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OBEC BROUMY VE SPOLUPRÁCI SE ZŠ A MŠ BROUMY ZVE DĚTI NA
----------------------------------------------

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM.
Sraz v neděli 30. 10. 2022 v 18 hodin před radnicí v Broumech.
Zima už pomalu ťuká na okno a všichni broučci
musí ulehnout do svých postýlek a spát až do
jara...
Přines si svého broučka vyrobeného
doma, ve škole nebo ve školce a
nezapomeň lampion.
Posvítíme broučkům na cestu a na
zahradě ZŠ je uložíme k zimnímu spánku.

**********
VÍTÁNÍ SVATÉHO MARTINA
SOBOTA 12. 11. 2022 OD 14:00 HOD. NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI V BROUMECH.
Svatý Martin na bílém koni nám přijede oznámit, že zimní čas již brzy
nastane.
-

soutěže a sportovní hry
ochutnávka svatomartinských rohlíčků
děti mohou poslat na balonku svá přání Ježíškovi
možná přijede sám Sv. Martin na bílém koni

POSLENÍ LEČ
Myslivecký spolek Oupoř Broumy vás srdečně zve 12. 11. 2022
do kulturního domu v Broumech na tradiční taneční zábavu s bohatou
mysliveckou tombolou.
K tanci a poslechu zahraje Malá muzika Nauše Pepíka (hudba
všeho žánru) od 20:00. Vstupné 150kč.
Na vaší návštěvu se těší broumští myslivci.

**********
ADVENTNÍ ODPOLEDNE
SOBOTA 26. 11. 2022 OD 15 – 18:00 HOD PŘED OÚ BROUMY
-vystoupení dětí z MŠ Broumy
-vánoční písně pěveckého sboru Ještěrky Broumy
- kouzelnické vystoupení
- vyprávění o Ježíškovi
- rozsvěcení stromečku

**********
BROUMSKÝ ŠPACÍR 2022 - STATISTIKA ÚČASTI
Počet zaregistrovaných účastníků: 470
Osoby:
celkem: 434
dospělí: 302
děti do 15 let: 132
Zvířata: 36 psů
Jednotlivé trasy: 10 km: 264 účastníků
14 km: 156 účastníků
21 km: 50 účastníků
470 účastníků ušlo celkem: 5874 km
Nejmladší účastník: Tereza Doušová - narozena červenec 2022
Nejstarší účastník: Jiří Zýma – 87 roků.

DNE 27. 9. 2022 BYL ZAHÁJEN PROCES PROJEDNÁVÁNÍ ZÁMĚRU NA
VYHLÁŠENÍ NÁRODNÍHO PARKU KŘIVOKLÁTSKO
Od tohoto data běží 90ti denní lhůta pro podání námitek. Po uplynutí termínu již není možné
námitky podávat, respektive nebudou přijaty.
Dokumenty byly datovkou zaslány pouze obcím. Pokud jste majitelem
pozemku nebo nemovitosti, které se mohou v parku nacházet, neočekávejte žádný úřední dopis.
Nic Vám nepřijde. Podklady si musíte sami aktivně stáhnout, neboť jsou uveřejňovány pouze
formou veřejné vyhlášky a od 27/9 Vám běží 90 denní lhůta na připomínky. Po uplynutí této
lhůty již nemáte na žádné námitky nárok, respektive, nebude na ně brán zřetel.
Doporučujeme tedy, abyste si podklady prostudovali, případně se obrátili
na obecní úřad, který Vám bude nápomocen. Námitka musí být podána v souladu s ustanovením
§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Vše co námitka musí obsahovat, zjistíte na obecním
úřadu.
Co se týče obecného rozměru, v návrhu je prakticky pouze katastrální vymezení parku a obecné
zdůvodnění a obecná pravidla režimů vstupu. V návrhu nenajdete zónaci parku, určující, kde
bude jaká zóna, což definuje hospodaření. V návrhu je zmíněno, že klidová území budou
kopírovat plochu NPR. Neměl by se tedy rozšiřovat prostor se zákazem pěšího vstupu. Ovšem
pozor. V NP jsou výrazně omezeni cyklisté, kteří mohou jezdit pouze po státních, místních a
orgánem přírody vyčleněných cestách. Lesní cesta ovšem není místní, nýbrž účelová
komunikace, a po té je v NP zakázáno jezdit na kole, není-li označena jako cyklotrasa. Návrh
cyklotras, tedy tras vyčleněných orgánem přírody pro jízdu na kole, není součástí návrhu. Stejně
jako zóny, bude až následně definován vyhláškou. Odpovídá to zákonu, ale je to velmi nefér a
téměř nepřátelské vůči místním lidem a návštěvníkům. Stejně tak není součástí návrhu definice
složení Rady parku. Není tedy zřejmé, jakou poměrovou část v ní budou mít obce. Proti těmto
věcem je možno podávat obecné námitky.
S podrobně zpracovaným záměrem na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko podle § 40 odst.
1 zákona včetně zákresu hranic národního parku v katastrální mapě je možné se seznámit a
nahlédnout do něj na Ministerstvu životního prostředí – odboru zvláštní územní ochrany
přírody a krajiny (Vršovická 65, 100 10 Praha 10), nebo na internetových stránkách
Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) v rubrikách „Úřední deska“ a „Zvláště chráněná
území – Národní parky“ a dále na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálním pracovišti
Střední Čechy. S návrhem záměru na vyhlášení NP a s návaznými dokumenty je možné se dále
seznámit na obecním úřadu v Broumech.
Minulé zastupitelstvo ani současné, s návrhem záměru na vyhlášení NP nesouhlasí a snaží se
s ostatními obcemi proti tomu spolupracovat.

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

ŘÍJEN 1922

Vláda všenárodní koalice

7. říjen. Po pádu Benešovy vlády, vyvolaném potížemi v zahraničně-politické oblasti (neúspěch
janovské konference v květnu 1922 narušil Francouzsko-anglickou spolupráci, o níž byla opřena
československá zahraniční politika) a hlavně ve vnitřní politice (Beneš se dostával do konfliktů
s Pětkou, která se snažila zcela dirigovat vládu), nastoupila vláda všenárodní koalice, první vláda
s premiérem agrární strany. Ta měla – stejně jako českoslovenští socialisté a sociální demokraté
– v nové vládě čtyři ministry, lidová strana a národní demokraté po dvou ministrech. V čele této
vlády stál Antonín Švehla; Edvard Beneš si podržel křeslo ministra zahraničí, na ministerstvo
financí se vrátil Alois Rašín.

Kronikář obce Broumy: Karel Vajs st.

**********
MČR V DISCIPLÍNÁCH TFA ŠTRAMBERK 2022
V letošním roce se 1. října konalo páté mistrovství republiky
dobrovolných hasičů v disciplínách TFA. Po Plzni a Svitavách
se vrátilo zpět do Štramberka. Každý kraj mohl nominovat
sedm závodníků a z toho dvě ženy. Z krajské soutěže konané
ve Starém Kolíně se na své čtvrté mistrovství nominoval i náš
člen Martin Štochl. Každý závodník má na sobě těžký zásahový
oblek, dýchací přístroj, který se sundavá pouze ve druhém
úseku, zásahovou obuv a helmu takže má na sobě dalších skoro
15 kg. Ve Štramberku byla soutěž rozdělena na čtyři úseky. Čas
na splnění disciplíny byly 4 minuty a 2 minuty byly na přesun
k dalšímu úseku. Mezi disciplíny patřilo roztahování a balení
hadic, transport figuríny a závaží, bouchání palicí, překonání 3
metry vysoké bariéry a jako poslední byl výběh na ochoz
Štramberské Trúby, což znamenalo, vyběhnout 369 schodů na
230 metrech s převýšením 73 metrů. Martin za podpory
týmových
kolegů a
hasičsko-rodinného fanklubu, jehož členům patří
velký dík za to, že ho i přes velkou vzdálenost
přijeli podpořit, dokončil závod na 24. místě z 41
v kategorii do 34 let a celkově to bylo 34. místo z
64 závodníků, ne všichni, ale závod dokončili.
Nejvíce vyřazující byl úsek číslo 2, kde byl
hammer box, tunel po němž následovalo 60 m
s 80 kg figurínou a na závěr 3m bariéra. Jako tým
jsme obsadili 6. místo z 13 zúčastněných krajů.
Na trénink moc času nebylo, takže se forma
ladila pouze na několika závodech. Závodů v
těchto disciplínách se dále zúčastňují Luděk Schovánek, Ondřej Novák, Radka Štochlová a Radka
Císařová.

POSLEDNÍ PODZIMNÍ SOUTĚŽE HASIČŮ.
O svatém Václavovi jsme vyjeli ke Kolínu do obce Pňov na Pohár Krajského starosty Oldřicha
Laciny v požárním útoku.
Soutěže se zúčastňují vždy dvě družstva mužů a žen kteří v
okresním kole měli nejrychlejší požární útok. Za okres
Beroun Broumy muži a ženy a druzí Zaječovská družstva.
Areál hasičského hřiště byl připraven a vše začalo v 8 ráno,
bohužel v deštivém počasí.
Každé družstvo dva pokusy s jednotným strojem PS 12.
Po celodenním snažení si družstvo mužů Broumy odváží 6.
místo z 24. týmů a ženy 17. příčku,kde se projevila změna
posic v družstvu žen na poslední chvíli.
Tým Zaječovských mužů vybojoval 12. místo a ženy 22.
příčku.
Pohár krajského starosty byl letos druhý ročník.
Karel Císař

**********
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Obecnímu úřadu v Broumech, Sboru pro občanské záležitosti, členkám
zahrádkářského svazu a všem ostatním za přání a dárky, které jsem dostal k
devadesátým narozeninám.
Václav Kostečka

**********
FOTBAL
Muži:
Neděle 30. 10. 2022 14:30
Neděle 6. 11. 2022 14:00
Sobota 12. 11. 2022 10:30

Lochovice – Broumy
Broumy – Podluhy
Újezd - Broumy

St. žáci - hřiště Svatá
Středa 26. 10. 2022
16:30
Neděle 6. 11. 2022
08:30

Drozdov / Tlustice - Svatá / Broumy
Svatá / Broumy - ČL-U Beroun B

TJ Broumy děkuji OÚ Broumy za příspěvek na ceny do turnaje přípravek.
Lukáš Kadeřábek

OZNÁMENÍ

Obec Broumy
ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

oznamuje záměr pronájmu
nebytových prostor Obce Broumy

Místnost v budově OÚ Broumy -kadeřnictví.
Prostory je možné využít pro podnikatelské účely, provozování kadeřnictví.
Jedná se o místnost v přízemí, zavedenou jako kadeřnictví.

Písemné nabídky můžete předat do kanceláře OÚ Broumy

nejpozději do 15. 12. 2022
Poučení:
Podle výše citovaného zákonného ustanovení mají občané právo se k tomuto záměru
vyjádřit. Mohou tak učinit písemně na OÚ Broumy nejpozději v poslední den zveřejnění
tohoto záměru.

V Broumech dne 25.10.2022
Petr Jirka - starosta

Vyvěšeno dne 25.10.2022

Sejmuto dne 15.12.2022

Svoz plastů se koná v sobotu 5. listopadu 2022. Sběrný dvůr bude otevřen v době od 9 do 11 hodin.
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