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PIVOVARSKÁ ZABÍJAČKA
Srdečně vás všechny zveme na pivovarskou zabijačku s jídelními
delikatesami, osmi druhy piv z našeho pivovaru, posezení
s přáteli, muzikou broumské „Vinohradské trojky“ a večerním
koncertem s kapelou Vepřové komety od 19:00 .

SOBOTA 26.2.
Vše započne ve 13:00 v kulturním domě, kde bude samá dobrá
společnost .
Těšíme se na všechny, kteří přijdou s dobrou náladou.
Vstupné 150kč
Předpokládaný konec zábavy je ve 22:00

**********

KARNEVAL S MYŠÁKEM EDOU

Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na dětský karneval, který
se koná v neděli 13. 3. 2022 v kulturním domě od 14:30.

Moc se těšíme na dětské masky a také na kostýmy rodičů.
Restaurace bude otevřena 
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začátek ve 20 hodin

Hraje KARAVEL
Vstupné 120,- Kč

**********

ČINNOST SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V ROCE 2021
Práce sboru je již tradičně zaměřena na významné události v lidském životě.
Vítání nových občánků – vždy se v minulosti uskutečňovalo většinou dvakrát do roka, na jaře a na podzim.
Bohužel v roce 2020 se vzhledem ke koronavirovému omezení neuskutečnilo vůbec. Proto bylo v roce 2021
provedeno alespoň zapsání nových občánků do „Pamětní knihy“ obce. Toto zapsání se uskutečnilo 6. června
2021 v zasedací síni obecního úřadu. Zapsáni byli: Marie Doušová, Martina Závorová, Filip Novák, Maxmilián
Jungmann, Filip Kraus, Markéta Bohatová, Teodor Rosenbaum, Vilém Prošek. Na podzim 6. října jsme
uskutečnili vítání občánků podle přání rodičů společné i individuální. Přivítáni a zapsáni byli: Valentýna
Koudelková, Adéla Ivana Staňková, Viktorie Vlachová, Michael Kander, Filip Ubry, Tomáš Josef Spurný,
Richard Stibal, Adam Kúdela, Adéla Křížová, Radek Novák, Matěj Bada. Rodiče malých občánků obdrželi
finanční příspěvek obce, upomínkový list a malý dárek pro své děťátko. Přejeme všem dětem i jejich rodičům
spokojený život v naší obci a hodně zdraví.
Blahopřání k životním jubileím
V roce 2021 si připomnělo významné životní výročí 71 našich občanů. 60 let – 4 ženy, 4 muži, 70 let – 3 ženy,
7 mužů, 75 let – 3 ženy, 5 mužů, 80 let – 2 ženy, 1 muž, 81 let – 5 žen, 4 muži, 82 let – 2 ženy, 2 muži, 83 let –
8 žen, 23 muži, 84 let – 2 ženy, 85 let – 2 ženy, 1 muž, 86 let – 1 žena, 87 let – 3 ženy, 1 muž, 88 let – 1 žena,
89 let – 1 žena, 1 muž, 91 let – 2 ženy, 92 let – 1 žena, 93 let – 2 ženy, 94 let – 1 žena.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví do dalších let.
Výroční zlaté a diamantové svatby
50 let společného života, zlatou svatbu, oslavil v minulém roce 1 pár
60 let společného života – toto vzácné výročí oslavil také jeden pár
Srdečně oběma párům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a pohody.
V roce 2021 opustilo naše řady 9 našich občanů.
Václav Kadeřábek 71 let, Božena Opatrná 100 let, Jaroslav Pelc 81 let, Josef Šíma 67 let, Jaromíra Sedzická 68
let, Stanislav Hůla 69 let, Světla Perglerová 83 let, Jaroslava Brandejsová 83 let, Václav Laubr 70 let.
V srdcích svých blízkých nadále zůstanou. Čest jejich památce.
Za SPOZ Zd. Volenová
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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY V BROUMECH, Z. S.
IČO: 18600182, se sídlem Ke Stadionu 251, 267 42 Broumy

Valnou hromadu (dále jen VH) svolává předseda TJ pan Lukáš Kadeřábek na den 2. 4. 2022 od 17:00 hodin
v prostorách salonku pohostinství Na Vinohradech, K Lukárně 125, 267 42 Broumy
Program Valné hromady
1. Zahájení
2. Kontrola usnášení schopnosti VH
3. Schválení programu, jednacího a volebního řádu VH
4. Volba orgánů VH
5. Zpráva o činnosti klubu
6. Zpráva o hospodaření klubu
7. Změna stanov
8. Volba předsedy a členů výkonného výboru a kontrolní komise
9. Diskuse
10. Zpráva Mandátové a volební komise
11. Návrh usnesení VH
12. Závěr
Členové jsou povinni se při prezentaci prokázat platným průkazem totožnosti. V případě zastupování člena
TJ, musí se zastupující osoba prokázat platnou plnou mocí opatřenou ověřeným podpisem zmocnitele a dále
platným průkazem totožnosti.
Pro případ, že by se na VH svolanou na den 2. 4. 2022 od 17:00 hodin v prostorách salonku pohostinství Na
Vinohradech, K Lukárně 125, 267 42 Broumy nedostavil dostatečný počet členů TJ, aby VH byla usnášení
schopná, svolává předseda TJ pan Lukáš Kadeřábek.
Náhradní valnou hromadu Tělovýchovné jednoty v Broumech,z.s.
se stejným programem, která se bude konat dne 2. 4. 2022 od 18:00 hodin v prostorách salonku pohostinství
Na Vinohradech, K Lukárně 125, 267 42 Broumy.
Náhradní Valná hromada je schopna usnášet se v jakémkoliv počtu přítomných členů.
**********

KRONIKA 20. STOLETÍ
ÚNOR 1922

Prvé sčítání lidu v nově vzniklé Československé republice
Poslední sčítání lidu konané na našem území před první světovou válkou se uskutečnilo v roce 1910. Nově
vzniklá Československá republika potřebovala znát co nejpodrobnější demografická data nově vytvořeného
státu. V roce 1919 byl založen Státní úřad statistický jako nový orgán pověřený celostátními statistickými
šetřeními. Mezi jedno z nejdůležitějších patřilo sčítání lidu. Podle tradice převzaté z monarchie se mělo konat
v roce 1920. To však nebylo z mnoha důvodů (především dostatečné přípravy, ale také pro neujasněné
hranice Československa) možné. Navíc nový zákon o sčítání lidu byl přijat teprve 8. dubna 1920.
Sčítání lidu se podle nového zákona č. 256/1920 Sb. uskutečnilo 15. února 1921. Zároveň byl proveden
soupis bytů, a to v 28 aglomeracích, které měly alespoň 20 tisíc obyvatel. Obsah sčítání se poněkud lišil od
předválečných, nadále však bylo zjišťováno a výsledky byly zpracovány za obyvatelstvo přítomné, nikoliv
bydlící.
Za politicky nejdůležitější se považovalo zjištění národnosti obyvatelstva, které mělo potvrdit oprávnění
vzniku samostatné Československé republiky. Na rozdíl od předválečného zjišťování národnosti na základě
„obcovací řeči“, v rakouské části bývalé monarchie byla přijata definice národnosti, podle níž „národností jest
rozuměti kmenovou příslušnost, jejímž vnějším znakem jest zpravidla mateřský jazyk“. Tím se měla
odstranit pro české a slovenské etnikum znevýhodňující definice národnosti určované podle „obcovací řeči“,
která nahrávala německému jazyku. Odkaz přiznání národnosti podle „kmenové příslušnosti“ navíc umožnil,
aby se ke své národnosti přihlásili i Židé nebo Cikáni, i když nemluvili hebrejsky nebo romsky. O otázku a
definici „národnosti“ byly svedeny nejen boje s reprezentanty československých menšin, ale i uvnitř českého
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a slovenského tábora. Ačkoli oficiálně existovala „československá národnost“, bylo možno zjistit počet
obyvatel české a slovenské národnosti odděleně. Za důležitou charakteristiku se považovalo rovněž zjištění
povolání obyvatelstva, i když nutno poznamenat, že se zjišťovala ekonomická aktivita podle hospodářských
odvětví a nikoli za klasické povolání (profese).
Výsledky prvního československého sčítání lidu byly publikovány v sedmi svazcích edice Československá
statistika. Kromě toho byl vydán první Statistický lexikon obcí v Republice Československé, zvlášť za Čechy,
Moravu, Slezsko a Slovensko, který se stal základem pro další lexikony, zpracovávané podle výsledků sčítání
lidu. Zpracování sčítání bylo provedeno na Powersových děrnoštítkových strojích. První československé
sčítání je považováno za úspěšné nejen po stránce organizace či úplnosti a správnosti zjištění, ale zejména z
hlediska zpracování a publikování jeho výsledků.
Kronikář obce Broumy: Karel Vajs st.
**********

Fotbal – rozpis muži:

FOTBAL

Přátelská utkání:
So
12.3 Broumy – Skomelno 16:00 UMT Hořovice
Ne
20.3 Broumy – Středokluky 14:00 UMT Hořovice
Mistrovská utkání:
Ne
27.3 Broumy – Újezd
So
02.4 Tmaň – Broumy
Ne
10.4 Broumy – Hýskov
So
16.4 Osek – Broumy
Ne
24.4 Broumy – Hudlice
So
30.4 Hostomice – Broumy
Ne
08.5 Broumy – Všeradice
Ne
15.5 Broumy – Podluhy
So
21.5 Zadní Třebaň – Broumy
Ne
29.5 Broumy – Loděnice B
Ne
05.6 Lochovice – Broumy
Ne
12.6 Broumy – Mořina
So
18.6 Praskolesy – Broumy

15:00
13:30
16:30
17:00
17:00
14:00
17:00
17:00
14:00
17:00
17:00
17:00
14:00
**********

PROVOZ KNIHOVNY

Připomínáme, že od února je provoz místní knihovny omezen pouze na první pondělí v měsíci od
15.00 do 17.00 hod.
NÁRODNÍ PARK KŘIVOKLÁTSKO – PETIČNÍ ARCHY
Na obecním úřadu jsou k dispozici petiční archy k vyslovení nesouhlasu se zřízením Národního parku
Křivoklátsko včetně kompletního textu petice. Svůj podpis můžete přijít připojit kdykoliv v pracovní době
úřadu.
POPLATKY ZA ODPADY A ZA PSY
Do 15. 1. 2022 měli všichni poplatníci dle zákona splnit ohlašovací povinnost - ohlášení plátce poplatku
k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Žádáme proto všechny majitele
nemovitostí v Broumech, kteří tuto povinnost nesplnili, aby tak učinili co nejdříve.
Nejpozději do 30. března 2022 je možné v řádném termínu zaplatit poplatek za psa.

Svoz plastů se koná v sobotu 5. března 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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