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DIVADELNÍ SOUBOR MÁJ
uvede dne 17. 10. v 16.00 hod. v sále kulturního domu v Broumech
reprízu divadelní hry

Václava Berana

KOMEDIE O ZKROCENÍ
na motivy hry W. Shakespeara Zkrocení zlé ženy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za DS M. Žižka

ZASTUPITELSTVO OBCE BROUMY VE SPOLUPRÁCI SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU A
MATEŘSKOU ŠKOLOU BROUMY A SBOREM DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BROUMY
POŘÁDÁ

22. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU

BROUMSKÝ ŠPACÍR
Trasa volitelná:
Datum pochodu:

10 – 16 – 20 km

SOBOTA 9.ŘÍJNA 2021

Start pochodu:ZŠ a MŠ Broumy - 7.30 – 10.30 hod.
Ukončení pochodu: v 16.00 hodin
Startovné: dospělí 20,- Kč, děti 10,- Kč
Start na vlastní riziko. Děti do 15 let v doprovodu dospělých, nebo s písemným souhlasem rodičů.
Všichni účastníci jsou povinni nahlásit návrat v cíli pochodu do 16.00 hodin.
Každý účastník obdrží účastnický diplom a drobné občerstvení.
V cíli na Vás čeká bohaté pohoštění připravené SDH Broumy.
Děkujeme všem sponzorům za podporu turistického pochodu.
1

OBECNÍ ÚŘAD POŘÁDÁ V SOBOTU 23. 10. 2021 ZÁJEZD NA MUZIKÁLOVÉ PŘEDSTAVENÍ

LÁSKA NEBESKÁ.
Zamilovaná duchařská komedie s nejznámějšími hity Waldemara Matušky.
Vstupenky si můžete zajistit na obecním úřadu, cena vstupenky bude opět 50% z původní ceny a doprava
zdarma. Odjezd autobusu bude ve 12.00 hod. od obecního úřadu, začátek představení je ve 14.00 hod.
OÚ Broumy

ZVEME VÁS NA PÁTÝ ZÁVOD ZE SÉRIE PRAŽSKÉ A STŘEDOČESKÉ LIGY TFA, KTERÝ
SE UZKUTEČNÍ V NEDĚLI 3. ŘÍJNA NA NÁVSI V BROUMECH
Pořadatelé: SDH Broumy
TFA Team Praha
Kategorie: dorostenky, dorostenci (15 – 17 let)
Ženy 18+, ženy 30+
Muži 18+, Muži 35+
Program: 8:15 – 9:00 – prezentace závodníků
9:00 – 9:30 – seznámení s tratí a volný trénink
9:45 – nástup soutěžících
10:00 – začátek soutěže
17:00 - předpokládaný konec
TFA je zkratkou z anglických slov Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije a je názvem nejtěžších
hasičských soutěží, které svými podmínkami simulují práci hasiče při zásahu. Hasič je ustrojen do kompletního
zásahového obleku včetně obuvi, rukavic a přilby a s nasazeným dýchacím přístrojem.

Po celý den bude připraveno bohaté občerstvení
SDH Broumy

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
V sobotu 4. září uspořádal obecní
úřad za přispění MAS Mezi hrady a ve
spolupráci se ZŠ a MŠ Broumy na
školním hřišti pro všechny děti
rozloučení s prázdninami pod názvem
„Ať to sviští na cvičišti“. Byla zde
připravena stanoviště, na kterých se
plnily různé zábavné a sportovní
úkoly. Po splnění úkolů obdržely děti
diplom, medaile a drobné občerstvení.
Pro všechny zúčastněné bylo
připraveno malé občerstvení ve školní kuchyňce. Členky MAS obohatily náš
program instalací skákacího hradu a několika dalšími stanovišti. Za
nádherného počasí v době konání přišlo více jak 100 dětí, většinou se svými
rodiči. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a na hladkém průběhu celé akce.
OÚ Broumy
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ A MŠ

V sobotu 4. září odpoledne se celý areál školy
otevřel pro veřejnost. Den otevřených dveří jsme pojali jako oslavu 60. výročí otevření nové školní budovy.
Pro veřejnost byly otevřeny všechny učebny základní i mateřské školy, v hale školy byla instalována
výstava historických fotografií. Školu navštívilo více jak 100 hostů, kteří u fotografií vzpomínali na prožitá
léta ve škole, na spolužáky, kamarády i bývalé učitele. Ve třídách na hosty čekaly paní učitelky, které měly
připravené prezentace, jednoduché úkoly a odpovídaly na případné dotazy. Průvodce po škole dělala děvčata
z vyšších ročníků, své rodiče a prarodiče provedly po škole děti a vnoučata.
Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří se na organizaci celé, myslím, že velice úspěšné akce,
podíleli. Vyjmenovat všechny by znamenalo vytvořit dlouhý seznam a mohl bych na někoho zapomenout.
Byli to téměř všichni zaměstnanci školy. Ještě jednou, velké díky.
Mgr. Libor Kuška

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU NA NAŠÍ ŠKOLE
Prázdniny utekly jako voda a 1. září naše škola opět ožila. Žáci z 2. až 9. třídy dorazili na obvyklou osmou
hodinu a sešli se ve svých třídách. Pan ředitel je prostřednictvím školního rozhlasu přivítal ve škole a popřál
jim úspěšný školní rok. Děti si převzaly klíče, rozvrh a vyrazily si užít poslední volnější den. Potom už se
čekalo jen na ty, kteří se asi do školy těšili nejvíc. Na devátou hodinu přišli prvňáčci se svými rodiči i
prarodiči. Slavnostní zahájení začal na hale pan ředitel proslovem, ve kterém všechny přivítal a popřál
mnoho úspěchů. Děti obdržely od třídní učitelky pamětní list a pak si šli všichni prohlédnout 1. třídu. Poté, co
rodiče odešli vyslechnout informace k provozu školní družiny, prvňáci už v lavici plnili svůj první úkol
(kreslení na tabulku). Při práci vypadaly děti spokojeně a úkol se jim moc povedl. Firma Bovys věnovala
každému z nich malý dárek a škola částku 100 Kč, za kterou p. učitelka nakoupila pomůcky, které budou děti
potřebovat. Přejeme všem 21 prvňákům (9 chlapcům a 12 dívkám), ať se jim daří nejen v začátcích 1. třídy,
ale po celou dobu školní docházky.
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Nejen ve škole vítali nové žáky, také mateřská škola se připravila na příchod dětí, na které se paní učitelky
moc těšily. Pro 11 dětí to byl jedinečný okamžik v jejich životě na cestě za poznáním. Ve třídě na ně již čekaly
dvě nové paní učitelky. Vše bylo připraveno a slavnostní chvíle mohla začít. Děti přicházely plné očekávání,
zvědavosti, ale i s obavou, co je čeká. Po rozloučení s maminkami, které proběhlo většinou bez slziček, si
prohlédly školku. Dopoledne rychle uteklo a maminky už zvonily u dveří. Radost ze shledání byla veliká, ale
některým se domů nechtělo. Ve třídě starších dětí se všichni podělili o zážitky a zajímavé poznatky
z prázdnin a byli rádi, že se opět setkali s kamarády a se svými učitelkami. Během prvních zářijových dnů
jsme si užili pěkné počasí při vycházkách do okolí školky a na školní zahradě. Děti z menší třídy společně
natřely krmítko pro ptáčky, aby je v zimě mohly krmit a pozorovat. Věříme, že děti budou do školky chodit
s nadšením, naučí se a prožijí spoustu zajímavých věcí.
Jana Malcová
Bohdana Fuxová

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

ZÁŘÍ 1921
Senzace: aerodynamické auto
„Kapkovité“

auto
rakouského inženýra
Edmunda Rumplera.
Obrázek
ukazuje
zkoušky automobilu
v aerodynamickém
tunelu
firmy
Volkswagen;
bylo
dosaženo
pozoruhodné
hodnoty koeficientu
odporu
vzduchu
0,28.
23. září.
Jako
ústupek
špatné
hospodářské situaci
většiny obyvatelstva
představila
německé
automobilová výstava v Berlíně velký počet malých motocyklů s pomocnými motory a „trpasličích“ aut.
Kromě toho předvedla také Rumplerovo kapkovité auto, jak bylo nazýváno díky tvaru své karoserie. Tento
třísedadlový vůz byl první automobil s motorem vzadu a s předním náhonem kol. Zkonstruoval ho rakouský
inženýr Edmund Rumpler, který při konstrukci nezvyklého tvaru auta vycházel ze svých zkušeností při
výrobě letadel. Jeho vozidlo měl koeficient odporu vzduchu 0,28, který nebyl dosažen u automobilů ani o 50
let později.
Prototyp novodobé dálnice
19.září. V Berlíně byla otevřena první německá dálnice. Desetikilometrová dvouproudová dráha Avus
(Automobilverkehrs – und Übungsstraße) vedla z Grünewaldu k Wannsee. Oba její jízdní pruhy byly 7,80 m
široké a měly asfaltový povrch, mezi nimi byl zelený pás. Přes dálnici vedlo deset železobetonových
nadjezdů. Avus tak platila za nejlépe vystavěnou dálnici Evropy. Zároveň byla koncipována jako závodní
dráha: na obou koncích ústila přímka do mohutných smyček tak, aby vznikla závodní kruhová dráha.
První závody se zde jely 24. – 25. září. Vítězi v jednotlivých třídách se stali Fritz von Opel a Franz Hörner na
Mercedesu .
Avus byla využitelná i pro válečné účely. S tím už plán Hugo Stinnese počítal. S vybudováním autostrády
však souvisí i první protest ochránců přírody proti zásahům do krajiny, které její výstavbu provázely.
Kronikář obce Broumy: Karel Vajs st.
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PODPORA, REGISTRACE A REZERVACE OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU V OBCI BROUMY
V současnosti se očkování dospělých osob 1., 2., případně 3. dávkou proti COVIDU 19, provádí v Rehabilitační
nemocnici Beroun, prostřednictvím Centrálního registračního systému Ministerstva zdravotnictví České
republiky. V tomto režimu pokračuje nadále administrativní podpora našeho pracovního týmu obyvatelům
obce Broumy. Osmiměsíční odstup od ukončeného očkování 1. a 2. dávkou u spoluobčanů, kterým jsme
poskytli podporu, nastane v listopadu. Pracovní tým prověřuje další možnosti aplikace 3. dávky, o
případných změnách budete včas informováni.
Vlastimil Srp

MOŠTÁRNA KUBLOV
Bude v provozu od 25. září do 30. října každou sobotu vždy od 8.00 do 11.00 hod. Cena je 3 Kč za kg jablek,
maximálně 120 kg jablek na zákazníka a den.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme pořadatelkám akce „Velký garážový výprodej“ Báře a Katce, který se uskutečnil v ulici Za
Garážemi dne 25. 6. 2021. Výdělkem z této akce dámy podpořily zábavný dětský den „Ať to sviští na cvičišti“.
!DĚKUJEME!
OÚ Broumy

FOTBAL – PLÁNOVANÁ UTKÁNÍ ŘÍJEN:

Mistrovská utkání muži:






Sobota 2. 10. 2021
Neděle 10.10.2021
Neděle 17.10.2021
Neděle 24.10.2021
Neděle 31.10.2021

13:00
16:00
15:30
15:30
14:00

Podluhy - Broumy
Broumy - Zadní Třebaň
Loděnice B - Broumy
Broumy - Lochovice
Mořina - Broumy

Mistrovská utkání ml. žáci:
 Pátek 01. 10. 2021
 Pátek 15. 10. 2021
 Pátek 22. 10. 2021

17:00
16:30
16:00

Žebrák - Svatá / Broumy
Svatá / Broumy - Hořovice B
Svatá / Broumy - Žebrák

Mladší žáci hrají svoje utkání na hřišti ve Svaté.

Starší přípravka - soupeři - Broumy/Svatá, Hudlice A, Hudlice B, Žebrák
A, Žebrák B - zápasy formou turnajů:





Neděle 03. 10. 2021
Neděle 10. 10. 2021
Neděle 24. 10. 2021
Neděle 31. 10. 2021

10:00
10:00
10:00
10:00

hřistě
hřistě
hřistě
hřistě

Žebrák
Hudlice
Žebrák
Hudlice

Mladší přípravka- soupeři - Broumy, Drozdov, Komárov, Tlustice – zápasy
formou turnajů:
5

 Sobota 16. 10. 2021

10:30

hřistě Komárov

Mini přípravka 3+0 - soupeři - Broumy, Drozdov, Komárov, Tlustice –
zápasy formou turnajů:
 Sobota 16. 10. 2021

09:00

hřistě Komárov

VAŠE SOUSEDKA, VAŠE REALITNÍ MAKLÉŘKA – JANA ČERMOCHOVÁ
Dobrý den, obracím se na Vás s novinkami na realitním trhu a nabídkou svých služeb.
Současným trendem trhu s nemovitostmi jsou vysoké prodejní ceny a vysoká je i poptávka. Zároveň je na
trhu nemovitostí málo. A to vytváří v této chvíli dobré podmínky pro prodej. Možná také s ohledem na
zvyšování úrokových sazeb hypoték. Z tohoto důvodu se předpokládá méně kupujících.
Nabízím Vám setkání –mohu připravit ocenění Vašeho domu nebo bytu, vysvětlit možnosti a nové způsoby
prodeje jako je např. elektronická aukce. Zpracovávám také dědická řízení.

Co pro vás mohu udělat?
-

ocením Váš dům či byt na základě cen z katastru nemovitostí a s ohledem na nabídky v okolí
společně stanovíme prodejní cenu a zvolíme způsob prodeje
připravím nemovitost k prodeji – vyklizení, vymalování a úklid, zabydlení interiéru, úprava exteriéru,
zajistím profesionální foto a video s dronem, zajistím 2D plánek a 3D vizualizaci
budu aktivně hledat kupce - inzerovat na placených realitních serverech, propagovat na fb
povedu prohlídky se zájemci a společně vybereme kupujícího
v případě možnosti zajistím elektronickou RE/MAX aukci
zajistím právní servis a advokátní úschovu, převod energií a pomohu při jednání s úřady
budu s Vámi neustále v kontaktu – budu pracovat pro Vás!

Podívejte se na mé stránky www.janacermochova.czs prodanými i prodávanými nemovitostmi a zavolejte
na tel. č. 605 284 059nebo napište na jana.cermochova@re-max.cz.
Budu se Vám ráda věnovat a prodám Váš dům nebo byt za nejvyšší možnou cenu!

Svoz plastů se koná v sobotu 2. října 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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