číslo 09/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.broumy.cz
2020
vydáno 27.9.2020
ročník

XLIII

----------------------------------------------

ZASTUPITELSTVO OBCE
Na zářiovém zasedání zastupitelstva se probíralo několik důležitých věcí. Zastupitelstvo schválilo vyloučení
výtězné firmy AZ VIA s.r.o. pro rekonstrukci ulice V Hlinkách z důvodu podhodnocené cenové nabídky. Tuto
nabídku následně firma nedokázala vysvětlit. Firmu AZ VIA s.r.o. nahradí firma SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.,
která skoncila druhá v pořadí.
Jistě jste si všimli problémů s naším rozhlasem, který od roku 2016 servisuje firma SOVT – RADIO s.r.o. Přes
veškerou snahu o opravu stávajícího rozhlasu, který je v provozu od r. 2002, se nedaří jeho opravu
zrealizovat, především proto že nové náhradní díly nejsou již dostupné. Prosíme tedy o trpělivost se
stávajícím stavem, který se snažíme urgentně vyřešit. Na zasedání rozhodlo zastupitelstvo o zahájení
výběrového řízení na pořízení nového rozhlasu. Rádi bychom toto uskutečnili co nejdříve.
Zastupitelstvo dále jednalo ohledně postupu prací na střeše KD, kde po odhalení trámoví byly zjištěny
nebezpečné závady. Dva hlavní nosné trámy stropu jsou na 60% ztrouchnivělé, některé krovy je potřeba
vyměnit.
Po dlouhých sedmi letech se podařilo připravit ke kolaudaci první etapu výstavby chodníků v ulici Průběžná.
V řešení nadále zůstává druhá etapa v ulici Skryjská.
Zastupitelstvo mnohokrát děkuje všem, kteří se podíleli na uskutečnění dnu pro děti, především paní Janě
Burešové za zorganizování celé akce. Dále děkujeme pivovaru Matuška za sponzorský dar.
Zastupitelstvo

**********
BROUMSKÝ ŠPACÍR 2020

Je nám velice líto, že v důsledku stále se zhoršující epidemiologické situace a s tím spojenými omezujícími
nařízeními jsme nuceni letošní, již 36. ročník Broumského špacíru, který se měl konat 10. října zrušit. Pevně
věříme, že v příštím roce bude možné akci uskutečnit.
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PUTOVÁNÍ S KOBLÍŽKEM
V sobotu 5. září byla pro děti připravena trasa v okolí Broum, kde se na různých místech mohly přesvědčit o
své šikovnosti a setkat se s různými pohádkovými bytostmi.
Dopolední příprava proběhla za krásného počasí a doufali jsme, že bude tak celý den. Start probíhal od 13.30
do 15.00 hod. a počasí se v tu chvíli rozhodlo, že nám to překazí. Ale nestalo se tak. Kartičku s Koblížkem si
vyzvedlo 71 dětí i s rodiči a vydali se na trasu chvílemi doprovázenou vydatným deštěm.
Potěšilo nás, že to nikdo nevzdal! Všichni došli, již za pěkného počasí, do cíle. Děli byly odměněny drobnými
dárky a koblížkem.
Paní kuchařky ze ZŠ připravily i malé občerstvení.
Na organizaci dne se podíleli: p. Jirková, Krásná, Kušková, Kuníková, Lacinová, Skleničková, Švarcová, sl.
Kodetová, Krásná ml., Mašková, Hruboňová, Knollová, A. Orthová, K. Orthová, p. učitelky Hubingerová a
Jirková, Jansová, manželé Egerovi, J. Šimurda, p. Žižka, Císař, Císař ml., Rosenbaum a další.
Velice všem děkuji za bezvadný průběh celého odpoledne a ochotu pomoci na této akci.
V příštím roce bychom rádi opět pro děti něco připravili, a to ve „sportovním duchu“.
Další plánované akce do konce roku:
Uspávání broučků, Svatý Martin, Mikulášská nadílka v Kulturním domě, Advent.
Záleží však, jak budou hromadné akce povoleny a za jakých podmínek.

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

ZÁŘÍ 1920

První úřednická vláda v ČSR.
15. září. V září 1920 se rozštěpila sociálnědemokratická strana a tento rozkol v největší straně ukončil
existenci druhé Tusarovy vlády. Její předseda podal 14. září demisi do rukou prezidenta Masaryka, jenž
vyslovil odstupujícímu premiérovi pochopení pro jeho situaci a uznání za jeho práci. Vlastimila Tusara jako
vůdce sociálnědemokratické pravice čekal zápas s levicí o dělnické voličstvo; proto nechtěl mít svázané ruce
účastí na vládě. Levice Tusarův postup odmítla, koncem září uspořádala sjezd a na něm se konstituovala jako
samostatná strana. Oficiálně komunistickou se tato nová strana stala až 16. května 1921.
Mělo-li se nadále vládnout parlamentním způsobem, musela být vytvořena vláda všenárodní koalice. Bez
účasti sociální demokracie to však nebylo možné. Ke slovu proto musela přijít první úřednická vláda
v historii ČSR. Odstupující premiér navrhl Masarykovi nejen její ideu, nýbrž i nového premiéra. Byl jím dr.
Jan Černý, dosud šéf moravské zemské správy. Úřednická vláda převzala z předchozí vlády pouze ministra
zahraničí Beneše, ministra financí Engliše a ministra obchodu Hotowetze, přičemž pouze Beneš a Engliš byli
poslanci a politikové. Ostatní členové vlády byli vybráni z úřednické elity. Ve vládním prohlášení zdůraznil
premiér Černý prozatímnost svého kabinetu, jenž umožní získat čas politickým stranám, než budou schopny
dohodnout se na vládě normální. Za bezprostřední úkol své vlády označil upevnění administrativy, což
výmluvně svědčilo o stavu státních záležitostí. Poslanci nikterak novou vládu nešetřili a na útocích na ní si
dávali přímo záležet. Vláda se nebránila. Věděla, že by mohla být snadno kdykoliv svržena, ale že se tak
nestane, dokud strany nebudou schopny samy vládu utvořit; to znamená pokud nepomine krize, způsobená
rozkolem v největší straně. Úřednická vláda, jmenovaná 15. září 1920 vydržela až do 26. září 1921.
S úspěchem čelila komunizující sociálnědemokratické levici, když dala policejně obsadit pražský Lidový dům,
a zvládla i následnou generální stávku. Zasloužila se o stabilizování poměrů a položila základy novému
kursu, znamenajícímu konec úvah o socializaci.
Pokračování příště.

Kronikář obce: Karel vajs st.

**********
MOŠTÁRNA KUBLOV
Moštárna Kublov bude v provozu: 3.10., 17.10., 17.10. a 24.10.
Vždy od 8:00 do 11:00 hodin. Cena : 3 Kč/kg jablek
Maximálně 120kg jablek na zákazníka a den.

**********
POŠTA BROUMY
Informace o otevírací době
Vážení klienti, od 1.10. 2020 je otevírací doba pošty změněna.
Pošta Broumy, 267 42
Otevírací doba:
Pondělí: od 13:00 do 18:00 hod.
Úterý: od 08:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 14:00 hod.
Středa: od 13:00 do 18:00 hod.
Čtvrtek: od 08:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 14:00 hod.
Pátek od 08:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 14:00 hod.
Sobota: zavřeno
Neděle: zavřeno
Děkujeme za pochopení.

Česká pošta s. p.

**********
ORDINACE
Vyšetření v ordinaci a odběry jen po předchozí telefonické domluvě a na základě objednání.
Moc děkujeme za spolupráci a doufáme že tato omezení budou jen po co nejkratší dobu
MUDr. L. Flemr 311 533 382
MUDr. P.Šmíd 311 533 385
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FOTBAL
Muži:
Odehrané zápasy:
Praskolesy : Broumy
Broumy: Zadní Třebaň
Osek: Broumy
Broumy : Hudlice
Hýskov : Broumy

Následující zápasy:

5:1
1:1
1:1
2:2
5:1

Datum a čas
26.09.2020 13:30
04.10.2020 16:00
10.10.2020 14:00
18.10.2020 15:30
25.10.2020 15:30

Mladší žáci:
Odehrané zápasy:

Felbabka : Broumy / Hudlice
Zdice B :
Broumy / Hudlice
Neumětely :Broumy / Hudlice

Následující zápasy:

Domácí
Hostomice
Broumy
Komárov B
Broumy
Loděnice B

Hosté
Broumy
Všeradice
Broumy
Tmaň
Broumy

Hřiště
Hostomice
Broumy
Komárov
Broumy
Loděnice

2:1
8:1
7:0

25.09.2020 17:30
02.10.2020 17:00
09.10.2020 17:00
16.10.2020 16:30
23.10.2020 16:30
28.10.2020 15:00

Zaječov
Broumy / Hudlice
Hostomice / Lochovice
Broumy / Hudlice
Drozdov / Cerhovice
Broumy / Hudlice

Broumy / Hudlice
Žebrák
Broumy / Hudlice
Tlustice
Broumy / Hudlice
Újezd

Zaječov
Broumy
Hostomice
Broumy
Drozdov
Broumy

Podpořte naše žáky svou přítomností na domácích zápasech.
Mladší přípravka:
Turnaj Žebrák:
Broumy / Hudlice : Cerhovice
Broumy / Hudlice : Zdice
Žebrák : Broumy / Hudlice

0:1
2:2
2:1

Následující turnaje:
Zdice (3.10 – 13:00), Cerhovice (11.10. čas není zatím znám), Broumy / Hudlice (18.10. – 10:00)

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na turnaj, který se uskuteční 18.10. na hřišti v Broumech.
V návaznosti na rozhodnutí ministra zdravotnictví (č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN) vám níže pro
přehlednost představuji aktualizovaná pravidla pro chování v rámci regionálního fotbalu, která jsou účinná od
24. 09. 2020.

Utkání ve venkovních prostorech se smí zúčastnit max. 50 diváků.
Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení (max. 1000).
Pokud se utkání účastní nad 50 diváků, organizátor je povinen evidovat celkový počet míst k sezení.
Organizátor je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky nejméně 2m.
Místa se NESČÍTAJÍ – nelze mít 50 diváků na státní + další k sezení.
Důrazně se nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezení navíc.
Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků.
Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají.
Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření při pohybu ve vnitřních prostorách.
Lukáš Kadeřábek

Svoz plastů se koná v sobotu 3. října 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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