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PŘIPRAVUJEME DEN PRO DĚTI
Odložený dětský den připravujeme na 5. září.
Podrobněji vás budeme informovat v příštím vydání broumského
zpravodaje a na našich webových stránkách.

ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020 JE ZA NÁMI
Školní rok 2019/2020 je za námi. Byl to rok netradiční, jehož poslední čtyři měsíce byly náročné nejen pro
děti, učitele, ale hlavně pro rodiče a prarodiče, kteří museli skloubit práci v zaměstnání s péčí o domácnost, a
navíc se ještě učit doma s dětmi. Vám, rodiče i prarodiče, patří dík za práci s dětmi v době distanční výuky.
Vážíme si toho, jak jste vše zvládli. A také si vážíme toho, že jste chápali, že ani pro nás, učitele, to nebylo
vždy jednoduché.
Školní rok ukončilo 205 žáků základní školy a 28 žáků mateřské školy. Všech 205 žáků prospělo, z toho
170 s vyznamenáním (107 se samými jedničkami). Hodnocení práce žáků bylo pro nás velmi složité, ale
všichni pedagogové se snažili zohlednit většinou velmi dobrý přístup žáků k plnění úkolů distanční výuky.
V této nelehké době se učili nejenom žáci, ale i my učitelé. O děti se ve škole staralo 30 zaměstnanců, 22
pedagogických a 8 správních.
Slavnostní shromáždění všech žáků školy a hostů z řad rodičů, prarodičů a veřejnosti, kterým každoročně
uzavíráme školní rok, se uskutečnit nemohlo, a tak letošní loučení s deváťáky bylo jiné, netradiční, komorní.
Konalo se 29. 6. a přivítali jsme pouze nejbližší rodinné příslušníky a pozvané hosty. Deváťáci se naposledy
sešli se svými učiteli a spolužáky, se kterými prožili spoustu krásných chvil. Slavnostní a dojemnou náladu
v aule školy umocnila studentská hymna Gaudeamus igitur v podání Jindry Zíky, budoucího studenta
konzervatoře. Poté následoval proslov pana ředitele a třídní učitelky 9. třídy paní Evy Stehlíkové, která
výstižně a vtipně představila a charakterizovala všech třináct letošních absolventů. Po slavnostním
šerpování žáci převzali své poslední vysvědčení ze základní školy. Svůj proslov si připravili také deváťáci a
rozloučili se tak se všemi pedagogy i zaměstnanci školy. Cestu školní docházkou letošních absolventů si
můžete připomenout v jejich prezentaci na webových stránkách školy. Milí deváťáci, vlastně už
středoškoláci, bylo nám tu s vámi hezky. Do života vykročte tou správnou nohou! A my, dospěláci ze školy,
vám přejeme hodně štěstí ve studijním i osobním životě.
Závěrem bychom rádi poděkovali za práci v uplynulém školním roce a především za enormní nasazení
v době krize, se kterou se české školství ještě nesetkalo. Poděkování patří všem pedagogickým i
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nepedagogickým zaměstnancům školy, ale i rodičům, kteří se na chvíli stali také učiteli. Přejeme Vám všem
krásné prožití prázdnin.

Mgr. Marcela Mlýnková
Mgr. Libor Kuška, ředitel školy

KRONIKA 20. STOLETÍ.
( Čerpáno z Lexikonu 20. století 1900 -1999)
ČERVENEC 1920
28. červenec. Po skončení sedmidenní československo-polské války o Těšínsko vykonávala dozor nad
sporným územím dohodová spojenecké komise. Pro vítězné velmoci, jednající v Paříži, byl Těšín problémem
pátého řádu, a proto jeho definitivní řešení stále odsouvaly. Tím intenzivněji ho však prožívaly zúčastněné
strany. Obě se náruživě věnovaly propagandistické válce. Zacházelo se do krajností. Český nacionální tisk
vyzíval české politiky „ k menší skromnosti na kolbišti světovém“. V návalu nezvládnutelné protipolské zášti
dokonce jedny české noviny nazvaly Poláky „bezectným plemenem kurtizán“. Polská strana zase
poukazovala na velikost Polska a jeho význam jako protibolševické závory a celkem poprávu naznačovala, že
Československo tuto roli v žádném případě nemůže plnit. Když Dohoda oznámila. že má v úmyslu problém
řešit plebiscitem, Poláci souhlasili, Češi byli ostře proti, protože jen asi čtvrtina obyvatel sporného území se
hlásila k Čechům. Po čase se však ukázalo, že pro Československo by hlasovali i místní Němci, neboť Praha
nabízela více klidu, pořádku a demokracie a méně zmatků a válečných dobrodružství. Plebiscit si pak začali
ošklivit pro změnu Poláci, zatímco Češi v něm začali nacházet nemálo pozitivních prvků. Zbytečné naděje,
zbytečné obavy. Dohoda dala totiž najevo, že Těšínsko rozdělí sama, ať už plebiscit dopadne jakkoliv.
Definitivní slovo padlo až 28.7., kdy Rada vyslanců ( orgán Dohody) Těšínsko rozdělila. Československo
dostalo bohumínsko-košickou dráhu a uhelný revír, Polsko východní část Těšínska. Zatímco Československo
nemělo důvody ke stížnostem, Polsko nikdy nepřestalo rozdělení Těšínska chápat jako křivdu.
(V roce 1938 (3. října) Polsko východní část československé části Těšínska vojensky obsadilo a anektovalo.
Nastala tvrdá polonizace obyvatelstva a nucené stěhování čs. občanů, kteří přišli jako státní zaměstnanci na
Těšínsko po r. 1919, zejména učitelé, četníci, poštovní zaměstnanci, železničáři, celníci atd. Po druhé světové
válce se hranice vrátily do stavu před polským obsazením. Spor byl ukončen uzavřením smlouvy o vzájemných
hranicích v roce 1958.)
Pokračování příště:

Kronikář obce: Karel Vajs st.

OSLAVA 11 LET PIVOVARU
Mnohokrát děkujeme všem, kteří s námi sdíleli oslavu jedenácti let našeho broumského pivovaru a těšíme se
na vás opět příští rok.

Kolektiv pivovaru Matuška
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UBYTOVÁNÍ V BROUMECH
Společnost BONTAX s.r.o. poskytující daňové
poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence
oznamuje zřízení provozovny na adrese Spádová 220,
267 42 Broumy. V části objektu budou kanceláře a
archiv a v části budeme poskytovat ubytování
v soukromí.
www.ubytovanibroumy.cz
Libor Balaš, jednatel společnosti.

DĚTSKÁ JÓGA V BROUMECH
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FOTBAL
Plánovaná přípravná utkání na novou sezonu
09.08.2020
16.08.2020

17:00 Nový Jáchymov
17:00 Středokluky

-

Broumy
Broumy

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA PROBĚHNE V OBCI VE DNECH
25.8.2020 - 27.8.2020
Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva - 1350 Kč včetně DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění - 600 Kč včetně DPH a dopravy
Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762 (PO - PÁ 8:00 - 16:30)
Poučení: Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) povinná 1x za 3 roky.
Od 1.1.2020 mají technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat do centrálního registru
Ministerstva životního prostředí. Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za rok.
Hromadnou kontrolu organizuje firma TPT SERVIS s.r.o. IČ:01956752.
Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroly na tyto značky kotlů: Atmos, Buderus,
Ekoscroll, Dakon, OPOP, Slokov, Viadrus, Kotle zaniklých výrobců či domácí výroby. Každý obdrží protokol o
provedené kontrole. Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz.

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shelltypu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15- 19 týdnů, cena 169 -219,- Kč/ ks.
Prodej: 12.8. 2020
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

Svoz plastů se koná v sobotu 1. srpna 2020. 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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