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STÁTNÍ SVÁTEK DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 28. ŘÍJNA
Jeden z nejvýznamnějších státních svátků v průběhu kalendářního roku je 28. říjen. Paradoxně připomíná
vznik země, která už je dnes minulostí. Předpokládáme, že čtenáři těchto řádků nepamatují atmosféru roku
1918 a jen těžko se dnes můžeme do těch časů vžít. Co asi museli naši předkové prožívat, když se podařilo
vymanit naši zemičku z područí Rakouska-Uherska a vytvořit samostatnou republiku.
Přestože se Československo v roce 1993 rozpadlo, pořád je vznik samostatného československého státu 28.
října 1918 naprosto zásadním okamžikem v našich novodobých dějinách. U vzniku republiky stály osobnosti
Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik či Edvard Beneš, kteří v exilu usilovali o vytvoření
společné země. Za zmínku ale stojí také Alois Rašín, Karel Kramář, Antonín Švehla a další známá jména.
Významnou roli při vzniku Československa měly legie, které se formovaly z dobrovolníků a zajatců - tvořily
základ československé armády, přestože československý stát ještě neexistoval. Vymezovaly se proti
Rakousku-Uhersku, některé jednotky se přidávaly na stranu ruské carské armády, jiné k francouzské
cizinecké legii a další jednotky vznikly v Itálii.
Po Velké říjnové revoluci se legie v Rusku díky Masarykovi oficiálně staly součástí francouzského vojska a
usilovaly o přesun na západní frontu. Už v průběhu roku 1918 uznaly Českou národní radu jako budoucí
vládu státu Francie, Velká Británie, USA, Japonsko a Itálie. Poslední rakousko-uherský císař Karel I. usiloval
ještě v říjnu vyřešit snahu o emancipaci jednotlivých národů nabídkou na federalizaci mocnářství, která byla
v dané situaci už více než nedostatečná.
V téže době Masaryk předal americkému prezidentovi tzv. Washingtonskou deklaraci (Prohlášení
nezávislosti československého národa). Dne 28. října večer Národní výbor československý vydal zákon o
zřízení samostatného státu československého a přebíral postupně moc nad jednotlivými městy a územími.
Následně 30. října rakouské vojenské velitelství v Praze kapitulovalo a také byla v Turčianském Svatém
Martinu přijata tzv. Martinská deklarace, kterou se Slovensko v čele se Slovenskou národní radou připojilo k
českým zemím a vytvořenému novému státu. Prezidentem nového státu byl 14. listopadu 1918 zvolen
Tomáš Garrigue Masaryk, předsedou vlády Karel Kramář.

**********
COVID-19 A NAŠE OBEC
Z důvodu pandemie bude bohužel zrušen avizovaný broumský advent a doprovodné akce. Sváteční náladu
Vám připomene tradiční rozsvícený strom u společenského centra. Je nám velice líto, že nemůžeme tuto akci
uskutečnit. Zároveň jsou zrušeny i všechny připravované akce pro děti, jako mělo být uspávání broučků,
vítání svatého Martina a mikulášská besídka.
Prosíme všechny spoluobčany, aby důrazně dodržovali všechna nařízení vlády.
Připomínáme, že OMEZENÍ SHLUKOVÁNÍ OSOB JE NEJÚČINNĚJŠÍM OPATŘENÍM PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY
COVID-19 .
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Přenos vzduchem se snižuje správným nošením roušek, dodržováním rozestupů, přenos dotykem se snižuje
dezinfekcí povrchů a rukou, časným mytím rukou teplou vodou a mýdlem.
Obec Broumy opět nabízí pomoc osamělým nebo nemocným osobám, kteří nemají možnost si jinak obstarat
v této těžké době nejnutnější záležitosti. Pokud nemáte nikoho, kdo by Vám mohl pomoci, můžete se obrátit
na obecní úřad prostřednictvím starosty, tel. č. 603 507 730.
starosta

**********
INFORMACE PRO OBČANY V ULICI V HLINKÁCH
Chtěl bych touto cestou informovat občany v ulici v Hlinkách o stavu oprav místní komunikace. Měl jsem
představu, že se všichni zúčastnění sejdeme v zasedací místnosti OÚ a rozhodneme společně o dalším
postupu. Bohužel situace nám to neumožňuje, proto Vás alespoň touto cestou chci informovat.
Dne 4. 8. 2020 po všech nutných přípravách byla zadána výzva k účasti ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na tuto akci. Přihlásilo se 5 firem. Dne
20. 8. 2020 proběhlo výběrové řízení v zasedací místnosti OÚ. Na základě cenových kritérií vybrala výběrová
komise složená ze členů zastupitelstva a p. Lucie Malcové ze společnosti ACCON firmu AZ VIA s.r.o. Po
přezkoumání cenové nabídky této firmy byly zjištěny závažné nedostatky a to podhodnocením některých
úkonů. Proto firma, která dělala projektovou dokumentaci, byla požádána o překontrolování rozpočtové
části dané nabídky. Na základě kontroly se zjistilo podhodnocení nabídky o 2 400 000 Kč ve třech bodech.
Proto byla firma AZ VIA s.r.o. vyzvána dne 4. 9. 2020 ke zdůvodnění nabídkové ceny. Dne 9. 9. 2020
reagovala firma AZ VIA s.r.o. na výzvu ohledně nízké ceny a konstatovala, že je odůvodněná. Po kontrole
rozpočtu na výše uvedenou stavbu došlo k chybnému ocenění položek a ceny nebyly reálné. V důsledku toho
firma AZ VIA s.r.o. je nucena odstoupit od výběrového řízení. Po 15 denní lhůtě byla oslovena druhá firma
v pořadí, firma SILNICE CHMELÍŘ, s.r.o. Po jednání s touto firmou byla dne 22. 10. 2020 podepsána smlouva.
Tím je vše připraveno pro realizaci. Při jednání s p. Chmelířem nám bylo doporučeno začít s prací zkraje jara
a to ohledně toho, že obalovny na základě počasí zavírají své provozy listopad – prosinec. Může samozřejmě
terénní úpravy zahájit ještě tento rok, ale určitě ani já, a už vůbec ne vy, nechcete celou zimu jezdit po
rozbagrované ulici, nehledě co se zimní údržby týče by byl ohromný problém s úklidem sněhu. Z těchto
důvodů bych směřoval práce opravdu na jaro. Děkuji za pochopení.
starosta

**********

SPOZ
Vítání občánků se v letošním roce 2020 bohužel ani jednou neuskutečnilo. A
nebylo to proto, že by bylo málo miminek. Naopak – chlapců a děvčátek,
kteří by byli v letošním roce přivítání, bylo hodně. Jenže současná situace –
jak na jaře, tak i nyní, neumožnila slavnostní vítání uskutečnit. Tímto se
našim malým spoluobčánkům i jejich rodičům omlouváme a věříme, že až se
současná situace zlepší, budeme moci slavnostní vítání uskutečnit, i když
nám naše miminka trochu povyrostou.
Zatím bychom všechny malé občánky chtěli přivítat alespoň písemně,
prostřednictvím tohoto zpravodaje a popřát jim hodně zdraví a štěstí do
života a věříme, že se osobní vítání v dohledné době uskuteční.
Za SPOZ Zd. Volenová
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INFORMACE O POKRAČUJÍCÍ REKONSTRUKCI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KD
Při zahájení prací došlo ke zjištění havarijního stavu trámoví, a to jak jednoho stropního trámu, tak šesti
párů krovů, které bylo třeba vyměnit. Byl zbudován betonový věnec, na který se osadily ocelové nosníky,
které pomohou vynést strop sálu a zároveň zabezpečí nosnost střechy při pokládce krytiny z pálených
glazovaných tašek barvy černo šedivé. Taktéž se provedlo zateplení stropu sálu, kde bohužel dosud nebyla
žádná izolace. Všechny práce by měly být dokončeny do konce měsíce listopadu.
starosta
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KRONIKA 20. STOLETÍ.
( Čerpáno z Lexikonu 20. století 1900 -1999)

ŘÍJEN 1920
Založen Devětsil.
5.říjen. V Praze bylo založeno umělecké sdružení avantgartních umělců, které se pojmenovalo podle
drobné horské byliny Devětsil. Jeho prvním předsedou byl Vladislav Vančura, jenž tehdy končil lékařská
studia, „duší“ však byl teoretik Karel Teige. ( Dalšími zakládajícími členy byli mj. Artuš Černík, Josef
Havlíček, Adolf Hoffmeister, Jaroslav Seifert, Karel Vaněk a Alois Wachsmann.) První programové
prohlášení zdůrazňovalo kolektivnost úsilí a levicové zaměření. Brzy po založení však došlo k vnitřním
neshodám, vyvolaným odlišnou reakcí na konfliktní společenskou situaci v prosinci 1920.
Devětsil pořádal přednášky, literrární matiné a divadelní představení a vydával různé časopisy,
především Revoluční sborník Devětsil, Revue Devětsil (Red), Pásmo, Disk a jiné. Významný byl jeho podíl na
moderním českém divaadle ( Honzl, E.F.Burian, Frejka, Voskovec + Werich). Sdružení postupně
procházelo různými metamorfózami, někteří členové je opouštěli (mj. A.M.Píša a J. Wolker, kteří se stali
členy v březnu 1922 a vystoupili na podzim 1922, rsp. v lednu 1923), jiní přicházeli. Od druhé poloviny
20. let začaly převažovat odstředivé tendence, až nakonec kolem roku 1930 Devětsil de fackto zanikl.
Pokračování příště:

Kronikář obce: Karel Vajs st.

**********
HLOUPOST, HAMIŽNOST, AROGANCE?
Slova v nadpisu článku by se dala doplnit ještě mnoha dalšími slovy podobného významu.
V uplynulých dnech se v kontejneru na hřbitovní odpad objevilo něco, co tam v žádném případě nepatří.
Sprchová vanička o rozměrech cca 100x100 cm, ale ne ledajaká. Vanička je vyplněna ze spodu betonem,
či nějakou podobnou hmotou. Zdá se, že mohla sloužit jako zahradní sprcha či podobně. Některý z našich
spoluobčanů si takto vyřešil problém „Kam s ním“. Přitom řešení by bylo velmi jednoduché. Palicí rozbít
betonovou výplň, plastovou část odevzdat do odpadu v obecním sběrném dvoru a beton odvést na
skládku tuhého odpadu firmy AVE ve Stašově. Chápu, že toto řešení by pro dotyčného bylo spojeno
s určitou námahou a hlavně finančními náklady. A tak proč nevyužít možnost kontejneru na hřbitově,
když je velmi malá pravděpodobnost , že mě někdo při této nedovolené činnosti uvidí? Zajímalo by mě,
zda tohoto „podnikavce“ alespoň na chvíli napadlo, co by se stalo, kdybychom takto „chytří“ jako on, byli
všichni. Naštěstí , a jsem o tom přesvědčen , převážná část našich občanů, zcela určitě přemýšlí jinak.
Pozn. V současné době se předmětná vanička najednou objevila mimo kontejner , opřena o hřbitovní zeď.
( Kdo a proč ji vyndal nevím.) V každém případě to však nemění nic na faktu, že její ekologická likvidace
zůstává na bedrech Obecního úřadu.
„Vs“

Svoz plastů se koná v sobotu 7. listopadu 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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