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INFORMACE Z OBCE
Něco málo z toho, co obec chystá za akce do konce roku 2021:
Právě probíhá rekonstrukce ulice V Hlinkách, kterou provádí firma silnice Chmelíř s.r.o. Předpokládané
dokončení akce počítáme na přelomu měsíce dubna a května. V důsledku spodních vod a bohužel žádného
kamenného podkladu u stávající silnice bylo rozhodnuto o odvodnění pomocí drenáže a po obou stranách
budou položeny plastové odtokové roury, které budou po 50 m přerušeny kontrolními šachtami z důvodu
možnosti čištění. Do těchto plastových rour budou napojeny stávající okapy a voda čerpaná ze studánek ve
sklepech. Vše je svedeno do stávající dešťové kanalizace v ulici Ku Prantům. K tomuto tématu bych pouze
podotknul, že ne všichni občané, kterých se rekonstrukce týká, pochopili význam pojmu stavba. Tímto je
znovu žádám, aby na staveniště nezajížděli svými auty a neomezovali tak probíhající práce. Výjimku ze
zákazu mají pouze záchranné složky. Zároveň dojde v ulici k rekonstrukci veřejného osvětlení. Z tohoto
důvodu budou dne 29. 3. odpojena stávající světla a zdemontovány sloupy veřejného osvětlení. Nové
osvětlení bude zprovozněno až začátkem měsíce května, proto žádám občany v této ulici za trpělivost.
Dále bude v celé obci probíhat rekonstrukce rozhlasu, kterou bude provádět firma SOFT-Rádio s.r.o. Bude
provedena výměna všech hlásičů za nové. Na některých místech dojde k doplnění. Bohužel stávající hlásiče,
které slouží již 21 let, postupně odchází a nejsou na ně ani náhradní díly. Tyto práce budou probíhat v měsíci
dubnu. Nově nainstalované hlásiče včetně nové ústředny budou určitě kvalitnější a poslouží ke spokojenosti
občanů mnoho dalších let.
Pro tento rok je rovněž naplánována stavba smíšené stezky pro chodce a cyklisty mezi obcemi Kublov a
Broumy. Stavba bude prováděna ve spolupráci s obcí Kublov, která zafinancuje část na svých pozemcích, tzn.
až na začátek cedule označení obec Broumy. Zbytek bude financovat obec Broumy. Stezka bude napojena
v Kublově na Malé Louce na stávající chodníky a povede až na hranice broumského katastru. Zde bude
prodloužena, poté bude pokračovat na stávající chodník v ulici Průběžná a zakončena bude až v ulici Školní u
nové MŠ. Součástí trasy budou tři přechody, dva přes ulici Průběžná a jeden v ulici Školní. Kolem celé trasy
bude veřejné osvětlení. Bohužel musí být zbourána stávající autobusová zastávka a nahrazena novou
z důvodu nařízení odboru dopravy ohledně upravené části pro zajíždění autobusu mimo vozovku. Celý
povrch bude zhotoven z betonasfaltu. Předpokládaný termín zahájení prací je začátek května, dokončení
v měsíci září. Věřím, že tato stavba bude velkým přínosem pro obě obce.
Chtěl bych touto cestou zároveň požádat všechny broumské občany, zda nemají staré fotografie, kde je
zachycena hrázděná kaplička s váhou, která se nacházela proti čp. 48. Vím, že už mnoho starých fotografií
občané obci darovali, či zapůjčili. Přesto prosím znovu všechny, zda projdou znovu své historické snímky a
pokud tam bude kapička zachycena, o jejich zapůjčení. Vážně uvažujeme o tom, že bychom tuto historickou
stavbu obnovili.
Všem děkuji za ochotu.
starosta
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Někteří z vás si možná při čtení některých vydání Brouského zpravodaje říká, proč to vůbec tiskneme, když
tam není skoro nic zajímavého. Osobně si myslím, že je lepší udělat alespoň něco, než vůbec nic, ale mnohdy
se to nevyplácí. Je pravda že dřívější zpravodaje byly často vyplněny různými akcemi. Zábavy, plesy,
sportovní halové turnaje, karneval, vítání občánků, promítání kina a mnoho dalších. Bohužel dnešní doba
nám žádné tyto akce neumožňuje. Vím, že byl člověk v určitých věcech omezený i dříve, ale to, jaká situace
přetrvává dnes, je smutné. Doufejme, že se nám vrátí staré dobré časy, budeme smět volně dýchat a sundat
ty nehezké bílé zobáky. Tímto článkem bych rád připomněl i to, že do Broumského zpravodaje může
přispívat články kdokoliv z vás. Příspěvky, které budou zajímavější, než sčítání lidu, rádi zveřejníme. Pokud
by měl někdo zájem, ať mě kontaktuje e-mailem na mistostarosta@broumy.cz.
Zasedání Zastupitelstva.
Na únorovém a březnovém zasedání se probíralo několik důležitých i méně důležitých věcí. Bylo schváleno
rozpočtové opatření č. 1 a č. 2, inventura majetku obce, poskytnutí daru dvou betonových panelů TJ,
průběžné opravy příkopu v ulici K Lukárně a výběrová komise pro rekonstrukci rozhlasu. Zastupitelstvo
jednalo o nákupu strojní techniky pro zimní i letní využití. Do majetku obce přibyla vibrační deska od firmy
Lumag, která bude sloužit k drobným opravám našich komunikací. Zastupitelstvo dále jednalo o možném
umístění boxu Zásilkovna.cz v naší obci, o bývalé jímce pod obecním úřadem, o ulicích V Hlinkách, Za Roklí a
do Luhu kolem Kučeráku. Jedním z bodů bylo i vyvážení odpadů do velkoobjemového kontejneru ve
sběrném dvoře. Po stále se častěji opakujícím nesrovnalostem, co do kontejneru patří či nikoliv je
specifikováno seznamem, který je zveřejněn na stránkách obce, ve zpravodaji i ve sběrném dvoře.
Všem občanů přeji pevné zdraví a pozitivní náladu.
místostarosta

Jaký odpad patří do velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře.




Staré vybavení domácnosti, které se rozměrově nevejde do běžných maloobjemových nádob,
určených pro ukládání komunálního odpadu. Například: skříně, kuchyňské linky, obývací stěny (vše
rozebrané na desky), dveře, matrace, sedací soupravy, válendy, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla,
vany, WC mísy, staré sportovní náčiní apod.
Dále ostatní velkoobjemové odpady po nahlášení a domluvě se správcem sběrného dvora.

Jaký odpad nepatří do velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře.







Nebezpečné složky komunálního odpadu (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové
oleje a obaly od nich, odpad ze zdravotnických zařízení a veterinární péče).
Staré pneumatiky.
Odpad z rekonstrukcí objektů, stavební suť a výkopová zemina.
Odpad vznikající při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Běžný komunální odpad, který je určen pro ukládání do maloobjemových nádob.
Vytříděné složky komunálního odpadu, které se ukládají do určených sběrných nádob nebo na
určená místa.

REGISTRACE A REZERVACE OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU V OBCI BROUMY
Zájemci o očkování, ve věku nad 80 let (7 občanů), kterým obec Broumy ve spolupráci s p. Vlastimilem
Srpem zajistila registraci a rezervaci očkování již obdrželi obě dávky a byl jim vystaven certifikát o
provedeném očkování. V kategorii 70 – 79 let je k dnešku 18 spoluobčanů naočkováno 1. dávkou a mají
termín 2. dávky a 1 občan zatím čeká na výzvu k rezervaci termínu 1. dávky (závisí na dodávce vakcíny
očkovacímu centru). Podpora obce je nadále určena pro naše spoluobčany, kteří nemají možnost požádat
např. někoho z rodiny i pro mladší kategorie, tak jak bude postupně Ministerstvem zdravotnictví
umožňováno. Samozřejmě to platí pro seniory starší 80 let a kategorii 70 - 79, kteří se rozhodnou později.
Zájemci si mohou vyzvednout formulář žádosti o registraci na obecním úřadu. Očkování probíhá plynule a
různé zádrhele, které jsou ve sdělovacích prostředcích dramatizovány nás zatím nepotkaly.
Vlastimil Srp
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SVOZ NEBEZPEČNÍHO ODPADU
Obecní úřad Broumy ve spolupráci s firmou Rumpold – Rokycany s.r.o. připravil pro občany
dne 10. 4. 2021 mobilní svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu.
Stanoviště:
na návsi u Obecního úřadu
Čas:
od 8,30 do 9,00 hod
Odebírány budou. akumulátory, pneumatiky bez disků, barvy, zářivky, znečištěné obaly, chemikálie, léky,
pesticidy, sorbenty, olejové filtry, oleje atd.
Za odběr pneumatik osobních automobilů zaplatí občané na místě 50 kč za kus, u nákladních apod. 150 kč za
kus a za vzdušnice 20 kč za kus zástupci obce.
Další informace Vám ochotně poskytnou pracovníci firmy Rumpold – R Rokycany s.r.o. na tel. č.: 371 724 788, 371 722 206 –
Yvetta Klučková.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Očkování psů v naší obci proběhne dne 24. dubna od 13.45 do 14.30 hod. před obecním úřadem.
Připomínáme, že do konce měsíce března je nutné uhradit na obci poplatek za psa. Pokud psa již nemáte,
nahlaste tuto skutečnost na obecním úřadu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BROUMY, OKRES BEROUN
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ředitelství Základní školy a mateřské školy Broumy
oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku základní školy se
uskuteční vzhledem k mimořádným opatřením vlády bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Termín pro
podání žádostí je 1. – 15. 4. 2021. Podrobné pokyny
k zápisu budou zveřejněny na www.skolabroumy.cz.
Zápis se koná na základě § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004
Sb. (školský zákon). Zapisují se děti, které dovrší do 31.
srpna 2021 šestý rok věku a děti, kterým byl povolen
v roce 2020 odklad začátku povinné školní docházky.
Mgr. Libor Kuška - ředitel školy

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

BŘEZEN 1921
Excísař Karel se chce vrátit na trůn.
26. březen. Dva pokusy podnikl excísař Karel Habsbursko-Lotrinský, aby opět dosedl na trůn. Pro oba
pokusy si zvolil Maďarsko, to proto, že v Maďarsku nebyl zákonem zbaven trůnu ani osobně jako uherský
král Karel, ani jako příslušník habsburského rodu. Počátkem března se usneslo maďarské Národní
shromáždění, že vládní formou země má být nadále království, i když prozatím bez krále. Odvolávalo se na
to, že trianonský mír (4. 6. 1920) neřešil jasně problém vlády v Maďarsku. Podle zákona přijatého v březnu
mělo být o osobě krále teprve rozhodnuto, přičemž bylo velmi pravděpodobné, že volba Maďarů by padla na
Habsburka. Rod habsburský byl totiž posledním poutem, které Maďarsko pojilo se slavnou minulostí a které
mu dávala jakous takous naději na opětné získání ztraceného území. První pokus excísaře o návrat na trůn se
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udál na Velikonoce 26. března 1921, jenže tento pokus skončil fiaskem. Už 30. 3. oznámily ČSR, Království
SHS a Rumunsko, že si vojensky vynutí odchod excísaře Karla z maďarského území. A protože ani
v Maďarsku samém nebyly vhodné podmínky pro okamžitou habsburskou restituci, vrátil se Karel 5. dubna
do švýcarského exilu.
Nová ekonomické politika.
8. březen. Ekonomická situace v sovětském Rusku se katastrofálně zhoršila. Protože veškerá úroda
s výjimkou minima pro setbu a obživu rolníků byla až dosud konfiskována, rolníci výrazně omezili
obdělávání půdy. Průmyslová produkce v továrnách klesla na 10 až 15 procent proti roku 1913. Na X. sjezdu
KSR (b) oznámil Lenin přechod k nové ekonomické politice (NEP), která znamenala částečný návrat ke
kapitalistickým hospodářským metodám. Vedle státního sektoru tak měl opět fungovat sektor soukromý.
Např. zemědělci mohli poté, co dodali státu povinné dodávky, zbytek své produkce volně prodávat na trhu a
zakoupit si naopak potřebné průmyslové výrobky. Uvolněno bylo i obchodování ve městech. Rozhodující
odvětví – bankovnictví, průmysl, doprava a zahraniční obchod – však zůstala v rukou státu. Jak se později
ukázalo, šlo pouze o taktický ústupek. Po stabilizaci sovětské moci byl NEP zrušen.
První ženská olympiáda.
24. březen. V Monte Carlu nastoupily sportovkyně na start první ženské olympiády v historii. Byla
protestem proti strnulému postoji členů MOV, kteří nechtěli vzít na vědomí nezanedbatelný vzestup
ženského sportu a nenechali ženy soutěžit v lehké atletice ani v žádných dalších disciplínách s výjimkou
plavání a tenisu na klasických olympijských hrách.
V Monte Carlu chtěly ženy dokázat, že se mohou plně prosadit. Celkem se soutěží zúčastnilo 111 žen (nejvíce
z Francie – 58)
Senzací ženské olympiády byl fakt, že se zde otevřela cesta k potření společenského tabu: dosud bylo téměř
nemožné, aby se žena ukázala na veřejnosti ve sportovním oblečení.
Kronikář obce: Karel Vajs st.

„BORDEL AKCE“
Spojme jako každý rok, příjemné s užitečným. Pojďme se projít po obci, jejím
blízkém okolí a naplnit modré pytle odpadky, které byly ukryty po sněhovou
pokrývkou. 17. 4. sraz v 9:00 u hospody Na Vinohradech. Rukavice i pytle budou
zajištěny.
Předem děkujeme za účast a brzy na viděnou.
Sběrači odpadků

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY STOMATOLOGŮ OSK BEROUN-HOŘOVICE DUBEN 2021
2. + 3. 4.
4. + 5. 4.
10. + 11. 4.
17. + 18. 4.
24. + 25. 4.

Dr. Katarína Kurťáková
Dr. Miloslav Neužil
Dr. Monika Růžičková
Dr. Marcela Srpová
Dr. Zalina Sozieva

Beroun, Pod Haldou 64
Cerhovice, Na Blížce 175
Zdice, Čs. Armády 895
Hořovice, Fűgnerova 389, Alba
Beroun, Havlíčkova 1732/3

777 742 971
311 577 559
311 685 674
311 512 119
727 836 818

Pohotovostní služba je v době od 8:00 – 11:00 hodin

Svoz plastů se koná v sobotu 3. dubna 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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