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ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021 V ZŠ A MŠ BROUMY
Školní rok 2020/2021 byl náročný nejen pro učitele a žáky, ale i pro jejich rodiče. Vedení školy mělo velmi
složitý úkol: koordinovat fungování školy jak při distanční výuce, tak při postupném návratu dětí do škol,
který byl spojen s řadou epidemiologických opatření. Složité situaci vystavila pandemie paní učitelky, další
pedagogické pracovníky a zejména žáky. Po prvních zkušenostech z jarních měsíců minulého školního roku
se distanční výuka posunula na mnohem náročnější úroveň - probíhala na jednotné platformě Microsoft
Teams a do výuky byli zapojeni všichni žáci základní školy a předškoláci z mateřské školy. Bylo však několik
žáků, kteří měli problém s dodržováním rozvrhu a plněním úkolů. Přesto školní rok úspěšně ukončilo všech
227 žáků základní školy a 37 žáků mateřské školy. Všech 227 žáků prospělo, z toho 181 s vyznamenáním (98
se samými jedničkami). Hodnocení práce žáků bylo pro nás velmi složité, do známek se promítla aktivita a
plnění úkolů v průběhu distanční výuky i výsledky z krátkého období výuky prezenční, během kterého jsme
se hlavně snažili utřídit a zopakovat získané znalosti. O děti se staralo 36 zaměstnanců, 27 pedagogických a 9
správních.
Touto cestou bych ještě jednou rád poděkoval rodičům za trpělivost a spolupráci, žákům za píli a všem
pedagogickým i správním zaměstnancům školy za to, jak zvládli tento školní rok plný distanční výuky a
různých opatření, která se měnila každým dnem. Doufám, že takový rok už nezažijeme.
Mgr. Libor Kuška, ředitel školy

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NAŠICH MALÝCH SPOLUOBČÁNKŮ.
Když se v letošním roce vzhledem k současné koronavirové situaci nemohlo uskutečnit tradiční jarní
slavnostní vítání občánků, proběhl na obecním úřadě alespoň zápis našich nejmladších do pamětní knihy
obce. Na tento zápis byli rodiče pozváni jednotlivě při dodržení všech opatření, která současná situace
vyžaduje. Zde obdrželi tradiční pamětní list, malý dárek pro děťátko a finanční příspěvek obce tak jako při
slavnostním vítání občánků. Aby mohli být rodiče k tomuto zápisu, nebo k vítání občánku pozváni, musí své
dítě písemně přihlásit na obecním úřadě v Broumech. Slavnostní vítání, případně zápis do pamětní knihy by
podle situace proběhl na podzim letošního roku.
SPOZ

UPOZORNĚNÍ VAK
Vážení občané,
na čistírně odpadních vod se potýkáme se značným množstvím balastních (dešťových) vod, které mají
negativní vliv na celý proces čištění. Jedná se o vody, které do oddílné splaškové kanalizace nepatří, tato
kanalizace byla kolaudována jako striktně oddílná, tudíž souží k odvádění pouze splaškových vod z
nemovitostí. V celé obci budou probíhat zkoušky za účelem zjištění, zda nejsou do kanalizace svedeny
dešťové vody z nemovitostí. Pokud nedojde k odpojení dešťových svodů a bude na ČOV natékat za dešťů
stále nepřijatelné množství vody, budou v součinnosti se stavebním úřadem probíhat kontroly odvádění
dešťových a splaškových vod z jednotlivých nemovitostí. V případě, že bude zjištěno odvádění dešťových do
oddílné splaškové kanalizace, hrozí majiteli nemovitosti pokuta v souladu s §8 odst.6 zákona 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o porušení uzavřené smlouvy.
Žádáme tedy o striktní oddělení a odvedení dešťových vod mimo oddílnou splaškovou kanalizaci.
VAK Beroun
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KOTLÍKOVÉ DOTACE – NOVÉ INFORMACE
Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Nově se soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy,
kterým nabízí možnost získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle.
Možnost vyměnit si kotel s dotací ale stále mají i ostatní domácnosti, ty dostanou na výměnu až 50 %.
Domácnosti si tak budou moci požádat o dotace maximálně do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu
starých neekologických kotlů, o kterém bylo rozhodnuto již v roce 2012.
Navíc ti, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřadům, nebudou v případě kontroly po 1. září 2022 platit
sankci za nevyměněný kotel a dostanou další rok na jeho výměnu bez finančního postihu.Už v září příštího
roku začne ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3.
emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí na jejich výměnu poskytuje od roku 2015 tzv. kotlíkové
dotace.
Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispozici minimálně 14 miliard korun, z toho 5,5 miliardy se rozdělí mezi
nízkopříjmové domácnosti a 8,5 miliardy bude možné využít přes program Nová zelená úsporám.
Navíc každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat a alespoň si požádá o dotaci na výměnu kotle do 1. září
příštího roku, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován.
Současně kotlíkové dotace dostávají novou podobu. Domácnosti s celkově nižšími a podprůměrnými příjmy
mohou získat dotaci ve výši až 95 % a lidé si o ni budou moci žádat jako doposud – na krajských úřadech.
Ostatní domácnosti s běžnými a vyššími příjmy si budou nově žádat o výměnu starého uhelného kotle v
programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, a to s dotací až 50
%.
„Žádosti do programu Nová zelená úsporám o výměnu kotle bude možné podávat na přelomu září a října
letošního roku, kdy se rozběhne nová podoba programu Nová zelená úsporám. Kompletní podmínky nového
programu zveřejníme na konci července,“ pokračuje ředitel Státního fondu životního prostředí Petr
Valdman.
V obou schématech (kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy i NZÚ) platí, že žadatelem o dotaci je
vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. Nově jsou také podporovány výměny kotlů v bytových jednotkách
bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech.
Tiskové oddělení MŽP.

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

ČERVENEC 1921
Wimbledonské finále jednotlivců vidělo stejné vítěze jako v minulém roce – tenisové hvězdy Suzanne
Lenglenovou a Viliama Tatema Tildena. 28letý Američan, zvaný pro svou mohutnou postavu a velké tenisové
umění Big Bill, byl v té době bezesporu nejlepším hráčem světa; vždyť v minulém roce vyhrál nejen turnaj ve
Wimbledonu, ale i všechna svá utkání v Davisově poháru a zůstal neporažen ve všech dalších důležitých
turnajích.
Francouzka Suzanne Lenglenová, nazvaná básníkem Claudem Anetem „božská“, byla hvězdou tenisových
kurtů. „Božská Suzanne“ byla nezaměnitelná nejen elegancí pohybů, ale i elegancí svého tenisového oblečení.
Lenglenová zavedla novou tenisovou módu – její úbor byl výtvorem známého pařížského návrháře Patoua.
Navíc si vlasy ovinovala šálem, jehož barva odpovídala kurtu, na němž tenistka hrála. Byla první velkou
dámou ženského sportu. V roce 1914, kdy jí bylo sotva patnáct let, již vyhrála mistrovství světa na tvrdém
povrchu. Tentokrát se potřetí stala wimbledonskou vítězkou. Proslavila se tím, že hrála s neslýchanou
přesností a koncentrací, což bylo ovoce dlouholetého tvrdého tréninku, který vedl její otec.
Suzanne Lenglenová se prostě stala sportovním idolem; dokázala i v konzervativním Wimbledonu zcela
zaplnit místa na tribunách, která dříve bývala při ženských turnajích obsazena jen spoře.
Pokrok v léčbě cukrovky.
27. července. Kanadskému lékaři Fredericku Grantu Bantigovi a jeho asistentovi, fyziologovi Charlesi
Herbertu Bestovi, se na universitě v Torontu poprvé podařilo izolovat hormon slinivky břišní inzulin.
Vědci látku podali psovi, jemuž byla vyoperována slinivka břišní a jehož výměna cukrů tak i při chybějícím
orgánu mohla být regulována.
Tento experiment se stal východiskem pro léčbu cukrovky, která je vyvolána nedostatkem inzulinu. Dnes
všeobecně užívaný název inzulín však získaná substance dostala až později.
Kronikář Karel Vajs
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NA SHLEDANOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLO!
30. června převzali deváťáci při slavnostním šerpování své poslední vysvědčení ze základní školy a
naposledy se sešli se svými učiteli a spolužáky.
Milí deváťáci, vlastně už středoškoláci, bylo nám tu s vámi hezky. Do života vykročte tou
správnou nohou! A my, dospěláci ze školy, vám přejeme hodně štěstí ve studijním i osobním
životě.
Pojďte si s námi připomenout závěrečnou řeč 9. třídy.
Vážený pane řediteli, vážená paní zástupkyně, vážené paní učitelky,
není to tak dávno, co jsme slyšeli naše první zvonění, a teď nás čeká to poslední.
Končí našich překrásných, i když někdy nesnesitelných, devět let na základní škole.
Jak ten čas utíká! Vždyť je to jako včera, co jsme se sešli v září v první třídě a skamarádili jsme se.
Nezapomeneme na hromady hlášek a vtípků, které se mezi námi vyskytovaly, dokonce i naše učitelky
kolikrát vyslovily takové hlášky, že se nešlo nezasmát. Na zážitky z různých výletů, akcí a exkurzí vždy
budeme vzpomínat s úsměvem na tváři.
Samozřejmě, že v naší třídě čas od času nastaly neshody a hádky, ale vždy jsme zvládli všechno vyřešit a
usmířit se.
Děkujeme všem učitelům za pevné nervy, protože moc dobře víme, jaká rozdivočelá naše třída dokáže být.
Víme, že to s námi nebylo vždy snadné, ale doufáme, že na nás učitelský sbor bude rád vzpomínat.
A je to tady. Konec. Ale jak se říká, něco starého končí a něco nového začíná. Doufáme, že se po naší škole
neprocházíme naposledy.
Naše milá základní školo, děkujeme ti za to, co jsi pro nás udělala a zase někdy na shledanou!
Za deváťáky ♡ Eliška Hruboňová

OSLAVA 12 LET PIVOVARU MATUŠKA V BROUMECH
Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi,
Dovolujeme si vás pozvat na den otevřených tanků do Pivovaru Matuška.
Přijďte již tuto sobotu 31.7. posedět, pojíst a hlavně popít k našim
pivovarským tankům. Přímo v prostorách našeho pivovaru budete moct
ochutnat sedm druhů piv, mezi kterými nebude chybět Karel Dvanáctka,
Tmavý broumský Pařez či všemi oblíbená California. Tým Pivovaru
Matuška se na vás bude těšit v sobotu od 12 hodin.

Dej Bůh štěstí celé obci!
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PRÁZDNINOVÝ VZKAZ
Jmenuji se Sabinka a jsou mi 2 roky. Proto za mě píše
maminka. Jeden červnový den jsem na louce
v Broumech, co paseme kravičky, našla balonek. Byla
u něj na lístku adresa PAPSTDORF v Saském
Švýcarsku. Maminka odepsala a poslala pohledy
z naší obce, aby viděli, kam balonek doletěl. Za pár
dní přišel dopis s odpovědí. Ukázalo se, že balonky
posílaly děti z mateřské školky. Všichni byli velmi
překvapeni, že balonek naplněný plynem může
doletět tak daleko. A my zas byli rádi, jakou radost
udělal jeden dopis. Poslali také pohledy z jejich kraje
a všechny Vás moc pozdravují a přejí krásné léto.
Tak vzkaz jsem vyřídila a jdu hledat houby, nebo balonky.
Sabinka Fuxová

BESEDA NAŽIVO

FOTBAL
Přátelská utkání muži: SO - 7. 8. - 15 : 00 Broumy – FK Skomelno
Okresní pohár FAČR: NE - 15. 8. – 17 : 00 Broumy – Všeradice
Mistrovská utkání:
NE – 22. 8. – 17 : 00 Broumy – Tmaň
NE - 29. 8. – 17 : 00 Hýskov - Broumy
Oznámení
Ovocnáři přijedou prodávat: Jablka, jahody, meruňky, nové brambory, cibule, ovocné
mošty ,nakladáčky a česnek.Prodej proběhne v úterý 27.7. od 15.30-16:00 hod u obchodu.

Svoz plastů se koná v sobotu 7. srpna 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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