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Sběr nebezpečného odpadu
Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v sobotu 27. 4. 2019 od 8.30 do 9.00
hod. na zastávce autobusu U Radnice.
Odebírány budou detergenty, barvy, pesticidy, fotochemikálie, zásady, kyseliny, aku baterie,
rozpouštědla, baterie monočlánky, nemrznoucí a brzdové kapaliny, pneumatiky bez disků, znečištěné
kanystry, obaly a textilie, oleje, olejové filtry. Za odběr pneumatik osobních automobilů je stanovena cena
20 Kč za kus, u nákladních apod. 100 Kč za kus. Tuto cenu zaplatí občané ihned na místě.

Poplatek za psa a za hrobové místo
Někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za psa a za nájem hrobového místa. Poplatky je přitom
nutné zaplatit vždy do 30.3. příslušného roku. Podle obecně závazné vyhlášky je poplatek za psa
v případě pozdní platby možné navýšit až na trojnásobek. Pokud psa již nevlastníte, je nutné tuto
skutečnost nahlásit na obecní úřad.
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Čarodějnický rej
Zveme čarodějnice všech věkových kategorií na tradiční „slet čarodějnic“, který se koná
30. dubna. Sraz čarodějnic a čarodějů je v 17.30 hodin u garáží, následovat bude průvod
obcí, a proto košťata a jiné „dopravní prostředky“ s sebou. Na hřišti je pro malé čarodějky
a čaroděje zajištěné občerstvení.

-

Firma Kominictví Wimík Praskolesy si Vám dovoluje nabídnout své kominické služby,
které jsou při přihlášení na úřadě v Broumech na daný termín cenově zvýhodněné.
Kontrola spalinové cesty vč. protokolu 400,-- Kč, čištění komínového průduchu 180,-Kč. Dále lze zajistit vložkování komínů, odborné poradenství, odstranění nalezených
závad, zednické práce a jiné. Kominické práce proběhnou v termínu 14. a 15. června
2019. Přihlásit se můžete kdykoliv do tohoto termínu na obecním úřadu.

-

Ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny MUDr. Jiřiny Eichenmannové informuje,
že neordinuje 1.5.2019, 3.5. 2019, 8.5.2019.
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Velikonoční zvyky a tradice.
Přestože v době, kdy se dubnové vydání „Broumského Zpravodaje“ dostane do rukou svých
čtenářů budou velkonoční svátky roku 2019 již několik dnů minulostí, chtěl bych o těchto
„svátcích jara“ čtenáři přiblížit několik zajímavostí.
Velikonoce jsou křesťanským svátkem, při kterém křesťanský svět na Velký pátek oslavuje
zmrtvýchvstání Ježiše Krista. Avšak i dnes jsou v těchto oslavách stále znatelné stopy
pohanských zvyků, jako například malovaná vajíčka, která jako symbol plodnosti pocházejí již
z dob před Kristem. S oslavami Velikonoc jsou spojeny nejrůznější zvyky, z nichž nejznámější
jsou spojeny s velikonočním zajícem, velikonočními vajíčky a velikonočním beránkem. A však
odkud tyto symboly pocházejí a jaký účel měly splňovat? Zde několik odpovědí:
Velikonoční zajíc přinášející v koši vejce se stal symbolem Velikonoc. O tom, proč právě zajíc
přináší velikonoční vejce panují různé teorie. Bylo již řečeno, že právě o Velikonocích se slaví
zmrtvýchvstání Ježiše Krista. Přitom zajíc platí v křesťanských tradicích nejen jako posel Boží,
nýbrž současně jako znamení pro nový život a plodnost. To by mohl být právě počátek této
velikonoční tradice.
Velikonoční vejce nesmějí během celých velikonočních svátků chybět. Vejce má v dějinách
lidstva ty nejrůznější významy. Není to jen zdroj potravy, nýbrž současně symbol pro život,
čistotu a plodnost. Zvyk darovat vejce pochází již z raných dob křesťanství, kdy bylo vejce
vkládáno do hrobů zemřelých. Křesťané argumentují, že vejce v sobě cosi skrývá, stejně jako
uzavřený hrob. Tak se zde naskýtá přímé spojení na znovuvzkříšení Krista, totiž spojení vajec
s Velikonocemi. Kromě toho vejce představuje budoucnost života, čímž se Velikonoce stávají
svátkem radosti.
Při tradičních velikonočních svátcích nesmí chybět všem známé pečivo - velikonoční
beránek.Tento zvyk má kořeny v raném židovském rituálu,kdy Židé při oslavě svátku Pesah
zabili a snědli jehně, beránka. V křesťanství se jehně stalo symbolicky jehnětem božím a platí
také jako znamení vítězství. V rámci církve je rovněž jehně nahlíženo jako znamení života a je
vhodné proto, jako symbol velikonočních svátků.
U Slovanů a Germánů splynuly lidové oslavy Velikonoc s pohanskými slavnostmi jara, které
oslavovaly procitnutí přírody ze zimního spánku. Díky tomu do lidových oslav Velikonoc přešly
v germánském a slovanském prostoru mnohé , původem pohanské ,zvyky. Lidové zvyklosti
spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší.
V českých zemích jsou pomlázka a barvená, či zdobená vajíčka nejvýraznější symboly
Velikonoc. Stejně jako koledování, velikonoční básničky a říkánky, řehtačky a podobně.
V sousedním Německu je naproti tomu oblíbenou tradicí schovávání velikonočních vajíček a
jejich následné hledání. Především pro děti je toto zábavou, když na velikonoční neděli hledají
v zahradě, či v bytě velikonoční vajíčka, případně balíčky s malými dárky, či sladkostmi.
Tyto zvyky, i když mnohdy úplně odlišně prováděné, však svým aktérům přinášejí vždy
mnoho radosti, což je také důvod, proč dosud nezanikly a pravděpodobně ani nikdy nezaniknou.
Kronikář obce Broumy: Karel Vajs, st.

3

SPORT – SPORT – SPORT – SPORT – SPORT – SPORT – SPORT – SPORT - SPORT

Fotbal:
27.04.2019
05.05.2019
11.05.2019
19.05.2019
26.05.2019
01.06.2019
09.06.2019
15.06.2019

Březová
Broumy
Neumětely
Broumy
Broumy
Chyňava
Broumy
Drozdov

14:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

-

Broumy
Komárov B
Broumy
Karlštejn
Tlustice
Broumy
Cembrit
Broumy

Stolní tenis:
Vážení sportovní příznivci,
o druhém dubnovém víkendu jsme odehráli poslední dva zápasy v nadstavbové části o udržení
v krajské soutěži. Jelikož jsme v nadstavbě v předchozích dvou kolech jednoznačně prohráli s TJ
Sokol Mníšek pod Brdy C 10:1 a 9:2, čekal nás rozhodující dvojzápas o udržení v soutěži se
soupeřem TJ Sokol Žebrák A. Díky lepšímu umístění po základní části se konal první zápas
v domácím prostředí. V Broumech nás přišli podpořit i bývalí dlouholetí spoluhráči a i díky jejich
podpoře se nám podařilo po velmi dobrém týmovém výkonu zvítězit 10:6. Další den nás čekala
odveta, ve které nám stačilo dosáhnout 9. vítězných bodů, zajišťujících udržení soutěže. Určitým
papírovým oslabením bylo to, že jsme nemohli nasadit hostujícího hráče, který v nadstavbě mohl
odehrát vždy jen jedno kolo z případných tří zápasů. Po výborném začátku, kdy jsme vyhráli obě
čtyřhry, jsme pokračovali v mimořádném nasazení a tempu a především díky bezchybnému
výkonu Martina Rosy se nám podařilo ovládnout i druhý zápas a to poměrem 9:5! Udržení
krajské soutěže po předchozím postupu z okresního přeboru se v Broumech podařilo obhájit
poprvé v historii! Děkuji všem spoluhráčům za výtečné výkony po celou sezónu!
Hráči, kteří zasáhli do bojů v sezóně 2018/2019: Martin Rosa, Hynek Bláha, Petr Ulbrich, Josef Mašek,
Miroslav Konopásek, Marie Mašková Vladimír Vais.
S pozdravem, Petr Ulbrich

Svoz plastů se koná v sobotu 4.května 2019. 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.
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