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POMOC JIŽNÍ MORAVĚ
Starosta obce svolává na čtvrtek 1. 7. 2021 od 15.00 hodin veřejné mimořádné zasedání zastupitelstva obce
Broumy, které má na programu jediný bod, poskytnutí finančního daru na pomoc obcím zpustošeným řádění
tornáda.
Děkujeme všem občanům, kteří se rovněž rozhodli pomoci a posílají dary na účty těchto obcí, nebo
příslušných organizací.
Starosta

PODĚKOVÁNÍ
V soboru 5. června zasáhla obec Broumy bouřka s přívalovým deštěm. Stejně jako několikrát v minulých
letech se z pole nad školou valil proud vody, který se přelil přes vybudovaný ochranný val. Příkop takové
množství vody nepobral a voda opět pronikla do šaten a na chodbu k tělocvičně. Díky rychlému zásahu
našich hasičů, zaměstnanců školy a mnoha dobrovolníků se podařilo zabránit větším škodám. Všem, kteří
se podíleli na úklidu, patří obrovské poděkování.
Mgr. Libor Kuška, ředitel školy

BRDSKÁ LIGA V BROUMECH
SDH Malé Přílepy Modré a SDH Broumy pořádají 3. a 4. kolo soutěže v požárním útoku Brdské ligy
Kdy: sobota 24. 7. od 12:00 a neděle 25. 7. od 10:00
Kde: hřiště TJ Broumy
Program sobota: 12:00 – zahájení soutěže
po skončení BL soutěž o nejrychlejší zadek a proudaře
Program neděle: 10:00 – zahájení soutěže
Zveme všechny fanoušky hasičů, aby se přišli podívat a podpořit nás během napínavé soutěže. Bohaté
občerstvení zajištěno.

VEČERNÍ KONCERT BRDSKÉ LIGY

SOBOTA 25.7.
NOHEJBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ BROUMY
Vystoupí kapely: MessenJah a Deliwery
ZAČÁTEK 19:00
VSTUP 120KČ
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PODPORA, REGISTRACE A REZERVACE OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU V OBCI BROUMY
Do této chvíle využilo naši podporu 53 spoluobčanů, 48 osob absolvovalo obě dávky a má certifikát
o provedené vakcinaci. První dávku má 5 lidí a běží jim lhůta k provedení 2. dávky.
Podpora obce nadále pokračuje i vzhledem k možné další dávce vakcinace.
Zájemci se mohou informovat v kanceláři Obecního úřadu, případně si zde vyzvednout formulář žádosti
o registraci. Podpora je bezplatná.
Vlastimil Srp

ZÁPISY DO ZŠ A MŠ
Oba zápisy proběhly z důvodu nařízení vlády distanční formou bez přítomnosti dětí a jejich zákonných
zástupců v ZŠ a MŠ. V zákonné lhůtě podalo žádost o přijetí k základnímu vzdělávání prostřednictvím svých
zákonných zástupců 22 žáků, všichni byli přijati. 6 rodičů podalo žádost o odklad povinné školní docházky
svých dětí, a protože splnili zákonné podmínky, bylo jim také vyhověno. K předškolnímu vzdělávání jsme
obdrželi 15 žádostí. Z kapacitních důvodů nebyly k předškolnímu vzdělávání přijaty 3 děti. Během měsíce
června zákonní zástupci dvou přijatých dětí oznámili přijetí do jiné MŠ. V současné době není tudíž možno
vyhovět jedné žádosti o přijetí do MŠ.
Mgr. Libor Kuška ředitel školy

Z – BOX od firmy ZÁSILKOVNA
Jistě jste si všimli nově umístěného červeného boxu vedle obecního úřadu naproti prodejně Coop.
Z-BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky kterému už nikdy nemusíte být jako na trní a čekat, až
vám zavolá kurýr. Cena doručení je stejná jako na výdejní místa.

Jak to funguje?
1) Nakupte v e-shopu,
který spolupracuje
se Zásilkovnou.
2) V košíku zvolte doručení
na výdejní místo a ze seznamu
vyberte Z-BOX Broumy Radnice
3) Vyčkejte na informaci,
že řidič doručil zásilku
do zvoleného Z-BOXu.
4) Zásilku si můžete vyzvednout
K vyzvednutí potřebujete mobilní aplikaci Zásilkovna, zapnutý Bluetooth a GPS, uhrazenou dobírku
předem.
Jakmile budete u Z-BOXu, zapněte mobilní aplikaci Zásilkovma, která se automaticky spáruje se Z-BOXem
pomocí Bluetooth a sama Vás navede. Pak už jen stačí jedno kliknutí a Z-BOX otevře příslušnou schránku s
Vaší zásilkou.

2

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

ČERVEN 1921
Vznik Malé dohody
17. červen. Malá dohoda měla být uklidňující odpovědí západním mocnostem na jejich obavy, že rozbitím
Rakouska-Uherska se vytvořil uprostřed Evropy svět chaosu a latentních krizí. Myšlenku spojenectví malých
středoevropských států si přivezl Masaryk ze Spojených států. V roce 1918 při návratu domů o ní v Paříži
jednal s řeckým premiérem Venizelosem a rumunským premiérem Ioneskem. Původní Masarykovy plány
byly ovšem velkorysejší, jak o nich svědčí jeho slova v první ministerské radě v Praze: „ My, Jihoslované a
Rumuni utvoříme trio pevně semknuté; Poláci se mohou nějak připojit.“ Masaryk původně počítal, že by se
z malých národů vytvořila závora proti pangermánské Mitteleuropě od Baltského moře přes Adrii a
Švýcarsko až k Francii. Malá dohoda byla jen skromným výsledkem těchto plánů. Byla v podstatě dílem
praktika Beneše, jenž spojil tři státy, které se mohly obávat maďarských územních nároků. Maďarsku se
pochopitelně vznikající uskupení nelíbilo a jeho tisk je posměšně nazval „malá dohoda“. Název – původně
urážlivý – se proti očekávání vžil.
Záhy se však ukázalo, že sobectví okamžitých zájmů středoevropských států je silnější než velkorysá a do
budoucna hledící koncepce Masarykova. Ostrý polsko – československý spor o Těšínsko, Oravu a Javorinu
vzbudil v Polsku zásadní nechuť k Malé dohodě. Československý ministr zahraničí Beneš toho příliš
nelitoval. Obával se, že by Malá dohoda mohla být zatažena do sporů o neklidnou východní hranici Polska. I
Rumunsko s obavami pohlíželo na svoji východní hranici, k rodící se Malé dohodě je však připoutávala
starost o hranici rumunsko-maďarskou. Bezproblémovým spojencem byla zpočátku jen Jugoslavie, tehdy
nazývaná Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (SHS). A tak se Malá dohoda stala jen nástrojem na krocení
maďarského revanšismu a proti restauraci Habsburků, zato však nástrojem účinným. Prokázalo se to při
pokusu excísaře Karla Habsbursko-Lotrinského vrátit se na uherský trůn. Pozdější pokusy čs. diplomacie o
prohloubení Malé dohody a o její rozšíření i na obranu proti rodícímu se německému nebezpečí ztroskotaly.
Podmínky už byly zcela jiné než počátkem 20. let.
Kronikář obce Broumy: Karel Vajs st.

DOKTOR ŠMÍD OZNAMUJE TERMÍNY SVÉ DOVOLENÉ:
26. 7. – 30. 7., 23. 8. – 27. 8., 2. 9. – 10. 9. 2021
Zástup zajistí Mudr. Flemr ve své ordinaci. Vždy je nutné se předem telefonicky domluvit.

PARKOVÁNÍ V BROUMECH
Stále někteří občané nepochopili, že není dovoleno parkovat na
zatravněných obecních plochách kolem komunikací. Při následném
poškození obecního majetku bude obec na dotyčném vymáhat finanční
náhradu. Nechceme zatím dělat žádná opatření formou vyhlášek.
Dohady vznikly na základě stížností občanů po opravě ulice V Hlinkách.
Předpokládám, že zde bydlí rozumní lidé a nebude nutné těchto
opatření. Pokládáme za samozřejmé, že řidiči parkují svá auta na svých
pozemcích, i proto, že musí být zachován průjezd pro složky
integrovaného záchranného systému a pro svoz odpadu.
Děkujeme za pochopení. Starosta
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FOTBAL
Do soutěžního ročníku 2021/2022 jsme přihlásili tato družstva:
- dospělí III. třída - trenér Zdeněk Dubský
- mladší žáci společné družstvo s FK Svatá - zápasy hřiště Svatá – trenér Jan Morstein
- starší přípravka - společné družstvo s FK Svatá - zápasy hřiště Broumy – trenér Petr Chvojka st.
tel: 602 218 748
- mladší přípravka - hráči narození 1. 1. 2013 a mladší od 7 let – trenér Michal Karásek
- mini přípravky – 3+0 hráči narození 1. 1. 2015 a mladší od 5 let – trenér Michal Karásek
tel: 606 021 840
- dívky v mládeži mohou být o rok starší
V případě zájmu, aby Vaše děti hrály fotbal, neváhejte prosím kontaktovat naše trenéry.
Přátelská utkání muži:
SO 7. 8. 15:00 Broumy – FK Skomelno
Okresní pohár FAČR:
NE 15. 8. 17:00 Broumy - Všeradice

Svoz plastů se koná v sobotu 3. července 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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