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POŘADATELÉ OÚ SRDEČNĚ SVOU VŠECHNY, KTEŘÍ MAJÍ CHUŤ SE ZÚČASTNIT A POBAVIT PŘI

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ U „HOSPŮDKY NA HŘIŠTI“
Duben končí!
Je to sen?
Čarodějnice mají sněm!
A to: 30. 4. v 17.30 se slétnou čarodějnice různého věku na
stanoviště „U Garáží“.
Průvodem pak dojdou na sportovní hřiště, kde bude zapálením
hranice zahájen čarodějnický rej doprovázený hudbou. Pro děti
budou připraveny buřtíky, které si mohou opéci na čarodějnickém
ohni. Další občerstvení zajistí „Hospůdka Na Hřišti“.
Po dlouhé kulturní pauze se těšíme na hojnou účast!
Pořadatelé OÚ
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ČARODĚJNICKÝ TÝDEN
POŘADATELÉ OÚ BROUMY ZVOU VŠECHNY RODIČE A HLAVNĚ DĚTI NA

ČARODĚJNICKOU STEZKU
Tak jako loni, tak i letos k nám zalétla čarodějnice Uršula. Její nezdařilý dolet můžete opět vidět na začátku
lesa za hřbitovem.
Má pro vás připravenou stezku s různými úkoly, kde opět můžete uplatnit své znalosti a dovednosti.
Bude připravena od neděle 24. dubna do soboty 30. dubna.
Čarodějnickou stezku mohou navštívit všichni, kteří budou mít zájem, a to bez rozdílu věku.

**********

**********
STAROČSKÉ MÁJE V BROUMECH
V sobotu 7. Května 2022
15:30 průvod obcí
16:00 předtančení malých májovníků
Beseda
Od 20:00 taneční zábava na fotbalovém hřišti, hraje R. Jíša.
Vstupné dobrovolné.

Srdečně vás zveme.
**********

ZÁJEZD
Po delší době zapříčiněné coronavirem jsme pro Vás připravili zájezd do Strašnického divadla v Praze na
francouzskou komedii Stará láska nerezaví. Hrají: Felix Slováček jr., Mirek Šimůnek, Martin Sochor a
další. Představení se uskuteční 21. května v 19.00 hod., odjezd autobusu je v 17.00 hod. od obecního úřadu.
Autobus staví hned u divadla, nemusíte se obávat dlouhé cesty. Cena je po 50% slevě za vstupenku 345 Kč,
autobus je zdarma. Vstupenky si můžete zakoupit již nyní na obecním úřadu.
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OPRAŠUJEME SUCHÉ MÁJE. TĚŠTE SE NA SOBOTU 11. ČERVNA.
Už je to tři roky, co se v tomto čase naposledy začínala scházet banda nadšenců, kteří nechtěli nechat
upadnout do zapomnění naše Suché máje. Tehdy jsme si možná málo uvědomovali, jak je pro nás kontakt s
ostatními důležitý. I při samotné organizaci jsme možná zbytečně zapomínali na to, že hlavním cílem akce
není vytvořit podívanou pro ostatní, ale především bavit se a společnosti ostatních si prostě užívat. To
všechno samozřejmě v kulisách a atmosféře Suchých májů.
Dva roky izolace, které máme za sebou, berme jako lekci, že si společných chvil máme více vážit.
Pojďte se zase sejít a zapojit se do přípravy Suchých májů 2022. Ať už jste se někdy zapojili nebo zatím ne, na
tom nezáleží. Začínáme se scházet v pátek navečer před Čárama, tj. 29.4.2022 v Hospůdce na hřišti.

Pokud přemýšlíte o tom, že se zapojíte anebo chcete naše snahy v tomto směru jakkoliv podpořit, napište nám
na email: SucheMaje@seznam.cz anebo zkontaktujte Romana Kodeta, Jindru Egera, Tomáše "Budíka" nebo mě.
Ohledně dětské divize se prosím obracejte na Blanku Ortovou.
Budeme se na vás těšit. Mějte se krásně.
Standa Müller

KRONIKA 20. STOLETÍ.

(Čerpáno z Lexikonu 20. století 1900 -1999)

DUBEN 1922
Smrt císaře Karla I.
1. duben. Ve vyhnanství na Madeiře zemřel na plicní chorobu čtyřiatřicetiletý bývalý císař rakouskouherský Karel I. , jenž se dva roky své vlády ( od r. 1916) pokoušel být „lidovým císařem“. Po své rezignaci
odešel do exilu, odkud se pak dvakrát neúspěšně pokusil o návrat na maďarský trůn.
Stalin generálním tajemníkem.
3.duben. Ústřední výbor KSR(b) v Moskvě rozhodl na návrh Vladimíra I. Lenina vytvořit novou funkci
generálního tajemníka a zvolil do ní Josifa V. Stalina. Přestože tato funkce v době svého vzniku zahrnovala
spíše administrativní úkoly, jejím získáním si Stalin upevnil své mocenské pozice. Podstatně většího
významu nabyla nová funkce především v souvislosti s postupující Leninovou nemocí. „Vůdce revolučních
mas“ už totiž nebyl schopen řídit práci strany, čehož Stalin využíval. Zkušenosti z tohoto období přiměly
Lenina k tomu, že delegátům XII. sjezdu strany doporučil „přeložit Stalina z této funkce a jmenovat do ní
někoho snášenlivějšího, korektnějšího, zdvořilejšího a pozornějšího“.
První srážka letadel.
7. duben. Ve Francii nad Poix se srazilo letadlo DH 18 společnosti Daimler Airways a Farman Goliath linky
Grand Express. Při neštěstí zahynuli čtyři lidé.
Kronikář obce Broumy: Karel Vajs st.
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TFA BROUMY 2022
V neděli 24. dubna 2022 po půl roce se konalo 2. kolo 2.
ročníku Pražské a Středočeské ligy TFA (nejtvrdší hasič
přežije). Příroda tentokrát a v historii dvou ročníků
poprvé, přidala k dále vyjmenovaným disciplínám
promoklé oblečení a soutěžní nářadí. Týmem TFA Praha a
SDH Broumy byly postaveny Na Návsi dvě paralelní dráhy
v sobotu ještě za sucha. Na tratě vybíhají současně dva
soutěžící. Začíná se svinutím dvou hadic B75, následuje
zapojení a rozvinutí hadicového vedení na vzdálenost 35
m, dále hammerbox, přenesení dvou kanystrů, převracení
pneumatiky, transport figuríny na vzdálenost 50 m,
postavení a opření nastavovacího žebříku, vytažení závaží
na lešení, transport kanystru tunelem a na závěr překonání 3m bariéry za pomoci žebříku. Přes vytrvalý déšť
přihlíželo závodům více zájemců. Na start závodu se postavilo celkem 73 závodníků ze sedmi
krajů (Hlavního města Prahy, Středočeského, Ústeckého, Libereckého, Jihočeského, Plzeňského
a Královéhradeckého kraje) v různých věkových kategoriích, a to dorostenky, dorostenci, ženy 18+, ženy
30+, muži 18+ a muži 35+. Náš sbor reprezentovalo 5 členů. Luděk Schovánek mladší obsadil sedmé místo v
kategorii dorostu. Radka Císařová skončila devátá, Radka Štochlová šestá, Martin Štochl obsadil páté místo a
Ondra Novák při své první účasti v lize obsadil solidní sedmé místo. O hladký průběh závodu, ale i
občerstvení pro závodníky a přihlížející, se postaralo mnoho členů našeho sboru a jejich rodinných
příslušníků za což jim všem moc děkujeme. Děkujeme obci Broumy za poskytnutí prostoru, starostovi p.
Petru Jirkovi za operativní vyřešení problému, panu Martinu Matuškovi za výraznou podporu a
spoluobčanům za pochopení. Doufáme, že se Vám závod líbil a že i prověrka vodou, která je jinak
pomocníkem hasičů, ukázala, co soutěžící vydrží.
Martin Štochl - vedoucí TFA týmu SDH Broumy

VYNIKAJÍCÍ PODZIMNÍ VÝSLEDKY ŠKOLY GE-BAEK HOSIN SOOL!
Největší škola Taekwon-do ITF Ge-BaekHosinSool se opět skvěle umístila na celorepublikových závodech na
konci sezóny. Jako každý rok se na podzim konaly dva ze tří nejdůležitějších závodů v roce – STM a
Mistrovství České republiky.
První vítězné závody, tedy celorepublikové setkání sdružení talentované mládeže, se odehrály o víkendu 16.17. října 2021 v Ostravě. STM Praha 2, jehož jsme jako škola součástí, zde zaslouženě vybojovalo 1. místo
s 35 zlatými medailemi. K výbornému výsledku přispěl právě i Kryštof Doležal, který v kategorii starších
žáků vybojoval krásné druhé místo ve sportovním boji.
Nesmíme zapomenout ani na Robina Balaše, který
v týmových disciplínách naší škole pomohl ke dvou
zlatým medailím, z technických sestav i sportovního boje
mladších žáků. Patří jim náš velký dík za účast a
odhodlání, které přispělo k našemu prvenství.
Mistrovství České republiky se pak konalo o víkendu 19.21. listopadu 2021 v Nymburce. Zde již soutěžila každá
škola sama za sebe. Výsledného 2. místa jsme dosáhli
znovu i díky Robinu Balašovi, který opět přispěl
v týmových disciplínách k prvním místům z technických
sestav a sportovního boje. Děkujeme za jeho nasazení a
krásné uzavření sezóny.
V naší škole trénuje i několik státních reprezentantů, kteří se teď usilovně připravují na mistrovství Evropy.
Bude se konat 26. 3. - 2. 4. 2022 až v Poreči v Chorvatsku, a tak jim i vy můžete držet palce aspoň na dálku.
Chcete si také zacvičit? Setkat se s vítězi a třeba si jednou také zazávodit? Přihlásit se můžete kdykoliv
během celého roku! Jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek a výbavu (dobok, lapa, chrániče) ZDARMA.
Proto neváhejte a přijďte za námi ve čtvrtek v 16:30 - 18:00 do ZŠ Broumy, budeme se na vás těšit. Pro bližší
informace navštivte náš web na tkd.cz.
Anna Krbcová, Ge-BaekHosinSool
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KOMINICKÉ SLUŽBY
Rok se s rokem sešel,
a proto si Vám dovoluji nabídnout kominické služby, které jsou
při přihlášení na Obecním úřadě v Broumech v daný termín cenově zvýhodněné!!!
kontrola spalinové cesty vč. Protokolu ….............500 Kč.
čištění komínového průduchu................................180 Kč.
Lze zajistit také odborné poradenství, odstranění nalezených závad, zednické práce a jiné.
Kominické práce proběhnou v termínech:
Pátek 3.6.2022
Sobota 4.6.2022
Předem děkuji, že jste si vybrali právě naše kominické služby.
Martina Chotová Wimmerová a Miroslav Chot tel: 774908621

FOTBAL
Dne 02. 04. 2022 se uskutečnila valná hromada TJ Broumy, která na svém zasedání zvolila nový výkonný
výbor a kontrolní komisi TJ. VV a komise budou v příštích letech pracovat v následujícím složení.
Členové Výkonného výboru:
Lukáš Kadeřábek – předseda TJ
Vladimír Vais – 1. místopředseda
Michal Knoll – 2. místopředseda
Věra Kostečková - hospodářka
Radek Novotný – člen výboru
Zdeněk Dubský – člen výboru
Michal Karásek – člen výboru
Členové kontrolní komise:
Martin Štochl – předseda kontrolní komise
Alena Lacinová – členka kontrolní komise
Jan Čermák – člen kontrolní komise
Fotbal muži:
So
30.4 Hostomice – Broumy 10:30
Ne
08.5 Broumy – Všeradice 17:00
St
11.5 Broumy – Hudlice
17:30
Ne
15.5 Broumy – Podluhy
17:00
So
21.5 Zadní Třebaň – Broumy 14:00
Ne
29.5 Broumy – Loděnice B 17:00
Mladší žáci – hřiště Svatá – základní část , poté bude pokračovat nástavba
Pátek 29. 4. 2022
Svatá / Broumy – Komárov 17:30
Pátek 6. 5. 2022
Drozdov / Cer. - Svatá / Broumy
17:30
Starší přípravka – hřiště Svatá – forma turnajů:
Skupina „UA“ – 5 účastníků – začátky turnajů v 10 hodin:
Broumy / Svatá (15.5. ), ČL-U Beroun B (8.5..), Chlumec (29.5.), Tetín (22.5.), Tlustice (1.5.)
Mladší přípravka – hřiště Broumy – forma turnajů:
Skupina „UB“ – 5 účastníků – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 11 hodin:
Felbabka (21.5. – 15:00), Lochovice (14.5. – 10:00), Tlustice (30.4.), Všeradice (7.5.)
Mini přípravka – hřiště Broumy – forma turnajů:
Skupina „J-D“ – 6 účastníků – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 9 hodin:
Chrustenice (4.6. – 10:00), Tlustice (30.4.), Všeradice A (7.5.), Všeradice B (21.5.), Zaječov (28.5.)
Lukáš Kadeřábek

Svoz plastů se koná v sobotu 7. května 2022. 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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