na pozici „Specialista na veřejné zakázky“
a který se veřejnými zakázkami ve své podnikatelské činnosti
již dlouhodobě zabývá. Od července 2019 pomáhá pan

6

Pomocí CSS jsme v roce 2020 napomohli k získání dotační podpory pro
různé projekty
Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova
Dotační titul A: Podpora obnovy místních komunikací
Obec Božanov získala dotaci na obnovu místní komunikace v dolní části obce.
Celkové výdaje 1 641 952,- Kč, dotace 1 118 040,- Kč.

Dotační fond Královéhradeckého kraje – Program obnovy venkova
Účel 1 – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
Obec Adršpach získala dotaci na stavební úpravy ZŠ Adršpach.
Celkové výdaje 4 217 925,- Kč, dotace 1 275 000,- Kč.
Obec Božanov získala dotaci na opravu prodejny potravin a opravu budovy bývalé MŠ
Celkové výdaje 3 267 020,- Kč, dotace 1 275 000,- Kč.

Dotační fond Královéhradeckého kraje – Podpora provozu prodejen na venkově
Podpora provozu prodejny v obci Božanov II.
Celkové výdaje 150 000,- Kč, dotace 50 000,- Kč.
Podpora provozu prodejny v obci Martínkovice II.
Celkové výdaje 119 000,- Kč, dotace 50 000,- Kč.

Soupis veřejných služeb – sociální služby
Organizace
Aspekt, z. s.

Druh zařízení a služby
Kariérové poradenství

Aufori, o. p. s.

Podpora v oblasti bydlení,
nezaměstnanosti a dluhů
Terénní služba rané péče
pro děti se sluchovým
postižením
Domov pro seniory

Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o. p. s.

Centrum sociálních služeb
Naděje Broumov

Kontakt
tel.: 774 976 993
e-mail: lucie.sedlackova@aspektzs.cz
tel.: 773 284 868
e-mail: horackova.aufori@gmail.com
tel.: 251 510 744, 732 918 406
e-mail: ranapececechy@tamtam.cz
Jiráskova 193, 550 01 Broumov
tel.: 491 814 009, 776 829 077
e-mail: jansova@nadejebroumov.cz
Dělnické domy 78, 550 01 Broumov
tel.: 491 524 808
e-mail: hovorkova@nadejebroumov.cz
Lidická 174, 550 01 Broumov
tel.: 775 905 473
e-mail: tamasova@nadejebroumov.cz
tel.: 491 427 695
e-mail: rod.poradna@csps-hk.cz

Pečovatelská služba

Centrum pro rodinu

Centrum sociální pomoci a
služeb, o. p. s.

Manželská a rodinná
poradna Náchod
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Domov Dolní zámek Teplice
nad Metují
Domov důchodců Police nad
Metují

Domov se zvláštním
režimem
Celoroční pobytová služba
pro seniory

Hradecké centrum pro osoby
se sluchovým postižením
Laxus, z. ú. - Centrum
terénních programů
Královéhradeckého kraje

Sociální služba pro osoby
se sluchovým postižením
Odborné služby zaměřené
na závislostní a další
rizikové chování
Ing. Miloš Andrš,
vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví
Činnost sociálního kurátora
Úsek sociálních pracovníků
obce
Úsek sociální kurately pro
děti a mladistvé
Úsek náhradní rodinné
péče
Pečovatelská služba

Městský úřad Broumov,
Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví
Městský úřad Broumov,
Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, Oddělení
sociálně-právní ochrany dětí
Město Meziměstí
Město Teplice nad Metují

Most k životu o. p. s.
Trutnov
Péče o duševní zdraví, z. s.

PFERDA, z. ú.

Středisko rané péče Sluníčko
Tichý svět, o. p. s.

Začít spolu, z. s.

Pečovatelská služba
Sociální služby a sociální
péče
Azylový dům pro ženy a
matky nebo otce s dětmi
Sociální služba pro osoby
s duševním onemocněním
Sociální služba pro osoby
s mentálním postižením
a duševním onemocněním,
podpora samostatného
bydlení
Sociální služba rané péče
Sociální služba pro osoby
se sluchovým
a kombinovaným
postižením
Komunitní centrum,
sociálně-aktivizační služby

Nám. A. Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují
tel.: 491 581 222
Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují
tel.: 491 541 279
e-mail: ddpolice@centrum.cz
tel.: 773 595 328
e-mail: hradeckecentrum@seznam.cz
tel.: 777 626 309
e-mail: teren.hradec@laxus.cz
Budova III – K Ráji 220, 550 01 Broumov
tel.: 491 504 332, 604 228 015
e-mail: andrs@broumov-mesto.cz
tel.: 491 504 241
tel.: 491 504 242
tel.: 491 504 325
tel.: 491 504 323
tel.: 491 580 285, 602 550 581
e-mail: pecovatelky@mezimesti.cz
tel.: 602 889 699, 730 875 906
tel.: 498 501 181
e-mail: terezie.bacova@teplicenadmetuji.cz
tel.: 499 841 998, 777 303 115
e-mail: info@mostkzivotu.cz
Dělnické domy 78, 550 01 Broumov
tel.: 467 070 040
e-mail: pdz-na@pdz.cz
tel.: 722 944 446, 722 922 433

tel.: 495 260 732, 777 721 642
e-mail: slunicko@charitahk.cz
tel.: 602 635 100
e-mail: info@tichysvet.cz

Soukenická 16, 550 01 Broumov
tel.: 608 784 332
e-mail: info@zacit-spolu.cz

Tabulka zobrazuje síť sociálních služeb pro území DSO Broumovsko. Čerpáno z webových stránek města Broumova
broumov-mesto.cz a webových stránek poskytovatelů sociálních služeb.
Informace o dalších odvětvích veřejných služeb poskytovaných občanům na území DSO Broumovsko naleznete v dalších
číslech našeho informačního zpravodaje. Ke stažení na webových stránkách dsobroumovsko.cz.
DSO Broumovsko. Zpravodaj k realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Svazu měst a obcí ČR,
finanční podpora z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, vydává DSO Broumovsko, Klášterní 1, 550 01 Broumov.
Toto číslo vychází v prosinci 2020. E-mail: info@dsobroumovsko.cz, www.dsobroumovsko.cz. Foto archiv DSO Broumovsko.
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