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Z našich Vinohrad posíláme všem přátelům a příznivcům dobrého moku od Staropramenu a Matušky přání
příjemného prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok naplněný pevným zdravím a pohodou bez problémů
a Covidu, který nás všechny okrádá o drahocenný čas našeho krátkého života.
P. & B.
**********
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Hospůdka „Na Hřišti“ přeje všem svým věrným návštěvníkům a občanům naší obce krásné prožití vánočních
svátků, pevné zdraví a hlavně velkou chuť do nového roku 2021.
Milan & Lenka
**********

Pivovar Matuška přeje všem občanům naší obce velmi krásné Vánoce,
zdraví, sílu a hezký nový rok, který prožijeme v míru a budeme pít
chmelomok.
Koupit pivo u nás v obchůdku pod stromeček nebo na silvestra, bude možné
v následující otevírací hodiny : 22.12. a 23.12. od 12:00 do 19:00,
28.12. – 31.12. od 12:00 do 19:00, 1.1.2021 – zavřeno.
Těšíme se na Vás a děkujeme za podporu! Dej Bůh štěstí.
Kolektiv pivovaru Matuška.
**********

Tělovýchovná jednota v Broumech přeje všem občanům Veselé Vánoce, šťastný a úspěšný nový rok.
Děkujeme všem fanouškům za jejich podporu v tomto roce a doufáme, že s námi zůstanete i v roce novém.
**********

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, v novém roce 2021 všechno dobré, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů přeje
J. Burešová – kadeřnictví
**********

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Broumech přeje všem spoluobčanům radostné vánoce
a pevné zdraví v roce 2021.
Za ČZS V. Kostečka
**********

Zásahová jednotka JSDHO Broumy a Sbor dobrovolných hasičů ČMS Broumy
přejí všem obyvatelům Broum i svým členům klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 hodně
zdraví, štěstí, profesních a osobních úspěchů.
Velitel JSDHO Broumy Karel Císař st.

Starosta ČMS SDH Broumy Vlastimil Srp st.
**********

Vaše sousedka, Vaše makléřka
Ráda bych Vám všem popřála krásné prožití vánočních svátků a v novém roce především hodně zdraví,
štěstí, pohody, spokojenosti a kupu společných zážitků v době pokoronavirové tady u nás Broumech.
Budu se na vás těšit v roce 2021!
Mgr. Jana Čermochová
Realitní makléřka +420 605 284 059
jana.cermochova@re-max.cz
www.re-max.cz/janacermochova
**********
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BLAHOPŘÁNÍ KE 100. NAROZENINÁM
Vzácné životní jubileum 100. narozeniny oslavila 7.
prosince naše spoluobčanka paní Božena Opatrná. Při této
příležitosti ji navštívily členky sboru pro občanské
záležitosti a v čele se starostou obce panem Petrem Jirkou
jí předaly blahopřání, květinu, velký dort a dárkový
balíček.
Paní Božena Opatrná se narodila v Suchomastech jako
jedna z devíti dětí (7 děvčat a 2 chlapci), z nichž se většina
dožila také vysokého věku, kolem 90 let. Se svým
budoucím manželem, panem Jaromírem Opatrným,
rodákem z Broum, se seznámila v Berouně a od roku 1943 se stala občankou Broum. Spolu vychovali dceru
Jarmilu, provdanou Vonáskovou. Paní Božena pracovala jako lesní dělnice. V jídle nebyla nijak vybíravá, měla
ráda běžná jídla. Nikdy nekouřila. Od roku 1986, kdy zemřel její manžel, původně řezník, který jezdil jako
řidič autobusu, je vdovou. Nyní žije u své dcery Jarmily, která o ni za pomoci celé rodiny již řadu let velmi
obětavě pečuje.
Přejeme naší jubilantce hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

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

PROSINEC 1920
9. prosinec. Den poté, co představenstvo Československé sociálně demokratické strany odhlasovalo (14.9.)
vystoupení svých ministrů z vlády a odložení sjezdu na prosinec, rozhodla se ke komunismu inklinující
levice, , že sjezd, plánovaný na 25. září se konat bude. Roztržka v sociální demokracii byla definitivní. Vznikla
otázka , komu patří nemalý majetek sociální demokracie, zejména Lidový dům v Praze a s ním spojený deník
Právo lidu. Levice Lidový dům obsadila a redakci Práva lidu z budovy vyhodila. Začala vydávat svoje Právo
lidu, později přejmenované na Rudé právo.
Podle zákona politické strany nemohly vlastnit vlastní majetek. Všechen majetek byl proto zapsán na jména
osvědčených stranických vůdců. Lidový dům takto formálně náležel poslanci Němcovi a sociální demokracie
se obrátila na soud s žalobou o porušení práva držby. Soud rozhodl pro poslance Němce, vláda však neměla
dostatek odvahy rozhodnutí soudu prosadit. Popud k energickému zakročení však vládě dodala levice sama.
8. prosince 1920 oznámil ředitel tiskárny, sociální demokrat Hummelhans, který jako majitel tiskárny zůstal
v zabraném Lidovém domě, že Rudému právu zvyšuje účet za tisk. Revoluční závodní rada poté
Hummelhanse okamžitě propustila. To bylo nové provokativní rušení držby a tentokrát policie zasáhla.
Obsadila po malé šarvátce Lidový dům a předala ho skutečným vlastníkům. Levice odpověděla vyhlášením
generální stávky. Byla to první generální stávka v novém státě. V Praze však utrpěla stávka naprostý
neúspěch. Jinak tomu bylo mimo Prahu. Nejvážněji byla státní moc napadena na Moravě v Oslavanech.
Tamější elektrárnu, dodávají proud Brnu, obsadili ozbrojení komunisté. Teprve přivolaná vojenská posila je
donutila elektrárnu vyklidit. Na Moravě pak bylo vyhlášeno stanné právo.
P.S.
Přeji všem čtenářům „Zpravodaje“ klidné a spokojené vánoce a do roku 2021 hodně štěstí, osobních úspěchů
a především hodně zdraví.
Kronikář obce : Karel Vajs st.

NOVÝ AUTOMOBIL SDH BROUMY
Obec Broumy pořídila za dosluhující, často poruchový a již 30 let starý, nový dopravní automobil pro SDH
značky MAN za pomoci Programu 2020 pro poskytnutí z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a na základě dotace MV-GŘ HZS ČR. Poskytnuté dotace jsou
ve výši 55%, zbývající část 45% dofinancovala obec. Nový DA byl převzat dne 4.12.2020 ve firmě PROGRES
SERVIS SIBŘINA s.r.o. která provedla konečné úpravy dle prováděcích podmínek MV-GŘ HZS ČR.
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SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V ROCE 2021
Služby v oblasti sběru, svozu a skládkování komunálních odpadů budou probíhat v roce 2021 stejným
způsobem jako v uplynulém období. Celoroční známky zůstávají v platnosti do konce měsíce února. Od 1.
března již všichni musí mít nalepenu známku novou. Bohužel nám do dnešního dne firma Rumpold, která
provádí svoz odpadů, nenahlásila ceny, za které se bude v příštím roce svoz provádět. Proto bude možné
celoroční známku zakoupit až v novém roce. Jednorázové známky zatím zůstávají v platnosti i pro nový rok.
Je nám líto, že opět musíme některým občanům připomínat, že na každý odpad je určené místo. Odpady,
které jsou ukládány mimo tato místa jsou považovány za černou skládku! V poslední době je to kromě
jiného strkání krabic a dalšího odpadu mezi kontejnery. Tyto krabice většinou nejsou ani složené, ale jsou
tam naházeny tak, jak z nich byl vyndán jejich obsah s jistotou, že to prostě „někdo“ uklidí. Následně pak si
možná právě tito občané stěžují na nepořádek v obci, jak vyplynulo z nedávného dotazníkového šetření.
Složené kartony je přitom možné odevzdat na sběrné místo ve dvoře. Odpovědnost za nakládání s odpady
nese vždy jejich původce a nenuťte nás, abychom tato místa museli monitorovat. Děkujeme všem, kteří jsou
k životnímu prostření i k nám ostatním ohleduplní.
Hodiny pro veřejnost obecního úřadu v prosinci:
Středa 23. 12. 2020 7.00 – 10.00 hod.
Pondělí 28. 12. 2020 7.00 – 10.00 hod.
Středa 30. 12. 2020
zavřeno

OPRAVA STŘECHY KD
Jak si již někteří občané všimli, po dvou měsících byla dokončena
oprava střešního pláště a zatékáním značně poškozená střešní
konstrukce Kulturního domu a vyměněna již léty poničená eternitová
krytina. Zároveň se podařilo odlehčit strop nad sálem za pomoci
železných íček 30cm vysokých, které před pokládkou nové krytiny
byly jeřábem
položeny na již
připravený
betonový věnec po
celé délce nosné zdi. K této železné konstrukci se zavěsil
stávající strop nad sálem, který byl dosud přidělán na
nosných trámech, z nichž byly některé ztrouchnivělé.
Zároveň to pomůže odlehčit i zatížení střechy s novou
krytinou. Oprava je zatím financována z peněz obce.
V srpnu 2020 byla podána žádost o dotace na Krajský úřad,
zatím z důvodu voleb do Krajského zastupitelstva není
žádost vyřízena.
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INTEGRACE VEŘEJNÉ DOPRAVY NA BEROUNSKU A HOŘOVICKU OD 13. 12. 2020
Od neděle 13. prosince 2020 dojde k rozšíření integrace veřejné
dopravy do oblasti Berounska a Hořovicka. Zavedeno bude 23
nových linek a 8 stávajících bude změněno. Zrušeno bude 43
linek mimo systém PID. Jednotlivé linky budou mezi sebou
provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Provoz
bude hlídán koordinačním dispečinkem. Na linkách bude
platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních
jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě,
včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u
řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID
ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění.
V případě jakýchkoliv připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se
kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci ROPID (ropid@ropid.cz).

LINKA 528 BROUMY – HOŘOVICE – odjezdy U Radnice
5:10, 6:10, 7:10, 9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 16:10, 18:10
SOBOTA A NEDĚLE – 7:14, 11:14, 15:14
LINKA 637 BROUMY–N. JÁCHYMOV–OTROČÍN–HUDLICE–K. DVŮR–BEROUN–odjezdy U Radnice
6:53, 7:44 (nejede od 23.12. – 3.1.), 8:32, 10:14, 13:14 (nejede od 23.12. – 3.1.), 14:14, 15:14, 16:14, 20:59
SOBOTA A NEDĚLE – 6:20, 10:20, 18:09

LINKA BROUMY – SKRYJE odjezdy U Radnice
6:05, 7:05, 12:05, 14:05, 15:05, 16:05
SOBOTA A NEDĚLE – 10:35, 16:35
Jízdní řády naleznete na stránkách www.pid.cz nebo jsou na stole ve vestibulu budovy obecního úřadu.
**********

ČEZ DISTRIBUCE UKONČUJE K 1.1. 2021 VÝLEPY ONÁMENÍ O ODSTÁVKÁCH EL. ENERGIE
Je možno zaregistrovat se na www.cezdistribuce.cz/sluzba a upozornění na odstávky elektřiny budete
dostávat vždy minimálně 15 dní předem e-mailem nebo SMS. Budete potřebovat pouze 2 údaje, a to datum
narození zákazníka (u podnikatelů IČO) a EAN kód odběrného místa. Ten najdete na vyúčtování za elektřinu.
V případě zjištěné poruchy obdržíte navíc i SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. O Vaší
registraci obdržíte během několika hodin potvrzující e-mail.
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ZADRŽOVÁNÍ VODY A NÁŠ BIOTOP
V posledních letech čím dál častěji slýcháme o
nedostatku vody v krajině, o tom, jak méně prší a
že je velké sucho. Ostatně, to jak sucho přetváří
přírodu kolem nás, vidí každý z nás už při pouhé
procházce do lesů. Letos nám sice bylo dopřáno
trochu více deště, to ale bohužel neznamená, že je
vody dostatek a že v následujících letech nepřijdou
sucha další. Vodu v přírodě můžeme zadržovat
různými způsoby, například pomocí tůní a
mokřadů, ale také tvorbou remízků a mezí. Tyto
vodu zadržující systémy fungovaly přirozeně po
staletí. Bohužel, se zintenzivněním zemědělství a
násled
nou
kolektivizací, došlo k rušení těchto krajinných prvků a tím i k
zrychlenému odtoku vody z krajiny. Dnes stojíme před
výzvou toto všechno nějak napravit. Před rokem se v hlavě
několika přátel zrodila myšlenka na vytvoření nějakého
vodního biotopu v katastru obce Broumy. Ten vznikl v místě,
kde pravděpodobně kdysi býval rybník. Byl zpracován
jednoduchý projekt, na jehož základě byly v září letošního
roku, za finanční podpory CHKO Křivoklátsko, vyhloubeny
tři tůně. Ty se během jednoho měsíce naplnily vodou a začaly
tak plnit v přírodě svou funkci. Již nyní k sobě voda láká řadu
živočichů. Navíc, jak břehy zarůstají, bude pohled na tůně
brzy také pastvou pro oči. Věříme, že náš článek může

inspirovat další k boji se suchem. Než se
spokojit s pouhým konstatováním, že
vody ubývá, je lepší něco krásného a
prospěšného vytvořit. Samozřejmě,
nestačí pouhá myšlenka. Je třeba najít
vhodný pozemek, mít partu podobně
smýšlejících přátel, kteří přijdou pomoci,
a hlavně vůli dotáhnout celou věc do
konce. Pokud by se našel někdo, kdo by zvažoval vytvoření tůní nebo jiného vodu zadržujícího systému
na svém pozemku a chtěl by svůj záměr s někým konzultovat, může se obrátit na místostarostu, který mu
předá kontakt.
M. Malcová a kolektiv přátel

Svoz plastů se koná v sobotu 2. ledna 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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