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DEN DĚTÍ
Obecní úřad ve spolupráci s SDH Broumy srdečně zve všechny děti a rodiče na
dětské odpoledne se soutěžemi, které se uskuteční v neděli 5. 6. 2022 od 15.00
na hřišti TJ. Po splnění všech úkolů Vás čeká sladké překvapení.

ZÁJEZD
Zveme vás v sobotu 17. září od 14.00 hod. na zájezd na muzikálové
představení

TŘI MUŠKETÝŘI
do divadla Broadway. Odjezd autobusu je ve 12. 00 od obecního
úřadu.
Cena včetně dopravy je 400,-- Kč. Lístky jsou k zakoupení již nyní na
obecním úřadu.

**********
PO TŘECH LETECH SUCHÉ MÁJE
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HOSPŮDKA NA HŘIŠTI VÁS ZVE
na

POSEZENÍ S MATUŠKOU


Broumy hřiště




Na čepu 7 druhů piv z místního pivovaru Matuška
Klobásy z udírny a mnoho dalšího

 25. 6. 2022 od 10:00 do 22:00

**********
HASIČI INFORMUJÍ
V sobotu 14.5.2022 se uskutečnilo v Broumech okrskové kolo v požárním sportu pro okrsek č.8, kde se
soutěžilo v požárním útoku na 2 pokusy. Nejlepší výsledný čas mělo naše družstvo mužů 19,18s a naše
družstvo žen 23,33s. Tyto časy nám přinesly postup do okresní soutěže v požárním sportu, která se bude
konat 4. června 2022 ve Hředlích od 9:00 hod. Budeme rádi, pokud nás přijedete podpořit.
Brdská liga - v sobotu 28. května byl zahájen letošní seriál Brdské ligy v požárním útoku, v Radíči.
Broumské týmy se v obměněných sestavách umístily v 1 desítce, ženy na 7. místě a muži na 9. místě. V neděli
ženy obsadily postupem přes play off 4. místo a muži 14. místo.
V pátek jsme ve velkém sále Kulturního domu rozebrali lustry, umyli a připravili ke zpětné montáži.

Ing. Marcela Závorová

**********
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – 15. ROČNÍK MEMORIÁLU ANTONÍNA SUCHÉHO.
První ročník memoriálu se uskutečnil 1. května 2006 a pak
následovaly další ročníky až do roku 2019. Díky pandemii covidu se
dva ročníky nekonaly, až letos po tříleté přestávce. Závody probíhají
tak, že kolem rybníku jsou jednotlivá stanoviště označena kruhovými
terčíky s čísly. Každý účastník si vylosuje místo, ze kterého potom po
dobu závodů loví. Každou ulovenou rybu šetrně vyloví na břeh, kde jí
změří a délku v cm zapíše. Každý centimetr znamená 1 bod do
celkového hodnocení. Po ukončení závodu odevzdají lovící přehled
svých úlovků a pořadatelé provedou součty délek ulovených ryb.
Z toho plyne, že vítěz není ten, kdo uloví nejvíc ryb, ale ten, kdo má
největší součet délek všech ulovených ryb, tedy největší počet bodů.
Letošní, 15. ročník, se uskutečnil v neděli 1. května na rybníku
Hlinky. Do závodu se registrovalo 23 dospělých a 11 dětí. Na 1. místě
v kategorii dospělých se umístil Ondřej Mencl s celkovým počtem
640 bodů. Kdyby ulovené ryby poskládal do řady za sebou,
dosahovaly by bez mála 6,5m délky. Druhé místo obsadil Standa
Kopáček se 482 body a třetí místo Libor Kuška se 450 body.
V kategorii dětí zvítězil Filip Rosenbaum se 142 body, druhé místo
obsadil Sebastián Kalabza se 130 body a třetí místo Štěpán
Kolomazník se 126 body. Všichni obdrželi diplom a věcné ceny. Vítěz
v kategorii dospělých obdržel mimo věcných cen putovní pohár ze
skláren v Nižboru s vybroušeným portrétem A. Suchého. Pořadatele,
Místní skupinu Českého rybářského svazu, potěšil i velký zájem
našich občanů, kteří se dostavili jednak podpořit soutěžící a také si
poslechnout od 10 hodin skvělou dixielandovou kapelu Brass Band
Rakovník.
František Kodet, jednatel MS ČRS
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KRONIKA 20. STOLETÍ.
(Čerpáno z Lexikonu 20. století 1900 -1999)

NOVÝ MODEL CITROËNU.
15. květen. Francouzská automobilová továrna Citroën uvedla na trh jeden ze svých nejúspěšnějších
modelů 5 KM CV, což byl malý dvoumístný automobil vážící pouze 543 kg a poháněný motorem o obsahu 856
cm3 s tří rychlostní převodovkou.
Cena (tři tisíce franků), malá spotřeba a snadná údržba učinily z tohoto auta, dodávaného převážně v jasně
žluté barvě (též proto „citronek“), jeden z nejúspěšnějším modelů poválečného období.
Vedle základního modelu byla postupně uváděna do výroby i verze kabriolet.
MISTŘI SKOTSKA PORAŽENI
21. květen. Sportovní Praha žila jednou z největších událostí roku – do Prahy zavítalo tehdy možná
nejslavnější fotbalové mužstvo světa, skotský Celtic Glasgow. Famózní Skotové nastoupili před 26 tisíci
diváky proti Spartě, a ač předvedli vynikající hru, odešli poraženi
1 : 2, což byla prvotřídní evropská senzace. Utkání diváky uchvátilo; zprvu měli velkou převahu Skotové, pak
však ze sebe pražští hráči setřásli nervozitu a ujali se vedení. Ještě do poločasu Skotové vyrovnali, jenže hned
v první minutě 2. poločasu Janda – Očko vsítil rozhodující branku a pak již hráči Sparty za jásotu publika
výsledek udrželi.
Kronikář obce Broumy: Karel Vajs st.

**********
CASTING - BARRANDOV, S.R.O
Od poloviny června do poloviny srpna 2022 a v první polovině září se
bude nedaleko od Berouna natáčet nový seriál TV PRIMA.
Natáčení povede úžasný režisér Karel Janák (točil např. Snowborďáci, Rafťáci, Jak si nevzít princeznu, O
vánoční hvězdě,...).
Konkrétní místa, kde se natáčení bude konat jsou:

HUDLICE, OTROČINĚVES, BROUMY, NOVÝ JÁCHYMOV, TOČNÍK A ROZTOKY.
Nabízíme Vám možnost účastnit se natáčení a k tomu ještě dostat odměnu 1 000,- Kč / den. (jedním
natáčecím dnem je myšleno až 12 hodin)
Pokud se přihlásíte, a budete vybráni, uvidíte, jak takové natáčení probíhá a stanete se i jeho součástí.
Celkem budeme obsazovat přes 500 lidí všech věků (od velmi malých dětí přes lidi středního věku až po
dědečky a babičky. Starších a starých lidí bude potřeba hodně).
Kvůli Vašemu pohodlí se bude registrace provádět výhradně elektronicky.
Nemusíte tedy nikam jezdit, jak tomu bylo v minulosti. Stačí se zaregistrovat na této adrese:
https://casting-barrandov.cz/PRIMA2022.html
Těšíme se na Vás
tým Casting - Barrandov

**********
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.
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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

**********
SPORT
Fotbal muži:
NE 5.6.2022 17:00 Lochovice : Broumy
NE 12.6.2022 17:00 Broumy : Mořina
SO 18.6.2022 14:00 Praskolesy : Broumy
Lukáš Kadeřábek

**********
Zpráva o stolním tenisu v Broumech – sezona 2020 – 2022
Stolní tenis se začal hrát v Broumech v r. 1986 a za toto období se do dneška vystřídalo mnoho hráčů.
Prvními hráči byli: Hák Zděnek, Pergler Zbyněk, Kočí Jan, Kraus Jaroslav, Rosenbaum Pavel, Rosenbaum
Václav a Konopásek Miroslav.
A pak už se střídali a odcházely další hráči. Od začátku až do dneška je vedena kronika a tam jsou všichni a
veškeré výsledky uvedeny. (možno k nahlédnutí nebo půjčení u V. Vaise)
V letošní sezoně byly v Broumech dvě družstva v okresní soutěži.“ Áčko“ v první třídě a „Béčko“ ve třetí třídě.
Družstvo A hrálo ve složení: Kuksa Zděnek 94, 92%, Rosa Martin 94, 74%, Ulbrich Petr 70,37%, Konopáse
Miroslav 66,13%, a v této základní sestavě se jim bez problémů povedlo postoupit do krajské soutěže. Od
druhé půle se k týmu připojil Kuksa Max a z béčka pomáhali Rosa Mikuláš s Ondrou Kuníkem.
Družstvo B hrálo ve složení: Rosa Mikuláš 87,76%, Vais Vladimír 80,43%, Kuník Ondřej 67, 21%, Rosa
Vojtěch 44,68%. Požádal jsem Hořovice o hostování tří dětí, protože tam mají dost velkou dětskou základnu
a jenom 1. Třídu, a ony potřebují hrát. Byly šťastné, že mohou hrát mistrovské soutěže. Nechával jsem je hrát
místo sebe nebo na doplnění sestavy. I tak družstvo B skončilo na hezkém pátém místě z 11.
Toto je stručný přehled činnosti oddílu stolního tenisu v Broumech a stále platí, že zájemci hlavně z řad dětí
jsou vítáni. Vždyť ze všech hráčů jsou broumští „pouze 4“.
Vais Vladimír

Svoz plastů se koná v sobotu 4. června 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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