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ČARODĚJNICKÝ VÍKEND - poděkování
Tímto bych chtěl vyslovit velké poděkování p. Janě Burešové, p. Danuši Jirkové a p. Lence Kuškové, které ve
svém volném čase připravily pod záštitou obecního úřadu v této nelehké kovidové době a při zákazu
sdružování osob krásnou Čarodějnickou stezku. Stezka byla připravena pro všechny zájemce v termínu od
30. 4. do 9. 5. probouzející se přírodou lesa v katastru obce, kterou si mohli samostatně projít všichni, malí i
velcí, jako náhradu za tradiční čarodějnice, které se pravidelně konají na hřišti TJ a které se letos uskutečnit
nemohly. Dle ohlasů občanů se jim tato akce velmi zdařila a na danou dobu přálo i hezké počasí. Ještě jednou
velký dík a již se všichni těšíme na další připravované akce.
Starosta
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY, KTEŘÍ PARKUJÍ NEPOVOLENĚ SVÉ AUTOMOBILY NA
OBECNÍCH POZEMCÍCH NA TRAVNATÉM POVRCHU
Pokud na těchto pozemcích jsou zaparkovány soukromé automobily, nebudou tyto porosty obcí udržovány.
Starosta

ČINNOST SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V ROCE 2020
Vítání nových občánků se v naší obci uskutečňuje většinou dvakrát do roka, na jaře a na podzim podle počtu
a data narozených dětí. Koronavirová omezení nám v minulém roce bohužel neumožnila uskutečnit toto
slavnostní vítání, i když bychom vítali celkem 9 nových občánků, 3 z konce roku 2019 a 6, kteří se narodili
v roce 2020. Snad zlepšující se situace nám umožní alespoň zapsání občánků do pamětní knihy a předání
malých pozorností našim nejmladším.
Také návštěvy občanů u příležitosti jejich životních výročí byly omezeny jen na předání blahopřání a malých
pozorností. V roce 2020 oslavilo svá jubilea 60, 70, 75, 80 a od 80 let všechna další celkem 74 občanů – 44
žen a 30 mužů. 60 let 11 občanů – 4 ženy a 7 mužů, 70 let 11 občanů – 5 žen a 6 mužů, 75 let 6 občanů – 1
žena a 5 mužů, 80 let 11 občanů – 6 žen a 5 mužů, 81 let 4 občané – 2 ženy a 2 muži, 82 let 8 žen a 2 muži,
83 let 2 ženy, 84 let 2 ženy a 1 muž, 85 let 1 žena, 86 let 3 ženy a 1 muž, 87 let 1 žena a 1 muž, 88 let 1 žena 1
muž, 90 let 2 ženy, 91 let 1 žena, 92 let 2 ženy, 93 let 1 žena, 100 let 1 žena.
V minulosti, během posledních 50 let se v naší obci dožilo 90 a více let celkem 15 občanů, převážně žen,
90 let se dožili 2 muži. V roce 1987 se dožila téměř 100 let (scházely jí 2 měsíce) paní Františka Mikutová.
V loňském roce se tohoto vzácného výročí dožila naše spoluobčanka paní Božena Opatrná.
Z.Volenová

REGISTRACE A REZERVACE OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU V OBCI BROUMY
POKRAČUJE
V minulém vydání Broumského zpravodaje bylo uvedeno poděkování na mou adresu, potěšilo mě to a děkuji
za to. Podělil jsem se o poděkování s p. starostou. Podílel se na vzniku myšlenky, že je potřeba spoluobčanům
usnadnit přístup k očkování proti covidu, podával zájemcům informace a materiálně záležitost zajišťoval.
Do dneška využilo naší podpory 51 spoluobčanů, 27 osob absolvovalo obě dávky a mají certifikát o
provedené vakcinaci. První dávku má 23 lidí, 1 zájemce čeká na výzvu k rezervaci termínu.
Podpora obce nadále pokračuje, tak jak je postupně Ministerstvem zdravotnictví umožňováno, včetně všech
předcházejících věkových kategorií.
Zájemci si mohou vyzvednout formulář žádosti o registraci na obecním úřadu. Podpora je bezplatná.
Vlastimil Srp

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

KVĚTEN 1921
Strana čs. komunistů
14. - 16. květen. Radikální sociálně-demokratická levice v ČSR založila na sjezdu v Praze Komunistickou
stranu Československa. Nový subjekt vznikl spojením levice v Českých krajích s levicí na Slovensku, která se
ke komunismu přihlásila už na svém sjezdu v Lubochni 16. ledna. Na zásah Kominterny se v listopadu ke KSČ
připojily národnostní komunistické sekce. Komunistická strana Československa byla od začátku výlučně
opoziční stranou, neboť jejím hlavním cílem bylo socialistickou revolucí svrhnout nejen stávající vládu, ale i
celý kapitalistický systém a nahradit ho diktaturou proletariátu. Cíl se během následujícího vývoje neměnil,
měnily se jen představy, jak ho dosáhnout. Pokyny přicházely z Kominterny, jež se stala tlumočnicí záměrů
ruských bolševiků.
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Pozn.:Kominterna, zvaná též Třetí internacionála, byla mezinárodní komunistická organizace, založená
v Moskvě v březnu roku 1919.
Nová Německá vláda
10. květen. Spojenci, kteří znovu rokovali v Londýně o reparacích, dali Německu 5. 5. ultimátum. Jestliže
během čtyř dnů nepřijme reparační podmínky, tj. nezaplatí 132 miliard zlatých marek, bude obsazeno celé
Porúří. Další požadavek ultimáta se týkal rychlého odzbrojení Německa a neodkladného odsouzení
válečných zločinců Kancléř Konstantin Fehrenbach s celým svým kabinetem však již 4. května odstoupil,
protože odmítnutí USA být zprostředkovatelem v reparačním konfliktu pokládal za ztroskotání své politiky.
Obava, že by odmítnutí londýnského ultimata mohlo mít za následek také ztrátu Horního Slezska vedla
novou německou vládu k souhlasu s požadavky Spojenců. Tuto novou vládu představil 10. května politik
strany Centrum Josepf Wirth.
Sovětsko – německá smlouva
6. květen. Německo a sovětské Rusko uzavřely obchodní smlouvu a dohodly se na výměně oficiálních
zástupců mezi oběma zeměmi. Tím bylo sovětské Rusko de facto oficiálně uznáno Německem. V pozadí
navazování kontaktů, které začalo již v listopadu minulého roku stálo úsilí Německa oživit vývoz oceli.
Němečtí politici byli při svém rozhodování o uzavření smlouvy vedeni vojenskými zájmy. Rozhovory totiž mj.
dospěly k dohodě o výrobě zbraní pro Německo v sovětském Rusku. (V Německu byla podle mírové smlouvy
z Versailles výroba zbraní zakázána.)
Kronikář obce: Karel Vajs st.

POZVÁNKA
Hospůdka „Na Hřišti“ zve všechny žíznivé příznivce na příjemné posezení s více než šesti druhy piv
z pivovaru Matuška.
Sobota 19. 6. 2021 od 11:00
Vrchní Milan.

AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY BROUMY-HOŘOVICE a BROUMY-BEROUN
Broumy U Radnice odjezd Hořovice

Pracovní dny: 5:04, 6:04, 7:04, 9:04, 11:04, 13:04, 15:04, 16:04, 18:04.
Sobota a neděle: 7:09, 11:09, 15:09.

Broumy U Radnice odjezd Beroun přes Svatou

Pracovní dny: 4:40, 5:40, 7:00, 7:48, 8:48, 12:54, 14:39, 15:47, 16:44.
Sobota a neděle: 11:23, 17:24.

Broumy U Radnice odjezd Beroun přes Nový Jáchymov
Pracovní dny: 6:53, 7:44, 8:32, 10:14, 13:14, 14:14, 15:14, 16:14
Sobota a neděle: 6:20, 10:20, 14:20, 18:09
Zrychlené autobusy PID Hořovice – Žebrák – Praha
Na základě požadavků cestujících, měst a obcí po integraci Hořovicka do PID v prosinci loňského roku jsou
od 17. května 2021 zavedeny zrychlené autobusové spoje z Hořovic přes Žebrák k metru B v Nových
Butovicích.
Takto zrychleny jsou 3 ranní spoje linky 384, které vyjíždějí z Hořovic ve 4:33, 5:27 a 6:28. Ve Zdicích se
„převléknou“ na expresní linku 394 a z Berouna pak jedou po dálnici D5 až do Nových Butovic. Odpoledne
pak jedou zpátky spoje linky 394 z Nových Butovic v 15:15 a 17:15, které ve Zdicích pokračují jako linka 384
do Hořovic.
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FOTBAL
Na valné hromadě konané v březnu byl zvolen nový výkonný výbor OFS Beroun ve složení:
Předseda OFS: Lípa Ondřej
Místopředseda OFS: Zítka Daniel
Člen VV: Ing. Frühling Jaromír
Člen VV: Košťálek Martin
Člen VV: Palek František
Člen VV: Sojka Miroslav
Člen VV: Tůma Josef

Předsedové jednotlivých komisí:
STK (Sportovně technická komise)
Předseda komise: KADEŘÁBEK Lukáš
KM (Komise mládeže)
Předseda komise: ZÍTKA Daniel
DK (Disciplinární komise)
Předseda komise: ŠMERHOVSKÝ Roman
KR (Komise rozhodčích)
Předseda komise: ŠNAJDR Jan
RK (Revizní komise)
Předseda komise: KLIMENTOVÁ Monika
Rozhodnutím výkonného výboru FAČR byl ukončen soutěžní ročník 2020/2021. Vzhledem k tomu, že nebyla
odehrána více jak polovina zápasů soutěže, nikdo nepostupuje ani nesestupuje.
Plánovaná přípravná utkání
30.05.2021
13.06.2021
19.06.2021

16:00 Broumy
16:00 Broumy
16:00 Broumy

-

Středokluky
Chodouň
Tmaň

hřiště Broumy
hřiště Broumy
hřiště Broumy

INZERCE


Kontrola komínů pro jaro 2021

Firma Kominictví Wimík – Praskolesy 43 si Vám dovoluje nabídnout kominické služby, které jsou při
přihlášení na obecním úřadu v Broumech v daný termín cenově zvýhodněné.
Kontrola spalinové cesty vč. protokolu ……………………… 500 Kč
Čištění komínového průduchu ………………………………….. 180 Kč
Lze zajistit také vložkování komínů, odborné poradenství, odstranění nalezených závad, zednické práce a
jiné. PRÁCE PROBĚHNOU 4. A 5. ČERVNA 2021.


Kamenictví Karlova Ves tel. 792 777 354

Svoz plastů se koná v sobotu 5. června 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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