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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NOVÉ MŠ
Zastupitelstvo obce připravuje nejen pro své občany den
otevřených dveří nové MŠ, který se uskuteční v pátek 26.6. od

10:00 – 12:00 a v sobotu 27.6. od 14:00 – 16:00. Vzhledem
k mimořádným opatřením vlády se zápis do MŠ bohužel konal bez
přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Ve stanoveném
termínu bylo podáno 22 žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání a všem žádostem bylo vyhověno. Zároveň se zastupitelé
omlouvají všem dětem a rodičům za neuspořádání dětského dne
z důvodu současné situace. Slibujeme, že den pro děti uspořádáme
koncem prázdnin.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Nedávno jsem byl
účastníkem debaty na
téma místní čistírna
odpadních vod a její
špatná funkčnost. Při
debatě
zaznělo
několik nepřesností, a
proto jsem se rozhodl
napsat tento článek.
Ze
své
pozice
nedokáži zhodnotit,
jak ČOV funguje ale rád bych zde uvedl na pravou míru několik základních
skutečností, které jsem zjistil jako provozovatel domácí čistírny, který se
několik let staral o její provoz a zajímal se o fakta kolem čištění odpadní
vody.
Hlavní skutečnosti, ze kterých je potřeba vycházet jsou, že látky, které
obsahuje znečištěná voda na vstupu do čistírny, z ní zázračně nezmizí a
žádná ČOV nefunguje se 100 % účinností. Důsledkem toho je, že vyčištěná
voda obsahuje ještě stopy znečišťujících látek a není zcela čistá. Počítá se s
tím, že dojde k naředění vodou, která protéká Úpořským potokem.
Vzhledem k přetrvávajícímu suchu je navíc toto ředění nyní
problematické. Se zbytky znečištění si pak bohužel musí poradit příroda.
Jako první na ráně je Kučerův rybník, kde dochází vlivem přírodních
procesů k dalšímu dočištění vody. Důkazem toho, že tyto přírodní procesy
fungují je i to, že v dolním toku Úpoře je stále přítomen pstruh obecný
potoční, vranka obecná a vzácněji dokonce i střevle potoční, kteří jsou na
čistotu vody velmi choulostiví.
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Další skutečností je, že se v čistírně hromadí kaly, které pokud překročí určitou koncentraci, se musí z
čistírny odstranit. Kaly se proto musí pravidelně vyvážet, a to že vidíme jednou za čas odjíždět z čističky
fekální vůz není známkou toho, že by čistírna nefungovala.
Jak je vidět proces čištění odpadní vody není zcela dokonalý a pokud to chceme technologii a následně
přírodě usnadnit můžeme začít už tím, že doma nebudeme do odpadu vlévat věci které tam nepatří
(například tuk ze smažení, zbytky potravin, hadry, jednorázové pleny a ubrousky, zvířecí výkaly a různé
nebezpečné látky, jako jsou zbytky hnojiv, pesticidů, barev a podobně).
V dnešní době není problém si všechny tyto skutečnosti ověřit. Každá provozovaná čistírna musí mít
zpracovaný svůj řád, kde se dá například zjistit, jaké množství znečišťujících látek může danou ČOV opustit a
dostat se tak do přírody. U té naší jsou to ročně řádově jednotky tun odpadních látek. Není to zrovna málo,
ale pokud bychom čistírnu neměli, bylo by toto množství mnohonásobně větší.
Roman Kodet

ČERNÁ SKLÁDKA BIOODPADU
Tímto článkem bych rád navázal na předchozí článek zastupitele obce
Romana Kodeta , rád se držel tématu a rách bych připomněl některým
občanům to, co již už bylo mnohokrát připomenuto. Každý odpad má své
místo kde si spokojeně žije, hnije a minimálně obtěžuje svou přítomností a
smradem okolí. Tohle se ovšem nedá říct o vyvežených hromadách trávy,
kůry, pilin a lupení za křovím v poli, směrem od místa pálení čarodějnic
k salaši. Někteří lidé nad tím mávnou rukou, některým to trochu vadí ale
nechají to být a někteří si přijdou stěžovat. Nevadí nám jen ty stížnosti, ale
vadí nám i samotný odpad. Měli bychom být rádi za to, že máme tu možnost
provozovat bývalou pískovnu jako skladovací prostor pro tento druh
odpadu. Prosíme tedy občany, kteří nám jsou známý, aby už nadále tuhle
černou skládku nerozšiřovali a vyváželi tento odpad do bývalé pískovny,
jako to dělá většina z nás. Stačí vzít do ruky telefon, vytočit číslo 731948287
a domluvit se s p. Vlachem na půjčení klíčů a vyvežení bioodpadu. Děkujeme
za pochopení.
Místostarosta

ZÁJEZD DO DIVADLA BROADWAY
Připravili jsme pro Vás další zájezd na muzikálové představení, muzikálovou
komedii s písněmi Václava Neckáře Mýdlový princ. Zájezd se uskuteční v sobotu
12. 9. 2020 od 18.00 hod., odjezd autobusu od obecního úřadu v 16.00 hod. Cena
vstupenky je s 50% slevou. Původní cena vstupenky 799,-- , po slevě 400,-- Kč.
Dopravu hradí obecní úřad. Zájemci si mohou vstupenky zakoupit na obecním
úřadu.

OSLAVA 11 LET PIVOVARU MATUŠKA V BROUMECH
Přijďte si s námi připít na jedenáctileté výročí pivovaru Matuška v
Broumech. Více jak deset druhů na čepu s osvědčeným polotmavým
ležákem Broumy, stan s občerstvením a nějaká ta muzika hrát taky bude!

Hospůdka Na Hřišti 11. 7. v sobotu od 12 hodin obec Broumy
„DEJ BŮH STĚSTÍ!!!!“
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BRDSKÁ LIGA V BROUMECH
SDH Malé Přílepy Modré a SDH Broumy pořádají 5. a 5. kolo soutěže v požárním útoku Brdské ligy
Kdy: sobota 25. 7. od 12:00 a neděle 26. 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
ZAČÁTEK 19:00
VSTUP 120KČ
KRONIKA 20. STOLETÍ.
( Čerpáno z Lexikonu 20. století 1900 -1999)
ČERVEN 1920
4. června.
V paláci Grand Trianon ve Versailes byla podepsána mírová smlouva mezi Maďarskem a vítěznými státy;
Smlouva potvrdila rozpad Uherska a vznik maďarského státu, mnohem menšího než bylo původní uherské území.
Maďarsko teď muselo potvrdit ztrátu 71 procent svého území a 63 procent obyvatelstva. Rozloha Maďarska
činila nyní místo 321 411 pouze 90 000 čtverečních kilometrů, počet obyvatel klesl z 25 na 7,6 milionu. Maďarsko
muselo postoupit z území bývalého Uherska Rumunsku Sedmihradsko a Banát. Rakousku Burgenland,
Československu Slovensko ( Maďary nazývané Horní země) a území Podkarpatské Rusi; Království SHS
definitivně připadlo Chorvatsko a Slovinsko, jakož i část Banátu. Všem těmto zemím muselo Maďarsko potvrdit,
že uznává jejich celistvost, nezávislost a územní nedotknutelnost. Dále se muselo zavázat platit reparace a omezit
armádu – maďarská armáda mohla mít napříště pouze 35 000 mužů a nesměla používat těžká děla, tanky a
letectvo.
V 364 článcích upravovala smlouva mj. i vztah mezi Maďarskem a Československem. Maďarsko v nich
akceptovalo, že Slovensko a Podkarpatská Rus jsou součástí ČSR a vyslovilo souhlas s průběhem státní hranice
mezi jižním Slovenskem a novým maďarským státem. Tato čára byla stanovena kombinací etnických,
strategických a hospodářských aspektů. Maďarští politici a větší část národa ustanovení smlouvy nesli velmi
nelibě a často dávali najevo, že ji podepsali jen z nutnosti a že ji hodlají při nejbližší příležitosti revidovat. Proti
tomu vytvořily tři státy jez z Trianonské dohody nejvíce profitovaly ( Rumunsko, Království SHS a
Československo) obranné společenství, t.zv. Malou dohodu, která po 18 let oponovala revizionistickým tužbám
Hortyho režimu.
„Z denního českého tisku ze dne 4.června 2020:
U příležitosti stého výročí byl před budovou parlamentu v Budapešti odhalen památník, na kterém jsou názvy
všech měst a obcí, které po Trianonu zůstaly za hranicemi dnešního Maďarska. V půl páté se městem
rozezněly všechny zvony a hromadná doprava se na moment zastavila, aby si obyvatelé města mohli
připomenout smutný moment maďarské historie minutou ticha.“
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Pozn.:
Království SHS = tehdejší srbochotštinou Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Uvedený státní útvar existoval mezi
roky 1918 až 1941/45, od 3.10.1929 nesl název Království Jugoslavie.¨
Pokračování příště:

Kronikář obce Broumy: Karel Vajs, st

FOTBAL
Přátelská utkání – výsledky
Broumy
Broumy
Broumy
Březová

-

Pustověty
Hostomice
Středokluky
Broumy

3:4
4:2
2:2
2:1

Následující utkání:
28.6.2020

16: 00

Lochovice

-

Broumy

V nové sezoně 2020/2021 jsme přihlásili do soutěže 3 družstva a to: muži, mladší žáci a starší přípravka.
Žáky a přípravku jsme spojili s Hudlicemi a svá utkání budou hrát v Broumech.

Plánovaná přípravná utkání na novou sezonu
09.08.2020
16.08.2020

17:00 Nový Jáchymov
17:00 Středokluky

-

Broumy
Broumy

MUDr. AUŠTEDA a MUDr. ŠMÍD INFORMUJÍ


MUDr. Aušteda přijme do ordinace v Broumech zdravotní sestru na zkrácený úvazek.



MUDr. Šmíd – dovolená 29. 6. – 4. 7. 2020. Zástup zajišťuje MUDr. Flemr. Ordinace v Broumech je až
do odvolání zrušena.

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shelltypu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15- 19 týdnů, cena 169 -219,- Kč/ ks.
Prodej: 27.6. 2020

Broumy -

u pošty – 17.50 hod.

Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Info :Po-Pá 9.00-16.00hod.
tel. 601 576 270,728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz

Svoz plastů se koná v sobotu 4. července 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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