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zpravodaj
Dobrovolný svazek obcí Broumovsko

Vážení kolegové, vážení občané,
připravili jsme pro Vás další vydání občasníku Dobrovolného svazku obcí Broumovsko. Snažíme se pro
Vás připravit zajímavá témata, která Vás dovedou oslovit. Jedním z takových témat je, bez vší pochybnosti, problém úbytku obyvatel na Broumovsku.
Žijeme v době, kdy se některá území či jejich části vylidňují a mladí lidé odcházejí za lépe placenou prací. Problémy to ovšem přináší jak v územích, která jsou takto postižena, tak i v územích, kde dochází ke
skokovému nárůstu obyvatel. Na jedné straně se uzavírají základní školy, obchody a mateřské školy jsou
poloprázdné, na druhé straně je nedostatek míst v mateřských školkách, základních školách a chybí zde
doprovodná infrastruktura pro celé nové satelity, které vznikly kolem větších měst.
Broumovsko je bohužel jedním z takto postižených území. Za posledních 10 let odešlo z našeho regionu
na 500 obyvatel. Položme si otázku, zda je v možnostech obcí a měst úbytek obyvatel zastavit a co mohou obce a města udělat proto, aby mladí lidé z našich obcí a měst neodcházeli? Nějaké možnosti se sice
nabízejí, ale není jich mnoho. Kvalitní životní prostředí samo o sobě nestačí. Řada obcí
se snaží zajistit alespoň základní služby na svém území a posilovat pospolitost občanů.
V poslední době se tímto problémem začala zabývat jak média, tak i naši politici. Při
ministerstvu zemědělství vznikla mezirezortní pracovní skupina, která se bude tomuto
problému věnovat. A že to není problém, nad kterým lze jen tak mávnout rukou, se
můžeme přesvědčit v zemích jako je Španělsko, Portugalsko, Německo, či Rakousko.
V těchto zemích již ty nejmenší obce zanikly. K problémům zde uvedeným se v těchto
zemích významně přidala i absence místních samospráv, které byly direktivně zrušeny.
A tak si společně přejme, aby přírodní a kulturní krásy Broumovského výběžku oslovily
mladé lidi, kteří zde budou vidět svou budoucnost.
Karel Rejchrt, předseda DSO Broumovsko

Starosta města Broumov
Ing. Jaroslav Bitnar

jmenovat investiční akce s přesahem do širšího okolí:
• Autobusový terminál s parkovištěm
• Snaha o vybudování menší průmyslové zóny řešící
zaměstnanost v regionu
• Obnova Café Herzog na náměstí – snad tam jednou obnovíme i kavárnu
• Nová smuteční síň s vyhřívanou podlahou a s WC
• Rozšíření svozu tříděného odpadu přímo od každé
nemovitosti
• A spousta dalších „drobných“ oprav komunikací,
chodníků, rozšíření parkovacích možností atd.
• Objem všech investic a oprav na rok 2017 je naplánován na více než 100 milionů korun
• Spokojený život ale není o investicích, takže naplňujeme a posilujeme výdaje do kultury nebo třeba
do života seniorů a nepodceňujeme ani práci Technických služeb

1) Můžete našim čtenářům představit
Vaše město?
To asi není třeba
2) Jak dlouho děláte starostu obce
a jakého svého úspěchu si nejvíce ceníte?
Byl jsem zvolen ve volbách na konci roku 2014, předtím nikdy jsem se politického života v našem městě
neúčastnil. Byl jsem sice ve vedení naší Tělovýchovné jednoty Slovan, takže spojení s veřejností i s městem tady bylo, ale určitě ne tak intenzivní, jako nyní.
A úspěchy? Doufám, že jich již pár je a že další přijdou. Určitě nechci něco vyzdvihovat nad ostatní
věci. Úspěchy přicházejí pomalu a plíživě, většinou
si jich nikdo ani nevšimne, takže bych byl rád, kdyby někdo alespoň v duchu poznamenal: „To se jim
fakt povedlo“. Hodnocení jsme se pokusili předložit
v lednovém vydání našich Broumovských novin.

5) Co byste popřál obyvatelům Broumovska?
Jen to nejlepší, zdraví a dobrou práci.

Starostka obce Heřmánkovice
Jana Králová

3) Co pro Vás znamená být členem DSO Broumovsko?
Broumov je sice dominantním sídlem s ½ obyvatel celého DSO, ale DSO je, jak já říkám „od Adršpachu po Božanov“ a je dobře, že se vesnice a města z tohoto regionu
pravidelně setkávají. Zní to omšele, ale „jeden za všechny – všichni za jednoho“ určitě funguje a jsem rád, že si
navzájem máme co říci a kde si navzájem vypomoci.

1) Můžete našim čtenářům představit
Vaši obec?
Obec Heřmánkovice byla založena současně se sousedícími obcemi
Hynčicemi a Velkou Vsí před rokem
1353 jako součást benediktinského panství Břevnova (klášter benediktinů v Broumově), jako
údolSoví hory
ní lánová ves lokátorem Hermannem. Odtud také
název obce. Vznikla na „zeleném drnu“ vykluče-

4) Na co se mohou těšit občané Vašeho města
v následujících letech?
Opět bych odkázal na naše Broumovské noviny, kde
o všem pravidelně informujeme. Ale stručně mohu vyZpravodaj DSO Broumovsko
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ním pralesa. Katastrálně jsme poměrně velkou obcí
s výměrou 1995ha. Obec má 2 místní části – Heřmánkovice a Janovičky u Broumova.
V současné době máme něco málo přes 500 obyvatel. Velmi významně ovlivňují chod obce i chataři
a chalupáři, ti obývají cca 80 objektů v obci.

potřebuje klid na procházky – příroda je tu kouzelná.
Ten, kdo potřebuje sportovní vyžití – sportovní haly,
sjezdovky, upravované tratě na běžky, skály na lezení,
turistické tratě pro pěší, běžce, cyklisty máme, a jaké.
Všichni, kdo k nám přijedou, nám je závidí. A že se
někomu nezdají? Nemůže být vše jen největší, nejlepší, nejstarší.

2) Jak dlouho děláte starostku obce a jakého svého
úspěchu si nejvíce ceníte?

Témata na členských
schůzích

Starostkou jsem pouhé 2 roky, i když má práce
u obce trvá již více než 10 let. Za tak krátkou dobu
úspěchů ke chlubení mnoho není. Tak alespoň něco
z těch menších. I z těch ale máme radost. Podařilo se
nám vykoupit bývalou hasičskou zbrojnici a dům, který kdysi býval celnicí a v současné době je jediným
neobývaným domem ve střední části obce. Také se
nám daří využívat různých dotačních titulů a tím šetřit obecní kasu. Za přispění dotace jsme opravili další
část hřbitovní zdi, v pořadí již třetí. Z dotací opravujeme sakrální stavby v celé obci, vybavili jsme turistické
trasy v Heřmánkovicích i v Janovičkách odpočinkovými lavicemi s turistickými mapami. Z dotace bylo pořízeno i environmentální (přírodní, vzdělávací) hřiště
u mateřské školy. Každý rok zaměstnáváme pracovníky, které využíváme na sezonní letní práce. I na ty
nám přispívá MPSV svou dotací. Velkou radost také
mám ze spolupráce se svými kolegy, zaměstnanci
obce. Vždyť bez starosty obec nějakou dobu fungovat bude, ale zkuste to pár dní bez uklízečky, kuchařky, údržbáře.

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.
Hudební festival Za poklady Broumovska
a Broumovský skupina kostelů Kryštofa a Kiliána
Ignáce Dienzehoferových
V roce 2016 se jako každoročně Agenturou pro
rozvoj Broumovska uskutečnil hudební festival
Za poklady Broumovska. Pořádání festivalu obce podporují svými příspěvky. Hostem členské schůze byl
p. Školník, který shrnul ukončený ročník 2016 a představil nový ročník 2017. K zahájení dalšího ročníku
festivalu se bude konat benefiční koncert v Klášteře Broumov dne 1. května 2017 a více informací
o festivalu je možné nalézt na webových stránkách
www.zapoklady.cz. V roce 2016 byly dva z koncertů z důvodu problémů se statikou kostelů v Šonově
a Heřmánkovicích pořádány v kostelích v Bezděkově a Polici nad Metují. Zkušenost s koncerty na
nových místech byla dobrá, v roce 2017 zde budou
pořádány opětovně.
Na příspěvek p. Školníka navázal ThLic. Lanži, který
seznámil starosty s aktivitami spojenými se snahou
zapsání Broumovské skupiny kostelů do seznamu
světového dědictví UNESCO nebo do seznamu světově význačných památek v Evropě s názvem EHL.
Dalšími informacemi byly informace o dotačních titulech, ze kterých by bylo možné čerpat finanční prostředky na opravy.

3) Co pro Vás znamená být členem DSO Broumovsko?
Být členem DSO Broumovsko pro mne znamená výměnu zkušeností na pravidelných jednáních zástupců
DSO. Podporu při řešení různých problémů. Pomoc
při využívání dotačních titulů, jak v rámci DSO nebo
i samostatně jen pro naši obec. A v neposlední řadě
i např. Malé letní dovádění, které se letos konalo netradičně v zimě.
4) Na co se mohou těšit občané Vaší obce
v následujících letech?
Je připravena projektová dokumentace na opravu již
zmiňované hasičské zbrojnice, z které budeme mít
zázemí pro naše technické služby. Opět z dotačních
peněz budeme toto místo upravovat jako sběrné místo pro odpady, zázemí pro zaměstnance a v 1. patře
velkou společenskou místnost.
Také připravujeme projektovou dokumentaci na opravu bývalé celnice – už tomu domu jinak nikdo neřekne – domu č.p.286. V tomto domě by mělo vzniknout
5 bytových jednotek. V přízemí bude byt úplně bezbariérový a mohl by sloužit jako byt s pečovatelskou službou. V dalších dvou podlažích budou 4 byty menších
rozměrů. Tyto by mohly sloužit jako startovací, sociální
a podobně. Dále jsou připravovány projekty na opravu mostků, výstavbu veřejného osvětlení, jsou nutné
opravy místních komunikací, připravují se dokumenty potřebné k žádostem o dotaci na decentralizované
odvádění odpadních vod. Vše bude záležet samozřejmě na příjmech obce a dotačních možnostech.

Balíčky hmotné nouze
Paní Dýmová z Úřadu práce Broumov informovala
starosty o možnosti získat potravinové a hygienické
balíčky pro obyvatele v hmotné nouzi a pro bezdo-

5) Co byste popřála obyvatelům Broumovska?
Klid v duši. Ať jste jakéhokoliv zaměření. Vždyť u nás
si vybere každý. Ten, kdo potřebuje kulturu – historické objekty, divadla, kina i výstavy tu máme. Kdo
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movce. Balíčky obsahují suché a konzervované potraviny a hygienické potřeby. Jsou vhodné např. pro
důchodce, kteří si platí vysoké částky za léky nebo
rodiny s nízkými příjmy, pokud někdo z nich onemocní. Balíčky pocházejí od Charity Trutnov. Úřad práce
chce tuto cestou pomoci lidem, kteří se jednorázově
dostanou do svízelné životní situace. Sociální pracovnice Úřadu práce odveze balíčky potřebným až
domů.
Bezpečnost silničního provozu
Občané se setkávají s poškozováním a znečišťováním
místních komunikací přejezdy velkých zemědělských
strojů, rychlou jízdou některých bezohledných řidičů
osobních aut a kamionů a překračováním státní hranice dopravními prostředky mimo povolené přechody.
V lednu 2017 se členské schůze zúčastnili zástupce
Policie ČR. Byl stanoven společný postup řešení. Policie ČR přislíbila, že se na uvedené problémy zaměří.
Také byla dohodnuta setkávání Policie ČR se starosty
v obcích a řešení aktuálních problémů.

V areálu zámku Bischofstein se sešly týmy ze všech
obcí i se svými starosty, místostarosty a dalšími příznivci. Počasí přálo a soutěže probíhaly najednou na
rozestavěných stanovištích, až se nakonec všechny
týmy vystřídaly u všech soutěží. Soutěžilo se ve velmi
netradičních disciplínách: hod bramborou do kyblíku,
štafetový sjezd na pytli, chůze zručnosti čtyř osob na
jednom páru lyží, variance biatlonu – střelba ze vzduchovky, otáčení se na lyžích, „šibování mašinky“ a jízda zručnosti na traktorové duši. Soutěží se zúčastnilo
15 družstev se šesti členy, kdy důležité bylo jejich složení v podobě dvou žen, dítěte do 12 let a jednoho
člena ve věku 50 let a starší.

Opravy a výstavba rybníků
Starostové také připravují řešení klimatických výkyvů počasí, které jsme v posledních letech prožívali.
Společně začali připravovat zadání zpracování projektových dokumentací na vybudování nových nebo
opravy stávajících rybníků, které budou sloužit pro
zachycení vod rozvodněných potoků i jako zásobárna vody v suchých obdobích. Realizace vodních nádrží, na kterou chtějí získat dotace z různých dotačních
titulů, je příznivá z hlediska krajinné a ekosystémové
diverzity a vede ke zvyšování retenční schopnosti
krajiny a obnově přirozených odtokových poměrů.
V neposlední řadě se zvýší ekologická a estetická
úroveň obcí.

Bylo připraveno zázemí a občerstvení pro soutěžící
i diváky přímo v budově zámku. Venku ve stánku se
bylo možné zahřát teplým nápojem či dát si něco
malého k snědku. Mezi soutěžemi mohli účastníci
využít doprovodného programu, který zahrnoval
ukázku práce uměleckých kovářů s možností zakoupení jejich drobných výrobků, dále sokolníci
z Trutnova předvedli několik dravců, členové Mu-

Malé zimní dovádění
– den plný her a zábavy
V sobotu 18. 2. 2017 se v areálu zámku Bischofstein
v Jiráskových skálách konal již 8. ročník Malého zimního dovádění. Doposud se tradiční olympiáda měst
a obcí Broumovska konala v letních měsících, to ale
změnilo pořádající město Teplice nad Metují, které se
chopilo výzvy pořádání akce v zimních podmínkách.
O putovní pohár se v „obecní olympiádě“ utkaly týmy
ze všech 14 obcí Broumovska a hostující tým ze Žďáru nad Metují, který statečně zastupoval obce Policka.
Zpravodaj DSO Broumovsko
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-shers klubu Metuje z Červeného Kostelce umožnili
zájemcům jízdu se psím spřežením a dobrovolníci si
mohli zkusit být zraněným turistou při zásahu Skalní
záchranné služby Broumovsko.
Součástí doprovodného programu byla i ukázka manipulace s kládami pomocí statného hřebce a možnost prohlédnout si moderní techniku, kterou město
Teplice nad Metují používá pro hospodářskou činnost. K poslechu hrál místní DJ Jarda Dušek.
Vítězem letošního ročníku se stalo družstvo Božanova, na druhém místě skončilo družstvo Vernéřovic
a v pořadí třetí se umístilo družstvo Adršpachu. Tentokrát se nepřihlíželo na umístění, dle kterého se určovalo, kde se bude konat další ročník, dobrovolně se
totiž pořádání akce chopilo město Meziměstí.

spolupráce při rozvíjení činností týkajících se spolupráce ve všech oblastech, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území,
péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana
veřejného zájmu.
Spolupráce je umocněna konáním členských schůzí,
na kterých se řeší veškerá problematika, která sužuje
starosty členských obcí a jejich občany. Je to možnost jak spolupracovat na společných projektech
a agendách, ale také se vzájemně podělit o zkušenosti a názory.
K snadnější a efektivnější možnosti spolupráce při
řešení problémů přispívá zapojení DSO Broumovsko do projektu Svazu měst a obcí České republiky.
Nový projekt, který se zkráceně nazývá „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“, nám umožnil vytvořit a nadále provozovat naše Centrum společných služeb (CSS) v DSO
Broumovsko.
Pomocí CSS zajišťujeme odbornou pomoc nejen starostům, ale i občanům, kteří se na nás mohou obracet se svými požadavky a dotazy. Mezi nejdůležitější
činnosti a hlavní náplň práce CSS patří vytváření vazeb mezi obcemi, k čemuž přispívá organizace pravidelných setkání starostů, dále je to komunikace se
starosty spojená s poradenstvím při výkonu veřejné
správy, snaha zodpovědět přímo nebo odpověď od
kompetentních osob zajistit. Velmi důležitou roli hraje pomoc při přípravě, řízení a administrace projektů,
což vede ke snížení administrativní práce pro již tak
zaneprázdněné starosty.

9. ročník olympiády měst a obcí Broumovska opět
naváže na tradici konání v letních měsících a již teď se
můžeme těšit na nové netradiční disciplíny, zajímavý
doprovodný program a spoustu další zábavy, kterou
pro nás chystá příští pořádající město Meziměstí.

DSO Broumovsko
(Centrum společných služeb – CSS)
Klášterní 1, 550 01 Broumov
IČ: 67438539
e-mail: dsobroumovsko@broumov.net
Úřední hodiny:
pondělí:
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
úterý:
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
středa:		
9:00 – 14:00

Dobrovolný svazek obcí
jako CSS

Zaměstnanci CSS
Lenka Wilkeová, DiS. – manažer CSS
tel.: 604 223 902
Ing. Yvona Eliášová – specialista pro rozvoj
mikroregionu
tel.: 608 703 558

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko pomáhá starostům již od samého vzniku.
Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich

Soupis veřejných služeb - spolková činnost, kde jsou informace o spolcích působících v jednotlivých obcích
na území DSO Broumovsko, naleznete v elektronické podobě našeho zpravodaje a to na webových stránkách DSO Broumovsko: www.dsobroumovsko.cz.
V následujících číslech našeho informačního zpravodaje naleznete informace o dalších odvětvích veřejných
služeb poskytovaných občanům na území DSO Broumovsko.
Dobrovolný svazek obcí Broumovsko
Klášterní 1, 550 01 Broumov, mobil: +420 491 810 020
e-mail: dsobroumovsko@broumov.net
www.dsobroumovsko.cz

DSO Broumovsko, Zpravodaj k realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ ze 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 dubnu 2017.
Grafická úprava a tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o. – Tiskárna – sociální firma. Foto: archiv DSO Broumovsko, Agentura pro rozvoj Broumovska,
zpravodajský server Naše Broumovsko – autor René Herzán
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Pomocí CSS jsme napomohli k získání dotační
podpory pro různé projekty:
Dotace pro jednotky SDH obcí 2016
Projekt podpořen z Ministerstva vnitra – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky
Celkové výdaje:
925 312 Kč
Podpora:		
450 000 Kč
V rámci projektu byl pořízen hasičský automobil pro jednotku
SDH obce, ve které chyběl dopravního automobil nebo osobní
automobil (s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob,
vybavený zvláštním výstražným zařízením).
Údržba a obnova kulturního dědictví
Projekt podpořen z Ministerstva zemědělství
Celkové výdaje:
95 037 Kč
Podpora:		
65 134 Kč
Cílem projektu bylo dobudovat turistickou a cyklistickou trasu v létě a běžeckou trasu v zimě, která disponuje
překrásnými výhledy do přírody, kraje i oblasti Heřmánkovice – Janovičky. Realizací projektu tedy bylo vybudování odpočinkových míst a zatraktivnění tak stávající trasy pro cílové skupiny, kterými jsou rodiny s dětmi,
senioři a hendikepovaní/vozíčkáři, cykloturisté, turisté a místní obyvatelé.
Nakládání s odpady
Projekt podpořen z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Celkové výdaje:
601 878 Kč
Podpora: 		
339 000 Kč
Cílem projektu je podpora většího třídění odpadů v členských
obcích Broumovska. Některé obce získaly podporu na kontejnery,
které se umístí na sběrná místa v obci, jiné zase na popelnice na
tříděný odpad, které se poskytnou občanům k rodinným domům.
Sníží se tím docházková vzdálenost ke kontejnerům, což má statisticky prokazatelný pozitivní vliv na zvýšení množství a kvality
vytříděného odpadu.
Hlavními přínosy jsou rozšíření stávající sítě na separaci odpadů.
Celkově dojde k navýšení kapacity pro třídění odpadu.
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí 2016 - odborná příprava
Projekt podpořen z Ministerstva vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Podpora:		
30 600 Kč
V rámci projektu byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace obcím na odbornou přípravu členů jednotek SDH.

Zpravodaj DSO Broumovsko
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PRODEJ LEVNÉHO
PRŮMYSLOVÉHO ZBOŽÍ
- nářadí - nástroje
- železářské potřeby
- konstrukční materiály
- spojovací materiály
- elektro materiály
- zahradní a domácí potřeby
- ochranné pracovní pomůcky a oděvy

Kalírna

Pragokovo s.r.o.
Prodejna:

Hejtmánkovice 19, 550 01 Broumov
Najdete nás v areálu

Lukáš Jánský
Dolní Adršpach 85
549 57 Adršpach

pod benzínovou pumpou Eurooil

T: +420 604 271 624
T: +420 603 483 796
E: kalirna.adr@gmail.com

Po - Pá: 7:30 - 17:00
So: 8:00 - 11:30
Kaplická 1141/4, 140 00 Praha
IČ: 03969037, DIČ: 03969037

www.pragokovo.cz
eshop.pragokovo.cz

www.kalirnaadr.cz

( 491 524 909

Potřebujete zdravotní lůžko
pro vaše blízké?
Naši specialisté Vám se vším poradí a pomohou!
Dostupné možnosti:

1. poukaz na lůžko od zdravotní pojišťovny ZDARMA
2. pronájem již od 250 Kč / týden
3. nákup lůžka od jedničky v pečovatelském oboru

Bližší informace
k jednotlivým
variantám získáte:
Tel.: +420 775 776 092
E-mail: info@zptech.cz
PROMA REHA, s.r.o., Český výrobce zdravotnického vybavení
tel.: +420 775 776 092, e-mail: objednavky2@promareha.cz
PROMA REHA, s.r.o., Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, www.promareha.cz

Jaroslav Urban
Teplice nad Metují
topenářství – instalatérství – kanalizace

montáž dotovaných kotlů a tepelných čerpadel
revize kotlů - závlahové systémy HUNTER
rekuperace - centrální vysavače - odvětrání
novostavby - rekonstrukce - koupelny - EKO kotelny
EKO kotle (plynové, elektrické, automatické, na tuhá
paliva)

tel.: 603 882 982
urbi.caune@seznam.cz
www.urbitop.cz

P-transport
Váš partner v dopravě

Broumov

Nově otevřená stanice měření emisí
Měříme benzínové i naftové motory všech kategorií vozidel
se systémem řízeným i neřízeným
Kontakt:

P-transport s.r.o.
Dvořákova 339
550 01 Broumov

tel.: 727 824 330
email: sme@p-transport.cz

Za DSO Broumovsko bychom rádi poděkovali těm, kteří projevili zájem o vložení své reklamy do informačního
zpravodaje a poskytli tím finanční příspěvek na jeho vydání. Díky této podpoře jsme mohli zrealizovat tištěnou
podobu zpravodaje a dostat se tím do většího povědomí občanů členských obcí na území DSO Broumovsko.

