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ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Již třetím ročníkem pořadatelé OÚ Broumy srdečně zvou všechny děti a rodiče na
----------------------------------------------

Indiánskou stezku
Malé i velké Indiány rádi přivítáme v indiánských kostýmech na hřišti TJ,

v sobotu 3. září 2022.
Registrace - od 13.30 do 14.30 - předání mapky s trasou a deseti
stanovišti.
Na stanovištích si děti splní různé úkoly, ověří svoji šikovnost a zdatnost.
Ukončení - v 17 hod.
Na závěr si pak každý může ověřit svoji sílu na Boulderingové stěně BOBÍK!
Občerstvení zajišťuje - Ráďa - Hospůdka na hřišti.
===============================
Obecní úřad Broumy pořádá 3. září 2022 u Hospůdky na hřišti

Posvícenskou zábavu
K tanci, poslechu a pro dobrou náladu hraje kapela Reflektor.

Začátek v 19h

Vstupné 100 Kč
**********
POZOR! PĚKNÁ HODINKA JIŽ PO TŘICÁTÉ

Restaurace „Na Vinohradech“ (U Kocoura) zve všechny příznivce 5. 9. 2022 na tradiční
pěknou hodinku, kterou my letos pořádáme nepřetržitě po třicáté.
Otevíráme v 9:00, od 11:00 do 15:00 vám zahraje náš „Kocour Band“ a jako bonus k výročí jsme
si pozvali Doubravanku z Jámy, která nám bude hrát od 16:00 hod.

V nabídce nebude chybět kvalitní občerstvení, pivo
Staropramen a Matuška.
Jednotné vstupné po celý den 100kč.
Přijďte se pobavit, zavzpomínat s přáteli a zazpívat
třeba …možná že zítra už, už tady nebudu…
Těšíme se na viděnou. Vaši „Vinohraďáci“

**********
POMOC PRO NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO.
V pondělí 8. srpna odpoledne požádal naši jednotku
koordinátor parku České Švýcarsko o dohled nad již
uhašenou a předanou částí parku. Nástup následující
ráno v 8 hodin ve Hřensku. Po rychlé domluvě hasičů
a dovybavení vozidla CAS 30 Tatra 815 jsme byli
připraveni vyjet ve složení: řidič - Lukáš Ubry, velitel
- Karel Císař a hasiči - Martin Štochl a Ondřej Novák.
V úterý 4:30 jsme opouštěli Broumy a v 8:15 jsme již
ve Hřensku plnili nádrž Tatry vodou.
Přidělen nám byl úsek nad vchodem do Divoké
soutěsky pod hotelem Zámeček-Vysoká Lípa, kde
jsme měli základnu a ubytování. Již odpoledne jsme
zaznamenali při pravidelné pochůzce ohnisko. Pod
skálou jsme rozkryli doutnající místo a uhasili oheň
přenosnou džberovou stříkačkou. Do setmění jsme
procházeli asi 4 hektary přiděleného úseku.
Ve středu pokračoval náš dohled. Asi poprvé a
doufám, že naposledy jsme několikrát denně
zajížděli s Tatrou až ke vstupu do Divoké soutěsky a
procházeli k soutoku Kamenice a Koutského potoka,
kam vedl náš úsek S3 -U3. Po obědě jsme vozili vodu
do Mezné, kde stále probíhalo hašení a kyvadlová
doprava vody z Mezní Louky pro vrtulníky s
bambivaky. Do večera jsme opět kontrolovali náš
úsek prohlídkou požářiště.
Čtvrteční ráno kontrola soutěsek a přesun nad
zámeček. Každý den jsme nachodili okolo
15 kilometrů v terénu plném nestabilních skal a
narušených stromů různě zaklesnutých v prudkém
svahu.
V pátek ráno nás přijeli vystřídat dobrovolní hasiči z
obce Plchov okres Kladno. Prošly jsme s nimi celý
úsek a předaly dozor a ubytování. Po 10. hodině jsme
vyrazili k domovu bohatší o zkušenosti z hasičiny a
nové poznatky, co způsobí nezodpovědný člověk v
lese.
Karel Císař velitel JSDHO Broumy

BRDSKÁ LIGA V JESENICI A SEDLČANECH
I druhou polovinu prázdnin provázely hasiče a hasičky soutěže v požárním sportu, zejména
Brdská liga 2022. Po uskutečněném dvojkole v Broumech následovaly dvě soutěže v Jesenici, a
to dne 6. a 7. srpna, a další dvě kola se uskutečnila o víkendu 20. a 21. srpna v Sedlčanech. Mimo
soutěže se však družstva žen a mužů scházejí každý týden na tréninku, kde se neustále snaží
zlepšovat své výkony.
Při sobotním kole v Jesenici se ženy umístily na 8. místě bez postupu do play-off, muži obsadili
10. místo s časem 16,58s. Nedělní kolo bylo pro ženy i muže úspěšnější. Ženy postoupily s časem
19,83s do play-off. V souboji se utkaly s družstvem Smrkov, s časem 19,89s však prohrály.
Celkově se umístily na krásném 5. místě. Muži se ze základního kola dostali do play-off s časem
16,49s. Jejich soupeřem bylo družstvo Horní Měcholupy, čas 16,78s další postup nezajistil.
Obsadili tak 9. místo.
O víkendu 20. a 21. srpna jsme opět vyrazili na celý víkend do Sedlčan. Od pátečního večera jsme
byli napjatí, v jakém stavu bude po vydatných deštích závodní dráha. I celé sobotní kolo provázel
déšť. Nicméně žádné družstvo počasí neodradilo, a tak jsme všichni nasadili pláštěnky, bundy a
po důkladné úpravě dráhy jsme začali bojovat o co nejlepší umístění. Před soutěžemi
v Sedlčanech ženám chyběl pouze jeden bod na celkové 3. místo v tabulce. I přesto, že se ženy
snažily zaběhnout útok v co nejkratším čase, tolik se jim nezadařilo. V sobotu získaly 8. místo
s časem 21,33s, v neděli obsadily 11. místo. Mužům v sobotu utekl postup pouze o jedno místo,
umístili se na 11. místě, v neděli na 16. místě.
Po dvanácti soutěžních kolech se ženy drží na celkovém 6. místě ze 17 družstev, chybí jim
jedenáct bodů na bronzové místo. Mužům prozatím patří krásné 11. místo z 28 družstev.
Poslední třinácté finálové kolo, které se koná v neděli 28. srpna v Nalžovicích, rozhodne o
celkovém výsledku Brdské ligy 2022. V sobotu se však v Nalžovicích uskuteční i Benešovská liga,
které se poprvé ženy i muži zúčastní.
V září nás čekají dvě soutěže – Memoriál Františka Šímy ve Bzové (3. 9.) a Soutěž O pohár
krajského sdružení hasičů Středočeského kraje v požárním útoku (28. 9.), na kterou obě naše
družstva postoupila s nejrychlejšími požárními útoky na okrese Beroun.
Mgr. Marie Mašková

**********
VÝSTAVA KVĚTIN
Po dvouleté přestávce se v
prostorách společenského centra
ve dnech 13. a 14. srpna 2022
opět konala výstava květin,
doplněná fotografiemi pana
Františka Kodeta. Vystaveny byly
řezané květiny ve vázách,
pokojové a balkónové květiny a
jako doplněk 17 druhů ovoce a
zeleniny.
Děkujeme všem, kteří nám zapůjčili svoje výpěstky, dále děkujeme
Obecnímu úřadu Broumy za pomoc při instalaci výstavy.
Za základní organizaci ČZS v Broumech Václav Kostečka.

OPAKUJÍCÍ SE ČMÁRANICE
Upozorňujeme, že poškozování cizího majetku formou jednoduchých graffitů (tagů) není umění
a je trestné! Veškeré náklady, pro uvedení majetku do původního stavu, necháme v lepším
případě zaplatit viníka.

OÚ

**********
PODĚKOVÁNÍ JSDH - ČESKÉ ŠVÝCARSKO
V době od 9.8. -12. 8. 2022 byli hasiči JSDH Broumy na základě žádosti HZS Středočeského
kraje požádáni o pomoc při dohašování požáru v Saském Švýcarsku, kterého se zúčastnili
čtyři členové družstva včetně techniky TATRY 815 CAS. Pro všechny to byla
nezapomenutelná zkušenost, protože i my jsme obklopeni lesy.
Všem zúčastněným děkuji.
starosta

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

SRPEN 1922
Řítí se inflační lavina.
2. srpen. V důsledku věcných i finančních reparací a inflační úvěrové politiky Říšské banky
dosáhla rychlost inflace v Německu lavinových rozměrů. 2. srpna stoupl kurs dolaru na 860
marek, na konci měsíce to bylo již 1990 marek. Mezinárodní burzy totiž odpověděly na částečné
platby (Německo muselo odvádět reparační poplatky v tvrdé měně - devizách nebo ve zlatě) a
na hrozící spojenecké nóty okamžitým zhoršením směnného kursu marky.
Pro cizince se Německo a zvláště Berlín staly levným rájem. Berliner Illustrierte popisovaly – s
nadsázkou sledující evidentní propagační nacionalistické cíle – fronty zahraničních aut před
obchodními domy i před menšími obchody, ve kterých byly potraviny ještě o něco levnější.
Místní občané se však stále hůře vyrovnávali se stoupajícími cenami potravin a další životních
potřeb. Proto si již nyní snažili obstarat zásoby na zimu. V lesích okolo Berlína bylo běžné narazit
na ženy z domácnosti sbírající či štípající dřevo.

Skonal vynálezce telefonu.
1. srpen. V Baddecku v kanadském Novém Skotsku zemřel fyziolog a vynálezce telefonu
Alexander Graham Bell. Tento rodilý Skot byl nejdříve učitelem hluchoněmých v Anglii, od roku
1873 profesorem hlasové fyziologie na universitě v Bostonu. V souvislosti s výzkumem přeměny
zvukových vlna na elektrické impulsy, jejich přenosu a zpětné přeměny vytvořil první použitelný
telefon. 10. března 1876 pronesl Bell první větu, která byla přenesena pomocí telefonu. Shodou
okolností to byl zcela banální vzkaz pomocníkovi: „Watsone, přijďte sem, nutně vás potřebuji“. V
roce 1876 byl Bellův aparát patentován, 25. července téhož roku byl poprvé veřejně předveden
ve Filadelfii.
Kronikář obce Broumy: Karel Vajs st.

**********
NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO V ČR ZAČÍNÁ NOVOU SEZÓNU!
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu – přijďte si zacvičit s námi! Jsme dlouhodobě
nejúspěšnější škola s nejširší nabídkou tréninků v Čechách i na Moravě.
Taekwon-do je korejské bojové umění vhodné pro všechny věkové kategorie, holky i kluky.
Naučíme vás praktickou sebeobranu, kopat i prát se. Jako tradiční bojové umění ale během
tréninku klademe důraz i na morální hodnoty jako zdvořilost, čestnost, vytrvalost a
sebeovládání.
Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, se kterým pravidelně trénují
všichni naši učitelé. Nově jako jediní v republice vyučujeme i další korejská bojová umění jako
Taekkyon, Gumdo a Hoppae sool.
Není potřeba nic platit – první měsíc máte zkušební zdarma! Přihlaste se nejlépe v září nebo v
říjnu, ať vám nic neunikne, přidat se ale můžete po celý rok. Jen u nás získáte zdarma zkoušky na
vyšší pásek, chrániče nebo dobok. Proto neváhejte a přijďte si s námi zacvičit do ZŠ Broumy,
Školní 242 – bližší informace k tréninkům uvedeme již brzy na našem webu tkd.cz.
Anna Krbcová, Ge-Baek Hosin Sool

**********
JÓGA

**********
FOTBAL
Do nové sezony jsme přihlásili mini, mladší a starší přípravku, společně se Svatou starší žáky
(hřiště Svatá) a družstvo mužů, které bude hrát III. třídu.
Rozpis utkání podzim 2022 – muži
Neděle 4. 9. 2022
17:00 Broumy - Zadní Třebaň
Sobota 10. 9. 2022
14:00 Praskolesy – Broumy
Neděle 18. 9. 2022
16:30 Broumy - Loděnice B
Neděle 25. 9. 2022
16:30 Tmaň – Broumy
Neděle 2. 10. 2022
16:00 Broumy – Karlštejn
Neděle 9. 10. 2022
16:00 Hýskov – Broumy
Neděle 16. 10. 2022 15:30 Broumy - Vysoký Újezd
Neděle 23. 10. 2022 15:30 Broumy – Osek
Neděle 30. 10. 2022 14:30 Lochovice – Broumy
Neděle 6. 11. 2022
14:00 Broumy – Podluhy
Sobota 12. 11. 2022 10:30 Újezd – Broumy
Rozpis utkání podzim 2022 – starší žáci (hřiště Svatá)
Neděle 4. 9. 2022
11:30 Svatá / Broumy – Komárov
Sobota 10. 9. 2022
10:00 Zdice - Svatá / Broumy
Neděle 18. 9. 2022
11:00 Svatá / Broumy – Praskolesy
Sobota 24. 9. 2022
14:00 Všeradice / Liteň - Svatá / Broumy
Neděle 2. 10. 2022
10:30 Svatá / Broumy – Felbabka
Neděle 9. 10. 2022
13:30 Cembrit - Svatá / Broumy
Neděle 16. 10. 2022 10:00 Svatá / Broumy – Žebrák
Sobota 22. 10. 2022 13:00 Nižbor - Svatá / Broumy
Středa 26. 10. 2022 16:30 Drozdov / Tlustice - Svatá / Broumy
Neděle 6. 11. 2022
08:30 Svatá / Broumy - ČL-U Beroun B
Rozpisy turnajů kategorie přípravek budou známy v průběhu srpna.
Lukáš Kadeřábek

Svoz plastů se koná v sobotu 3. Září 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.

