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Dobrovolný svazek obcí Broumovsko

Vážení kolegové, vážení občané,
dostává se k Vám další vydání občasníku Dobrovolného svazku obcí Broumovska. Dobrovolný svazek obcí Broumovska
reprezentuje a sdružuje všech 14 obcí Broumovského výběžku. To nám dává větší sílu při prosazování zájmů občanů našeho
regionu.
Máme krátce po komunálních volbách a na radnicích zasedli noví či staronoví starostové, a tak jim popřejme mnoho tvůrčí
energie a trpělivosti při jejich každodenní práci. Vždyť nekončící boj s byrokracií a stále se rozrůstající administrativa je
mnohdy velmi ubíjející.
Začátek každého roku je vždy spojen s přípravou projektů, které obce chtějí v daném roce realizovat. A právě zde obcím
významně pomáhá Dobrovolný svazek obcí. Již dnes většina obcí využívá Centra společných služeb, které je součástí kanceláře
svazku, od zpracování žádostí o dotace, přes vedení projektů, až po jejich konečné vyúčtování. Budoucnost vidíme však také
ve společných projektech zaměřených na udržitelný rozvoj regionu. Statistické údaje jsou neúprosné a
vylidňování venkovských oblastí je již nyní realitou. Je naši povinností udělat vše, abychom zastavili
tento nepříznivý vývoj. Společně s podnikateli, neziskovými organizacemi a aktivními občany se nám to
může povést. Nečekejme na pomoc, ale pomozme si sami. Spojme síly a využijme potenciálu, který náš
region má. Je to lehké napsat, těžší však realizovat, přesto se nevzdávejme.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál mnoho úspěchů, zdraví a životního optimizmu.

Karel Rejchrt, předseda DSO Broumovsko

se ani na modernizace v kulturním domě. Pro JSDH Jetřichov
byl zakoupen nový automobil. Byla dokončena rozsáhlá
sanace skládky Pasa. Na většinu nákladných akcí se daří
získávat dotační prostředky z programů Královéhradeckého
kraje a z ministerských programů.

Starosta obce Jetřichov
Ing. Josef Gorgan
1) Můžete našim čtenářům představit Vaši obec?
Jetřichov leží na úpatí nádherných
Broumovských stěn. Severní částí obce
protéká řeka Stěnava, osou obce je pak
její pravostranný přítok, Jetřichovský
potok. Počátky obce Jetřichov jsou
spjaty s kolonizací Broumovska v
průběhu 13. století a nejstarší zmínka
pochází z roku 1406. Jako nemovitá
kulturní památka je zapsán areál statku čp 56. Dochována jsou
další hospodářská stavení vystavěná na sklonku 18. století. Ve
středu obce stojí vila z přelomu 19. a 20. století, která dnes
slouží jako mateřská škola, základní škola a obecní úřad. Na
svou dobu byla vybavena velmi důmyslnými technickými
prvky a patří k nejhezčím jetřichovským budovám. V obci je
místní knihovna, působí zde Sbor dobrovolných hasičů a TJ
Sokol Jetřichov.

Jsem moc rád i za to, že se v obci daří udržet poměrně pestrý
společenský život, a to hlavně díky místním spolkům - SDH,
TJ Sokol a neformálnímu sdružení Egzoti s.r.o.
3) Co pro Vás znamená být členem DSO Broumovsko?
Jsme součástí jednoho regionu a je dobré řešit problémy
společně a navzájem si předávat zkušenosti. V dnešní
legislativní džungli a při neustálém zvyšování administrativy
také vítám pomoc kanceláře DSO.
4) Na co se mohou těšit občané Vaší obce v následujících
letech?

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

Letos budou dokončeny projektové práce na výstavbu
chodníků v horní části Jetřichova a v rámci připravované
rekonstrukce silnice od křižovatky směrem na Teplice n. M.
budou rekonstruovány i chodníky původní včetně dešťové
kanalizace, která je již v žalostném stavu.

V zastupitelstvu obce Jetřichov působím od roku 2010, kde
jsem do roku 2014 zastával funkci místostarosty. Od roku
2014 do současnosti pracuji jako neuvolněný starosta.

V návaznosti na dokončení územní studie budou pokračovat
projekty na úpravu okolí školky, školy a úřadu a projekty na
vznik nových míst pro výstavbu domů v obci.
5) Co byste popřál obyvatelům Broumovska?

Cením si každého, byť třeba jen drobného zlepšení a
zpříjemnění života obyvatel obce, které se nám povede.
Pokud bych měl zmínit některé akce, které se v obci za
poslední roky realizovaly, tak bych asi začal tou z mého
pohledu nejrozsáhlejší a nejnáročnější. Byla to výstavbou
splaškové kanalizace, která byla započata na přelomu let
2014/15 a dokončena v roce 2016. Velmi si cením i toho, že
se podařilo udržet provoz školky a školy v obci a fungující
prodejny potravin. Školka a škola jsou krásně vybaveny a dále
probíhá jejich modernizace. Prodejna potravin prošla
rozsáhlou rekonstrukcí. Její provoz však musí být obcí
dotován, je to ale důležitá služba obyvatelům. Nezapomnělo

Je tu krásně, ale není tady mnoho pracovních příležitostí. Tak
snad aby se podařilo najít řešení, které by zastavilo odchod
mladých z Broumovska do velkých měst. Tam krásně není ☺.
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i s vybudováním odpočinkové zóny pro místní obyvatele a
návštěvníky obce. Projektů máme připravených více, ale vše
bude záležet na možnostech jejich realizace

Starosta obce Božanov
Karel Rejchrt
1) Můžete našim čtenářům představit Vaši obec?

5) Co byste popřál obyvatelům Broumovska?

Obec Božanov je malá hraniční obec,
která se nachází v Broumovské kotlině.
Dominantou obce je kostel sv. Máří
Magdaleny společně se strmým
obrysem "Koruny" (769m), jednoho z
vrcholů Broumovských stěn. Ze západu
je chráněna Broumovskými stěnami,
které jí dávají podhorský charakter.
Charakter zástavby je typicky venkovský s prvky německé
architektury. Především se jedná o zemědělské usedlosti,
rodinné domy a rekreační chalupy. V obci je hraniční přechod
pro osobní automobily, přes který prochází mezinárodní
cyklotrasa č. 400, která spojuje broumovské stěny na české
straně se stolovými horami na polské straně. Obec má 360
trvale žijících obyvatel, a v letní sezóně převýší počet obyvatel
návštěvníci obce o více jak 100 procent. V obci se nachází
prodejna potravin, restaurace, mateřská škola a větší množství
ubytovacích zařízení. Naše obec je známá velkým množstvím
kulturních akcí pořádaných místními spolky, jako jsou hasiči,
sportovci, myslivci, čarodějnice a spolek přátel Božanova.

Vstřícnou samosprávu, a aby se jim dobře na Broumovsku
žilo. Peníze jsou v dnešní společnosti důležité, ale důležitější
jsou zdraví, rodina a spokojený život, a to jim přeji.

Témata na členských schůzích
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.

2) Jak dlouho děláte starostu obce a jakého svého
úspěchu si nejvíce ceníte?
Starostou obce jsem 24 let, a to od roku 1994. Dnes je to již
sedmé volební období.
Čeho si nejvíce cením? Důvěry občanů, kterou mi dlouhodobě
dávají, a není to klišé. Dále pak pracovitých a poctivých lidí,
bez kterých se žádná obec neobejde. Úspěch je věc pomíjivá,
přesto si velmi cením, že se nám podařilo v loňském roce
dokončit výstavbu Multifunkčního domu pro Mateřskou
školu, hasiče a spolky v obci. Stavbu jsme postavili se svými
zaměstnanci a s pomocí místních občanů, což je o to cennější.

GDPR – ochrana osobních údajů
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako
GDPR (General Data Protection Regulation), představuje
právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území
Evropské unie. Tento nový evropský právní předpis, který se
dotkl celé veřejné správy, vešel v účinnost 25. května 2018.

3) Co pro Vás znamená být členem DSO Broumovsko?

Orgány veřejné moci si již byly povinny zřídit pozici tzv.
pověřence pro ochranu osobních údajů a změnit vnitřní
předpisy.

Členství v DSO Broumovsko pro mě znamená být na
komunikační platformě, která slouží k předávání zkušeností a
vyjasňování postojů jednotlivých obcí k daným problémům.
Je to možnost spolupodílet se na směřování celého regionu.
Jako člen DSO Broumovsko mám i možnost využívat odborný
servis kanceláře, právní poradnu a mnoho dalších služeb
Centra sdílených služeb, které je součástí DSO Broumovska.
Velkou pomocí je zřízení společného „Pověřence“ pro obce v
rámci ochrany osobních údajů. Stát přenáší na obce další a
další povinnosti a tím i větší administrativní zátěž, a jedinou
možností, jak obcím pomoci, je vykonávat některé činnosti
společně na platformě DSO.

V případě implementace GDPR na Broumovsku bylo většinou
využito Dobrovolného svazku obcí Broumovsko, kdy projekt
CSS zajistil zřízení pozice Pověřence a jen ojediněle si některé
subjekty zařídily řešení problematiky GDPR po své ose.
Prvním a hlavním úkolem Pověřence bylo navštívit obce a
školy a zmapovat agendy, ve kterých je nebezpečí zneužití
osobních údajů, a vytvořit systémovou analýzu jako podklad
pro lepší přehled. Dále zajištění potřebných podkladů
(směrnic, záznamů o činnostech apod.). Při zavádění GDPR
bylo Pověřencem navštíveno 16 obcí 11 škol a školek. Celkem
má DSO na starosti 27 obcí a 13 škol a školek, kterým
poskytuje následné poradenství a informace, zajišťuje
komunikaci se subjekty údajů a usnadňuje výkon jejich práv,
což je hlavním úkolem pověřence pro ochranu osobních údajů.

4) Na co se mohou těšit občané Vaší obce v následujících
letech?
Našim hlavním úkolem bude zajistit dostupné bydlení pro
všechny občany, kteří chtějí svou budoucnost spojit s naší
obcí. A to jak formou nájemního bydlení, tak i dostatečnou
nabídkou stavebních ploch pro výstavbu rodinných domů.
Dále nás čeká dokončení oprav místních komunikací a
příprava rekonstrukce budovy ve středu obce na ubytovací
zařízení. V oblasti životního prostředí počítáme s výstavbou
vodních ploch pro zadržování vody v krajině, a současně s tím

Nákup na komoditní burze
Od zástupců Mikroregionu Severo-Lanškrounsko nám byla
doporučena firma, se kterou jsme začali koncem roku 2017
spolupracovat a díky které jsme na komoditní burze Kladno
získali pro čtyři členské obce nového dodavatele elektřiny
s lepší cenou, než měly doposud.
Zpravodaj DSO Broumovsko
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Prozatím jsme nakupovali pomocí města Unhošť, které již
mělo potřebné podklady k soutěžení na burze a vzalo nás pod
svá křídla. Takto jsme nakoupili elektřinu na rok 2018 a
v nynější době již řešíme potřebné podklady k nákupu
samostatně za DSO Broumovsko.

doplňkový program v průběhu celého konání akce. Během
probíhajících soutěží i po jejich vyhlášení bude hrát stylová
reprodukovaná hudba“ zve na akci předseda DSO
Broumovska a starosta Božanova Karel Rejchrt.
A na co se tedy můžete těšit? Je připraven pestrý doplňkový
program, k dispozici skákací hrad pro děti, mnoho dobrého
jídla a zábavy.

K nákupu na rok 2019 se připojily další dvě členské obce a
jedna se vrátila se svému dlouhodobému dodavateli.
V průběhu listopadu 2018 byla soutěžena cena na komoditní
burze Kladno pro 5 členských obcí DSO a navíc se k nám
připojil jeden externí subjekt. Cena elektřiny byla na tak
pozdní období velmi dobrá a obce již nyní fungují s novými
dodavateli elektřiny.

Akci pořádá DSO Broumovsko již desátým rokem, odehrává
se vždy v průběhu léta v jedné z obcí Broumovska. „Obecní
olympiády“ jsou vždy ve znamení her, legrace, zábavy,
dobrého jídla, koncertů hudebních skupin a atrakcí pro
nejmenší.

Nové rozvojové plochy pro malou výrobu
Na základě dohody s ředitelem AOPK ČR bude zpracována
studie, která posoudí vliv na krajinný ráz obcemi
vytipovaných ploch, na kterých bude možné postavit budovy
nebo haly sloužící pro malou výrobu. Cílem je zvýšit počet
pracovních míst na Broumovsku.

Dobrovolný svazek obcí jako
CSS

Cyklostezky na Broumovsku
Starostové se dohodli, že bude zpracována studie cyklostezek
na Broumovsku. Cílem je, aby na sebe navazovaly a
umožňovaly průjezd z obce do obce, případně přes celé
Broumovsko. Studie bude využita při komplexních
pozemkových úpravách a budou podle ní rozpracovány
projektové dokumentace na jednotlivé cyklostezky.
Spolupráce s MAS Broumovsko+
V souvislosti se spoluprací s MAS Broumovsko+ bylo
dohodnuto, že se pracovnice MAS budou účastnit členských
schůzí DSO Broumovsko. Tato pravidelná účast má přinést
větší informovanost starostů o připravovaných výzvách a
bližších informací o možnostech podpory.

Malé letní dovádění – den plný
her a zábavy

Starostové členských obcí DSO Broumovsko se pravidelně
schází každý měsíc 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 před více než rokem
zapojil. Projekt Svazu měst a obcí České republiky slouží
k snadnější a efektivnější možnosti spolupráce při řešení
problémů.
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 právě 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 administraci projektů, což
vede ke snížení administrativní práce pro již tak
zaneprázdněné starosty.

Město Broumov a DSO Broumovsko zvou v sobotu 8. června
2019 na již desátý ročník Malého letního dovádění. O putovní
pohár se v „obecní olympiádě“ utkají týmy ze všech obcí
Broumovska a tým zástupců obcí Policka ve velmi
netradičních disciplínách.

Od května 2017 byla do činnosti zařazena nová klíčová
aktivita, která má za cíl pomáhat obcím Dobrovolného svazku
se zadáváním veřejných zakázek. Členské obce nyní mohou
využívat služby Ing. Petra Vláška, který je na částečný úvazek
zaměstnán v CSS na pozici „Specialista na veřejné zakázky“,
a který se veřejnými zakázkami ve své podnikatelské činnosti
již dlouhodobě zabývá.

V městském parku se v sobotu odehraje již tradiční setkání
týmů obcí a jejich fanoušků. Týmy jednotlivých obcí budou
soutěžit v neobvyklých disciplínách. „Na své si přijdou
návštěvníci všech věkových kategorií, je připravený pestrý
Zpravodaj DSO Broumovsko
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Od března 2018 byla do činnosti CSS/DSO Broumovsko
zařazena další klíčová aktivita, která má za cíl zajistit pro
členské obce sdíleného Pověřence pro ochranu osobních
údajů. Na pozici byla obsazena Bc. Hana Wilkeová, která
pomáhá členským obcím a jejich příspěvkovým organizacím
lépe se vypořádat s novým obecním nařízením o ochraně
osobních údajů, označovaného jako GDPR. Již nyní má na
starosti 27 obcí a 13 škol a školek, a to nejen z obcí
Broumovska, ale i Policka.

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

Ukončení projektu CSS mělo být 30. 6. 2019 a s následným
rokem udržitelnosti alespoň jednoho úvazku. Protože nám
však zbývají finanční prostředky, které byly původně určeny
na zajištění právnické poradny, budou tyto prostředky nyní
použity na prodloužení projektu, a to do 31. 12. 2019, za což
jsme velmi rádi.

Zaměstnanci CSS
Lenka Wilkeová, DiS. – manažer CSS
tel.: 604 223 902
Ing. Yvona Eliášová – specialista pro rozvoj
mikroregionu
tel.: 608 703 558
Ing. Petr Vlášek – specialista na veřejné zakázky
tel.: 607 965 711
Bc. Hana Wilkeová – pověřenec pro ochranu
osobních údajů
tel.: 732 781 068,
e-mail: poverenec@dsobroumovko.cz

Pomocí CSS jsme napomohli k získání dotační podpory pro
různé projekty v roce 2018:
Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova
Dotační titul: Podpora obnovy místních komunikací
Obec Božanov získala dotaci na opravu místní komunikace.
Celkové výdaje 1 960 200,- Kč, dotace 980 100,- Kč
SFŽP ČR – Národní program ŽP
V roce 2018 byly podány 4 žádosti o podporu z Národního
programu Životní prostředí vyhlášeného SFŽP ČR na
vybudování environmentálně zaměřených zahrad
mateřských školek v Adršpachu, Božanově, Šonově a
v Broumově pro školku na třídě Masarykova. Všechny
žádosti byly podpořeny. Zahrady se budou upravovat od
podzimu 2018 do podzimu 2019.
Celkové výdaje projektů:
Obec Adršpach – Zahrada skřítka Skaláčka – 1 394 000,- Kč, podpora 500 000,- Kč
Obec Božanov – Zahrada pod borovicí – 844 000,- Kč, podpora 500 000,- Kč
Město Broumov, MŠ Masarykova – Lesní zahrada – 675 000,- Kč, podpora 500 000,- Kč
Obec Šonov – Kočičí zahrada – 908 000,- Kč,
podpora 500 000,- Kč.
Dotační fond Královéhradeckého kraje – Program obnovy venkova
Účel 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
Obec Vernéřovice získala dotaci na výměnu oken v kulturním domě. Výměna oken proběhne v letošním roce.
Celkové výdaje 526 706,- Kč, dotace 263 700,- Kč
Zpravodaj DSO Broumovsko
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Obec Hejtmánkovice získala dotaci na vybudování víceúčelového hřiště.
Celkové výdaje 2 349 376,- Kč, dotace 1 174 000,- Kč
Obec Božanov získala dotaci na multifunkční dům v obci.
Celkové výdaje 2 014 223,60 Kč, dotace 800 000,- Kč

Účel 2 - Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místní technické a
dopravní infrastruktury
Město Teplice nad Metují získalo dotaci na opravu místní komunikace na p.p.č.
228/5.
Celkové výdaje 327 733,36, dotace zatím není známa, protože zde probíhá změna
účelu dotace (původně město Teplice dostalo dotaci na obahnění nádrže Libná ve
výši 200 000,- Kč)
Obec Martínkovice získala dotaci na novou autobusovou čekárnu, prostor před
hřbitovem a opravu místní komunikace.
Celkové výdaje 549 170,88 Kč, dotace 246 600,- Kč
Ministerstvo zemědělství – Výzva MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova II.
V roce 2018 byly podány 4 žádosti o podporu z výzvy MAS Broumovsko+:
Program rozvoje venkova II., kdy obce žádaly do Fiche 6 – Investice do
lesnických technologií a jeden podnikatel žádal do Fiche 2 – Investice do
zemědělských podniků. Obce byly úspěšné všechny, podnikatel bohužel
nikoliv.
Fiche 6 – Investice do lesnických technologií
Obec Božanov získala dotaci na nákup lesní techniky, konkrétně traktoru
s příslušenstvím.
Celkové výdaje 1 694 000,- Kč, dotace 700 000,- Kč
Obec Hejtmánkovice získala dotaci na pořízení technologie na vyvážení
dřeva.
Celkové výdaje 907 500,- Kč, dotace 375 000,- Kč
Obec Heřmánkovice získala dotaci na pořízení traktorového nosiče kontejnerů.
Celkové výdaje 497 310,- Kč, dotace 205 500,- Kč
Ministerstvo zemědělství, skrze Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Obec Heřmánkovice získala dotaci na vyhotovení LHP v souladu s informačním standardem lesního hospodářství.
Celkové výdaje 30 434,- Kč, dotace 23 580,- Kč.
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Obec Martínkovice získala dotaci na pořízení hasičského automobilu pro jednotku SDH obce Martínkovice.
Celkové výdaje 900 000,- Kč, dotace 450 000,- Kč.
88. výzva OPŽP – MAS Broumovsko+
MAS Broumovsko+ vyhlásilo výzvu z OPŽP na výsadbu zeleně v extravilánu. Z projektu se realizuje výsadba v obci
Hejtmánkovice, Křinice, a také ve Zdoňově.
Celkové výdaje 1 165 101,69 Kč, dotace 871 538,11 Kč
128. výzva OPŽP – MAS Broumovsko+
MAS Broumovsko+ vyhlásilo výzvu z OPŽP na výsadbu zeleně v intravilánu. Z projektu se realizuje výsadba v obci
Hejtmánkovice, Broumov, Teplice nad Metují.
Celkové výdaje 5 543 514,15 Kč, dotace 3 312 964,90 Kč
Zpravodaj DSO Broumovsko

6

Soupis veřejných služeb – cestovní ruch (ubytování)
Zařízení

Kontakt

APARTMÁN SUDETKA

Stanislava Opočenského 90,550 01 Broumov
pevná linka: 491 521 430
mobilní: 724 164 098
e-mail: info@apartmansudetka.cz
web: http://www.pizzasudetka.cz
St. Opočenského 92, 550 01 Broumov
mobilní: 608 177 676
e-mail: info@apartmany-broumov.cz
web: http://www.apartmany-broumov.cz
Malé náměstí 191, 550 01 Broumov 1
mobilní: 731 616 758
e-mail: info@broumovskoubytovani.cz
web: http://www.broumovskoubytovani.cz
Božanov 307, 549 74 Božanov
pevná linka: 491 528 019
mobilní: 602 361 350
e-mail: info@bozanov.nl
web: http://www.bozanov.eu/cz
Šonov u Broumova 93, 549 71 Šonov
pevná linka: 491426452
e-mail: campingsonov@hotmail.cz
web: http://www.campingsonov.eu/
Klášterní 1, 550 01 Broumov
pevná linka: 491 521 283
mobilní: 702 057 396
e-mail: dumhostu@klasterbroumov.cz
web: http://www.klasterbroumov.cz/
Mírové náměstí 49, 550 01 Broumov
pevná linka: 491 523 786
mobilní: 777 801 991
e-mail: hotel-praha@hotel-praha.cz
web: http://www.hotel-praha.cz
Šalounova 127, 550 01 Broumov
pevná linka: 491 580 211
mobilní: 725 975 975
e-mail: hotel@veba.cz
web: http://www.hotelveba.cz/
Ruprechtice 229, 549 83 Meziměstí
mobilní: 604 973 895
web: http://www.chalupa-ruprechtice.cz/index.html
Otovice 167, 549 72 Otovice
mobilní: 776 641 563
e-mail: info@chalupastenava.cz
web: http://www.chalupastenava.cz
Benešov 17, 550 01 Broumov
mobilní: 777 270 939
e-mail: jana.bauer@centrum.cz
web: http://www.chalupasvflorian.cz
Janovičky 36
Heřmánkovice, 550 01 Broumov 1
mobilní: 606 215 739
e-mail: JosefJoudal@gmail.com
web: http://www.chataandrea.ic.cz
Janovičky č. o. 4, 550 01 Broumov
mobilní: 605 458 899

APARTMÁNY BROUMOV

APARTMÁNY R&J

CAMPING BOŽANOV

CAMPING ŠONOV

DŮM HOSTŮ KLÁŠTER BROUMOV

HOTEL PRAHA

HOTEL VEBA

CHALUPA RUPRECHTICE

CHALUPA STĚNAVA

CHALUPA U SV. FLORIÁNA

CHATA ANDREA

CHATA JANOVIČKY
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CHATA U LIŠČÍHO POTOKA JANOVIČKY
LOUKA POD STATKEM

MANOR HOUSE

MĚSTSKÁ UBYTOVNA v zadním traktu
Městského divadla

MILAN NEMEŠ - UBYTOVÁNÍ V
SOUKROMÍ

PENZION ZÁMEČEK

PENZION BENEŠOV

PENZION DIANA

PENZION JEŽKŮV DVŮR
Lenka a Vláďa Archlebovi

PENZION JÍZDÁRNA
HEJTMÁNKOVICE

PENZION MALÝ DŮM

PENZION MARTÍNKOVICE

PENZION NAD BOHOUŠKOVOU
PÁLENICÍ

PENZION PANORAMA

e-mail: chatajanovicky@seznam.cz
web: http://chatajanovicky.simplesite.com/429390339
Janovičky 65, 550 01 Broumov
mobilní: 774 272 942
e-mail: daniela.vaverkova@centrum.cz
Božanov 251, 594 74 Božanov
mobilní: 720 292 880
e-mail: kareldavid@arkadabozanov.cz
web: http://www.arkadabozanov.cz/
Vančurova 126, 550 01 Broumov
pevná linka: 491 523 715
mobilní: 724 603 815
e-mail: manorhouse@veba.cz
web: http://www.hotelmanor.cz
Mírové náměstí 54, 550 01 Broumov
pevná linka: 491 524 168
e-mail: kultura@broumov.net
web: http://www.broumov-mesto.cz
Šaldova 16, Nové Město, 550 01 Broumov 1
mobilní: 731 459 820
mobilní: 731 459 831
e-mail: info@broumovubytovani.cz
web: http://www.broumovubytovani.cz
Janovičky 62, 550 01 Broumov
mobilní: 737 338 465
e-mail: info@penzionzamecek.com
web: http://www.penzionzamecek.com
Benešov 41, 550 01 Broumov
mobilní: 731 614 999
e-mail: pensionbenesov@seznam.cz
web: http://www.penzionbenesov.cz/
Janovičky 29, 550 01 Broumov
Šalounova 127, 550 01 Broumov
mobilní: 603 268 743
e-mail: diana.simkova@penzion-diana.cz
web: http://www.penzion-diana.cz
Hejtmánkovice 103
550 01 Broumov
mobilní: 604 310 310
e-mail: v.archleb@cbox.cz
web: http://www.jezkuvdvur.cz
Hejtmánkovice 192/193, 550 01 Broumov
mobilní: 777 762 312
e-mail: info@jizdarna-hejtmankovice.cz
web: http://www.jizdarna-hejtmankovice.cz
Ruprechtice 7, 549 83 Ruprechtice
pevná linka: 491 814 093
mobilní: 733 212 782
e-mail: hotel@veba.cz
web: http://www.malydum-penzion.cz
Martínkovice 205. 549 73 Martínkovice
mobilní: 603 838 905
e-mail: info@penzion-martinkovice.cz
web: http://www.penzion-martinkovice.cz
Martínkovice 15, 549 73 Martínkovice
mobilní: 777 050 053
mobilní: 777 050 054
e-mail: lubos.hovorka@tiscali.cz
web: http://gastropal.webnode.cz
Janovičky 56, 549 84 Heřmánkovice

Zpravodaj DSO Broumovsko
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PENZION U DYNTARŮ

PENZION U PITAŠŮ

PENZION U SUCHÁNKŮ

VYHLÍDKA JANOVIČKY

PENZION ZEMANŮV DVŮR

PRÁZDNINOVÝ DŮM BOŽANOV

PRIVÁT 347

PRIVÁT EVA HORNYCHOVÁ

PRIVÁT V PODHOUBÍ

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ STUDENÁ
VODA

RESTAURACE NA KŘIŽOVATCE

APARTMÁNY ARKÁDA

STOVKA BOŽANOV

pevná linka: 491 523 898
mobilní: 736 633 447
e-mail: chatavyhlidka@seznam.cz
web: http://www.vyhlidkajanovicky.cz
Martínkovice 118, 549 73 Martínkovice
mobilní: 609 940 953
e-mail: Jardadyntar@gmail.com
web: http://www.penzion-udyntaru.webnode.cz
Šonov u Broumova 37, 549 71 Šonov u Broumova
mobilní: 603 158 927
e-mail: sgpitas@gmail.com
web: http://www.penzionupitasu.cz/,
http://www.sgpitas.cz
Jetřichov 72, 549 83 Jetřichov
mobilní: 603 720 192
e-mail: u.suchanku@seznam.cz,
martin.mrkvicka@seznam.cz
web: http://www.usuchanku.com
Janovičky 63, 550 01 Broumov
pevná linka: 491 523 898
mobilní: 736 633 447
e-mail: chatavyhlidka@seznam.cz
web: http://www.vyhlidkajanovicky.cz
Božanov 45, 549 74 Božanov
mobilní: 604 342 123, 723 150 178
e-mail: zemanuvdvur@seznam.cz
web: http://www.zemanuv-dvur.cz
Božanov 210, 549 74 Božanov
mobilní: 602 139 812
web: http://www.holiday-home.cz/prazdninovy-dum/
Komenského 347, 550 01 Broumov
mobilní: 603 907 664
e-mail: info@privat347.cz
web: http://www.privat347.cz
Osvobození 88, 550 01 Broumov
pevná linka: 491 521 135
mobilní: 777 198 064
e-mail: hornychova.eva@seznam.cz
web: http://www.pocechach.cz/ubytovani/
penzion-hornycho...
Bratří Čapků 151, 550 01 Broumov
mobilní: 734 696 486
e-mail: rezervace@ubytovanivbroumove.cz
web: https://www.ubytovanivbroumove.cz
Rekreační zařízení Studená Voda
549 74 Božanov
pevná linka: 491 528 134
mobilní: 606 854 918
e-mail: info@studenavoda.cz
Božanov 4, 549 74 Božanov
pevná linka: 491 528 121 (ubytování)
mobilní: 602 694 481 (restaurace)
e-mail: ubytovani@obecbozanov.cz
web: http://www.restauracenakrizovatce.cz
Božanov 251, 549 74 Božanov
mobilní: 720 292 880
e-mail: kareldavid@arkadabozanov.cz
web: http://www.arkadabozanov.cz
Božanov 100, 549 74 Božanov
mobilní: 608 177 676
Zpravodaj DSO Broumovsko
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STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ
VZDĚLANOSTI RUCE KŘINICE
TURISTICKÁ UBYTOVNA HYNČICE

TURISTICKÁ UBYTOVNA ŠONOV

TURISTICKÁ ZÁKLADNA U NÝVLTŮ

UBYTOVÁNÍ BROUMOV APARTMÁN OTMAN
PRIVÁT LUDMILA UZLOVÁ

UBYTOVÁNÍ LETIŠTĚ BROUMOV

UBYTOVÁNÍ MARTÍNKOVICE 201

UBYTOVÁNÍ NA HRADBÁCH

UBYTOVÁNÍ NAD POTOKEM

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ - Ing.
Markéta Povejšilová

VILA JANA

VILA KATEŘINA

e-mail: info@stovka-bozanov.cz
web: http://www.stovka-bozanov.cz
Křinice 176, 550 01 Broumov
mobilní: 731 411 849
e-mail: krinice@tiscali.cz
Hynčice 15, 549 83 Hynčice
mobilní: 606 865 730
mobilní: 739 478 422
e-mail: obec.hyncice@worldonline.cz
web: http://www.obec-hyncice.cz/obec-7/
Obecní úřad Šonov, Šonov 318, 549 71 Šonov
mobilní: 734 543 555
e-mail: sonov@obec.cz
web: http://www.sonov.cz
Martínkovice 66, 549 73 Martínkovice
mobilní: 608 316 704
mobilní: 776 001 684
e-mail: cyr-nyvlt@tiscali.cz
web: http://camping-u-nyvltu.webnode.cz
Boženy Němcové 143, 550 01 Broumov
mobilní: 603 814 386
e-mail: info@ubytovanibroumov.cz
U Jeslí 189, 550 01 Broumov
pevná linka: 491 522 496
mobilní: 737 584 159
mobilní: 739 593 155
e-mail: petr.uzel@tiscali.cz
web: http://petruzel.sweb.cz/
Airrent s r.o., Aeroklub Broumov, 550 01 Broumov
mobilní: 777 086 988
e-mail: ubytovani@lkbr.cz
web: http://www.lkbr.cz/ubytovani/
Martínkovice 201, 549 73 Martínkovice
mobilní: 774 049 201
e-mail: ahoj@martinkovice201.cz
web: http://www.martinkovice201.cz
Kasárenská 134, 550 01 Broumov 1
mobilní: 603 143 380
e-mail: z.brandova@seznam.cz
web: http://www.ubytovani-na-hradbach.cz/
Hejtmánkovice 150, 550 01 Broumov
mobilní: 606 122 058
e-mail: feichtingerova@centrum.cz
web: https://www.sites.google.com/site
/ubytovanibroumov
Křinice 64
550 01 Broumov
mobilní: 723 141 647
e-mail: nmch@seznam.cz
web: http://www.krinice.cz/informace-o-obci/pohostinstv...
Školní 215, 549 81 Meziměstí
mobilní: 724 292 593
mobilní: 608 579 546
e-mail: mikulecka.lucie@gmail.com
web: http://www.vilajana.eu
Komenského 265, 550 01 Broumov
mobilní: 728 260 643
e-mail: info@vilakaterina.cz
web: http://www.broumov-ubytovani.cz, http://www.vilakaterina.cz
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Jedná o služby cestovního ruchu (ubytování) pro území DSO Broumovska.
Čerpáno z webových stránek města Broumova: www.broumov-mesto.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, telefon: +420 491 810 020, e-mail: dsobroumovsko@broumov.net, www.dsobroumovsko.cz

DSOBroumovsko, 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 2019. E-mail: dsobroumovsko@broumov.net, www.dsobroumovsko.cz. Foto archiv DSO Broumovsko
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