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ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE
Poslanecká sněmovna v současné době rozhoduje o dopadech zákona o kompenzačním bonusu na
samosprávy. Poslanci mohou podpořit návrh Senátu, který požaduje, aby kompenzace byly vypláceny bez
dopadu na rozpočty samospráv, anebo potvrdit původní návrh Vlády ČR, který určuje, že kompenzace mají
být vypláceny ze sdílených daní s výrazným dopadem na rozpočtové určení daní (RUD).
Opakovaně jsme jako představitelé samospráv deklarovali, že obce, města a kraje jsou solidární se státem v
této nelehké době. Samosprávy udělaly a stále dělají dost pro to, abychom tuto výzvu společně zvládli.
Podpora ohroženým OSVČ, společníkům malých firem či rodinných firem je správné rozhodnutí. Ovšem
dopad zákona o kompenzačním bonusu jen na rozpočty obcí dosáhne až -12 mld. Kč navíc nad očekávaný
propad sdílených daní. Jsme přesvědčeni, že tyto kompenzace mají být hrazeny ze státního rozpočtu nástroji
mimo dopad na RUD.
Vyzýváme Vládu ČR, poslance a senátory, aby přijali taková opatření, která navrátí tyto finance zpět
do rozpočtů samospráv.
Na podporu této iniciativy proto vyhlašujeme společný tichý protest samospráv.
Dejme za samosprávy společně najevo, že ve snaze udržet investice v našich obcích a krajích jsme zůstali
sami. Je naším společným úkolem pomoci rozhýbat regionální ekonomiku, ovšem tak výrazný zásah státu s
dopadem na obecní a krajské rozpočty nemohou samosprávy samy zvládnout. Formu protestu záměrně
volíme jako tichou, která adekvátně odpovídá současné situaci.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obecní úřad Broumy ve spolupráci s firmou Rumpold – Rokycany s.r.o.
připravil pro občany dne 6. 6. 2020
mobilní svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu. Za odběr pneumatik osobních
automobilů je stanovena cena 20Kč za kus, u nákladních apod. 100Kč za kus.Tuto cenu zaplatí občané ihned
na místě.
Stanoviště:

na návsi u Obecního úřadu

Čas:

od 8,30 do 9,00 hod

Odebírány budou např. akumulátory, pneumatiky osobní bez disků, barvy, zářivky, znečištěné obaly,
chemikálie, léky, pesticidy, sorbenty, olejové filtry, ředidla, motorové oleje atd.
Do svozu nebezpečného odpadu nepatří velkoobjemový odpad a vyřazené elektrozařízení z domácností
na tyto odpady je samostatný svoz.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NOVÉ MŠ
Zastupitelstvo obce připravuje nejen pro své občany den
otevřených dveří nové MŠ, který se uskuteční v pátek 26.6. od
10:00 – 12:00 a v sobotu 27.6. od 14:00 – 16:00. Vzhledem
k mimořádným opatřením vlády se zápis do MŠ bohužel konal bez
přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Ve stanoveném
termínu bylo podáno 22 žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání a všem žádostem bylo vyhověno. Zároveň se zastupitelé
omlouvají všem dětem a rodičům za neuspořádání dětského dne
z důvodu současné situace. Slibujeme, že den pro děti uspořádáme
koncem prázdnin.

KRONIKA 20. STOLETÍ.
( Čerpáno z Lexikonu 20. století 1900 -1999)
Po několika měsíční přestávce pokračuji s uveřejňováním zajímavých historických událostí, které se
odehrály před 100 lety.
27.květen 1920
Tomáš G. Masaryk byl podruhé zvolen československým prezidentem. Této volbě se podrobil dobrovolně,
protože jeho řádný mandát měl trvat až do roku 1925, neboť v roce 1918 byl zvolen na 7 let. Ani právě
přijatá ústava o nové volbě nehovořila. Určovala pouze, že „dosavadní prezident zůstává ve svém úřadě,
pokud nebude provedena volba nová“. Prezident Masaryk však trval na tom, aby jeho funkce byla potvrzena
prvním zvoleným Národním shromážděním, tvořeným Sněmovnou a Senátem.
Čeští Němci, kteří se všeobecnými parlamentními volbami vraceli na politickou scénu, postavili vlastního
prezidentského kandidáta. Byl jím profesor pražské německé univerzity a senátor dr. Neagle. S německými
sociálními demokraty vyjednával premiér Tusar do poslední chvíle, k žádné dohodě však nedošlo. Volební
schůze obou s němoven využili němečtí poslanci k hlasitým demonstracím. Hned po úvodních slovech
předsedy Sněmovny se hlasitě dožadovali němčiny pokřikem „Deutsch! Wir verstehen das nicht!“ (Německy.
My nerozumíme).
Prvních prezidentských voleb se účastnilo celkem 411 poslanců a senátorů. Masaryk dostal 284 hlasy.
Hlasovaly pro něho všechny československé politické strany, i ty, které nebyly přijaty do nové vládní koalice.
Protikandidát německých občanských stran dr. Naegle obdržel jedenašedesát hlasů. Čtyři hlasy získal
bolševický legionář Muna a dva hlasy kdosi odevzdal pro „prezidenta Slovenské sovětské republiky“
Janouška. Šedesát poslanců, většinou německých sociálních demokratů, odevzdalo bílé lístky. Když Tomáš G.
Masaryk přijel po volbě do Sněmovny složit slib, zademonstrovali si němečtí poslanci ještě jednou. Na
zvolámí poslance Lodgmanna von Auen: „Němečtí kolonisté a přistěhovalci odcházejí“ opustili zasedací síň.
Připomněli tak prezidentu Masarykovi jeho výrok z prosince 1918. ( jednalo se o projev TGM ze dne
22.12.1918, den po jeho příjezdu do Prahy).
Kronikář obce Broumy: Karel Vajs, st.

SUCHÉ MÁJE 2020
Vážení spoluobčané, jaro je zde a s ním i oblíbené vesnické zábavy - Máje. Díky celé řadě nadšenců se nám je
podařilo v několika uplynulých letech úspěšně zrealizovat. Bohužel, vzhledem k situaci vzniklé epidemií viru
COVID-19, v letošním roce nebudeme schopni tuto akci připravit.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří byli připraveni pomoci. Věříme, že v příštím roce se všichni zapojíme
s ještě větším elánem.
Předpokládaný termín pro rok 2021 je sobota 5. června.
Jindřich Eger
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VAK BEROUN DOMÁCNOSTEM OD KVĚTNA ZLEVNÍ VODU
Na začátku května začne platit nižší sazba DPH pro vodné a stočné. Znamená to, že neplátci daně, kteří jsou
zákazníky VAK Beroun, budou mít levnější vodu.
"Cena bez DPH zůstává stejná, takže domácnosti ušetří více než 4 koruny na každém kubíku vody," říká Jiří
Paul, ředitel VAK Beroun. Daň z přidané hodnoty do výpočtu ceny vlastně vůbec nevstupuje. Provozovatelé ji
jen vyberou a odevzdají státu, stejně jako řadu dalších daní a poplatku. Ty i po snížení sazby DPH představují
více než 30 procent celkové ceny vody.Zároveň to znamená, že peníze nebudou vodohospodářům chybět.
Neohrozí to tak jejich služby ani probíhající investice. Jak se ale do ceny promítnou náklady na pandemii
koronaviru? "S vyššími náklady hlavně na ochranné pomůcky si musíme poradit v letošním rozpočtu. Je to
riziko, se kterým by měl provozovatel počítat," odpovídá Paul a dodává, že společnost už vydala navíc
téměř milión korun. Další úprava ceny se chystá od nového roku. Společnost bude s regionální cenou
vodného přecházet na tzv. dvousložkovou cenu. Tato úprava bude znamenat snížení ceny zejména pro
domácnosti s více členy, tedy rodiny s dětmi.

POZVÁNKA
Hospůdka Na Hřišti, zve všechny žíznivce a jedlíky k posezení s pivem z pivovaru Matuška. Na čepu bude
více než šest druhů piv. Sobota 6.6. od 10:00.

Těší se na Vás Milan s Lenkou

PODĚKOVÁNÍ
Manželé Jana a Vlastimil Srpovi děkují Sboru pro občanské záležitosti a obci Broumy za přání a dar ke Zlaté
svatbě, kterou oslavili 17. dubna 2020.
Manželé Srpovi

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Vážení spoluobčané, i v době, kdy nás zasáhla epidemie Covid-19 je tu naše firma pro Vás.
A proto si Vám dovoluji nabídnout kominické služby, které jsou při přihlášení na úřadě v Broumech v
dané termíny cenově zvýhodněné!!!



kontrola spalinové cesty vč. Protokolu ….............500 Kč.

 čištění komínového průduchu............................... .180 Kč.
Lze zajistit také odborné poradenství, odstranění nalezených závad, zednické práce, vložkování komínů a
jiné.
Kominické práce proběhnou v termínech:

5.6.2020 pátek
6.6.2020 sobota
Kominictví Wimík- Praskolesy 43
Martina Chotová Wimmerová a Miroslav Chot
tel: 774908621

Předem děkuji, že jste si vybrali právě naše kominické služby. Ochrané pomůcky máme, strach mít nemusíte.
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Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží
představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko.
Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto
skutečností rozhodl VV FAČR o následujících opatřeních:
Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8.
dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020. Pokud dojde ze strany LFA k dohrání
profesionálních soutěží, bude zachována směrem k ČFL a MSFL, prostupnost týmů.
Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro doplňování
soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.
Pro zachování prostupnosti amatérských a profesionálních soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021
se pro losovací aktiv organizovaný ŘKČ A ŘKM stanoví nejzazší termín 15. srpna 2020.
Semifinálová a finálové utkání MOL Cup (původně 22. dubna a 20. května) se sehrají v nových
termínech, které určí řídící orgán soutěže na základě dalšího vývoje opatření orgánů státní správy.
Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 31. května 2020.
Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími
orgánů státní správy.
Tyto, jakož i další související změny, se řídí Soutěžním řádem účinným ke dni 8. 4. 2020, a
rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 a souvisejících opatřeních.
Vzhledem k uvolňování pravidel ohledně možného přátelského zápasu sehrajeme na jaře několik utkání.
Lukáš Kadeřábek

Přátelská utkání
Datum
31.05.2020
07.06.2020
13.06.2020
21.06.2020
28.06.2020

Čas
17:00
16:00
15:00
16:00
16:00

Domácí
Broumy
Broumy
Broumy
Březová
Lochovice

-

Hosté
Pustověty
Hostomice
Středokluky
Broumy
Broumy

Hřiště
Broumy
Broumy
Broumy
Bzová
Lochovice

MUDr. AUŠTEDA a MUDr. ŠMÍD INFORMUJÍ


MUDr. Aušteda přijme do ordinace v Broumech zdravotní sestru na zkrácený úvazek.



MUDr. Šmíd – dovolená 29. 6. – 4. 7. 2020. Zástup zajišťuje MUDr. Flemr. Ordinace v Broumech je až
do odvolání zrušena.

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shelltypu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15- 19 týdnů, cena 169 -219,- Kč/ ks.
Prodej: 30.5. a 27.6. 2020
Broumy - u pošty – 17.50 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Info :Po-Pá 9.00-16.00hod.
tel. 601 576 270,728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz

Svoz plastů se koná v sobotu 6. června 2020. 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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