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BRDSKÁ LIGA A VEČERNÍ KONCERT

ZÁSAH JSDHO BROUMY
Událost se začala odvíjet ve čtvrtek 23.6., díky pozornosti pana Pavla Malce z Kublova, paní Radka Císařová
oznámila na tísňovou linku 150 (krajské operační středisko integrovaného záchranného systému) výskyt
kouře v lesním porostu zhruba severozápadně od Broum.
Další kroky řídilo KOPIS Kladno - v 15:32 nám byl ohlášen poplach na požár v lese za chatovou oblastí Luh.
Od garáží byl již vidět kouř z lesa. Díky dobré znalosti místní krajiny jsme odhadli, že by to mohlo být
hlouběji v lese nedaleko hájovny Jelenec. Na místo jsme vyjeli s CAS 30 Tatra 815 a DA MAN v sedmi členech.
Na místě jsme zjistili požár louky 70 x 70 m částečně zasahující do lesa 100 m od předpokládané hájovny.
Naše jednotka dorazila na místo jako první a zahájili jsme hašení jedním vysokotlakým proudem a dvěma D
proudy. Nejdříve jsme se zaměřili na obvod požářiště, kde tráva a místy i les hořely plamenem, aby nešlo k
dalšímu rozšíření. Postupně dorazily další jednotky, které se zapojily do hašení nebo doplňování vody.
Posledním hořícím místem zůstal starý, částečně vyhnilý dub. Vzhledem k dutinám ve stromě a hořícím
větvím bylo velitelem rozhodnuto a jeho poražení. S tím pomohl přivolaný traktor s navijákem. Poté jsme
strom částečně rozřezali a dohasili. Na základnu jsme se vrátili krátce po 19. hodině, kdy následovala
výměna hadic a mytí použitého vybavení. Dále zasahovaly jednotky Beroun, Kublov, Nový Jáchymov a
Roztoky.
Děkujeme za pohotovou reakci všem zúčastněným.
Karel Císař st. velitel JSDHO Broumy
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HASIČI INFORMUJÍ - KRAJSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU 2022
O víkendu 18. a 19. června se družstvo mužů zúčastnilo již po čtvrté krajské soutěže v požárním sportu, na
které postoupilo z okresní soutěže uspořádané dne 4. června ve Hředlích. Soutěž se konala v krásném areálu
Sletiště na Kladně. Družstvo reprezentovalo okres Beroun v rámci Středočeského kraje ve složení Karel Císař
st., Karel Císař ml., Patrik Schovánek, Luděk Schovánek ml., Jiří Rosenbaum, Martin Štochl, Vojtěch Balvín.
Dále nám vypomohl Lukáš Burda (SDH Chaloupky) a Matěj Špaček (SDH Malé Přílepy), touto cestou jim ještě
jednou děkujeme. Radost nám udělala i „fanouškovská základna“, nejen z řad našich hasiček a vedení.
V sobotu jsme se od hasičárny vydali na cestu v brzkých ranních hodinách. Krajská soutěž byla zahájena v 9
hodin dvěma disciplínami – běh na 100 metrů s překážkami a štafeta 4x 100 metrů. Nejrychlejšího času z
našeho družstva v disciplíně běh na 100 metrů s překážkami dosáhl Matěj Špaček. Celkově jsme se v dané
disciplíně umístili na 9. místě. Ve štafetě 4x 100 m jsme obsadili 8. místo.
Soutěž probíhala až do pozdního odpoledne. Po skončení jsme se ubytovali v místním penzionu a načerpávali
síly na nedělní disciplínu, kterou byly dva pokusy v požárním útoku na 3B (3 hadice typu B). Po slavnostním
zahájení jsme si připravili materiál k provedení útoku. Pokus se s menšími nedostatky vydařil, stopky se
zastavily na výsledném čase 35,51 s. Do druhého pokusu jsme šli s ještě větším odhodláním, a to překonat
čas prvního pokusu. Požární útok byl vylepšen o 0,02 s a výsledný čas 35,49s znamenal 8. místo v tabulce.
Krajská soutěž byla zakončena slavnostním vyhlášením výsledků, předáním diplomů a cen. V konkurenci
nejlepších týmu z celého Středočeského kraje jsme vybojovali 9. místo z 12 okresů.
Mgr. Marie Mašková SDH Broumy

**********
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme SDH a tělovýchovné jednotě za spolupráci při uspořádání dětského dne na fotbalovém hřišti
v Broumech.
starosta
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SUCHÉ MÁJE JSOU ZA NÁMI...
Díky úsilí mnoha lidí se podařilo překonat nejtěžší zkoušku, kterou je pro jakoukoliv akci přerušení
pravidelného cyklu.
Covid nás připravil o dva ročníky a někteří spoluobčané se už
toho letošního ročníku nedočkali. Život běží, a přestože se
nám v dennodenním frmolu často zdá, že na to a na tamto
nemáme čas, bude jednou právě "to a tamto" tím, co nám
bude chybět, až se náš čas nachýlí. Věřím, že si to všichni,
kteří se zapojili, dosyta užili, a tím nemyslím jen sobotu 11.
června, ale i
týdny nácviků
a příprav.
Akce by neproběhla bez iniciativy celé řady lidí a těm
všem patří obrovské poděkování. Poděkování patří také
těm, kteří jakýmkoliv způsobem Suché máje podpořili.
Někdo přispěl do rozpočtu akce finančně, někdo věcnými
dary, někdo svým časem a energií. Všechno se počítá a
všechno to nakonec poskládá mozaiku v podobě zážitku,
který si nikde jinde na světě nekoupíte.
Těšme se na příští rok a věřme, že nám to bude umožněno ;-)
Za organizační tým, Romana, Jindry, Tomáše a Blanky.
Standa

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

AGRÁRNÍ HNUTÍ V ČESKOSLOVENSKU
29. červen. Sloučením tří stran reprezentujících dosud v ČSR agrární hnutí se na sjezdu v Praze vytvořila
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu. Stala se stranou celostátní; česká agrární strana
se totiž spojila i se slovenskými agrárními uskupeními – Slovenskou domovinou, stranou malorolnického
lidu a Slovenskou národní a rolnickou stranou, jež se s českými agrárníky sjednotila ve společném
poslaneckém klubu už po parlamentních volbách v roce 1920. Agrárníci se brzy stali nejsilnější stranou první
republiky a od roku 1922 obsazovali úřad předsedy vlády. Prvním zástupcem agrární strany na tomto postu
se stal její předseda, český statkář Antonín Švehla. Agrární strana obhajovala hospodářské zájmy středních
vrstev a družstev. Velmi důležité bylo, že de facto řídila provádění pozemkové reformy a ovládala státní
pozemkový úřad, jenž měl v držení půdu, zabranou v rámci reformy. Strana velmi často prosazovala zájmy
zemědělců na úkor ostatních vrstev obyvatelstva, čímž občas negativně ovlivňovala hospodářství státu.
(ochranářská cla na dovoz zemědělských produktů). V otázce státoprávního uspořádání byla založena na
myšlence čechoslovakismu a navenek vystupovala jednotně. Slovenské vedení v Bratislavě, reprezentované
především jedním z místopředsedů strany Milanem Hodžou, však často dělalo vlastní politiku. Při řešení
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slovenské otázky vystupovalo proti pražskému centralismu v administrativních, hospodářských a kulturních
otázkách. Podle Hodžových představ mělo mít Slovensko samosprávu založenou na župním systému. Tohoto
cíle chtěl dosáhnout seskupením všech slovenských politických sil. Jejich jádrem měli být přitom agrárníci,
jejichž zázemí tvořili na Slovensku střední rolníci a statkáři, ale i poměrně velké procento inteligence. Přes
tyto názorové rozdíly však Hodža vždy respektoval předsedu strany A. Švehlu.
Kronikář obce: Karel Vajs st.

ČESKÁ POŠTA
1) Balíkovna
Již nějakou dobu lze posílat či si nechat zaslat balík prostřednictvím Balíkovny, která je na pobočce České
pošty.
Jak to funguje:
V případě poslání balíku se na www.balikovna.cz zadají potřebné údaje o odesílateli, příjemci a místě
uložení, zaplatí se poštovné a následně se vygeneruje kód anebo (pokud je možnost tisku), tak se vytiskne
štítek, který se nalepí na krabici. S balíkem zajdete na pobočku České pošty a předložíte kód anebo štítek.
Jaký balík je možné zaslat?
Do velikosti balíku 50 x 50 x 50, do hmotnosti 15 kg a vždy se musí jednat o krabici (ne pytle apod.).
Kolik poslání balíku stojí?
Cena je jednotná 65 Kč.
Může se poslat balík i na dobírku?
Ano, je to možné a při zadávání údajů vyplníte číslo účtu, kam má být dobírka připsána.
V případě vyzvednutí balíku zaslaného prostřednictvím Balíkovny stačí kód pro vyzvednutí, který obdržíte
po jeho uložení na poště v sms či emailem. Balík může s kódem vyzvednout kdokoli.
2) Online pohlednice
V případě stažení aplikace PohledniceOnline můžete zasílat foto pohlednici po celé ČR. Nyní je možné na
poště zakoupit voucher na zaslání 3 online pohlednic a nemusíte následně řešit platbu.
Na poště si můžete zakoupit také klasické pohlednice, pohlednice s 3D efektem, dopisní papíry, obálky
různých velikostí včetně protinárazových či korespondenční lístky.
3) „Poštovka“ se mění
Od 1. 6. 2022 dochází k proměně Poštovní spořitelny na ČSOB Poštovní spořitelnu, a proto jsou pro budoucí i
stávající klienty připraveny exkluzivní akce:
Účet pro dospělé osoby s odměnou až 2 000 Kč.
Aktivace aplikace ČSOB Smart u stávajících klientů 500 Kč.
Účet pro děti od 8 let s kapesným až 600 Kč.
Stavební spoření bez vstupního poplatku s odměnou 1 000 Kč a případně s další odměnou za vyšší vklady.
Více informací Vám velmi ráda sdělí pí. Fojtíková na poště.
4) Služba navíc
Potřebujete něco z poštovních či bankovních záležitostí vyřídit v soukromí? Je možné se domluvit s paní
Fojtíkovou telefonicky nebo osobně na individuálním řešení. Tel.: 954 226 742.
Otevírací doba pošty:
Po, St: 13 – 18 h.
Út, Čt, Pá 8 – 12; 13 – 14 h.

Svoz plastů se koná v sobotu 2. července 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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