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BROUMSKÝ ŠPACÍR 2021
Statistika účasti
Počet zaregistrovaných účastníků: 517
Osoby:

celkem: 471
dospělí: 328
děti do 15 let: 143

Zvířata: 42 psů, 4 koně
Jednotlivé trasy:

10 km: 344 osob
16 km: 67 osob
20 km: 60 osob

471 účastníků ušlo celkem: 5712 km
Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této akce.

TFA BROUMY 2021
V neděli 3.10.2021 zavítala poprvé do Broum i do berounského okresu soutěž v disciplínách TFA (nejtvrdší
hasič přežije). Jednalo se o páté kolo nově vzniklé Pražské a Středočeské ligy TFA dospělých a dorostu,
pořádaného TFA týmem Praha a SDH Broumy. Paralelní trať pro dva závodníky byla postavena Na Návsi. Pro
pořadatele byl trochu oříšek postavit dvě identické dráhy, ale povedlo se to. Začínalo se svinutím dvou hadic
B75, následovalo zapojení a rozvinutí hadicového vedení na vzdálenost 35 m, dále hammerbox, přenesení
dvou kanystrů, převracení pneumatiky, transport figuríny na vzdálenost 50 m, postavení a opření
nastavovacího žebříku, vytažení závaží na lešení, transport kanystru tunelem a na závěr překonání 3m
bariéry za pomocí lana (kategorie dorostenek a žen za pomocí žebříku). Některým přihlížejícím se zdálo, že
závodníci se pohybují poněkud pomalu. Je to tím, že každý závodník má osobní výstroj o váze až 15Kg a
mnoho náročných disciplín před sebou. Na start závodu se postavilo celkem 52 závodníků ze sedmi
krajů (Hlavního města Prahy, Středočeského, Ústeckého, Libereckého, Jihočeského, Plzeňského
a Královéhradeckého kraje) v různých věkových kategoriích, a to dorostenky, dorostenci, ženy 18+, ženy
30+, muži 18+ a muži 35+. O náročnosti závodu svědčí i to, že ne všichni závod dokončili. Náš sbor
reprezentovali 4 členové a na konec to i cinklo. Luděk Schovánek mladší obsadil sedmé místo v kategorii
dorostu. Radka Císařová skončila třetí a hned za ní byla Radka Štochlová. Martin Štochl obsadil desáté místo.
O hladký průběh závodu, ale i občerstvení pro závodníky a přihlížející, se postaralo mnoho členů našeho
sboru a jejich rodinných příslušníků za což jim všem moc děkujeme. Doufáme, že se Vám závod líbil a za rok
se uvidíme znovu.
Martin Štochl
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OUPOŘ BROUMY
MS Oupoř Broumy nabízí opět občanům Broum a blízkého okolí prodej zvěřiny. Jednalo by se o celé střelené
kusy černé zvěře (prase divoké) zkontrolované Státní veterinární správou na trichinellu spiralis (svalovce
stočeného). Nově nabízíme prodej zvěřiny jelení zvěře. Cena by byla vypočtena násobkem váhy kusu a
aktuální stanovené ceny za 1kg. Potenciální zájemci o koupi mohou kontaktovat mysliveckého hospodáře p.
Josefa Frýberta (tel. 736 147 000), který případně podá podrobnější informace. Povede také evidenci
zájemců a pokud bude něco na prodej, bude je obratem kontaktovat.
MS Oupoř Broumy

PODPORA, REGISTRACE A REZERVACE OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU V OBCI BROUMY
V současnosti se očkování dospělých osob 1., 2., případně 3. dávkou proti COVIDU 19, provádí v Rehabilitační
nemocnici Beroun, prostřednictvím Centrálního registračního systému Ministerstva zdravotnictví České
republiky. V tomto režimu pokračuje nadále administrativní podpora našeho pracovního týmu obyvatelům
obce Broumy. Osmiměsíční odstup od ukončeného očkování 1. a 2. dávkou u spoluobčanů, kterým jsme
poskytli podporu, byl změněn na 6 měsíců a v současnosti probíhá registrace a rezervace na očkování.
Rehabilitační nemocnice Beroun pohotově navyšuje kapacitu podle zájmu o očkování.
Vlastimil Srp

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Sbor dobrovolných hasičů Broumy srdečně zve na Slavnostní posezení k 140 letům SDH Broumy, která se
koná v sobotu 13. listopadu 2021 od 16 00 hod. v Kulturním domě.
starosta SDH Broumy Vlastimil Srp.

KRONIKA 20. STOLETÍ.

(Čerpáno z Lexikonu 20. století 1900 -1999)

ŘÍJEN 1921
Spor o Horní Slezsko končí.
20. říjen. Snahy Německa zachránit celé Horní Slezsko pro sebe vyšly naprázdno. Spojenci vyhlásili své
rozhodnutí, že Horní Slezsko bude v důsledku nejasného výsledku plebiscitu z března 1921 rozděleno. 20.
října schválila konference velvyslanců Společnosti národů návrh čtyřčlenné komise z 12. října, podle něhož
připadlo 29% území s 46 % obyvatel Polsku, zatímco Německu sice připadla většina území, ale bez valného
hospodářského významu. (Polsku přidělené území zahrnovalo průmyslovou oblast, kde se nacházelo 53
z celkem 64 slezských dolů a 22 z 37 hutí. Polsko tedy obdrželo výhodnější část Slezska.) Německá reakce na
rozhodnutí Spojenců byla velmi bouřlivá – na ulicích německých měst se konaly demonstrace a Wirthova
vláda 22. října odstoupila, protože údajně nechtěla nést odpovědnost za přijetí tohoto rozhodnutí.
Druhý návrat císaře Karla I.
21. říjen. Excísař Karel Habsburský, jenž se nechtěl vzdát uherského trůnu, kalkuloval s bezmocností
Československa v důsledku složité vnitropolitické situace; počítal i s nezájmem Itálie a s tím, že pozornost
Ruska je upřena na východní hranici a že rozpory mezi Srby a Chorvaty znehybní i Království SHS. Proto se
21. října objevil v maďarské Šoproni. Šoproňská a rábská posádka se přidaly na jeho stranu. Československo
a Království SHS vyhlásily částečnou mobilizaci, Rumunsko nemobilizovalo, ale přesunulo šest divizí
k maďarským hranicím. Malá dohoda se poprvé projevila jako účinný spojenecký svazek. Šéf maďarského
státu admirál Horthy neměl na vybranou; Karlovo tažení na Budapešť zmařila maďarská armáda a Karla i
s jeho manželkou Zitou zajala. Malá dohoda si tentokrát počínala velice rázně. Nestačilo jí už, aby excísař
opustil Maďarsko, žádala , aby otázka habsburských nároků na maďarský trůn byla vyřešeno trvale. Malá
dohoda udávala tón událostem. Dohoda velká se jen přidávala. Výsledkem energického postupu bylo, že
maďarské Národní shromáždění 6. 11. 1921 zbavilo excísaře Karla nároků na uherský trůn a zrušilo i
pragmatickou sankci, takže veškeré spojení mezi uherským trůnem a Habsburky bylo likvidováno. Excísař
Karel I. byl poté dopraven na ostrov Madeiru, kde 1. dubna 1922 zemřel.
Kronikář obce Broumy: Karel Vajs st.
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA – MEZI HRADY
Běleč, Bratronice, Broumy, Červený Újezd, Hředle, Hudlice, Hýskov, Chrustenice, Chyňava, Kublov, Nenačovice, Nižbor,
Nový Jáchymov, Otročiněves, Svárov, Svatá, Trubín, Trubská, Vráž a Železná

Co je to ta MASka?
„Kde že to teď vlastně pracuješ?“ Již po několikáté odpovídám:
„V MASce“. Nechápavé výrazy, krčení obočí a typická otázka „Co je to ta
MASka?“.
MASka, nebo-li místní akční skupina, je společenstvím subjektů, jejichž
společným zájmem je rozvoj vymezeného území. Nápad vytvořit spolek,
který bude mapovat potřeby území a hledat možnosti, jak je naplnit, vznikl ve Francii (v ČR je nyní 180
MASek). Poslání už tedy známe. No jo, ale jak to dělají? Jak pomáhají rozvíjet území? Pojďme si tento termín
přiblížit bez použití okázalých slov a zkratek a to na konkrétním příkladu – na MAS Mezi Hrady, z.s. (dále jen
„MASka“).
Území MASky se rozprostírá na 20 obcích s celkovým počtem obyvatel 17 598. MASka sdružuje nejen obce,
na jejichž území operuje, ale i školy, spolky, podnikatele, hasiče, zemědělce, či zástupce církve. Do MASky
mohou však vstoupit i lidé, kteří jsou ochotni pro své okolí obětovat svůj volný čas a podílet se na aktivitách
MASky.
52 mil. Kč pro území
Všichni se asi shodneme, že pro realizaci většiny aktivit, byť
s bohulibým úmyslem, se neobejdeme bez peněz. Jedním z hlavních
nástrojů MASky je aktivní získávání a rozdělování dotačních
prostředků z fondů Evropské unie, z krajských a národních
programů i od soukromých dárců. S pomocí MASky bylo
k dnešnímu dni v období let 2014 - 2020 pro území získáno
bezmála 52 mil. Kč a tím byla podpořena řada projektů např.
oprava komunikací, vybavení
škol, přestavba prodejny na
kulturní centrum či výsadba
stromů
na
veřejných
prostranstvích. Na své si
přišli i hasiči a zemědělci
v rámci nákupu techniky.
Podpořené projekty najdete zde: https://www.mezihrady.cz/projekty-3/.
Mezi další neméně důležité služby MASky patří organizace odborných seminářů, konzultace a poradenství
v dotační politice i mimo ni, konzultační činnost před i po realizaci projektu atd.
Do přírody za questingem
Pro milovníky přírody se zájmem poznávat své okolí sestavila MASka zatím šest
questingových tras neboli hledaček. S hrací kartou se vydávají účastníci poznávat nová
místa malebné krajiny v okolí Křivoklátska. Luštící šifry odkrývají skrytá tajemství a na
konci trasy pro malé luštitele čeká i drobná odměna.
Questing nepřináší jen informace a zajímavosti o daném území, ale dává především
prostor rodinám trávit čas spolu a s přáteli.
V této aktivitě MASka i nadále pokračuje. Ve fázi příprav už má další dvě questingové
trasy.
Počítače vystřídali kamarádi - tábory po lockdownu
Letos poprvé se MASka rozhodla podpořit rodiny s dětmi v dnešní nelehké
době zasažené pandemií a ve spolupráci se Základní školou Hudlice
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zrealizovala čtyři týdenní turnusy příměstských táborů. Díky finanční podpoře MŠMT mohly být tábory
nabízeny ZDARMA, což přivítali rodiče, kteří již vyčerpali dovolenou nebo své finanční možnosti. Primárním
cílem táborů bylo posílit vztahy mezi vrstevníky, obnovit studijní návyky a podpořit duševní pohodu dětí.
Kultura žije!
Podpora MASky míří i na činnost ostatních organizací
působících v daném území, ať už finančně, materiálně
nebo poradensky. V letošním roce MASka do území
rozdělila 65 tis. Kč na pořádání a propagaci regionálních
kulturních a společenských akcí a jarmarků. Dále si zřídila
a postupně naplňuje tzv. půjčovnu, odkud si mohou členské subjekty bezplatně
zapůjčovat skákací hrad, nůžkový stan a projekční techniku. I zaměstnanci MASky se se
svým dětským programem aktivně zúčastňují různých společenských akcí.
Plány do budoucna
Výše jmenované aktivity by vzhledem k pozitivním ohlasům MASka ráda zachovala i v dalších letech. Není
nad to, když slýcháte „tady se hezky žije“, když se máte za čím ohlédnout, když máte vždy co podniknout, co
shlédnout, z čeho se těšit.
V dotační politice Evropské unie čeká Českou republiku nové programové období. A protože si MASky
vybudovaly své postavení, mají možnost nabídnout svému území výhodnější podmínky. Teď nezbývá, než
čekat na výsledek vyjednávání na národní i nadnárodní úrovni, dle něhož se budou odvíjet další možnosti
podpory vč. její finanční výše.
Jelikož pracovní tým MASky je nabitý energií a odvahou zabrousit do nových vod, náměty pro zkrášlení
území a zlepšení života obyvatel je mnoho. MASka rozbíhá spolupráci s místním ochotnickým divadelním
spolkem, zjišťuje možnosti pro realizaci workcampů s mezinárodní účastí studentů, plánuje nabídnout
projektové dny pro školy i školky atd. Více už nebudu prozrazovat. Jedno vím ale jistě. Určitě MASka bude i
nadále překvapovat.
Kdo ještě neví, kdo je to MAS Mezi Hrady, z.s., podívejte se na facebook a webové stránky
https://www.mezihrady.cz/. Naleznete zde i zajímavá videa a fotografie.
Pokud Vás článek zaujal, a to ať už z důvodu potřeby pomoci s realizací Vašeho projektového záměru nebo se
chcete připojit k vizi MASky a aktivně se zapojit do našich aktivit, obraťte se na nás. Kontakty nalezete na
https://www.mezihrady.cz/kontakty/.
Autor článku: Ing. Pavla Dvořáková, projektová manažerka

FOTBAL


Fotbal – plánovaná utkání listopad:






Mistrovská utkání muži:
Neděle 31.10.2021
14:00
Neděle 7. 11.2021
14:00
Sobota 13.11.2021
13:30

Mořina – Broumy
Broumy - Praskolesy
Újezd - Broumy

Starší přípravka - soupeři - Broumy/Svatá, Hudlice A, Hudlice B, Žebrák A, Žebrák B - zápasy
formou turnajů:
 Neděle 31. 10. 2021

10:00

hřistě Hudlice

Lukáš Kadeřábek

Svoz plastů se koná v sobotu 6. listopadu 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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