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INFORMACE PRO OBČANY V ULICI V HLINKÁCH
Na začátku týdne od 1. 2. 2021 budou zahájeny práce na rekonstrukci komunikace. Práce budou začínat od
ulice Ku Prantům č. p. 129 v první fázi odbagrováním povrchu v délce cca 80m, proto žádám všechny občany
v této lokalitě, pokud potřebují dovézt jakýkoliv stavební materiál, nebo uhlí, ať tak učiní co nejdříve.
Zároveň žádám o odstranění veškerých zaparkovaných vozidel na této komunikaci. V naléhavých případech
bude samozřejmě umožněn vjezd do rodinných domů, ale mohou nastat problémy s možnou časovou
odchylkou na základě rozpracovanosti.
Děkuji za pochopení.
Starosta

REGISTRACE A REZERVACE OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU PRO SENIORY V OBCI BROUMY
Obec Broumy ve spolupráci s p. Vlastimilem Srpem chce pomoci našim spoluobčanům při registraci očkování
proti covidu. Tato služba je určena především pro naše spoluobčany, kteří nemají možnost požádat např.
někoho z rodiny a v současné době je především pro seniory starší 80 let. Zájemci si mohou vyzvednout
formulář žádosti o registraci na obecním úřadu.

UPOZORNĚNÍ
Na základě stále se množících stížností občanů na volné pobíhání psů a tím přibývajících exkrementů Vás
žádám, abyste svým psům dali volnost mimo obydlená území a zároveň o úklid po nich. Jinak obci nedáváte
jinou možnost, než stanovit vyhláškou, kde se mohou psi volně pohybovat a při porušování tohoto nařízení
pokutovat. Nejsem zastánce nařizování, proto Vás touto cestou zatím pouze žádám a doufám, že jsme v obci
rozumní lidé a pokusíme se přizpůsobit i ostatním občanům, kteří tyto věci dodržují.
V poslední době se začínají množit rovněž informace od občanů, které se týkají drobných krádeží v prostoru
hřbitova. Občané si stěžují na krádeže svíček a podobné výzdoby hrobů. Všímejte si proto, kdo se v prostoru
hřbitova pohybuje a případně toto nahlaste na obecní úřad.
Děkuji za pochopení.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Je nám velice líto, že stále není možné přivítat naše nové občánky slavnostně tak, jak jsme po léta zvyklí.
Protože stále není v dohledu řešení této situace, nabízíme rodičům občánků, kteří z důvodu covidové
pandemie nebyli přivítáni (narozených na konci roku 2019 a v průběhu roku 2020), možnost zapsat svého
potomka do Pamětní knihy bez slavnostního obřadu. Těmto rodičům bude předán věcný dar a finanční
příspěvek stejně, jako kdyby se účastnili slavnostního obřadu. Kdo má o toto nabídnuté řešení zájem,
oznamte to prosím na obecním úřadu k upřesnění termínu. Ostatní budou po vyplnění a odevzdání tiskopisu,
tak jak je zvykem, pozváni na slavnostní obřad, jakmile to epidemická situace dovolí. Děkujeme všem
rodičům za pochopení.
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SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V ROCE 2021
Výňatek ze sdělení firmy Rumpold ohledně ceny za odpad v roce 2021:
„Bohužel k problematice covid-19 se v této nelehké době přidali i naší zákonodárci a v prosinci (ve sbírce
zákonů vyšel 23. 12. 2020), schválili zcela nový zákon o odpadech, který bude platit již od 1. 1. 2021. Kromě
spousty nových povinností je zde jedna zcela zásadní věc:
Kromě toho, že se zvýšil zákonný odvod do fondu rekultivace na 145,- Kč/t, (§ 42, odstavec 6) je schválen i
výrazně zvýšený poplatek z odpadu (ekologická daň), který bude plynout do státního rozpočtu. Místo
dosavadních 500,- Kč/t, bude od ledna 2021 činit 800,- Kč/t (§ 107 a příloha č. 9) a každoročně se bude
zvyšovat až na konečnou částku 1850,- Kč/t v roce 2030. Celkový nárůst povinných daní a poplatků je tedy
v součtu vyšší o 345,- Kč za každou tunu odstraněného komunálního odpadu pro rok 2021.“
Ceny pro letošní rok:
Počet svozů:

nádoba 110 l:

jednorázově
12
26
42
52

70,-- Kč
810,-- Kč
1 590,-- Kč
2 420,-- Kč
2 680,-- Kč

nádoba 240 l:
130,-- Kč
1 500,-- Kč
2 760,-- Kč
zrušena
4 370,-- Kč

Celoroční známky na rok 2020 zůstávají v platnosti do poloviny února 2021.
Jednorázové známky zůstávají v platnosti bez omezení.

PO BEZVĚTRNNÉ NOCI JAKO PO VICHŘICI…
K těmto fotkám není potřeba se příliš rozepisovat.
Možná bych tím udělal i některým lidem radost, že se
o tom píše. Jsem přesvědčen, že převážná většina
občanů si myslí to samé co já… Nejsem věřící a
nepreferuji žádné náboženství, ale když jsem 1. ledna
opravoval rozbouraný betlém u naší staré školy, tak
mi těch ležících umělých postav bylo líto…
Místostarosta

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Žádáme spoluobčany o nekrmení ryb v rybníku Hlinky v této době. Vzhledem k situaci a nedostatku kyslíku
ve vodě, došlo k jejich zvednutí a jsou vidět u vysekaných děr. Snažíme se tomuto zamezit, ale bohužel to bez
většího zásahu nebo rekultivace celého rybníku není v našich silách. Děkujeme

PODĚKOVÁNÍ ZA SLUŽBU NAŠIM OBČANŮM
V tomto roce ukončila provoz lékárna v Žebráku. Současně s tím skončila i její služba pro naše občany
v Broumech. Tu zajišťovala vedoucí lékárny paní Mgr. Hana Chládková od roku 1998 až do uzavření lékárny
pravidelně každý týden dovozem léků, které předepsal náš praktický lékař a které si občané vyžádali. Tato
služba byla velmi vhodná především pro starší lidi, kteří často nevyjíždějí do měst. Je nám líto, že tato pomoc
našim občanům skončila, ale není již v možnostech obce tuto službu obnovit.
Za uplynulých 22 let práce pro naše občany paní Mgr. Chládkové alespoň touto cestou velmi děkujeme a
přejeme pevné zdraví, radost, pohodu a životní optimismus.
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NEJEN PAMĚTNÍKŮM
To, co jsme zažili a co se událo v předchozích dnech a letech se postupem času vytrácí z paměti lidí a stává
se historií. Historii svého národa a i své obce a svých předků by měl poznat každý, aby věděl, kde jsou jeho
kořeny a kam patří. K tomu velkou měrou přispívají historikové. V minulosti v naší obci bylo několik
významných kronikářů a jak věříme, tak i v budoucnu budou. Jedním z nich byl v naší obci pan Karel Volena.
Od ukončení svých studií byl celý další jeho život spjat s naší obcí. Začal zde jako učitel v místní škole a
končil jako ředitel broumské základní školy, kam přešel z funkce okresního školního inspektora. Jeho velkým
koníčkem byly dějiny a historie. Té se naplno věnoval po odchodu do důchodu. Tehdy také pracoval pro obec
jako kronikář. Svoje poznatky z bádání o historii vepsal do osmi publikací. Mezi léty 1994-2004 je, kromě
jediné, nedokončené, obec vydala tiskem. Tematicky byly zaměřeny na broumské divadlo, školství, hasiče,
oblast kultury a život v obci . Největším, velmi obsáhlým dílem bylo zdokumentování vývoje obce a života
v ní v celé její historii až do roku 1998, kdy bylo vydáno k jejímu 640. výročí. K vytvoření díla takového
rozsahu bylo zcela určitě zapotřebí mnoho času a nezměrného úsilí při hledání v archivech, kronikách a v
dostupné literatuře. Je to však dílo, které bude sloužit i mnoha budoucím generacím. Je dobré to
připomenout nejen všem pamětníkům, kterých je stále méně, ale i těm, kteří ho nikdy nepoznali.
Karel Volena byl jedna z nejvýznamnějších osobností této obce, kam až naše paměť sahá. Jeho dílo nemá
v historii obce obdoby. Výsledky jeho práce můžeme poznávat nejen z uvedených publikací, ale z mnohých
dokumentů vystavených v naší Pamětní síni. Mohou se z nich poučit všichni občané. Především pak pro
školní mládež to může být zdrojem poznání o tom, jak se žilo v minulosti. Budoucí generace mají tedy z čeho
čerpat a na co navázat.
Pan Volena se od příchodu do naší obce také věnoval aktivně veřejnému životu v obci, především v oblasti
sportu a kultury. Byl nejen kantorem, kronikářem, ale i redaktorem Broumského zpravodaje a správcem naší
Pamětní síně.
Dne 21. ledna si připomínáme 90 let od jeho narození a 1. září tohoto roku to bude již 15 let od jeho úmrtí.
Věnujme proto vzpomínku na jeho působení v naší obci alespoň při této příležitosti.
Jiří Čermoch

KRONIKA 20. STOLETÍ.
(Čerpáno z Lexikonu 20. století 1900 -1999)

LEDEN 1921
Počátky koaliční pětky v ČSR
Rok 1921 přináší do československého parlamentního života zásadní obrat. Až do tohoto data podléhala
Sněmovna i vůdci stran jakési živelnosti. Událostmi se nechávali spíše vláčet, než aby se je snažili ovlivňovat,
vzájemná stranická animozita platila za ctnost; nějakou širší koncepcí spravování státu, mechanismem, který
by vylučoval malicherné třenice, přerůstající často do těžko řešitelných problémů, se nemohl nikdo
z parlamentních činitelů pochlubit. Teprve nástup nepolitické úřednické vlády byl impulzem ke změně. Pět
reprezentantů nejvýznamnějších stran se seskupilo, aby úřednickou vládu neoficiálně politicky řídilo a čelilo
chaosu. Tvrdí se, že sama úřednická vláda požádala strany, aby vytvořily jakýsi užší politický sbor. Vznikl
tak orgán ústavou nepředvídaný, avšak vynucený životem. Do dějin vstoupil jako koaliční Pětka. Tvořili jí
Švehla za stranu agrární, Rašín za stranu národně demokratickou, sociální demokrat Bechyně, lidovec
Šrámek a národní socialista Stříbrný. Činnost Pětky přinesla do československé politiky nebývalé novum;
tuhou ukázněnost stran, stálost režimu a umění koaličního kompromisu. První problém, který Pětka řešila,
bylo schválení rozpočtu úřednické vlády. Byl odhlasován většinou československých stran.
K posílení významu Pětky přispěla také prezidentova choroba počátkem roku 1921. Onemocnění, které
ohrožovalo Masarykův život a které ho vyřadilo na čas z práce, způsobilo, že jeho chybějící autoritu
nahrazovala Pětka jako sice nevolená, avšak rozhodující hlava státu. Kdyby byl založen jinak senát, mohl by
tuto roli hrát on. Byl však od počátku odsouzen k bezmoci. Pětka do značné míry vyléčila i chorobu poslanců
zděděnou z dob Rakouska, totiž sklon k divoké a nekontrolovatelné opozičnosti. Na druhou stranu vedlo
utužení stranické kázně poslanců ke zplanění Sněmovny.
Přes všechny své nedostatky sehrála Pětka v československém politickém životě vynikající roli, kterou
v novoročním poselství v lednu 1922 výslovně ocenil i prezident Masaryk. Zanikla v roce 1926, kdy již nebyla
potřebná.
Jak vysoké budou německé reparace?
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24. leden. Otázka konečné výše reparačních poplatků přešla jako nevyřízený zahraničněpolitický problém
do roku 1921. Na konferenci v Paříži stanovili nyní Spojenci celkovou sumu, kterou má Německo zaplatit na
226 miliard v ročních splátkách. Ani tato suma však nebyla závazná. Definitivně ji měla potvrdit konference,
svolaná do Londýna. Pokud by Německo tyto reparace neplatilo, pohrozili Spojenci znovuobsazením Porúří,
zabavením německých cel a odkladem vyklizení Porúří. V Německu vyvolala zpráva o tomto, jak se zde psalo,
„miliardovém šílenství“ bouře nevole a rozhořčení. Při tehdejším úpadku měny činila nyní dlužná částka
nepředstavitelných 3000 miliard papírových marek.
Kronikář obce: Karel Vajs st.

NEJVĚTŠÍ ŠKOLU BOJOVÝCH UMĚNÍ COVID NEZASTAVÍ
Tento rok byl plný nečekaných událostí, které nás zastihly. Na
jaře nás přepadla coronavirová opatření, kterým jsme se
museli přizpůsobit. Tréninky, které byly venku nikomu
nevadily, alespoň jsme byli na čerstvém vzduchu. Horší bylo
opatření, co následovně přišla - zákaz stýkání osob, to pro nás
znamenalo i konec tréninků. My jsme se ale nevzdali a začali
jsme s video lekcemi a on-line tréninky. Náš mistr Martin
Zámečník udělal přes 100 výukových videí a nespočet on-line
tréninků. Probíhaly také soukromé lekce pro naše členy.
Naši nejlepší členové se připravovali na Mistrovství Evropy, které mělo proběhnout v květnu 2020 v Praze.
Našich 16 nominovaných studentů mělo speciální cvičební plán, který museli dodržovat. Nebylo to jenom o
trénincích, ale také o pilné domácí přípravě. Všichni byli perfektně připraveni, ale bohužel kvůli špatné
situaci se Mistrovství Evropy přesunulo na léto, kdy bylo poté taky zrušeno. Naši nominování členové dlouho
nesmutnili a začali na sobě pracovat mnohem více, aby na dalších závodech prokázali svoji výkonnost.
Tento rok jsme se také chystali obhájit titul nejúspěšnějšího střediska talentové mládeže a též obhájit titul
nejúspěšnější školy na Mistrovství České republiky. Ač byly obě soutěže zrušeny/odloženy, my
nepřestáváme cvičit. V novém školním roce jsme měli velmi slabé nábory díky neumožnění tradičních
exhibičních ukázek na školách díky epidemiologické situaci. Na podzim kvůli opatřením naši učitelé, začali
vysílat opět tréninky on-line a účast na trénincích byla opravdu obrovská.
Také je třeba zmínit, že pokračuje stavba našeho tréninkového centra v Beztahově u Votic. Nyní je na řadě z
brusu nová prostorná hala, která bude na jaře dokončena. Všichni se již těší, až si v nové hale naplno zacvičí.
Velký dík patří hlavně našim členům, kteří nás celou dobu podporovali a byli s námi.
Staňte se členy největší školy bojových umění v ČR, posilujte cvičením obranyschopnost svoji i Vašeho
organismu a naplňte třeba svůj dávný sen nebo novoroční předsevzetí!!! Stačí na www. Tkd.cz nalézt Vám
nejvíce vyhovující trénink a přijít si cvičení v lednu zkusit zdarma. Nebo se účastnit našich on-line lekcí
Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

POPLATEK ZA PSA
Do konce března je nutné zaplatit poplatek za psa. Pokud psa již nemáte, prosíme nahlaste tuto skutečnost
na obecní úřad. Děkujeme.
Svoz plastů se koná v sobotu 6. února 2021. Sběrný dvůr bude otevřen v době od 9 do 11 hodin.
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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