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BROUMSKÉ ADVENTNÍ ODPOLEDNE

SOBOTA 27. LISTOPADU 2021
V 15 HOD. U OBECNÍHO ÚŘADU V BROUMECH
Zveme všechny, kteří chtějí společně s námi zahájit adventní čas a chvíli zapomenout na běžné denní
starosti.
Nejdříve důležitá informace pro rodiče s dětmi! Než vyjdete k obecnímu úřadu, zkontrolujte, zda máte
s sebou přáníčko pro Ježíška, které si děti doma napíší nebo nakreslí na malý formát papíru, aby to
balonek unesl. Přáníčko pak přivážete k balonku, který dostanete u vchodu „staré školy“ (společenského
centra) a v určený čas poletí všechna přání k Ježíškovi.
Program:
15.00
15.05
15.15
15.30
16.00

17.30
18.00

zahájení starostou
ponocný – lesní roh
vystoupení dětí z MŠ
rozdávání balonků
vypouštění balonků s přáníčky
pro dobrou náladu zahrají Brzdaři
stánkový prodej, občerstvení „U hasičů“
oživlý betlém
vystoupení pěveckého sboru, žáků 7. třídy a „našich žen“
rozsvícení stromečku

Z důvodu covidových opatření nemůžeme otevřít připravenou tvořivou dílničku pro děti ani prodej
cukroví s výstavou betlémů v zasedací místnosti OÚ.

Je nám velice líto, ale dle nařízení vlády bude na výše uvedenou akci – Broumský
advent umožněn vstup pouze naočkovaným, nebo těm, kteří prodělali nemoc covid
v uplynulých 180 dnech. Prosíme všechny, kteří nesplňují toto pravidlo, o jeho
respektování. Všichni, kdo se adventu chtějí zúčastnit, musí být schopni na místě
předložit doklad o bezinfekčnosti. Jako doklad neslouží provedení testu.
Děkujeme za pochopení.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Vážení rodiče, milé děti!
V letošním roce jsme pro vás připravovali Mikulášskou nadílku, která se měla konat v sále kulturního domu.
Bohužel z důvodu zpřísnění protiepidemických opatření není možné tuto akci tak, jak byla připravena,
uskutečnit.
Proto rádi přivítáme Honzu Ladru, myšáka Edu a jeho kamarády v pátek 3. 12. 2021 v 17.00 hod.

před prodejnou COOP.

V programu přibližně na 40 minut nebude chybět andělská a čertovská návštěva s malým dárkem od
Mikuláše pro každé dítě.
Dobře se oblékněte a přijďte se potěšit se známými kamarády.
Pořadatelé OÚ

Pokud dojde k dalšímu zpřísnění hygienických opatření, budete informováni o
konání nebo zrušení této akce na stránkách obce a na vývěskách!!!!!
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ČLENSKÁ SCHŮZE SDH BROUMY
V sobotu 13. 11. 2021 proběhla v Kulturním domě členská schůze SDH Broumy, které se zúčastnilo 32 členů
sboru a 32 hostů. Mezi hosty byl senátor Ing. Pavel Karpíšek, starosta KSH p. Oldřich Lacina, starosta OSH p.
Josef Štětka, náměstek starosty OSH p. František Lemon, vedoucí komise represe KSH p. Milan Růžička a člen
výkonného výboru OSH p. Bohuslav Vokáč. Místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer se omluvil
z účasti na oslavě ze zdravotních důvodů, popřál k výročí a hasičům předal finanční dar Nadačního fondu
Letorosty Jiřího Oberfalzera. Senátor Ing. Pavel Karpíšek poděkoval a popřál do další činnosti a věnoval
symbolicky 140 piv. Schůze proběhla v duchu slavnostního posezení k 140 letům založení SDH Broumy.
Oslava výročí založení 140 let SDH Broumy se v roce 2020 bohužel nemohla uskutečnit z důvodu pandemie
koronaviru. Na členské schůzi proběhlo předání vyznamenání členům SDH Broumy a jednotce SDH Broumy
byl symbolicky předán starostou obce osobní automobil MAN. Tímto bychom chtěli poděkovat všem členům
za dosavadní práci, hostům za účast na naší členské schůzi a Hospůdce na hřišti za obsluhu a občerstvení.
Ing. Marcela Závorová
jednatelka SDH Broumy

PODPORA REGISTRACE A REZERVACE OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU V OBCI BROUMY
Aktuální odstup od zaregistrování, do příchodu výzvy k rezervaci termínu není delší než 8 hodin.
V současnosti se očkování dospělých osob 1., 2., případně 3. dávkou proti COVIDU 19, provádí v Rehabilitační
nemocnici Beroun, prostřednictvím Centrálního registračního systému Ministerstva zdravotnictví České
republiky. V tomto režimu pokračuje nadále administrativní podpora našeho pracovního týmu obyvatelům
obce Broumy. Odstup od ukončeného očkování 1. a 2. dávkou u spoluobčanů, kterým jsme poskytli podporu,
je 6 měsíců a v současnosti probíhá registrace a rezervace na očkování 3. dávkou. Rehabilitační nemocnice
Beroun pohotově navyšuje kapacitu podle zájmu o očkování.
Vlastimil Srp

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

LISTOPAD 1921
Čs. - polská smlouva
6. listopad. Vztahy mezi Československem a Polskem byl v důsledku sporů o Těšínsko dlouhé měsíce, pod
bodem mrazu. Zlepšení tohoto stavu bylo v zájmu obou zemí – zvláště když na ně naléhala i Francie.
Nová československá vláda se rozhodla učinit zásadní krok ke zlepšení situace a navrhla polské straně
jednání nejen o sporných územích, ale především o vzájemných vztazích. Ta pak skončila podpisem,
Československo – polské smlouvy (signatáři Beneš a Skirmunt) zavazující obě strany k respektování územní
celistvosti, k zachování neutrality a užití arbitráže ve sporných případech. Těch ostatně nezůstalo mnoho –
prakticky šlo jen o území spišské Javoriny, o němž mělo být rozhodnuto do šesti měsíců. Na uzavření této
smlouvy měla zájem i Dohoda a především Francie. Ta si od ní slibovala posílení svého vlivu ve střední a
jihovýchodní Evropě. Zatímco v Československu byla tato smlouva přijata příznivě, v Polsku byla přijímána
se značnou averzí (padala i ostrá slova o „zradě polských zájmů“), v důsledku čehož Sejm smlouvu
neratifikoval. Slibný začátek lepších vztahů pak vyzněl do ztracena. Situaci ještě zhoršil nástup Pilsudského
režimu v Polsku v roce 1926.
***
12. listopadu. Po krvavé potyčce v sále mnichovského pivovaru vytvořil Adolf Hitler z původních
tělovýchovných oddílů úderné oddíly NSDAP a nazval je Sturmabteilung (SA)
***
29. listopadu. Rudá armáda potlačila na Ukrajině protibolševické povstání, které vedl hejtman Petljura,
jehož vojska pronikla na Ukrajinu z Rumunska.
***
Kronikář obce Broumy: Karel Vajs st.
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ZAKOUPENÍ TRAKTŮRKU
Obec zakoupila pro celoroční údržbu komunikací variabilní malotraktor značky Kubota Typ-B2261 HDB S5
na který je možnost zavěsit pracovní zařízení dle potřeb ročního období.
Pro zimní údržbu je to zatím čelní sněhová radlice 1,25m a sypač Cosmo P-PRO 300. Dále je doobjednán
přívěs jednonápravový, hydraulicky sklopný, Vezeko KA8R včetně nástavby síťované.
K jarní a letní údržbě jsme předobjenali příkopové rameno, které je vhodné na mulčování trávy v okolí cest,
parků a rybníků. Zároveň je možno s ním udržovat zarůstající remízky okolo cest.
Starosta

Odpady v roce 2022
V souvislosti s vydáním nového zákona o odpadech a novelizaci zákona o místních poplatcích jsme nuceni vydat
od 1. ledna 2022 novou vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad. Po vyjádření Ministerstva vnitra a
zajištění všech nezbytných kroků se správcem programu a s firmou Rumpold budete ihned informováni
v samostatném letáku, který dostanete do schránky. Bohužel do dnešního dne jsme potřebná vyjádření nedostali.

Svoz plastů se koná v sobotu 4. prosince 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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