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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022
Po dvou letech jsme se opět mohli vrátit k tradičnímu zakončení školního roku. 29. 6. se v
---------------------------------------------respiriu školy sešli všichni žáci, pedagogové i starostové obcí Broumy, Svatá a Nový Jáchymov.
Slavnostní shromáždění zahájil svým vystoupením pěvecký sbor, ředitel školy zhodnotil školní
rok, byli odměněni úspěšní žáci reprezentující školu, se svými spolužáky se rozloučili deváťáci
(slavnostní rozloučení s rodinnými příslušníky a všemi zaměstnanci školy proběhlo 30. 6.), slovo
si vzal i starosta obce Broumy pan Jirka. Pro zajímavost uvádím několik čísel. V uplynulém
školním roce navštěvovalo základní školu 227 žáků (všech 227 žáků prospělo, z toho 174 s
vyznamenáním (74 se samými jedničkami), mateřskou školu navštěvovalo 41 žáků, o všechny se
staralo 35 zaměstnanců (26 pedagogických, 9 správních).
Využívám této příležitosti, abych poděkoval všem zaměstnancům školy za odvedenou práci a
popřál jim příjemně prožitou dovolenou, aby načerpali síly pro další náročnou a trpělivou práci s
dětmi. Dětem přeji krásné prázdniny naplněné spoustou nových zážitků.
Mgr. Libor Kuška

**********
DOPIS NA ROZLOUČENOU, ANEB MALÉ OHLÉDNUTÍ…

Milí deváťáci, vlastně budoucí středoškoláci,
když mě pan ředitel Kuška požádal o pár řádků do Broumského zpravodaje, přemýšlela jsem, jak
a čím začít. Za ty čtyři roky jsme spolu prožili spoustu legrace, ale i vážnějších chvil. Tak se
vraťme na chvíli ve vzpomínkách zpět.
Hned po našem prvním společném výletu v 6. třídě mi bylo jasné, že se s vámi nudit nebudu a že
budete prima parta. Nic na mém názoru nezměnil ani lyžák v 7. třídě, kdy se vás pokusila zlomit
pořádná viróza a skolila mnohé z vás do postele. Ale my se nedali a užili jsme si hory, jak jen to
šlo!
To jsme ještě netušili, jakou zkouškou budeme všichni procházet na jaře. Covid, lockdown a
průběžné karantény nás téměř na dva roky posadily k počítačům a připravily nás o další
zajímavé akce, včetně dvou výletů, ale hlavně o možnost být spolu.

O to víc mě potěšilo, že náš letošní poslední výlet byl super po všech stránkách. Jen jsem měla
pocit, že vám chvílemi dochází, že se již za pár dní rozloučíte a vydáte se do jiných škol, za jinými
spolužáky.
Ve čtvrtek 30. června nastal očekávaný den D. Před zraky zaměstnanců školy, rodičů, prarodičů a
sourozenců scházeli po schodech do auly školy nastrojené mladé dámy v šatech a mladí muži v
oblecích…změnění téměř k nepoznání. A nám všem došlo, že opouštíte dětské střevíčky a
pomalu přestříháváte pomyslnou pupeční šňůru, která vás spojovala se základní školou. Celá
slavnost šerpování a předání výstupního vysvědčení byla krásná a dojemná, jen málokdo se
ubránil emocím a slzám.
Ve svém poděkování zaměstnancům školy jste zmínili má slova o tom, že si po přijímačkách
děláte ze školy holubník. Doplnili jste, že roztahujete svá křídla a vylétáte z hnízda. Já svoji
vzpomínku na vás uzavřu slovy klasika…dobří holubi se vracejí. Tak až poletíte kolem školy,
stavte se na kus řeči, rádi vás uvidíme!
Přeji vám hodně štěstí, pevné zdraví, hodně úspěchů ve studiu i v osobním životě, prostě
vykročte v září tou správnou nohou. Držím vám palce!
Vaše (bývalá třídní učitelka) M. Frýbertová

**********
VÁŽENÍ UČITELÉ, ŽÁCI, RODIČE A PŘÍBUZNÍ, PŘIJMĚTE PROSÍM NAŠI POZVÁNKU NA
REKAPITULACI CELÝCH DEVÍTI LET NA TÉTO ŠKOLE S NÁMI.
Vše to začalo v roce 2013, kde si nás pod svá křídla vzala paní učitelka Malcová. Dva roky nás
učila počítat, čist a krasopisně psát a i přesto, že zrovna u mě se ta poslední schopnost v průběhu
let vytratila, patří jí naše velké díky. Už jen za to, že se o nás postarala při našich těžkých
začátcích, utěšila nás při odchodu Tomáše Havelky na jinou školu během prvního ročníku a
přivítala Zuzku Merhautovou a Vojtu Houhu společně s námi ve 2. třídě. Také to byla právě ona,
která nám udělila naši první jedničku a pyšně pasovala na čtenáře s paní učitelkou Havlíčkovou.
Umožnila nám dva krásné roky seznamování
nejen mezi sebou, ale s celým chodem školy,
který se nám v té době mohl zdát poněkud
jako jiny svět. Naše první lekce plavání isme
také zažili s ní a za všechny základy vděčíme
právě jí.
Po našem odloučení s p.uč. Malcovou nás paní
učitelka Čermáková naučila naše první
anglická slovíčka. V té době k nám na krátkou
dobu zavítala i Mili, a přivítali jsme zpět
Tomáše Havelku. Museli jsme se sice rozloučit
s Čabárnou, kterou jsme navštívili v 1. a 2.
třídě, ale čekali na nás 3 nezapomenutelné
výlety do Krkonoš a hlavně 3
nezapomenutelné roky s p.uč. Čermákovou.
Jak jsme se loučili s prvním stupněm museli
jsme se rozloučit i s trpělivostí p.uč.
Čermákové. Také nás bylo zase o dva méně,
loučit isme se totiž museli i s Klárkou a
Mikim.

V 6. třídě, kdy naši formaci znova
doplnili Kuba, Dan a Tomáš nás
pohltil strach z druhého stupně.
Avšak když se nás ujala paní učitelka
Frýbertová, došlo nám, že se
rozhodně nebylo čeho bát. Po každém
jejím na vteřinu přesném příchodu na
hodinu angličtiny nám začalo
docházet, jak čím dál víc jazyku
rozumíme. A stejně tak jako po
každém uběhnutém kolečku na jejím
tělocviku jsme cítili, jak nám sílí nohy, jsme na jejích hodinách výtvarné výchovy cítili po každém
nakresleném kolečku, jak je výtvarka pro některé z nás opravdu marná.
Musím říct, že druhý stupeň byla opravdu horská dráha plná emocí, jak nám paní učitelka
Kaufmanová na přírodopise vysvětlila, je pro nás puberťáky naprosto normální. Bohužel jsme
nečekali, že naše horská dráha nabere směr dolů hned na začátku 6. třídy a budeme muset
vyvěšovat černou vlajku z okna pro paní učitelku Stankovou. Byli jsme poslední třída, kterou
paní učitelka Stanková učila a můžeme říct, že na ni budeme vzpomínat jen v dobrém.
Po odchodu paní učitelky Staňkové se u nás vystřídaly až 3 učitelky na češtinu. Nejdříve jsme se
seznámili spaní učitelkou Linkovou, která po půl roce, co nás učila náš mateřský jazyk přešla, na
dřív tady úřední jazyk, němčinu. V 7. třídě, nás český jazyk učila paní učitelka Cajthamlová, která
se rovnou musela vypořádat s online výukou, jež nastala při karanténě.
Od osmé třídy naši třídu vyučovala češtinu paní učitelka Mlýnková a ta s námi byla až do
samého konce. Na přijímací zkoušky nám věnovala maximum času, obětovala všechny hodiny
hudební výchovy, podporovala nás, věřila v nás a rozhodně se to vyplatilo. Děkujeme.
Paní učitelka Kaufmanová nás naučila poznat tvrdost kamenů, kolika newtony jsme si zlomili
ruku, jestliže jsme na ni spadli celou vahou, při jakém ph můžeme skočit do bazénu, ale také jak
nedostat HIV. Na rok a půl se k nám připojila v 8. třídě paní učitelka Jansová, ta nás naučila, kolik
poslanců se nachází v parlamentu a také jsme se s ní naučili vařit například palačinky. Avšak
posledních pár měsíců s námi dochodila paní učitelka Krupičková. Paní učitelka Jansová, ale
nebyla jediná, kdo se k nám připojil v osmé třídě, nastoupily k nám totiž ještě Johanka s Týnkou.
Ještě než nastala karanténa, paní učitelka Vlková nás učila pracovat s počítači, pak to za ni
převzala online výuka.
Zvláštní dík také patří jedné z učitelek, která nás měla od začátku druhého stupně, až do konce.
Obětovala spoustu času, aby nás připravila na přijímací zkoušky. Vždy nám fandila a
podporovala nás. Její hodiny i testy a ústní zkoušení se snažila udělat vždy zábavnější a to se jí
snad vždy povedlo. A i přesto, že poslední měsíc nebo dva jsme to nedávali moc najevo, byli jsme
jí vděční a opravdu jsme si toho všichni vážili. Kromě matematiky nás také učila zeměpis, ale
nebyla to ona, kdo nás naučil, že od teď už nebude náš společný směr Broumy a každý už
budeme mít společný směr s úplně jinými lidmi,
to jsme si museli uvědomit sami.
Nesmíme ale zapomenout na ostatní zaměstnance jako paní Hrdličková, ke které jsme si chodili
objednávat druhá jídla a kuchařky, které pro nás ta jídla vařily. Uklízečky, jež po nás uklízeli
například žvýkačky nalepené pod lavicemi a pan školník, díky kterému jsme mohli běhat po
posekaném trávníku. A především musíme poděkovat naší třídní paní učitelce Frýbertové s
panem ředitelem Kuškou. Pan ředitel s námi vlastně byl od začátku do konce, ale až v 6. třídě

jsme ho poznali lépe při hodinách tělesné výchovy. Děkujeme, že jste nás provedl celou základní
školou a na druhém stupni s námi jezdil na výlety.
Paní učitelce Frýbertové vděčíme za její nervy, za to, že se nás vždy snažila vysekat z průšvihů a
vydržela s námi až do konce, i přesto, že jsme si, jak sama říkala, dělali poslední dobou ze školní
docházky holubník. A tak jako ptáci vylétají ze svých hnízd, my vylétáme z našeho holubníku a
naše společná cesta zde končí. Děkujeme!!!!

**********

**********
BRDSKÁ LIGA V POŽÁRNÍM ÚTOKU - BROUMY 2022
O víkendu dne 23. července a 24. července se v areálu
fotbalového hřiště Tělovýchovné jednoty Broumy
uskutečnilo 7. a 8. kolo 21. ročníku Brdské ligy. Brdská
liga je specifická soutěž v požárním sportu, na kterou se
každý rok sjíždějí družstva sboru dobrovolných hasičů a
českých hasičských jednot z širokého okolí Brd. V
letošním ročníku bude uspořádáno celkem třináct kol.
Aby se takový závod mohl uskutečnit, předchází tomu
spoustu práce a příprav, na kterých se podílejí desítky
dobrovolníků. Nejedná se pouze o přípravu běžecké
dráhy, ale i bohatého občerstvení pro všechny zúčastněné po celý víkend.
Sobotní kolo organizovaly Malé Přílepy
Modré, nedělní kolo bylo pořádané hasiči
Broumy. Jako každý rok byl areál precizně
připraven pro soutěžení družstev v
požárním útoku.
Sobotní kolo bylo zahájeno ve 12 hodin
státní hymnou, po které odstartovala závod
první soutěžní družstva. Hasičky i hasiči
Broumy se zúčastnili obou kol. Ženy běžely v

nové improvizované sestavě, v sobotu se
umístily na 7. místě, a postup do play off jim
utekl pouze o jedno místo. Muži měli neplatný
pokus, a tak se umístili na konci tabulky. Po
vyhlášení výsledků následovaly doplňkové
soutěže o nejrychlejšího proudaře a
nejrychlejší „zadek“ (slang pro náběr vody).
Neděle byla však pro naše družstva úspěšnější,
mohli jsme tak našim příznivcům udělat větší
radost než při sobotním kole. Ženy i muži
postoupili do play off. Ve vyřazovacích bojích
muži prohráli souboj s družstvem z Věšína,
obsadili tak krásné 10. místo. Ženy se utkaly s
družstvem Zalužany, a souboj vyhrály. O postup do finále soupeřily s ženami ze Zahořan, které
jsou v celkovém pořadí na prvním místě. Tento rozstřel prohrály, tudíž je čekal boj o třetí místo s
družstvem Vranovice. Ženy chtěly zopakovat výsledek z Březnice, kde se též umístily na
bronzovém místě, a to se jim na domácí půdě podařilo! Při zakončení dvoudenního soutěžení si
odnesly pohár a další krásné ceny za třetí místo.
I letos nechyběl každoročně pořádaný sobotní benefiční koncert pro Zvířecí pohodu ve Bzové,
organizovaný Tomášem Rosenbaumem. K tanci a poslechu zahrály dvě kapely.
Těší nás, že pořádání Brdské ligy každý rok přiláká mnoho návštěvníků a fanoušků jednotlivých
týmů. Vytvoří se tak skvělá atmosféra pro závodní družstva.
Na závěr chceme poděkovat Tělovýchovné jednotě v Broumech, Pivovaru Matuška, Místní Akční
Skupině Mezi Hrady, Obci Broumy, fanouškům, kteří nás přišli podpořit a všem dalším, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě Brdské ligy v Broumech.
Mgr. Marie Mašková

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

ČERVENEC 1922
Londýnská mírová konference.
15. červenec. V Londýně se sešla mírová konference, která se zabývala současnou situací
v Evropě a navrhla některé postupy, jimiž by mohl být v Evropě nastolen trvalý mír. Konference
se ovšem zúčastnilo jen minimum politiků a tak její závěry – ostatně někdy poněkud utopické –
zůstaly jen návrhy bez praktické realizace.
V rezoluci konference se navrhovalo:
1. Snížit reparační platby Německa na částku, jež by nahradila materiální škody způsobené
válkou.
2. Odvolat okupační armády na Rýně a zastavit tak velké výdaje spojené s jejich pobytem
v Německu.
3. Odevzdat území Sárska Německu.
4. Obnovit všechny podmínky pro rozvoj obchodu.
5. Omezit zbrojení.
6. Dokončit vybudování Společnosti národů.
7. Uskutečnit prostřednictvím Společnosti národů revizi všech mírových smluv.
8. Poskytnout Rusku mezinárodní půjčku, aby mohlo splácet své předválečné dluhy.
Národní shromáždění ČSR – přijetí nového zákona.

13. červenec. Národní shromáždění ČSR přijalo tzv. malý školský zákon, jenž vytvářel
podmínky pro rozvoj základního a středního školství; mj. zaváděl osmiletou povinnou školní
docházku.

Kronikář obce Broumy: Karel Vajs st.

FOTBAL

Do nové sezony jsme přihlásili mini, mladší a starší přípravku, společně se Svatou starší žáky
(hřiště Svatá) a družstvo mužů, které bude hrát III. třídu.
Rozpis utkání podzim 2022 – muži
Neděle 21. 8. 2022
17:00 Broumy - Komárov B
Sobota 27. 8. 2022
14:00 Hostomice – Broumy
Neděle 4. 9. 2022
17:00 Broumy - Zadní Třebaň
Sobota 10. 9. 2022
14:00 Praskolesy – Broumy
Neděle 18. 9. 2022
16:30 Broumy - Loděnice B
Neděle 25. 9. 2022
16:30 Tmaň – Broumy
Neděle 2. 10. 2022
16:00 Broumy – Karlštejn
Neděle 9. 10. 2022
16:00 Hýskov – Broumy
Neděle 16. 10. 2022 15:30 Broumy - Vysoký Újezd
Neděle 23. 10. 2022 15:30 Broumy – Osek
Neděle 30. 10. 2022 14:30 Lochovice – Broumy
Neděle 6. 11. 2022
14:00 Broumy – Podluhy
Sobota 12. 11. 2022 10:30 Újezd – Broumy
Rozpis utkání podzim 2022 – starší žáci (hřiště Svatá)
Neděle 28. 8. 2022
10:00 Neumětely - Svatá / Broumy
Neděle 4. 9. 2022
11:30 Svatá / Broumy – Komárov
Sobota 10. 9. 2022
10:00 Zdice - Svatá / Broumy
Neděle 18. 9. 2022
11:00 Svatá / Broumy – Praskolesy
Sobota 24. 9. 2022
14:00 Všeradice / Liteň - Svatá / Broumy
Neděle 2. 10. 2022
10:30 Svatá / Broumy – Felbabka
Neděle 9. 10. 2022
13:30 Cembrit - Svatá / Broumy
Neděle 16. 10. 2022 10:00 Svatá / Broumy – Žebrák
Sobota 22. 10. 2022 13:00 Nižbor - Svatá / Broumy
Středa 26. 10. 2022 16:30 Drozdov / Tlustice - Svatá / Broumy
Neděle 6. 11. 2022
08:30 Svatá / Broumy - ČL-U Beroun B
Rozpisy turnajů kategorie přípravek budou známy v průběhu srpna.
Lukáš Kadeřábek

Svoz plastů se koná v sobotu 6. Srpna 2022. Sběrný dvůr bude otevřen v době od 9 do 11 hodin.
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