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Oslavy 660. výročí založení obce Broumy
a 100. výročí vzniku samostatného Československého státu
v neděli 28. 10. 2018
Program:
13:00 - 15:00

Otevření muzea

15:00

Pietní akt u pomníku - proslov k uctění památky
- položení věnce a květin
- hymna / sbor ZŠ Broumy + Kubr /

15:30 - 15:55
16:00

Přesun do KD
Kulturní dům - ochotníci /scénka z historie obce /
- koncert sboru ZŠ Broumy + Kubr

17:00

Slavnostní předání pamětních plaket občanům, kteří se zasloužili o rozvoj obce
Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií výtvarné soutěže Broumy v proměnách času

17:30 – 18:00

V prostoru přísálí - výstava dětských prací / MŠ, ZŠ kategorie 1.-3., 4.-5.,6.-7., 8.-9.tř. /
- slohové práce bývalých žáků 8. třídy
- výstava fotografií broumského občana Jiřího Kohouta
- výstava fotografií / významné události v historii obce,
kultura, sport, výstavba v obci / sestříhaná videa, kroniky,….

Poděkování.
Dovolte mi, abych poděkovala všem občanům, kteří se v letech 2014 – 2018 podíleli na organizování kulturních akcí
pořádaných Obecním úřadem v Broumech.
Přeji Vám všem pevné zdraví, radost ze života a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.
Milena Frýbertová
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Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Broumy
Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Broumy

na čtvrtek 1.listopadu 2018 od 19 hodin
do Zasedací místnosti Obecního úřadu Broumy
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Listí na stomech žloutne a naši milí broučci by už měli zalehnout do postýlek.
Přijď jim s námi popřát dobrou noc a uspat je pěknou ukolébavkou.
Sraz v neděli 4. 11. 2018 v 18 hodin před radnicí
Přines si svého broučka vyrobeného doma, ve škole nebo ve školce a hlavně nezapomeň lampion!

VÍTÁNÍ SVATÉHO MARTINA
v NEDĚLI 11. 11. 2018 od 14 hodin na fotbalovém hřišti
Co vás čeká? Příjezd svatého Martina na bílém koni, ochutnávka martinských rohlíčků a mnoho
dalšího.
Nezapomeň si přinést dopis pro Ježíška. Balonky zajištěny.

Vstupné dobrovolné.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Myslivecký spolek Oupoř Broumy Vás srdečně zve na

Poslední leč
V sobotu 10. listopadu 2018
Hraje kapela Kastelán
Začátek ve 20 hodin * Vstupné 100,-Kč
Soutěž o myslivecké ceny!
…………………………………………………………………………………………………
V sále Kulturního domu v Broumech se na shledanou s Vámi těší myslivci!
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Broumský špacír 2018 - Statistika účasti
Počet zaregistrovaných účastníků: 643
Osoby: 587 - dospělí: 417 / - děti do 15 let: 170
Jednotlivé trasy:

Zvířata: 56 (53 psů a 3 koně)

11 km: 426 účastníků
16 km: 134 účastníků
22 km: 82 účastníků

Nejmladší účastník: – narozen/a 09/2018 – 11 km
Nejstarší účastník: – 83 let – 16 km

Všichni účastníci celkem: 8633 km

Poděkování patří oganizátorům a mnoha bezejmenným, kteří se na
přípravách a realizaci pochodu podíleli.
Děkujeme.
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Poděkování
Na závěr uplynulého volebního období bych chtěl srdečně poděkovat všem spolkům,institucím i jednotlivcům, kteří
se mnou spolupracovali. Tato spolupráce pro nás neznamenala pouze úspěch v realizaci úkolů, ale především
důvěru, kterou jste mi projevili.
Nechci však bilancovat nad úspěchy i neúspěchy, je třeba jen uvést, co je s Vaší pomocí připraveno do budoucna:
- Výstavba mateřské školy s kapacitou 2 x 28 dětí. (Kompletně připraveno, odsoutěženo, stavební povolení vydáno
včetně přípojek, podána žádost o dotaci na MŠMT. V případě schválení dotace, realizace a otevření v roce 2019.)
- Rekonstrukce komunikace v ulici V Hlinkách a Za Roklí včetně odvodu dešťové vody a veřejného osvětlení.
(U obou ulic jsou hotové projekty, bylo stanoveno pořadí výstavby, pro ulici V Hlinkách vysoutěžen zhotovitel, pro
ulici Za Roklí je soutěž připravena.)
- Oprava povrchu návsi a okolní zeleně včetně dešťové kanalizace a odpočinkového sezení. (Pracuje se na
projektu, realizace je stanovena po rekonstrukci komunikací.)
- Přestavba garáží na hasičskou zbrojnici. (Připravena studie, již dvakrát žádost o dotaci neúspěšně.)
- Pokračování v opravách povrchů školního hřiště. (Odsunuto pro finanční náročnost, bude realizováno z dotací v
roce 2019.)
- Společný projekt s obcí Kublov na vybudování stezky pro chodce i cyklisty z Kublova k broumské škole včetně
přechodu pro chodce na silnici III. třídy a chodníku ve školní ulici. (Společný postup obou obcí nastaven, projekt
se připravuje, realizace z dotací v roce 2019.)
- Vybudování odběrného místa vody u ČOV pro obyvatele obce využitelné i v období sucha. (Připraveno.)
- Ekologické programy pro zlepšování životního prostředí v obci, rozšířit sběr o nádoby na rostlinné oleje. Doplnit
sběrný dvůr o velkoobjemové kontejnery, které budou použity i na bioodpad. (Připravuje se společně s obcemi
z Mikroregionu Hudlicko, dotace bude vypsána v 02/2019.)
- Rozšíření služeb knihovny o audio knihy. (Již jsou k dispozici. )
Ing. Petr Ubry
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konec I. světové války
a vznik Československé republiky v roce 1918,
jak jej zachytil v broumské kronice tehdejší kronikář.
Když 22. listopadu 1917 zemřel František Josef I, domníval se každý, že jeho nástupce Karel
Habsburg dá svým národům mír, ale nestalo se tak, tento se svými spojenci vedl válku dále. Zatím za
hranicemi pracoval neúnavný náš Osvoboditel T.G.Masaryk se svými legiemi. Sám hleděl častokrát smrti
ve tváři, ale on se jí nebál. Nejdříve pracoval tajně, ale v roce 1915 v červenci ve Švýcarech veřejně
ohlásil boj mezi Čechy a Habsburky. V Americe získal pro českou věc ušlechtilého presidenta USA
Wilsona. Pak tvořil legie. Podle ruských legií byly utvořeny legie v Americe z amerických Čechů a v Itálii
z českých zajatců. Na francouzské frontě a italské frontě české legie konaly divy udatnosti. Posléze se
podařilo Masarykovi, že Francie, Itálie a Spojené státy uznaly roku 1918 Národní radu pařížskou za
vládu samostatného českého státu a české legie za řádné vojsko dohodové. Tím bylo dílo Masarykovo
v cizině dovršeno, Rakousko – Uhersko se rozpadlo.
Na jeho zříceninách vyrostl nový stát československý, který byl slavně prohlášen v Praze dne 28. října
1918.
Ústy svých zástupců prohlášen tento stát 14. listopadu 1918 za republiku. Prvním presidentem
československé republiky byl zvolen T.G.Masaryk. Žádný jiný národ nevítal svého Osvoboditele
a prvního presidenta tak vřele, jako Čechové v Praze dne 21. prosince 1918.
Do naší obce došly první zprávy o konci války v pondělí dne 28.října 1918 v hodinách večerních,
horníci, kteří pracovali v Novém Jáchymově přinesli první kusé zprávy. V úterý dne 29. října na základě
těchto zpráv listonoš František Hříbal požádal občana Emila Šímu, aby jej dovezl s koněm ověnčeného do
Kublova pro poštovní zásilky. Tehdejší poštmistr pan Kastner Jindřich nevěděl ještě ničeho zlobil se na
listonoše, když chtěl strhnout orlíčka ze zdi, jakmile však přijela ověnčená pošta ze Zdic teprve tomu
uvěřil.
Listonoš Hříbal přijel s velkou slávou a občanstvo se za ním scházelo a ve velkém počtu sešlo před
místností poštovny a tam ze schodů jim bylo ohlášeno, že jest mír a že jsme samostatni. Odpoledne bylo
občanstvo vyzváno by se sešlo v 5 hodině odpoledne k oslavě tak velikého svátku pro český národ. Oslava
konala se na návsi, kde tehdejší starosta František Pergler přečetl z Národních listů, které přivezl z Prahy
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občan Antonín Dubský starší prohlášení o naší samostatnosti, poté zahrána zesíleným hudebním domácím
sborem řízeným kapelníkem Kučerou naše národní hymna „ Kde domov můj“ a za neustálého
provolávání slávy našemu Osvoboditeli ubíral se pak četný průvod obcí. Radostné jásání nebralo konce.
V následujících dnech navraceli se do svých domovů vojíni. Vraceli se, radostně byli vítáni. Hůře však
bylo a bolestno bylo popatřiti tam kde čekali své drahé a oni nepřicházeli. Mnoho sirotků a vdov marně
čekalo. Jejich otcové.......
Kronikář obce: Karel Vajs st.
Pozn.: Text je doslovně převzat z broumské kroniky.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oznámení - Upozornění obecního úřadu
MUDr. Šmíd oznamuje, že 5.11. – 9.11. neordinuje. Zástup zajišťuje MUDr. Flemr ve své ordinaci.
====================================================================================================================

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT – SPORT - SPORT - SPORT - SPORT
Oddílu stolního tenisu TJ Broumy začala na konci září nová sezóna 2018/2019.
Nově máme 2 týmy. A-tým hraje v krajské soutěži 2. třídy a B-tým hraje v regionální soutěži III. třídy.

Výsledky A-týmu:
TJ Broumy A – TJ Sokol Žebrák A:
TJ Broumy A – TJ Sokol Králův Dvůr B:
TJ Sokol Mníšek pod Brdy C - TJ Broumy A:
ST Benešov A - TJ Broumy A:

12:6
12:6
11:7
13:5

Začátek byl pro nás velmi úspěšný, po čtyřech odehraných zápasech jsme na 6. místě z dvanácti družstev. Do bojů
o udržení krajské soutěže zasáhli: Rosa M., Bláha H., Konopásek M., Mašek J., Mašková M. a Ulbrich P.

Výsledky B-týmu:
TJ Broumy B – TJ Sokol Žebrák F:
TJ Broumy B – TJ Praskolesy C:
TJ Praskolesy B – TJ Broumy B:

5:13
11:7
14:4

Krom kapitána Vaise V. jsou všichni hráči začátečníci, kteří získávají první zápasové zkušenosti.
Přeji všem novým spoluhráčům dostatek vytrvalosti a bojovnosti!
S pozdravem Petr Ulbrich
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inzerce - Inzerce - Inzerce - Inzerce - Inzerce - Inzerce - Inzerce - Inzerce
Prodej slepiček - Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell-typu Araukana . Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks. Prodej 22. listopadu 2018 Broumy
u pošty - 17.50 hod. Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info : Po-Pá 9.00-16.00hod , tel. 601 576 270, 728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz

Agrona Rpety s.r.o. přijme do hlavního pracovního poměru dojičku a ošetřovatelku telat na farmu
Broumy. Pracovní doba: ranní směna 4.00 – 10.00 hod, odpolední směna 14.00 – 20.00 hod. Každý druhý
víkend volno.
Odměňování je podle množství nadojeného mléka, dále jsou poskytovány příplatky noční, za práci
v sobotu a neděli, za práci přesčas, ve svátek, roční prémie. Hrubá měsíční mzda je cca 18 000 – 20 000
Kč. Zaměstnanecné benefity: stravenky, příspěvek na penzijní připojištění. Nástup možný od 1.12.2018,
bližší
informace
podá
p.
Anděl,
tel.
311585114
nebo
603894441.
==================================================================================================================

Sběrné místo – svoz plastů se koná v sobotu 3.listopadu 2018. Sběrný dvůr otevřen v době od 9 do 11 hodin.
Uložiště zeminy – Sběrné místo i uložiště zeminy má na starosti správce pan Vlach, kontakt na něho získáte na
OÚ. Pokud potřebujete do sběrného dvora nebo na uložiště zeminy mimo vyhrazenou dobu, je možné se
individuálně domluvit přímo se správcem.
Měsíčník Broumský zpravodaj vydává Obec Broumy, U Radnice 73, IČO 00233145. Povoleno pod ev.č. MK ČR E 10541. Vydáno 450 výtisků. Neprodejné.

Text neprošel jazykovou úpravou. Redakce – Zastupitelstvo obce
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