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Zastupitelstvo obce Broumy ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Broumy
a Sborem dobrovolných hasičů Broumy pořádá
----------------------------------------------

23. ročník turistického pochodu
BROUMSKÝ ŠPACÍR

Trasa volitelná: 10 – 14 – 21 km
Datum pochodu: sobota 8.října 2022
Start pochodu: ZŠ a MŠ Broumy - 7.30–10.30 hod.
Ukončení pochodu: v 16.00 hodin
Startovné: dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč
Start na vlastní riziko. Děti do 15 let v doprovodu
dospělých, nebo s písemným souhlasem rodičů. Všichni
účastníci jsou povinni nahlásit návrat v cíli pochodu do
16.00 hodin.
Každý účastník obdrží účastnický diplom a drobné občerstvení.
V cíli na Vás čeká bohaté pohoštění připravené SDH Broumy.
Děkujeme všem sponzorům za podporu turistického pochodu.

**********
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Rozloučení s prázdninami proběhlo 3. září 2022 po „Indiánské stezce“. Počasí na přípravu i
průběh akce bylo úžasné a tak jsme na startu ze hřiště TJ zapsali kolem 70 malých „indiánských“
dětí s rodiči. Na trase je čekalo 10 stanovišť s různými úkoly i překvapením. V cíli děti obdržely
za úspěšné splnění úkolů diplom a sladkou odměnu. Využití lezecké stěny i skákacího hradu bylo
nad naše očekávání. Potěšilo nás poděkování a kladné hodnocení od rodičů. Všichni jsme si tento
den bezvadně užili. Děkujeme všem, kteří se s námi podíleli na přípravě i účasti celého dne a ze
svého volna věnovali čas našim dětem.
Za pořadatele OÚ J. Burešová a D. Jirková

**********
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.

**********
KRONIKA 20. STOLETÍ.
(Čerpáno z Lexikonu 20. století 1900 -1999)
ZÁŘÍ 1922
Maďarsko do společnosti národů
18 září. V Rakousku a Maďarsku narůstala vnitropolitická krize, vyvolaná neutěšenou hospodářskou
situací a z ní pramenícím radikalismem, projevujícím se v úsilí po restauraci vlády Habsburků. Protože tyto
restaurační snahy byly vedeny s mlčenlivým souhlasem některých politických kruhů v Anglii a Francii,
musela se vláda mladého československého státu snažit nalézt vhodný způsob reakce na přání Rakouska
vstoupit do Společnosti národů, což by na jedné straně mohlo otupit politické napětí v této zemi, zároveň by
to však dalo Rakousku možnost uplatňovat z tribuny této organizace své požadavky vůči Československu.
Rozhodnutí o rakouské žádosti bylo svěřeno komisi složené ze zástupců Velké Británie, Francie, Itálie a
Československa. Komise, jež se sešla 6. září, došla k závěru, že rakouskou žádost o přijetí do SN je nutno
prozatím odložit a za spoluúčasti Společnosti národů Rakousko neutralizovat, přičemž by byla zaručena
jeho územní integrita a poskytnuty záruky na úvěry. Větší obavy československých politiků však vzbudilo
jednání SN s Maďarskem.
Ačkoli Rada Společnosti národů vyslovila Maďarsku silnou nespokojenost s jeho postupem v otázce
odzbrojení a konstatovala, že Maďarsko dosud nesplnilo všechny mezinárodní závazky, jež smlouvami
přijalo, zároveň „vzala na vědomí slavnostní prohlášení maďarského zástupce, že jeho země tak neprodleně
učiní“ a přijetí Maďarska do SN doporučila. Ačkoliv proti takovému kroku protestovala 7. září Malá dohoda
a poté i osobně čs. delegát u SN Štefan Osucký, bylo Maďarsko 18 září do Společnosti národů přijato.
Kronikář obce Broumy: Karel Vajs st.

BLAHOPŘÁNÍ
Zastupitelstvo obce blahopřeje k jubilejním devadesátým narozeninám panu
Václavu Kostečkovi. Pan Kostečka je dlouholetým předsedou Českého
zahrádkářského svazu v Broumech. Za jeho práci pro svaz i pro obec mu tímto
velmi děkujeme, přejeme pevné zdraví a stálou chuť do života i zahrádkářství.
OÚ

**********
PODĚKOVÁNÍ Z VINOHRAD
Děkujeme všem, kteří svojí účastí přišli podpořit naší jubilejní
„PĚKNOU HODINKU“, která ve všech směrech předčila naše
očekávání. Velký dík si zaslouží také vzorná obsluha a sponzorský
příspěvek pana Jankulára.
Pavel Rosenbaum

**********
PODĚKOVÁNÍ Z PIVOVARU
Pivovar Matuška vřele děkuje všem lidem, kteří svou účastí podpořili
Den otevřených tanků a přispěli tak k úžasné atmosféře. Velké
poděkování si zároveň zaslouží SHD Broumy, za bleskovou pomoc se
stavbou stanů a zároveň i jejich propůjčení. Žízeň byla potřeba hasit, i
když pršelo, a tak děkujeme a těšíme se na další shledání.
Kolektiv Pivovaru s.r.o.

**********
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve volbách do zastupitelstva obce Broumy
konaných ve dnech 23. 09. – 24. 09. 2022 byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 766.
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 315. Volební účast byla 41.12%.
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 315.
V letošním roce do zastupitelstva obce byla sestavena jedna kandidátní strana „ Broumské
sdružení nezávislých kandidátů 2022“ o devíti členech. Každý člen této strany získal mandát
v zastupitelstvu. Děkujeme všem občanům, kteří k volbám přišli a podpořili nové zastupitelstvo
svým hlasem.
OÚ.

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY NA POŠTĚ
Út 4. 10. 22 a Čt 6. 10. 2022 otevřeno od 12 do 14 hodin. Ostatní dny beze změny.

**********
FOTBAL

Rozpis utkání podzim 2022 -muži
Neděle 2. 10. 2022 16:00
Neděle 9. 10. 2022 16:00
Neděle 16. 10. 2022 15:30
Neděle 23. 10. 2022 15:30

Broumy – Karlštejn
Hýskov – Broumy
Broumy - Vysoký Újezd
Broumy – Osek

Rozpis utkání podzim 2022 – starší žáci (hřiště Svatá)
Neděle 2. 10. 2022
Neděle 9. 10. 2022
Neděle 16. 10. 2022
Sobota 22. 10. 2022
Středa 26. 10. 2022

10:30
13:30
10:00
13:00
16:30

Svatá / Broumy – Felbabka
Cembrit - Svatá / Broumy
Svatá / Broumy – Žebrák
Nižbor - Svatá / Broumy
Drozdov / Tlustice - Svatá / Broumy

Rozpisy turnajů kategorie přípravek – turnaje – podzim 2022
OP – starší přípravka :
Skupina A – začátky turnajů v 10 hodin:
Lochovice (2.10.), Broumy (9.10.), Felbabka (16.10.)
OP – mladší přípravka :
Skupina A – začátky turnajů v 10 hodin:
Zaječov (1.10.), Komárov (8.10.), Broumy (15.10.)
OP – mini přípravka :
Skupina A – začátky turnajů v 10 hodin:
Cerhovice (28.9), Zaječov (1.10.), Komárov (8.10.), Broumy (15.10.)
Lukáš Kadeřábek

Svoz plastů se koná v sobotu 1. října 2022. Sběrný dvůr bude otevřen v době od 9 do 11 hodin.
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