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ČARODĚJNICKÝ VÍKEND

Čarodějnickou stezku mohou navštívit všichni, kteří budou mít zájem, a to bez rozdílu věku.

**********
Informace
Po provedené rekonstrukci místního rozhlasu žádám občany o oznámení na OÚ v případě špatné
slyšitelnosti, nebo poruchy nově nainstalovaných hlásičů. V ulici V Hlinkách budou hlásiče doplněny po
instalaci veřejného osvětlení. Děkuji
Starosta
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Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242, 267 42 B r o u m y
Telefon: 311585107, e-mail: zs.broumy@seznam.cz
www.skolabroumy.cz

INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápis se koná od 2. do 16. května 2021 distanční formou bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných
zástupců.
K zápisu zákonní zástupci doručí:
- kopii rodného listu dítěte
- vyplněnou a podepsanou žádost k předškolnímu vzdělávání
- potvrzení od praktického dětského lékaře o očkování dítěte (neplatí pro děti, které budou v
školním roce 2021/2022 plnit předškolní povinné vzdělávání)
Žádost k předškolnímu vzdělávání s přílohami je možné odevzdat v daném termínu těmito způsoby:
- zaslat do datové schránky školy hgp8jnc
- zaslat e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na email školy zs.broumy@seznam.cz
- zaslat poštou na adresu ZŠ a MŠ Broumy, Školní 242, 267 42 Broumy
- vhodit do schránky u hlavního vchodu do základní školy
Žádost k předškolnímu vzdělávání i formulář potvrzení od dětského lékaře si stáhnete na webových
stránkách školy nebo je možné si tiskopisy vyzvednout v mateřské škole (po domluvě s vedoucí učitelkou
MŠ Milenou Seidlovou – tel. 604 421 941).
Ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanovil kritéria, podle kterých bude rozhodovat o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí počet dětí, které je možné
přijmout.
Další informace naleznete na webových stránkách školy: www.skolabroumy.cz
Mgr. Libor Kuška

REGISTRACE A REZERVACE OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU V OBCI BROUMY
STÁLE RYCHLEJŠÍ
Do dneška využilo naší podpory 36 spoluobčanů, 26 osob absolvovalo obě dávky a mají certifikát o
provedené vakcinaci. První dávku má 10 lidí. Od středy se otevírá další věková kategorie obyvatelstva starší
55 let.
V současnosti je interval od zaregistrování do výzvy k 1. dávce jeden až tři dny.
Podpora obce je nadále určena pro naše spoluobčany, kteří nemají možnost požádat např. někoho z rodiny i
pro mladší kategorie, tak jak je postupně Ministerstvem zdravotnictví umožňováno. Nadále podporujeme
věkové kategorie 80 plus, 70 -79, 65-69, 60-65. Zájemci si mohou vyzvednout formulář žádosti o registraci
na obecním úřadu. Podpora je bezplatná, obec Broumy ji zajišťuje ve spolupráci s Vlastimilem Srpem.

JAK JSME SE V ROCE 2020 PODÍLELI NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Díky svým obyvatelům se Obec Broumy může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 8,51t. Na každého obyvatele tak připadá 8,74 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba
ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě
dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
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Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020k úspoře produkce CO2 o 101,53 tun. Víte, kolik smrků
pohltí stejné množství CO2? 40 ks.
Nebylo nutné vytěžit 4 987,95 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných
hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 187krát.
Došlo také k úspoře 51 346,94 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky
nádobí 51347 krát.
Podařilo se recyklovat 4 893,91 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro
výrobu 201 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 172,73 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 30709 1€
mincí, nebo 213,38 kg hliníku, který by stačil na výrobu 14226 plechovek o objemu 0,33 l.

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

DUBEN 1921
Předzvěst Malé dohody
23. duben.
Československo muselo překonávat handicap malého státu v nevýhodném zeměpisném položení. Proto se
jak Masaryk, tak i Beneš snažili o zajištění nové republiky buď prostřednictvím smluv, nebo dokonce v rámci
jakési širší středoevropské či dunajské federace. Prakticky uvažující Beneš si uvědomil, že vhodným
jednotícím prvkem mohou být expanzivní územní nároky Maďarska, uplatňované vůči všem jeho sousedům.
Právě toto ohrožení by mohlo spojit ČSR, Království SHS a Rumunsko. Ačkoliv francouzští diplomaté neměli
k tomuto projektu příliš důvěry, Beneš jej začal se svou příslovečnou energií a pílí uskutečňovat. Nejprve se
přičinil o uzavření smlouvy mezi ČSR a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců ( Království SHS), poté zahájil
jednání s rumunským ministrem zahraničí Take Ioneskem o vzájemné pomoci pro případ napadení jedné
z obou zemí Maďarskem. Rumunsko mělo na takové smlouvě velký zájem, protože se však dostávalo do
konfliktu i se sovětským státem (příčinou byla Besarábie), snažilo se, aby členem zamýšleného paktu bylo i
protirusky naladěné Polsko, popř. Řecko. To ovšem nevyhovovalo Československu, které se oprávněně
obávalo, že vstup Polska by chystaný pakt až příliš zjevně namířil proti sovětskému Rusku. Navíc Praha
považovala Varšavu za svého rivala v zápase o přízeň Francie. Proto nakonec Beneš prosadil zmenšenou
podobu paktu. Československo-rumunské závazky v Benešem navrhované podobě stvrdila spojenecká
smlouva mezi oběma státy z 23. dubna 1921, čímž pomohla k vytvoření Malé dohody.
Případ Sacco a Vanzetti
15. duben.
V Dedhamu (stát Massachusetts) začal proces s italskými přistěhovalci Nikolou Saccen a Bartolomeem
Vanzettim. Byli obviněni z vraždy, kterou údajně s dalšími třemi společníky spáchali před rokem při
loupežném přepadení dvou úředníků transportujících peníze. Důkazy spočívaly v tvrzení očitých svědků,
kteří sice pachatele nemohli přesně popsat, ale označili jejich vzhled za „italský“. I přesto, že oba obžalovaní
měli nezpochybnitelné alibi, soud je 14. července odsoudil k smrti.
Až do jejich popravy se opakovaly pokusy o obnovu procesu. Soudce Webster Thayer dával v procesu najevo,
že obžalované, kteří se navíc hlásili k anarchismu, pokládá za nebezpečné cizince a v závěrečném poučení
poroty vůbec neuvedl protiargumenty obhajoby. Jeho vystupování a rozsudek poroty zapadaly do atmosféry,
která v té době vládla v americké společnosti.
Kronikář obce Broumy. Karel Vajs st.
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PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto veřejně poděkoval panu Vlastimilu Srpovi za jeho pomoc starším občanům při registraci a
objednání očkování v hořovické nemocnici. Pro většinu z nich byl problém prokličkovat záludnostmi
rezervace a spoléhat na obvodní lékaře je problém dostatku vakcín.
Proto bych chtěl i za desítky dalších spoluobčanů, kteří jsou již naočkování ještě jednou poděkovat za
jeho přístup v této nelehké době a vysoce si cením jeho občanskou angažovanost.
Miloslav Kohout

***********
Poděkování také patří všem, kteří se zúčastnili letošního sběru odpadků v naší obci a blízkém okolí, který
pravidelně pořádáme pod názvem „Bordel akce“. Děkujeme!!!

SČÍTÁNÍ 2021
Povinné sčítání obyvatel končí již 11. května. Sečíst se můžete online na webové adrese scitani.cz. Pokud se
někdo nesečte online, musí vyplnit listinný formulář, který roznášejí sčítací komisaři, nebo si ho můžete
vyzvednout na pobočce české pošty. S ohledem na epidemickou situaci doporučujeme vyplnit elektronický
formulář.

INZERCE


Agrona Rpety poptává na středisko Broumy nočního hlídače.

Pracovní směna je od 21.00 – 3.00 hod., 2 směny a 2 dny volno. V měsíci 15 směn. Bližší informace na tel.
311 585 114 nebo 603 894 441.
Josef Anděl



Kontrola komínů pro jaro 2021

Firma Kominictví Wimík – Praskolesy 43 si Vám dovoluje nabídnout kominické služby, které jsou při
přihlášení na obecním úřadu v Broumech v daný termín cenově zvýhodněné.
Kontrola spalinové cesty vč. protokolu ……………………… 500 Kč
Čištění komínového průduchu ………………………………….. 180 Kč
Lze zajistit také vložkování komínů, odborné poradenství, odstranění nalezených závad, zednické práce a
jiné.
PRÁCE PROBĚHNOU 4. A 5. ČERVNA 2021.

Svoz plastů se koná v sobotu 1. května 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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