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Ve zpravodaji naleznete:

Osmého dne měsíce března
jsme slavili jeden významný
den. Znáte jeho původ?

MDŽ
Historie a význam březnového
svátku.
str. 1 a 2

Mezinárodní den žen vznikl jako výročí
stávky newyorských švadlen v roce
1909. Téhož dne se po celém světě od
roku 1975 připomíná jako den
mezinárodní solidarity žen všech zemí
za rovnoprávnost, mír a rozvoj.
Historie Dne žen, jak se mu zpočátku
říkalo, začíná už v roce 1907, kdy na
prvním sjezdu socialistek ve Stuttgartu
vystoupila
rakouská
delegátka
s myšlenkou, že by se ženy měly určitý
den v roce veřejně scházet a žádat
volební právo. Až o tři roky později,
v roce 1910 na II. Mezinárodní
konferenci žen – socialistek v Kodani
navrhla Klára Zetkinová, aby se ženy
v příštím roce v různých zemích Evropy
v určitý den sešly a požadovaly volební
právo.
Poprvé se takto ženy sešli v roce 1911
v Německu, Rakousku – Uhersku,
Švýcarsku, Dánsku, v Americe, v Rusku
poprvé v roce 1913. V dalších letech se
březnový Den žen ustálil na datu 8. 3.
Poprvé dne 8. 3. demonstrovaly ženy
v roce 1914 proti zbrojení, chystané
válce, za propagaci mírových myšlenek,
požadovaly přístup žen do veřejného a
kulturního života a žádaly občanskou a
politickou rovnoprávnost.

Běluň 2011
Pozvánka na letní dětský tábor,
který se koná v nedaleké Běluni.
str. 2
Brusnický STARDANCE
aneb tanec tak trochu jinak
str. 3
Vandalové u nás v obci?
Bohužel ano!!!
str. 4
Okénko do historie
Myslíte si, že dokonale znáte naši
obec? V této rubrice se o tom
můžete přesvědčit
str. 4
Významná výročí našich občanů
str. 4
v

Brezen
Brezen
Český název měsíce pochází z rašení bříz
a začátku březosti zvířat.
zdroj: wikipedia.cz

(pokračování článku na následující straně)
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V roce 2001 v poselství generálního tajemníka OSN u příležitosti MD6 je zdůrazněn,
mimo stálý požadavek rovnoprávnosti a to, současný nejpalčivější problém, na který
upozornila v říjnu Rada bezpečnosti OSN, když zahájila debatu na téma ženy, mír a
bezpečnost. K jednacím stolům a do rozhodovacích funkcí je třeba přivedení více žen.
Pro zajištění a podporu míru a bezpečnosti v 21. století je nezbytná plná účast žen při
řešení předcházení konfliktů.
Mnozí čeští občané by však tento svátek nejraději viděli v propadlišti dějin, jelikož jej
zřejmě považují za výhradní výtvor bývalého režimu. A jeho původní smysl neznají či
nechtějí znát. Je samozřejmě pravdou, že MDŽ bylo komunistickým režimem silně
zneužito, avšak takový Den matek byl zase zneužit fašisty a také se nad tím dnes
nikdo příliš nepozastavuje.
V období změn, které následovalo po revoluci v roce 1989, byl tedy Mezinárodní den
žen jako nepatřičný z kalendáře opravdu vyškrtnut. Statut významného dne mu byl
navrácen až v roce 2004.
Zdroj: Britské listy, www.atriumcafe.cz
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Termín: 30. července – 12. srpna
Cena: 2. 600,-
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Meduna 604 340 069
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Okénko do historie
Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

Svědirohová Božena

Vandalové u nás v obci?
Bohužel ano!!!
Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

Z minulého (lednového) čísla
Na fotografii byl zobrazen dům rodiny
Kuncových.
Pro
srovnání
Vám
přinášíme současnou podobu domu.

Foto: Martin Hažer

Pokrok nezastavíme. Vandalové již řádí i v
naší obci. Nikdo nic neviděl, ani neslyšel!
Jsou to peníze nás všech. Chraňme si svůj
majetek. Takové živly nemají u nás místo!
Všichni bychom měli reagovat na vše, co
mezi slušné lidi nepatří.

Poničená autobusová zastávka

Foto: Jan Suchý
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