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Vážení čtenáři, minulé číslo našeho
zpravodaje začínalo vzpomínkami na
prvopočátky vzniku textilní továrny v Dolní
Brusnici,vzpomínkami na jejího zakladatele
a rozvoj výroby.
Dnes
budeme
ve
vzpomínání
pokračovat a začneme dobou ne zrovna
veselou, dobou okupace našeho státu.
Škoda jen, že je o osudech lidí, kteří zde v
té době pracovali a byli donuceni pracovat,
tak málo zaznamenáno. (Bohužel se o této
době můžeme zmínit jen krátce a pokud by
nám kdokoliv z Vás mohl tuto dobu doplnit,
ať slovem nebo psaným materiálem, velice
rádi se k tomuto tématu ještě vrátíme).
Za války v r.1943 pracovalo v továrně
175 dělníků (90% žen) a 6 úředníků.
Sortiment výrobků se rozšířil o hedvábné
přikrývky
pro
lazarety
a
vojenské
nemocnice. Továrník dbal na 100% kvalitu a
v případě, že tkadlec vyrobil špatné zboží,
musel si ho odkoupit.
(pokračování na následující straně)
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Srpen
Český název měsíce pochází pravděpodobně
od slova srp, což býval hlavní nástroj užívaný
v raném zemědělství při sklizni obilí (tedy při
žních), žně pak obvykle končily právě v osmém
měsíci kalendářního roku
zdroj: wikipedia
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V létě 1944 nastal v továrně rozruch. Výroba měla být zrušena, stroje dány do šrotu a
celý objekt sloužit vojenským účelům. Nakonec k tomu nedošlo. V posledních letech války
pracovali v továrně také sovětští a francouzští zajatci. Dvě ruské dívky pracovaly v expedici
u lisu a francouzští zajatci na dvoře. Čeští dělníci těmto lidem pomáhali i přes velké riziko
tvrdých trestů.
5. května 1945 prodával majitel výrobky zaměstnancům, 7. května se do práce
nedostavili čeští zaměstnanci a 9. května skončila II. světová válka. Zde ještě dodáme, (dle
známosti) že se majitel továrny Emil Richter ke svým zaměstnancům i v této těžké době
choval dobře a slušně. A tady válečnou dobu opustíme. Bohužel je k ní informací málo.
Zde je místo k zamyšlení nad tím, jak důležitou a úcty hodnou práci konají pro nás
všichni ti, co dějinný chod zaznamenávají, jaké úctě se má těšit kronikář, který každou
událost pro budoucí pokolení uchová. Lidská paměť je krátká a rychle se zapomíná. Važme
si práce naší kronikářky paní Dany Krejcarové a těch, kteří novodobou kroniku psali před ní.
Bez jejich umu a obětavosti, by příští pokolení nevědělo to, co se zde událo a jak dnešní
vesnice žila a žije.
Události po 9. květnu 1945 přinesly velké změny.
Nastalo období ne zrovna jednoduché. 16.5. 1945
byla obnovena výroba s 85 zaměstnanci. 24.5. byla
továrna
velitelstvím Rudé armády předána
důstojníkovi čs. armády, tedy do českých rukou. Za
okresní správní komisi měli, na základě dekretu,
dozor nad továrnou pan Ing. Jogl Miroslav, Krška J. a
Churajn. Tím přešla továrna ze soukromého
vlastnictví do národní správy.
1.června 1945 se ujímá vedení národní správy pan Kühnel M. ze Dvora Králové n/L.
Tím, že byla továrna v bývalých Sudetech, probíhá i výměna osazenstva německého za
české. V červenci nastoupil jako druhý národní správce p. Puš Ludvík z Bílé Třemešné.
Dalším správcem se stal p. Kolář z Prahy, který byl jmenován ČTZ v Praze, ale skončil
během dvou dnů. Pan Puš se věnoval výhradně výrobě. Syn bývalého majitele p. Richter
Emil byl zaměstnán jako účetní závodu. Výroba pokračovala ve stejném sortimentu.
Po prvním odsunu Němců zde pracovalo 125
zaměstnanců. V roce 1946 vlastnil závod 8 rodinných
domků, 2 vily(viz. fotografie), 1 parcelu cca 900 m2 a
1,5 ha orné půdy. Byla ustanovena závodní rada a
prvním předsedou se stal p. Žižka Václav – tkadlec.V
témže roce proběhla volba a předsedou byl zvolen
Karban Václav – mistr tkalcovny.(To již nastává doba,
kdy oslovení pane je zaměněno za oslovení soudruhu,
které nám zde zůstalo až do roku 1989). Předsedou
ZO KSČ se stává Groh Bohumil. V létě tohoto roku blesk zapálil přádelnu a došlo k velkým
škodám na budově i strojním parku.
Na podzim odešel p. Kühnel a p. Puš Ludvík zůstává jako národní správce sám.
Vedoucím přádelny byl v té době p. Krška Al., v tkalcovně p. Brdička a v úpravně a
obrubovně p. Filip Reinhold. V r. 1947 stoupl počet zaměstnanců již na 140.
V tomto místě uzavřeme další část našich vzpomínek, jak nám je slovem zaznamenal p. Filip a
paní Věra Houfková, abychom si příště připomněli chod událostí v nově vznikající době.
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Pivní slavnosti
V sobotu 25. srpna 2012 mohli návštěvníci zavzpomínat na časy největší slávy Lázní
pod Zvičinou - tedy na období Rakouska-Uherska a První republiky.
V rámci tradičních pivních slavností se točily různé druhy piva z pivovarů Nová Paka,
Tambor, Heineken, Svijany a Primátor.
Pro děti byl připraven program zahrnující mimo jiné jízdu na koni, trampolínu či skákací
hrad. K vidění byla i vojenská a historická hasičská technika. Svézt se návštěvníci mohli
v BVP, zastřílet pak například ze samopalu vz. 58, lehkého kulometu vz. 52/57 a dalších
zbraní.Pro návštěvníky, kteří přišli v dobových kostýmech byl připraven sud piva zdarma.
Akce se velmi vydařila, o čemž svědčí velká návštěvnost.

BVP - Bojové vozidlo pěchoty

Foto: Jan Volf

Pořadatelka paní Nancy Engelen s rodinou Foto: Jan Volf
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Návštěvníci si akci užívali

Foto: Jan Volf

Historická technika hasičů z Úhlejova

Foto: Jan Volf
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Brusnický Oskárek
Čas je neúprosný nemilosrdný ke každému
z nás. Opět se přibližuje doba, kdy nastane
okamžik vyhlašování Brusnických Oskárků – ceny
za nejlepší herecký i neherecký výkon, za filmové či
divadelní dílo zachycené na filmu v období r. 20112012.
Proto se obracíme na širokou veřejnost
s následující prosbou. Pokud jste autory nebo doma
máte natočené video z rodinné oslavy, dovolené,
sportovní akce aj., kde se přihodilo něco veselého
nebo zajímavého, které by bylo možné zapůjčit a
nabídnout k pobavení a promítnutí ostatním, obraťte
se do 5.9.2012 (z časových důvodů je nutné dodržení
termínu) na p. Josefa Vancla nebo Petra Stránského.
Tematická omezení nejsou. Vše bude vráceno. Za
zapůjčení a tím i pomoc se zajištěním této, dnes již
tradiční akce na úrovni Červeného koberce, všem
moc děkujeme. Na akci, která se uskuteční v sobotu
27.10. 2012 a která je zárukou dobře prožitého
večera i báječné zábavy až do pozdních hodin, Vás
všechny srdečně zveme.
KADEŘNICKÝ SALON
se nově otevírá v naší obci

Kdy: 3.9. 2012
Kde: obecní úřad Dolní Brusnice
Kadeřnice: Zdeňka Lipertová
Objednat se můžete na tel.: 720323737
Nízké ceny!!!
TĚŠÍM SE NA VÁS…..

Pivní slavnosti - střelnice

Foto: glamour-queen.blog.cz

Foto: Jan Suchý

-4-

Brusnický zpravodaj

srpen 2012

Obec a okolí v obrazech

A pak že nerostou!

Foto: Jan Suchý

Následky vichřice v naší obci 29.7.

Foto: Jan Suchý

Dokončené zastřešení vstupu do KD, které provedla firma Stránský a Petržík.

Během rekonstrukce

Foto: Jan Suchý

Prováděné práce na odvodnění tenisových kurtů.

Po rekonstrukci

Foto: Jan Suchý

Výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu

Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý
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Okénko do historie
Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

Z minulého čísla
Na fotografii byl zobrazen dům rodiny
Borůvkových. Pro srovnání Vám
přinášíme současnou podobu domu.

Kudrnovská Marta
Polák Luděk
Ivanovová Věra

Tip na recept:
Lehoučká pomazánka z tuňáka
1 ks tuňáka v olivovém oleji,
1 ks nízkotučného tvarohu,
1 malý pytlík oliv,
3 polévkové lžíce nízkotučného jogurtu,
2 kávové lžičky hořčice,
cibule,
sůl,
pepř.
Příprava:

Foto: Jan Suchý

Všechny uvedené ingredience smícháme
dohromady a rozmixujeme na lehoučkou
pomazánku. Pomazánku z tuňáka
podáváme s tmavým pečivem a zdobíme
rajčátkem, ředkvičkami, nebo jakoukoliv
jinou zeleninou.
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