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ZE ZASTUPITELSTVA
Milí občané, rád bych vás v tomto článku stručně informoval o záležitostech projednávaných obecním
zastupitelstvem a celkově o prioritách naší obce.
V první řadě bych rád zmínil plánovanou opravu ulice V Hlinkách. Na tento projekt bylo vypsáno výběrové
řízení, které bylo ukončeno 20.8.2020 v 10 h. Zakázku získala plzeňská firma A-Z via, s.r.o., která předložila
nejvýhodnější nabídku. Rozpočtová cena dle projektové dokumentace je spočítána na 7,5 milionu Kč.
Protože vypsání státních dotací na tyto účely se zdá být v nedohlednu, bude obec veškeré náklady hradit
z vlastních zdrojů.
Dalším, již ne tak rozsáhlým projektem, bude oprava střechy našeho kulturního domu, do kterého v nemalé
míře zatéká. Na tuto rekonstrukci je podána žádost o finanční podporu na Krajský úřad. Následně bude
opravena také střecha skladu ve sběrném dvoře.
Další dobrou zprávou je, že se podařilo získat finanční dotaci pro projekt „Nový dopravní automobil pro
JSDH Broumy“. Na nový automobil, který nahradí starý a již často opravovaný Volkswagen T4, poskytne
Středočeský kraj z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS částku 300 000 Kč, dotace 450 000 Kč
poputuje k hasičům z Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR a obec dofinancuje nový DA
čtyřiceti procenty.
S prvním zářijovým dnem se blíží i otevření nové mateřské školky. Mateřskou školku budeme průběžně
dovybavovat podle potřeb dětí, nejen v interiéru, ale také v zahradě. Prostory staré MŠ, především sociální
zařízení, jsou z nařízení hygieny předělávány a po úpravě budou sloužit jako družina základní školy.
Někteří z vás si už jistě všimli nové nástěnky a železného držáku na konve na našem hřbitově. V nástěnce je
umístěn provozní řád, který je podle zákona nezbytnou součástí každého veřejného pohřebiště.
Dále bychom, pro větší bezpečnost občanů, rádi zlepšili úroveň dopravního značení v obci a doplnili
dopravní značky na místa, kde citelně chybí.
Ve stručnosti ještě vyjmenuji jednotlivé body, kterými se zastupitelstvo obce v současné době zabývá: je to
především nedokončená kolaudace chodníků, dále realizace kanalizačních přípojek, opravy silnic v obci a
ulice Za Roklí, problémy se společností VAK ohledně nových vodovodních přípojek, které nechtějí povolovat,
změny územního plánování, přívalové deště a regulace odtoku vody u ZŠ, výstavba cyklostezky do Kublova,
dokončení chodníku k nové mateřské školce, oprava vodoteče (regulace), tlaková čerpadla a ještě mnoho
dalších věcí.
Po přečtení tohoto výčtu asi každého napadne, že být starostou není vůbec lehká věc. Co se obecnímu
zastupitelstvu, v čele s panem starostou, za čtyřleté funkční období podařilo i nepodařilo, si můžeme
zrekapitulovat v říjnovém vydání Zpravodaje v roce 2022.
Zatím je jisté jen jedno, čas jde neúprosně proti nám. Není jednoduché každé prosbě a žádosti vyhovět, ale
přesto se o to co nejupřímněji snažíme.
Místostarosta

1

INFORMACE O SBĚRNÉM MÍSTĚ
Bohužel náklady na velkoobjemové odpady se stále zvyšují. Jsme jedna z mála obcí, která provozuje sběrné
místo, kam mohou občané, kteří jsou zde trvale hlášeni, odvážet odpad větších rozměrů, jako plasty, koberce,
nábytek, papír, železo nebo elektro. Správcem sběrného místa je ustanoven p. Mirko Vlach, který se snaží
občanům vyjít vstříc a je ochoten po domluvě otevřít sběrné místo i mimo daný termín. Proto již
v předchozích zastupitelstvech bylo rozhodnuto, že správce může kontrolovat trvalé bydliště v občanském
průkazu. Bohužel se v poslední době stává, že někteří občané těchto výhod zneužívají např. tím, že odvezou
odpad sousedům, nebo kamarádům, kteří zde nejsou trvale hlášeni. Neúměrně tím narůstají platby, které
pak obec musí za odpad zaplatit. Dále upozorňujeme, že elektrické spotřebiče se musí odevzdávat pouze
kompletní, žádné části nesmí byt odmontovány. Rovněž se neodebírá stavební suť a materiály se stavbou
spojené. Tyto odpady si každý musí odvézt sám na skládky k tomu určené.
Žádám Vás touto cestou o dodržování daných pravidel na pozemku sběrného místa a opravdu buďme rádi na
možnosti, které zde zatím máme. Děkuji.
starosta

**********
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Jak již bylo v minulém Zpravodaji naznačeno, že se
připravuje náhradní termín za neuskutečněný Dětský den,
tak je to tady!
OÚ Broumy ve spolupráci se ZŠ, MŠ a SDH připravili na
sobotu

5. září 2020
„Putování s Koblížkem“
Start bude na hřišti ZŠ mezi 13.30 – 15.00 hod.
Každý účastník, nebo rodina, dostane startovací kartičku, na
kterou bude sbírat razítka z různých stanovišť v okolí
Broum. Nejen, že si děti odnesou z některého místa dárek,
ale i v cíli je čeká sladká odměna. Zároveň bude možnost
zakoupení malého občerstvení.
Přijďte si užít s Vašimi dětmi hezké pohádkové odpoledne.

**********
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BRDSKÁ LIGA 2020
Třetí srpnový víkend jsme zavítali na 5. a 6. kolo Brdské ligy do Vranovic, nedaleko Příbrami. Na tréninku
před závodem měli muži i ženy velmi rychlé útoky. Mužům se podařilo zaběhnout útok za tzv. “patnáctku“ a
ženy zaběhly vícekrát “osmnáctku“. Každý rychlý čas nás namotivuje, a proto jsme odjížděli do Vranovic ještě
více natěšení. V sobotu odstartovali 5. kolo Brdské ligy naši muži. Na levém proudu měli nového proudaře.
Bohužel se objevila vada na materiálu, která způsobila na levém proudu pomalejší sestřik terče, a to v čase
17,78s. Pravý proudař dosáhl času 16,81s. Výsledný čas na postup do play-off nestačil. Kluci se umístili na
15. místě a do průběžné tabulky si připsali 1 bod. Následovaly ženy, za které na obou proudech běžela
děvčata ze Zaječova. Natrénovaný čas z tréninku ukázaly i v 5. kole. Útok dokončily v čase 18,96s. Pořád se
jedná o sport, při kterém je důležitá vzájemná souhra sedmi závodníků, a proto nikdy není jisté, jak požární
útok dopadne, a s jakým časem se podaří nebo nepodaří postoupit do play-off. Tentokrát ženám ani
„osmnáctka“ k postupu nestačila. Umístily se na 8. místě. Po závodu následovala volná zábava.

Nedělní kolo však bylo pro ženy veselejší. Odstartovaly s číslem 4 a zaběhly útok s časem 18,56s, kterým se
probojovaly do play-off. Jejich soupeřkami byly ženy ze Zahořan. Útok byl plynule rozběhnutý, ale na levém
proudu došlo k zaváhání, a tudíž ženy souboj prohrály. I přesto se umístily na krásném 6. místě a za obě kola
připsaly 4 body do průběžné tabulky. Muži vyběhli ze základny v druhé polovině základního kola. I u mužů
došlo k zaváhání na levém proudu, jehož výsledkem byl nesestříknutý terč. Neplatný pokus znamenal pro
kluky poslední místo v tabulce.
Stručně se ohlédneme za již proběhlými závody. Jak jistě mnozí čtenáři víte, první a druhé kolo
Brdské ligy odstartovalo na fotbalovém hřišti Tělovýchovné jednoty v Broumech. Pořádání závodu
v požárním sportu typu Brdské ligy a zároveň účast na závodu je náročnou záležitostí. Závodníkům se však
v našem areálu velmi líbí a rádi se zúčastňují našeho kola, které pořádáme společně s Malými Přílepy
Modrými. Proto se vždy snažíme připravit závod co nejlépe, a hlavně s radostí. Co se týče soutěžní stránky
našich družstev, muži se umístili na 16. místě v sobotu i v neděli. Ženy v sobotu obsadily 6. místo a v neděli
se probojovaly do malého play-off. Celkem zaběhly tři útoky a umístily se na krásném, letos nejlepším
dosaženým, 4. místě. Po vyhlášení následovaly doplňkové soutěže o nejrychlejšího proudaře a nejrychlejší
„zadek“ (slang pro náběr vody), kde bronzovou medaili získala Radka Štochlová se svou švagrovou Andreou
Štochlovou. Jako každý rok byl uspořádán benefiční koncert pořádaný Tomášem Rosenbaumem Broumy ve
prospěch útulku Zvířecí pohoda ve Bzové.
Děkujeme všem, kteří se podílejí na pořádání Brdské ligy, ať už se jedná o poskytnutí areálu či přímé
zapojení v místě konání soutěže a další. V neposlední řadě děkujeme všem fanouškům, kteří nás přišli
podpořit.
Následující víkend se uskutečnilo 3. a 4. kolo v Jesenici u Sedlčan. V sobotu měli muži neplatný pokus
a umístili se tak na 17. místě. V neděli se posunuli o stupeň výš, a to na 16. místo. Ženy se na třetím kole
probojovaly opět do play-off, mezi šest nejlepších týmů. Soupeřkami jim byly ženy ze Zahořan, které duel
vyhrály s časem 17,13s. Ženy si za celkové 6. místo připsaly tři body. V neděli bojovaly opět v play-off,
tentokrát s Lužnou. Umístily se na 5. místě s dalšími čtyřmi body.
Po šesti kolech ženy drží 6. místo v tabulce s celkovými 20 body z 16 družstev a muži 28. místo.
Poslední srpnový víkend nás čeká dvoukolo v zámeckém parku Nalžovice, kde se rozhodne o
celkových výsledcích, letos zkrácené, Brdské ligy 2020.
Marie Mašková

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

SRPEN 1920
Olympijské hry v Antverpách.
14. srpen. Ve válkou silně poškozených Antverpách byly po osmileté přestávce zahájeny olympijské hry,
v pořadí sedmé. ( Hry , jež se měly v roce 1916 uskutečnit v Berlíně, se sice pochopitelně nekonaly, oficiálně
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však byly jako šesté započítány.) V Antverpách došlo poprvé k tomu, že jeden ze sportovců přečetl nahlas
přísahu a že byla vztyčena olympijská vlajka navržená samotným Pierem de Coubertin. ( Jejích pět kruhů
znázorňuje spojení pěti kontinentů.) Vzhledem k tomu, že olympijské hry jsou zároveň i symbolem míru ( po
dobu konání olympiády se v Řecku nesměly vést žádné války), nebyly Německo, Rakousko a Maďarsko na
olympiádu připuštěny.
Soutěží, které trvaly až do 12. září, se zúčastnilo 29 zemí s 2606 závodníky. Bylo uspořádáno 154 soutěží ve
22 sportovních odvětvích. Mezi několika málo ženami v Antverpách byla hvězdou tenistka Suzanne
Lenglenová – wimbledonská vítězka – vyhrála i zde a společně s Maxem Décugisem zvítězila i ve smíšené
čtyřhře. Pozornost rovněž vzbudil finský běžec Paavo Nurmi, který vybojoval tři zlaté medaile a jednu
stříbrnou. Zvítězil v běhu na 10 000 metrů v čase 32:45,8 minuty, v přespolním běhu na 8 000 metrů za
27:15,0 minuty a třetí zlato vybojoval v soutěži družstev; stříbro získal v běhu na 5 000 metrů časem
15:00,0 minut. Nejúspěšnější výpravu však vyslaly USA především zásluhou atletů a plavců. Čs. výprava
získala dvě bronzové medaile – o první se zasloužila jediná žena ve výpravě, tenistka Skrbková ( ve smíšené
čtyřhře spolu s Žemlou), druhou pak získali hokejisté ( hokej a krasobruslení byly na pořadu her.)
Na těchto olympijských hrách se naposledy soutěžilo v disciplině přetahování lanem a naopak bylo zavedeno
mnoho střeleckých soutěží. Soutěží se zúčastnilo i československé fotbalové mužstvo, jež postupně porazilo
Království SHS 7 : 0, Norsko 4 : 0, Francii 4 : 1 a postoupilo až do finále, kde v utkání s Belgií odstoupilo za
stavu 0 : 2 pro neobjektivní výkon rozhodčího Lewise ze hry. Poté bylo čs. mužstvo diskvalifikováno. Spory
o oprávněnost tohoto kroku (jakož i vhodnost odstoupení čs. mužstva ze soutěže ) se táhly ještě h odně
dlouho.
Pokračování příště:

Kronikář obce: Karel Vajs st.

**********
PODĚKOVÁNÍ
Ředitelství ZŠ a MŠ Broumy děkuje paním učitelkám Radce Hubingerové a Barboře Jirkové, paní Danuši
Jirkové, Lence Kuškové a všem, kdo jim pomáhali, za vysázení okrasných dřevin a květin v areálu nové MŠ.
Všechny vysazované rostliny se děvčatům podařilo získat jako sponzorský dar, sponzorským darem byla i
fůra mulčovací kůry dodaná panem Jaroslavem Kučerou. Jsme moc rádi, že pro zkrášlení nového prostředí
pro děti kolegyně věnovaly svůj volný čas.
Mgr. Libor Kuška, ředitel školy

**********
PIVOVAR MATUŠKA
Asi většina z vás ví, že po dobu jedenácti let pivovaru měl p. Matuška
pronajatou bývalou zastávku vedle obecního úřadu, která mu sloužila
jako sklad sladu a zároveň také šrotovna. Nyní si v nově vzniklém
pivovarském obchůdku můžete dát skvěle vychlazené čepované pivko
a zajíst ho drobnými specialitkami. Dále si tam můžete koupit různé
druhy chlazeného lahvového piva, sklenice na pivo, oblečení a čepice.
Nabídka obchůdku se bude pomalu rozrůstat. Otevírací doba je zatím
po. út. na zvonek od 9:00 - 15:00, st.čt.pá.so. 11:00 - 19:00, ne. 11:00 18:00 a během roku se bude podle návštěvnosti upravovat.
Kolektiv pivovaru Matuška

**********
NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO V ČR VSTUPUJE DO NOVÉ SEZÓNY
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění taekwondo! Jsme největší škola s nepočetnější nabídkou tréninků po celé ČR! Jsme největší školou v Čechách i na
Moravě s nejširší nabídkou tréninků.
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V roce 2020 hodláme obhájit celkové vítězství na Mistrovství České republiky a též patříme do nejlepšího a
nejúspěšnějšího Střediska talentované mládeže v ČR. Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty
bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání, kromě toho se zaměřujeme na
rodiny s dětmi. Zabýváme se také
praktickou sebeobranou. Školu
vedeme pod dozorem korejského
velmistra Hwang Ho Yonga, jako
jediní v republice nově vyučujeme i
další korejská bojová umění
taekkyon, gumdo a hoppae sool.
Přihlaste se nejlépe během
září a října jako začátečník, ať Vám
nic neunikne, jen u nás získáte
zkoušky na vyšší pásek, členské
známky a výbavu (dobok, lapa,
chrániče) zdarma. Proto neváhejte a
přidejte se k nám, bližší informace o
trénincích uvedeme brzy na našem
webu tkd.cz.
Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

**********
CESTA DO LIBERLANDU V KOSTCE
Příběh této cesty se začal psát již minulý rok, kdy mě začalo chybět
stopování. Ovšem já jsem se rozhodnul posunout laťku ještě výš a dojít
někam pěšky. Rozhodování netrvalo dlouho, když jsem se dozvěděl o
mikrostátě jménem Liberland ležícím mezi Chorvatskem a Srbskem.
Cíl byl jasný, ale přeci nepůjdu sám? Čím více jsem se začal zmiňovat mezi
přáteli, tím spíš jsem věděl, že brzy se najde ten, kterého hledám. A našel,
Mým parťákem se tedy stal Martin.
Vše jsme začali domlouvat a nakonec jsme došli i k závěru, kdy opustím
Broumy. Moje cesta se začne psát 6. 9. 2020 v 15 hodin, kdy odejdu od
pivovaru Matuška a budu pokračovat do Králova Dvora, kde se ke mě připojí
Martin.
Společně nás čekají 4 měsíce cestování, na jejichž konci by mělo být moře,
pokud to situace dovolí, pokud ne, tak naším hlavním cílem je stát Liberland,
který 5 let zpět založil pan Vít Jedlička.
Do jednoho příběhu se zarývá příběh druhý. Druhý příběh vypráví o
Barunce, které v šestém měsíci diagnostikovali cévní mozkovou příhodu a
od té doby její, dnes sedmnáctileté, tělo vyžaduje čtyřiadvaceti hodinovou
péči, rehabilitace a pomůcky na které by jsme rádi přispěli pomocí
charitativního výběru na Barborky účet č. 2889255153/0800.
Naší cestu můžete sledovat na sociálních sítích pod názvem @cestovatele_za_svobodou.
Jan Urban ml.

**********
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SPORT………………..……..….SPORT…………..……………SPORT

ROZPIS MUŽŮ
Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

22.08.2020 14:00
30.08.2020 17:00
06.09.2020 14:00
13.09.2020 17:00
20.09.2020 16:30
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
01.11.2020 14:00
07.11.2020 13:30
15.11.2020 13:30

Praskolesy
Broumy
Osek
Broumy
Hýskov
Hostomice
Broumy
Komárov B
Broumy
Loděnice B
Broumy
Újezd
Broumy

Broumy
Zadní Třebaň
Broumy
Hudlice
Broumy
Broumy
Všeradice
Broumy
Tmaň
Broumy
Mořina
Broumy
Podluhy

Praskolesy
Broumy
Osek
Broumy
Hýskov
Hostomice
Broumy
Komárov
Broumy
Loděnice
Broumy
Újezd
Broumy

ROZPIS MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Datum

Domácí

Hosté

04.09.2020 17:30

Felbabka

09.09.2020 17:30
18.09.2020 17:30
23.09.2020 17:30
25.09.2020 17:30
02.10.2020 17:00
09.10.2020 17:00

Zdice B
Neumětely
Broumy / Hudlice
Zaječov
Broumy / Hudlice
Hostomice /
Lochovice
Broumy / Hudlice
Drozdov /
Cerhovice
Broumy / Hudlice

16.10.2020 16:30
23.10.2020 16:30
28.10.2020 15:00

Hřiště

Broumy /
Hudlice
Broumy / Hudlice
Broumy / Hudlice
Komárov
Broumy / Hudlice
Žebrák
Broumy / Hudlice

Felbabka

Tlustice
Broumy / Hudlice

Broumy
Drozdov

Újezd

Broumy

Zdice
Neumětely
Broumy
Zaječov
Broumy
Hostomice

Svoz plastů se koná v sobotu 5. září 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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