číslo 3/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.broumy.cz
2022
vydáno 29. 3. 2022

ročník XLIV

----------------------------------------------

STAROČESKÉ MAJE

**********

POZVÁNKA

Ochotnický soubor Máj zve všechny své příznivce na

„DIVADELNÍ VZPOMÍNÁNÍ FORMOU PROMÍTÁNÍ“
Akce se uskuteční v sále KINA BROUMY 23. 4. – 24. 4. 2022.
Program je naplánovaný následovně:
So 23. 4. – 14,00 hodin – Postel pro anděla
So 23. 4. – 16,00 hodin – Dívčí válka
Ne 24. 4. – 14,00 hodin – Amant
Ne 24. 4. – 16,00 hodin – Strašidlo Cantervillské
Ve vestibulu kulturního domu bude dále přichystána výstava fotek z různých představení a možnost
nahlédnutí do kroniky. Pro připomenutí her připravených k promítání připomínáme naše webové stránky:
divadlobroumy.webnode.cz
Všechny Vás srdečně zveme pobýt a pobavit se.
Za DS Máj M. Žižka
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ředitelství Základní školy a mateřské školy Broumy oznamuje, že zápis dětí
do 1. ročníku základní školy se uskuteční ve středu 13. dubna 2022 od 13
do 17 hodin v 1. třídě základní školy.
Zápis se koná na základě § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský
zákon). Zapisují se děti, které dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok věku a
děti, kterým byl povolen v roce 2021 odklad začátku povinné školní
docházky.
Žádáme rodiče nebo zákonné zástupce dětí, aby přinesli k zápisu svůj průkaz totožnosti, rodný list dítěte a
průkaz zdravotní pojišťovny, u které je dítě registrováno. V případě závažných důvodů je možné výjimečně
dohodnout s ředitelstvím školy jiný termín zapsání dítěte, nejpozději však do 30. dubna 2022.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelství Základní školy a mateřské školy Broumy, okres
Beroun oznamuje rodičům, že zápis dětí do mateřské školy
pro nový školní rok 2022 - 2023 se uskuteční ve čtvrtek 12.
května 2022 od 16.30 do 18 hodin v mateřské škole. Zápis se
uskuteční na základě ustanovení § 34, odst. 2, Zákona 561/2004
Sb. (Školský zákon).
V odůvodněných případech mohou rodiče, po dohodě s
vedoucí učitelkou MŠ p. Fuxovou, požádat o zapsání dítěte v
jiném termínu, nejpozději však do 16. května 2022.
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání v MŠ Broumy si zákonní zástupci mohou vyzvednout v MŠ nebo je
volně ke stažení na www.skolabroumy.cz. Vyplněnou přihlášku s vyjádřením lékaře o zdravotním stavu
dítěte předloží u zápisu. Dále žádáme rodiče, aby s sebou k zápisu přinesli průkaz totožnosti, rodný list dítěte
a průkazku zdravotní pojišťovny, u které je dítě evidováno.
Podrobnější informace u vedoucí učitelky MŠ Bohdany Fuxové, tel.: 722409726.

Kriteria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání najdete na stránkách školy a obce.
Mgr. Libor Kuška – ředitel školy

DĚTSKÝ KARNEVAL
Po delší odmlce jsme mohli 13. 3. uspořádat dětský karneval, který byl podpořen hojnou účastí dětí i
dospělých. Za pomoc s organizací a podporu všem zúčastněným velmi děkujeme a těšíme se na další ročník
karnevalu.
starosta
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PODĚKOVÁNÍ ZA HUMANITÁRNÍ POMOC UKRAJINĚ
Vážení občané Broum, Karlovy Vsi a Skryj. Za organizátory humanitární sbírky na pomoc válkou zasažené
Ukrajině bych Vám rád z celého srdce poděkoval za Vaši dobrosrdečnost, solidárnost a empatii. Veškerý
materiál, který jste do sbírky věnovali, nakonec vydal na tři plně naložené dodávky.
Původní plán počítal s předáním nahromaděného materiálu národnímu dopravci České Dráhy, který by ho
transportoval na Ukrajinu. To jsme však ještě netušili, že je v naší obci jeden velice odvážný a rozhodný
občan, pan Martin Pertl, který se svým ukrajinským kamarádem, který na jejich záchranných cestách působí
jako tlumočník a spojka, podniká evakuační výpravy do Lvova. Na zpáteční cestě svojí dodávkou ze
lvovského evakuačního centra přiváží zdravotně handicapované lidi s jejich doprovodem. V ČR jim pak ještě
pomáhá sehnat adekvátní umístění. A aby jeho jízda na Ukrajinu nebyla tak zvaně naprázdno, dvakrát jme
mu dodávku plně naložili.
Třetí plnou dodávku jsme za pomoci SDH Broumy dopravním automobilem MAN odvezli do Berouna, kde v
České ulici vzniklo sběrné místo humanitární pomoci.
Velmi souhrnný a zhuštěný seznam pro přehled Vaší dobrosrdečnosti je uveden níže.
A výčet obcí na začátku článku není překlep. Díky iniciativě našeho starosty Petra Jirky se sbírka rozšířila
právě i do Karlovy Vsi a Skryj a místní občané se zapojili společně s obcí Broumy.
Pleny, hygienické vložky, vlhčené ubrousky
629 balení
Dětská výživa, kapsičky, Sunar
426 balení
Proteinové a čokoládové tyčinky
1071 ks
Konzervy, paštiky, polévky
417 ks
Rýže, luštěniny, ostatní potraviny
321 ks
Balená voda
75 balení
Toaletní papír, utěrky, kapesníky
1182 ks
Léky, obvazy, ostatní
350 ks
Celková cena sbírky hrubým odhadem činí 176 000 Kč.
Jako symbol vděku byla lvovským humanitárním centrem našim dárcům věnována ukrajinská vlajka, která je
uložena na OÚ.
Všem zúčastněným ještě jednou velký dík.
FOTO POŘÍZENÉ VE LVOVĚ

Jan Douša

HASIČI INFORMUJÍ
Po třech letech nám umožnila pandemie Covid-19 uskutečnit v sobotu 19. 3. 2022 hasičský bál v Kulturním
domě Broumy. Celý večer tvořila příjemnou hudební atmosféru kapela KARAVEL a pro hosty byla
připravena bohatá tombola. Sbor dobrovolných hasičů Broumy děkuje paní Blance Orthové, Janě Richterové
a panu Janovi Zelenkovi za dodání hlavních cen, všem kuchařkám, které se podílely na pečení vynikajících
dortů, kapele KARAVEL. Dále děkujeme obci Broumy, panu Matuškovi za kolekci řemeslného piva, panu
hostinskému Radkovi Novotnému a jeho týmu, děkujeme p. Jaroslavě Jiráskové za péči o oděvy, p.Marii
Závorové a p. Jaroslavě Schovánkové jako pokladním. V neposlední řadě děkujeme všem 141 účastníkům
plesu, dárcům za příspěvky do tomboly a všem ostatním, kdo se podíleli na přípravě a zajišťování plesu.
Ing. Marcela Závorová
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TFA BROUMY 2022
Po loňské premiérové a dá se říci i úspěšné sezóně Pražské a Středočeské ligy v TFA už ta nová klepe na
dveře. Přes rozpačitý rozjezd se posledních kol účastnilo přes 70 závodníků a my věříme, že ve stejném
duchu se ponese i ta druhá. Náš sbor se opět chopil pořádání jednoho z kol ligy. První kolo se koná na
rozhledně u Sedlčan, následuje naše kolo a potom Vlašim, Plchov okres Slaný, Praha, Březnice okres Příbram,
Říčany, Veselá u Mnichova Hradiště, Starý Kolín, a finále v Praze Satalicích. Dá se říci, že liga zavítá do téměř
každého okresu středočeského kraje. V Broumech přivítáme závodníky 24. dubna 2022. Těšit se opět
můžete na dvě paralelní dráhy, v kterých budou o nejlepší výsledky soutěžit opět dorostenci, dorostenky,
muži a ženy v několika věkových kategoriích. Na co se v Broumech můžete těšit? Všichni závodníci opět
budou zápolit s hadicemi, hammer boxem, figurínou, 3m vysokou bariérou a ještě několika dalšími
náročnými disciplínami. Doufáme, že se Vám loňský závod líbil a přijdete závodníky podpořit k co nejlepším
výsledkům i letos. Budeme se na Vás těšit 24.4.2022 na broumské návsi.
Martin Štochl

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY V BROUMECH, Z. S.
která se uskuteční dne 2.4. 2022 od 17:00 hodin v prostorách salonku pohostinství Na Vinohradech, K Lukárně
125, 267 42 Broumy
Lukáš Kadeřábek

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

BŘEZEN 1922
Ratifikace smlouvy z Lán.
15. březen. Výměnou ratifikačních listin v Praze nabyla platnost čs.-rakouská smlouva ze 16. prosince
1921. Oba státy se v ní zavázaly dodržovat ustanovení mírových smluv podepsaných v Trianonu a v SaintGermain, především těch jejích částí, které se týkaly neměnnosti hranic. Dále se dohodly na vzájemné
neutralitě a na předložení případných vzájemných sporů smírčímu soudu.
Československo chápalo smlouvu jako pojistku proti možnému spojení Rakouska s Německem, tím spíš, že
podobné tendence v rakouské vnitřní politice byly poměrně silné. Proto se vláda ČSR snažila pomoci
Rakousku i ekonomicky a kromě jiného mu poskytla půjčku 50 milionů Kč. V Rakousku naopak smlouva
vyvolala vnitropolitické napětí a její odmítání tzv. velkoněmci (přívrženci připojení Rakouska k Německu)
vedlo v lednu k pádu vlády Johannese Schobera. Kancléř Ignaz Seipel, jenž nastoupil do úřadu v květnu, se
pokusil o sblížení s Itálií. Proti tomu však v srpnu během jeho návštěvy v Praze vznesla čs. vláda protest.
Vztahy mezi ČSR a Rakouskem zůstávaly i přes uzavření smlouvy z 16. 12. 1921 napjaté.
Kronikář obce Broumy: Karel Vajs st.

OZNÁMENÍ O OZNAČOVÁNÍ HROBOVÝCH MÍST NOVÝMI ČÍSLY.
Obecní úřad v Broumech oznamuje nájemcům hrobových míst, že v souladu se zákonem o pohřebnictví
č.256/2001 Sb. a řádem hřbitova bude od začátku měsíce dubna 2022 probíhat označování hrobových míst
novými čísly. Všechna hrobová místa budou označena štítkem z tvrzeného plastu s číslem hrobu, které
odpovídá číslu v nájemní smlouvě. Štítky se budou upevňovat lepením na rám pomníku (nikoliv základ)
v jeho pravé zadní části, čímž odpadá riziko případného odcizení nebo poškození, např. při sekání trávy. Při
zrušení nebo opravě pomníku vyžadující sejmutí štítku žádáme nájemce o jeho odevzdání na Obecní úřad.
Z pověření OÚ: Vajs

.
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INFORMACE
Pro značné vytížení zásilkového boxu U Radnice, nechala obec umístit další ve větším provedení na
kraji ulice Za Garážemi, který bude v provozu od 4.4.2022.
starosta

UPOZORNĚNÍ
Žádám občany obce, kteří využívají společnou tlakovou kanalizaci, aby do záchodů nevhazovali předměty,
které tam nepatří, např. papírové ubrousky, kapesníky, pleny atd. Zvyšují tím poruchovost tlakových
čerpadel, které je potom nutno za nemalé peníze opravovat. V konečné fázi opravy způsobené tímto
zacházením zaplatíme všichni.

Děkuji starosta

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obecní úřad Broumy ve spolupráci s firmou Rumpold – Rokycany s.r.o. připravil pro občany
dne 23. 4. 2022 mobilní svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu.
Stanoviště:
Čas:

na návsi u Obecního úřadu
od 8,30 do 9,00 hod

Odebírány budou. Akumulátory, pneumatiky bez disků, barvy, zářivky, znečištěné obaly, chemikálie, léky,
pesticidy, sorbenty, olejové filtry, oleje atd.
Za odběr pneumatik osobních automobilů zaplatí občané na místě 50 kč za kus, u nákladních apod. 150 kč za
kus a za vzdušnice 20 kč za kus zástupci obce.

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
Datum: 23.4.2022 v 13:15 - 13:40
Ceník:
vzteklina.....130 Kč
kombinovaná vakcína (inf. nemoci+vzteklina)......300 Kč
pouze infekční nemoci.........280 Kč
mikročip........350 Kč
očkovací průkaz 25 Kč

FOTBAL
Fotbal – rozpis muži:
Mistrovská utkání:
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

13:30
16:30
17:00
17:00
14:00
17:00
17:00
14:00
17:00
17:00
17:00
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So

18.6

Praskolesy – Broumy

14:00

Mladší žáci – hřiště Svatá – základní část , poté bude pokračovat nástavba
Pátek 8. 4. 2022
Pátek 15. 4. 2022
Pátek 22. 4. 2022
Pátek 29. 4. 2022
Pátek 6. 5. 2022

Hořovice B - Svatá / Broumy
16:00
Svatá / Broumy – Zdice
17:30
Felbabka - Svatá / Broumy
17:30
Svatá / Broumy – Komárov
17:30
Drozdov / Cer. - Svatá / Broumy 17:30

Starší přípravka – hřiště Svatá – forma turnajů:
Skupina „UA“ – 5 účastníků – začátky turnajů v 10 hodin:
Broumy / Svatá (15.5. ), ČL-U Beroun B (24.4.), Chlumec (29.5.), Tetín (22.5.), Tlustice (1.5.)
Mladší přípravka – hřiště Broumy – forma turnajů:
Skupina „UB“ – 5 účastníků – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 11 hodin:
Broumy (16.4.), Felbabka (9.4. – 10:00), Lochovice (14.5. – 10:00), Tlustice (30.4.), Všeradice (7.5.)
Mini přípravka – hřiště Broumy – forma turnajů:
Skupina „J-D“ – 6 účastníků – pokud není uvedeno jinak, jsou začátky turnajů v 9 hodin:
Broumy (16.4.), Chrustenice (4.6. – 10:00), Tlustice (30.4.), Všeradice A (7.5.), Všeradice B (21.5.), Zaječov
(28.5.)


Inzerce

PRODÁM motocykl YAMAHA XVS 1100A DragStar Classic
První registrace: 9. 4. 2003 (první a zatím poslední majitel), STK do 23. 5. 2024, objem válců: 1063 cm3, stav
tachometru: 15753 km (průběžně doložitelné z STK). Doplňky: plexisklo, přední světlomety, opěrka
spolujezdce s nosičem, kožené brašny… Zakoupeno v ČR. Pravidelné prohlídky ve značkovém servisu
YAMAHA. Garážováno, v dobrém stavu, nebourané.
Cena dohodou
PRODÁM elektrokolo APACHE Tuwan MX-I 1
Zakoupeno 5/2020, pravidelná údržba, v dobrém stavu. Se stávající baterií jsou dojezdy do 65 km (v terénu
s převýšením 1000 metrů na lesních cestách, v rovinatém terénu je to zhruba 100 km).
Rám 21“, středový motor Bafang Max Drive 400 (250W, 80 Nm), baterie Panasonic 630Wh (17,5Ah)
integrovaná do rámu kola, přehazovačka Shimano Deore M6000, 10 rychlostí, odpružená vidlice SR Suntour
XCR 32 AIR RLR DS ovládaná z řídítek, 29" kola, nosnost do 120 kg. Najeto: 4300 km, doplňky: stojan a rohy
na řídítka.
Cena dohodou
Jiří Čermoch, Luční 285, tel. 603 525 768

Svoz plastů se koná v sobotu 2. dubna 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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