číslo 11/2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.broumy.cz

vydáno 27.11.2020

ročník XLIII

----------------------------------------------

ZE ZASTUPITELSTVA
V úterý 24. 11. se konalo 25. zasedání zastupitelstva obce, na kterém se probíraly žádosti o finanční podporu
sociálních služeb, rozpočtová změna č. 10, schválení plánu inventur za rok 2020 a především také vyhlášení
dotací v roce 2021 na opravu místních komunikací, o kterou bude naše obec žádat pro rekonstrukci ulice Za
Roklí. V závěrečné diskusi zastupitelé debatovali o opravě střechy KD, opravě střechy ve sběrném dvoře,
pálení větví v bývalé pískovně a nekonečné problematice s vyvážením odpadů před vrata sběrného dvora a
svozem plastů. Rádi bychom upozornili, že do pytlů s plasty, které svážejí dobrovolní hasiči, patří pouze
plasty. Často se stává, že se v pytlích nachází plechovky od pití, jídel i barev, sklo a elektronika. V případě, že
se na takovéto pytle přijde a bude znám viník, přestanou se od konkrétní osoby pytle svážet. Buďme prosím
k sobě ohleduplní, tolerantní, snažme si vzájemně vyjít vstříc a potom se nám možná bude žít o něco lépe.
místostarosta

ADVENT
Advent (latinské adventus = příchod) začíná první nedělí po 26. listopadu – a končí západem slunce na
Štědrý den. Každá z nadcházejících čtyř nedělí má své speciální jméno. Po železné přijde bronzová, stříbrná a
nakonec zlatá. Datum první adventní neděle je pohyblivé proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je
každý rok v jiném dni, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne
24.12. („štědrý večer" je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se proto stává, že poslední
adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když
má čtyři adventní neděle.
Pro křesťany je advent začátkem liturgického či církevního roku a vyznačuje se dvojím očekáváním –
slavností narození Ježíše Krista (24. prosince) a jeho zmrtvýchvstání (Velikonoce).
Nejviditelnějším symbolem adventu je adventní věnec, který slouží k symbolickému odpočítávání čtyř
adventních týdnů. Symbolizuje vítězství, projev úcty a radosti. Světlo
ze zapálených svíček symbolizuje příchod Ježíše Krista. Věnec
odkazuje ke kruhu, který je symbolem cyklu života a koloběhu roku.
Starý rok končí a nový začíná. Kruh, který nemá konec ani začátek,
nám připomíná věčný život a znovuzrození, tedy i zmrtvýchvstání
Ježíše Krista o Velikonocích. Má jasně daná pravidla, jak by měl
vypadat. Větévky jehličnanů či cesmíny, ze kterých je vyroben,
představují život. Dříve se často používaly i holé slaměné věnce, které
odháněly zlé duchy a tím zajišťovaly do domu požehnání.
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Důležité jsou barvy. Barvou adventu je fialová. Vyjadřuje důstojnost a pokání. Svíčky a stuhy na věnci by tak
měly být fialové s výjimkou té třetí v pořadí – ta je totiž zasvěcená přátelství a je růžová. Svíčky se zapalují
proti směru hodinových ručiček. Časté jsou i věnce s pátou, bílou svíčkou uprostřed. Ta se zapaluje na Štědrý
den a symbolizuje Krista.
K adventu patří také půst, spánek na tvrdém lůžku a zákaz sexu. Zapovězena je i hlučná zábava či
pomlouvání. Naopak žádoucí je konání dobrých skutků.
Letos začne advent 29. listopadu. Nezapomeňte v tento den zapálit první svíčku na adventním věnci, pokud
tak činíte. K tomu navíc můžete vyzdobit svůj domov, začít péct cukroví, nebo udělat cokoliv tradičního a ve
světle adventních svící pojďme trochu přemýšlet sami o sobě a o svých blízkých. Vždyť kdy jindy bychom se
měli zastavit a trochu si odpočinout od starostí a problémů všedních dní. Třeba se nám podaří v dnešní těžké
době najít sami v sobě a ve svých bližních jiné hodnoty, o kterých jsme ani nevěděli.
Přejeme Vám krásný advent

KRONIKA 20. STOLETÍ.
(Čerpáno z Lexikonu 20. století 1900 -1999)
LISTOPAD 1920
První zasedání společnosti národů
15. listopad. Poprvé se sešlo v Ženevě shromáždění Společnosti národů. Zastoupeni byli delegáti ze 42 států
(mezi nimi i Československa). Podpora spolupráce mezi národy, cíl daný ve stanovách, byla omezena
nepřítomnosti USA, Ruska a také Německa. Woodrow Wilson nedokázal přimět USA ke vstupu do mírové
organizace, u jejíhož zrodu stál. První společná schůze byla provázena řadou nedorozumění a neshod.
Některé členské státy požadovaly změny ve stanovách, které Francie striktně odmítla. Poté Argentina
ohlásila vystoupení ze Společnosti. Některé další státy si stěžovaly, že Společnost národů je ve své současné
podobě dílem vítězů. V Ženevě se rozhodovalo o několika žádostech o přijetí. Schváleno bylo přijetí
Rakouska, Bulharska a Albánie.
Francie oslavovala 50 let republiky
11. listopad. Tisíce Pařížanů i francouzských občanů v dalších městech uctily památku padlých za 1. světové
války a také památku Léona Gambetty, jenž měl rozhodující podíl na vzniku 3. republiky r. 1870 a tím na
obnovení republikánského zřízení ve Francii. Oslavy probíhaly pod heslem: „Francie včerejška byla zničena,
dnešní je vítězná“. Na slavnostním shromáždění v Panthéonu se sešla vláda, generalita i poslanci. Orchestr
zahrál Saint-Saënsův Pochod hrdinů. Po jeho ukončení se v sále objevil prezident republiky Alexandre
Millerand, jenž ve svém projevu zdůraznil „nezdolnou Gambettovu víru v důležitost vlasti“.
Nástup epochy rozhlasu
2. listopad. V Pittsburghu byla uvedena do provozu soukromá rozhlasová stanice KDKA, která svým
zpravodajstvím z právě probíhajících prezidentských voleb zahájila první pravidelné rozhlasové vysílání na
světě. Krátce poté byly v USA vydány licence dalším stanicím, do roku 1922 jich už bylo na dvě stě.
Kronikář obce: Karel Vajs st.
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30 LET SAMOSPRÁVY OBCE BROUMY
Před třiceti lety 24. listopadu byla zahájena novodobá éra opětovné činnosti obecních samospráv. Toto
kulaté výročí jsme si chtěli připomenout některými kulturně společenskými akcemi, avšak letošní
epidemická situace to nedovolí. Proto si oněch 30 let připomeňme alespoň na stránkách našeho Zpravodaje.
Po éře Národních výborů se první volby uskutečnily 24. listopadu 1990. Do voleb byly přihlášeny dvě
kandidátky. Jedna za stávající jedinou politickou stranu v obci Komunistickou stranu Československa a druhá
za nově vzniklé uskupení Občanské fórum. K volbám přišlo 90% voličů. Účast byla velmi vysoká. Nikdy v
dalších volbách již takovéto účasti nebylo dosaženo. Voliči v této volbě dali 57% hlasů pro kandidáty OF.
V každých dalších volbách až do voleb 2010 byly u nás tyto dvě kandidátky, jen místo OF bylo Sdružení
nezávislých kandidátů SNK, které bylo vždy úspěšnější.
Zastupitelstva po volbách pro jednotlivá volební období byla následující:
Volby 1990
Jiří Čermoch - starosta, Jiří Jirásek – zástupce starosty, Václav Malec, František Hrabě, Marie Žižková, Jiří
Müller, Vlastimil Srp, František Kodet, Karel Hošek ml.
Volby 1994
Jiří Čermoch - starosta, Jiří Jirásek – zástupce starosty, Václav Malec – zástupce starosty, Marie Žižková, Pavel
Dráb, Vladimír Švarný, Jiří Müller, Vlastimil Srp, František Kodet.
Volby 1998
Jiří Čermoch - starosta, Václav Malec – zástupce starosty, Jana Burešová, Marie Žižková, Jaroslav Kučera,
Václav Rosenbaum, Jiří Müller, Vlastimil Srp, Josef Holeček.
Volby 2002
Jiří Čermoch - starosta, Václav Malec - místostarosta, Jana Burešová, Eva Růžičková, Jaroslav Kučera, Petr
Ubry, Jiří Müller, Vlastimil Srp, Ladislava Seidlová
Volby 2006
Jiří Čermoch - starosta, Petr Ubry - místostarosta, Jana Burešová, Eva Růžičková, Jaroslav Kučera, Václav
Rosenbaum, Jiří Müller, Vlastimil Srp, Ladislava Seidlová
Volby 2010
Petr Ubry - starosta, Jiří Čermoch - místostarosta, Jana Burešová, Renáta Belanská, Jaroslav Kučera, Hana
Pavlíčková, Jiří Müller, Vlastimil Srp, Hana Malcová
Volby 2014
Petr Ubry - starosta, František Kodet - místostarosta, Vlastimil Srp - místostarosta, Karel Císař, Hana
Pavlíčková, Milena Frýbertová, Pavel Drab, Petr Jirka, Václav Štochl
Volby 2018
Petr Jirka – starosta, Tomáš Rosenbaum – místostarosta, Petr Ubry, Roman Kodet, Karel Císař, Mirko Vlach,
Milena Kohoutová, Václav Štochl, Renáta Belanská
Jiří Čermoch st.

K tomuto výročí připravujeme výstavu v prostorách budovy staré školy, která se uskuteční v průběhu roku
2021. Doufejme, že nám to epidemická situace dovolí.
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OHNIVÉ ZNAMENÍ STŘELEC
22. listopad – 21. prosinec
Lidé narození ve znamení Střelce jsou vizionáři, kteří často svými myšlenkami
předběhnou dobu. Jsou to zvěstovatelé vyšších ideálů, kteří pátrají po smyslu a
seberealizaci. Chtějí život dokonale prozkoumat a pochopit. Mají nos na nové příležitosti
a jdou štěstí vstříc. Proto se jim obvykle v životě daří. Pokud se jim zrovna něco
nepovede, nepropadají skepsi a hned si najdou jiný cíl. Jsou to zastánci svobody,
potřebují hodně nezávislosti. Jejich život je cestou za dobrodružstvím. Střelci jsou
přátelští a sebejistí. Jsou to rození herci. S lehkostí se pohybují v nejvyšších
společenských kruzích a jejich šarm a přátelská povaha jim zaručují přízeň okolí. Vnitřní strach, že něco
propásnou, je nutí být aktivní a všude tam, kde se něco nového a neobvyklého děje. Zajímá je vše, co je
zrovna módní a "in". Střelci očekávají velkolepost ve všech aspektech života. Proto mohou působit
domýšlivě. Dalším jejich negativním rysem je přílišné slibování.
Muž Střelec: Chcete-li si získat muže Střelce na svou stranu, musíte mu umět zalichotit. Střelec se bez
dlouhého rozmýšlení vrhá do milostných dobrodružství. Má rád různorodost, a proto mu bude trvat nějakou
dobu, než se naučí vydržet déle v partnerském vztahu či dokonce vstoupí do manželství. Partnerka, která si
Střelce vybere, by měla být hodně tolerantní a neměla by si myslet, že konflikty vyřeší hádky, žárlivé a
emocemi nabité scény či podezíravost. Takové chování Střelce nasměruje k jiné ženě. Rád flirtuje a
náklonnost žen mu lichotí. Žena, která si chce Střelce udržet, by měla být skvělou milenkou i kamarádkou a
podporovat jeho sny, ačkoli mnohdy nereálné, a neměla by chtít měnit jeho občas dětinské chování. Potom v
něm získá zábavného partnera, se kterým se nikdy nebude nudit a který jí připraví vzrušující cestu životem.
Žena Střelec: Je nezávislá, intuitivní, originální a chytrá. Je ctižádostivá a obvykle má velké plány. Pokud se jí
samotné nepodaří je naplnit, pak si vybere takového muže, kterého k velkým výkonům a úspěchům bude
pobízet. Pro ženu Střelce jsou role ve společnosti a prestiž důležité. Proto se bude snažit získat
vysokoškolské vzdělání, mít titul a patřičné společenské postavení. Žena Střelec potřebuje partnera, který
ocení její jedinečnost a smysl pro humor. Nebude jednoduché ji polapit. Potřebuje hodně volnosti a svobody.
Je ráda zamilovaná, a tak se jí může stát, že se zakouká do někoho jiného, přestože bude v trvalém svazku.
Zřejmě jí to ale brzy přejde. Potřebuje partnera, který bude společenský, ale také inteligentní, velkorysý a
přizpůsobivý. Měl by jí poskytnout hodně svobody, být připraven na nenadálé změny, nepochybovat o její
upřímnosti, zvyknout si na šokující kritiku a občasnou necitelnost a poskytnout jí citové bezpečí.
Čerpáno z www.horoskopy - online.cz

OZNÁMENÍ
 Otvírací doba české pošty:
Pondělí, středa
13.00 – 18.00
Úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00
 Uzavření MŠ Broumy o vánočních prázdninách
Mateřská škola při ZŠ a MŠ Broumy bude z organizačních důvodů uzavřena od středy 23. 12. 2020 (včetně)
do neděle 3. 1. 2021. Provoz bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021.
Inzerce

 Prodám levně hrobové zařízení (rám, pomník, deska) z leštěného kamene umístěné na veřejném
pohřebišti obce Broumy. V případě zájmu volejte v odpoledních hodinách na telefonní číslo
603570625.

Svoz plastů se koná v sobotu 5. prosince 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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