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ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO MALÉ I VELKÉ
Uplynul další rok a opět se loučíme s prázdninami . OÚ Broumy ve spolupráci se ZŠ a MŠ v Broumech a SDH
Broumy připravil na sobotu 4.

září 2021 pro děti sportovní i nesportovní odpoledne

„Ať to sviští na cvičišti“
Začínáme ve14.00 hod. na hřišti ZŠ, předpokládaný konec je v 17.00 hod. a
srdečně zveme všechny rodiče, aby přišli podpořit svým fanděním děti
k nejlepším výkonům.
Na různých stanovištích si děti mohou vyzkoušet svoji fyzickou zdatnost,
obratnost a šikovnost. Za celkový výkon získají odměnu. Chybět nebude
skákací hrad.
O občerstvení se opět postarají paní kuchařky ze školní jídelny.
Věříme, že účast dětí bude velká a bude doprovázena bezva počasím a
dobrou náladou.

PO DLOUHÉ DOBĚ SI OPĚT MŮŽEME ZATANČIT A ZAZPÍVAT!
OÚ Broumy pořádá

4. září 2021
Posvícenské posezení u „Hospůdky Na Hřišti“
K tanci i poslechu hraje hudební skupina OMB, kterou dobře znáte.

Začátek v 19 hodin, vstupné 100,-- Kč.

Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí zpříjemnit sobotní večer, dobře se pobavit a zatančit.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Základní škola Broumy pořádá u příležitosti 60. výročí otevření nové školní budovy v Broumech „Den
otevřených dveří“. Škola bude pro veřejnost otevřena v sobotu 4. září 2021 od 14 do 17 hodin. Zveme
všechny občany a bývalé žáky, aby přišli zavzpomínat na školní léta a prohlédnout si, jak se škola během
uplynulých let změnila.
Mgr. Libor Kuška

KNIHOVNA BROUMY
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V budově staré školy přímo proti dveřím do knihovny je místnost plná knih, které
přinesli občané Broum, protože je doma již nepotřebovali a nabídli je zdarma dalším
čtenářům. Jsou to různě staré knihy všech žánrů. Jsou to i knihy drahé, obrazové
publikace, romány, poezie, kuchařky, cestopisy. Všichni si můžete tyto knihy přijít
prohlédnout a zdarma si odnést, pokud by se vám nějaká líbila každé pondělí od 15 do
17 hodin.
M. Skleničková

PODPORA REGISTRACE A REZERVACE OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU V OBCI BROUMY
V obci Broumy má ukončené očkování proti COVIDU -19 více než 70 % dospělých spoluobčanů.
Podpora obce nadále pokračuje, jak pro základní očkování, tak pro nadcházející 3. dávku.
Zájemci se mohou informovat v kanceláři Obecního úřadu, případně si zde vyzvednout formulář žádosti
o registraci.
Vlastimil Srp

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

SRPEN 1921
Hladomor v Rusku
2. srpen. Sovětský vůdce Vladimír Iljič Lenin adresoval dělníkům celého světa výzvu, aby pomohli jeho zemi
postižené hladomorem. Uváděl v ní, že rozsáhlá území na Volze a na jihu sovětského Ruska byla postižena
katastrofálním suchem a že chybí zimní osivo k zajištění setby pro příští rok. Ve skutečnosti však pravou
příčinou hladomoru – ostatně jen prvního z dlouhé série – byl rozvrat ruské vesnice, která se ještě nestačila
vzpamatovat z následků občanské války, a systém nucených odvodů zemědělské produkce. Ačkoli sovětská
moc slibovala v proslaveném Dekretu o půdě rolníkům půdu, ve skutečnosti ji jen zabrala statkářům, ale
rolníky nutila ke vstupu do kolchozů. Začal tak dlouhý boj sovětské moci s rolníky, jenž nakonec skončil
porážkou obou – rolníci se museli podrobit násilí a sovětský stát se tím odsoudil k věčnému nedostatku
potravin. Situaci v létě 1921 zhoršoval i fakt, že davy lidí utíkaly před hladem do Moskvy či dalších větších
měst. Zde ovšem řádily cholera, tyfus a úplavice.
Přes ideologické protiklady obou systémů na sebe nedala západní pomoc dlouho čekat – již 2. srpna nabídl
americký ministr obchodu Herbert Hoover zajištění potravin pro jeden milion ruských dětí a invalidů – spojil
však pomoc s politickými požadavky; žádal např. propuštění amerických státních příslušníků z ruských
vězení. Norský diplomat Fridjof Nansen odjel do Moskvy, aby tam organizoval mezinárodní pomocný výbor.
V Berlíně se vytvořila 12. srpna Mezinárodní dělnická pomoc (Internationale Arbeiterhilfe – IAH),
organizující pomoc hladovějícím občanům Ruska.
Vznik Proletkultu v ČSR
14. srpen. Proletkult byl součást exportu sovětské politiky a kultury na západ. Název je zkratkou z prvních
písmen sousloví proletarskaja kultura; ruský Proletkult vznikl roku 1917 jako organizace snažící se o
zpřístupňování poznatků vědy a kultury dělníkům s cílem vytvořit samostatnou duchovní kulturu dělnické
třídy. Co mělo smysl v zaostalém Rusku, bylo v ČSR jen mechanickou nápodobou bez většího užitku.
Československý Proletkult vznikl zcela uměle, usnesením komunistické strany ze srpna 1921; měl šířit
komunistické ideje mezi pracujícími. Ač v něm pracovali i tvůrci známých jmen, praktické výsledky byly stěží
zaznamenatelné. Když v roce 1924 zanikl, nikdo ho nepostrádal.
Kronikář obce: Karel Vajs st.

BRDSKÁ LIGA V BROUMECH 2021
I letošní rok provázela dobrovolné hasiče a hasičky z Broum Brdská liga 2021. Obec Broumy rozezněly zvuky
motorů požárních mašin již po několikáté, a to o víkendu 24. a 25. července. Třetí a čtvrté kolo BL se
uskutečnilo v prostorách fotbalového hřiště Tělovýchovné jednoty v Broumech. Sobotní kolo bylo pořádané
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hasiči Broumy a nedělní kolo organizovaly Malé Přílepy Modré. Jako každý rok byl areál perfektně připraven
pro soutěžení družstev v požárním útoku. Brdská liga v Broumech je velmi oblíbenou událostí jak pro
fanoušky, tak závodníky, kteří se každý rok rádi do našeho areálu vrací, i přesto, že jsme nejvzdálenějším
místem od ostatních účastníků. Jedná se o jednu z nejlépe připravených tratí, která vytváří podmínky pro
zdolání rekordu Brdské ligy.
Sobotní kolo bylo zahájeno ve 12 hodin státní hymnou. Poté už se připravovala první družstva ke startu a
nadupaní závodníci se snažili předvést své nejlepší výkony za pomocí hadic, savic, proudnic, rozdělovačů a
mašin!
Hasičky i hasiči Broumy se zúčastnili obou kol. Ženy se v sobotu umístily na 6. místě, což by na jiných kolech
stačilo na postup do velkého play – off, mezi šest nejlepších. Z důvodu účasti menšího počtu ženských
družstev bylo pro ženy v sobotním kole uspořádáno malé play – off, tzn. postup pouze čtyř družstev. Na
jiných kolech BL si však play – off několikrát zaběhly. Muži obsadili krásné 11. místo a utekl jim tak postup
do play–off pouze o jedno místo. Po vyhlášení výsledků následovaly doplňkové soutěže o nejrychlejšího
proudaře a nejrychlejší „zadek“ (slang pro náběr vody). V neděli ženy měly pomalejší čas než v sobotu.
Obsadily 10. místo. Muži si vedli podobně a získali 13. místo.
Sobotní večer vyvrcholil každoročně pořádaným benefičním koncertem pro Zvířecí pohodu ve Bzové,
organizovaným Tomášem Rosenbaumem. Jedná se o dobročinnou akci, která přiláká desítky lidí. Výtěžek
putuje do psího útulku. Letošní rok k poslechu a tanci zahrály skupiny Deliwery a MessenJah.
Po celý víkend bylo v areálu připraveno bohaté občerstvení pro závodníky i fanoušky, kteří přišli podpořit
své favority, za což jim děkujeme. Jsme rádi, když na tribuně vidíme podporu i ze stran místních občanů.
Aby mohla být akce uspořádána, je vyžadováno vždy velké úsilí ze stran hasičů, ale i sponzorů, kteří nás
podporují. Touto cestou chceme poděkovat Tělovýchovné jednotě v Broumech, Pivovaru Matuška, Obci
Broumy, Místní akční skupině Mezi hrady, TUSANU požární technika a služby, fanouškům, kteří nás přišli
podpořit a všem dalším, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě Brdské ligy v Broumech.
Závěr: Finále Brdské ligy proběhlo 14. a 15. srpna v Sedlčanech. Za rok 2021 hasičky obsadily celkové 9.
místo a muži se umístili na 15. místě.
Marie Mašková

ZAČNĚTE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK S BOJOVÝM UMĚNÍM TAEKWON-DO!
Největší škola taekwon-do v ČR Ge-Baek Hosin Sool vstupuje do nové sezóny!
Přijďte si námi zacvičit tradiční korejské bojové umění taekwon-do, jako nováčci
zaplatíte 1000 KČ a budete moct cvičit až půl roku! Již několik let po sobě se nám
podařilo obhájit celkové vítězství Mistrovství České republiky a patříme do
nejlepšího STM v ČR.
Máme nejrozsáhlejší nabídku tréninků po Čechách i na Moravě. Při trénincích
dbáme na originální hodnoty bojových umění, kterými jsou zdvořilost, čestnost,
vytrvalost a sebeovládání. Naše škola je vedena pod dohledem velmistra Hwang Ho Yonga. Kromě taekwondo si v naší škole můžete vyzkoušet i jiná bojová umění, jimiž jsou taekkyon a hopae sool, vyučujeme je jako
jediní v republice, cvičíme také cestu korejského meče Haidong Gumdo, filipínské tyče FMA a systém tlaků na
citlivé body Kyusho.
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče)
zdarma Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz.
Neváhejte a přidejte se k nám těšíme se na nové členy.
Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

PRAŽSKÁ A STŘEDOČESKÁ LIGA TFA V BROUMECH V NEDĚLI 3.ŘÍJNA 2021 NA NÁVSI
TFA -tato zkratka je převzata z Amerických soutěží Toughest firefighter alive, volně přeloženo nejtvrdší
hasič přežije. V letošním roce se nově rozběhla Pražská a Středočeská liga TFA. Zatím se uskutečnila dvě
kola, první ve Veselé u Mnichova Hradiště a druhé v Rakovníku. Na obou kolech reprezentoval náš sbor
Martin Štochl. V prvním kole skončil na skvělém druhém místě. V Rakovníku už se tolik nedařilo a bylo z
toho páté místo. Na trati čekají na závodníky tyto disciplíny: připojení a roztažení hadic B, smotání hadic B,
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hammer box, převracení pneumatiky, přenos závaží, transport figuríny (muži 85kg, ženy 45kg), postavení
žebříků, vytažení břemena na laně a překonání 3m bariéry s lanem. To vše v zásahové obuvi, třívrstvém
zásahovém obleku, zásahové přilbě a dýchacím přístrojem jako zátěží. Tato dvě kola posloužila některým
závodníkům včetně našeho člena jako příprava na Mistrovství republiky, které bude 28.8.2021 ve Svitavách.
Jiří Závora ml.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat manželům Haně a Miroslavu Vlachovým za dobrovolný úklid a péči na
pozemku v ulici V Hlinkách na hrázi a v okolí rybníka po provedení nové komunikace v ul. V Hlinkách.
Dále můj dík patří panu Karlu Hoškovi a Josefu Skleničkovi za krásně vyrobenou lavičku u cesty v místě Na
Kohoutě za skládkou zeminy. Jsem rád, že ne všem je obec a okolí lhostejné.
Také děkuji za vzornou údržbu hřbitova panu Karlu Vaisovi.
starosta

FOTBAL – PLÁNOVANÁ UTKÁNÍ ZÁŘÍ
Mistrovská utkání muži:
Neděle 29.8. 2021
17:00
Sobota 04. 9. 2021
14:00
Neděle 12. 9. 2021
17:00
Neděle 19. 9. 2021
16:30
Sobota 25. 9. 2021
16:30

Hýskov – Broumy
Broumy - Osek
Hudlice - Broumy
Broumy - Hostomice
Všeradice – Broumy

Mistrovská utkání ml. žáci:
Pátek 3. 9. 2021
17:30
Pátek 10. 9. 2021
17:30
Pátek 17. 9. 2021
17:30
Pátek 24. 9. 2021
17:30

Zdice - Svatá / Broumy
Svatá / Broumy – Felbabka
Komárov - Svatá / Broumy
Svatá / Broumy - Drozdov / Cerhovice

Mladší žáci hrají svoje utkání na hřišti ve Svaté.
Starší přípravka - soupeři - Broumy/Svatá, Hudlice A, Hudlice B, Žebrák A, Žebrák B - zápasy formou
turnajů:
Neděle 19. 9. 2021
10:00
hřiště Broumy
Neděle 26. 9. 2021
10:00
hřiště Hudlice
Mladší přípravka- soupeři - Broumy, Drozdov, Komárov, Tlustice – zápasy formou turnajů:
Sobota 11. 9. 2021
10:30
hřiště Drozdov
Sobota 18. 9. 2021
10:30
hřiště Broumy
Sobota 25. 9. 2021
10:30
hřiště Tlustice
Mini přípravka 3+0 - soupeři - Broumy, Drozdov, Komárov, Tlustice – zápasy formou turnajů:
Sobota 11. 9. 2021
09:00
hřiště Drozdov
Sobota 18. 9. 2021
09:00
hřiště Broumy
Sobota 25. 9. 2021
09:00
hřiš tě Tlustice

 Dovolená v ordinaci Mudr. Šmída 2. 9. – 10. 9. 2021. Zástup zajišťuje Mudr. Flemr ve své
ordinaci.
 Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva proběhne v obci ve dnech 7. 9.2021 - 9. 9.2021. Pro
objednání volejte technika na číslo 734 442 762 (PO - PÁ 8:00 - 16:30)

Svoz plastů se koná v sobotu 4. září 2021. 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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