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Beseda (Ne)bezpečný věk
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Výstava kreseb, maleb,
fotografií a motýlů
str. 3, 4

Historická fotografie Zvičiny

Rekonstrukce chodníku

Zdroj: www.fotohistorie.cz

Do dubnového čísla našeho měsíčníku
jsme si připravili vyprávění o historickém dění
na konci 19. století a v první polovině 20.
století na Zvičině a okolí.
Feudální povinnosti byly zrušeny zákonem
7. září v roce 1848 v době probíhající
revoluce. V roce 1849 byly odstraněny
povinnosti vůči vrchnosti, církvi a jiným.
Základní obživou v Podzvičinsku bylo
zemědělství. Selo se hlavně žito a oves, len,
kousek řepy pro krávy, hrách a sázely se
brambory, především pro potřebu místních
lidí. Pěstovalo se i červené zelí, zvané
„zvičinské“. V živočišné výrobě se chovaly
krávy, prasat bylo málo, jelikož brambory se
sázely hlavně pro lid. Dále drůbež, králíci,
holubi, kozy a včely. Mléko se neprodávalo.
Hospodyně, ale tloukly máslo a prodávaly jej
do obchodu nebo na trhu. Pro domácí potřebu
se vyráběl tvaroh.
Velmi tvrdý život v Podzvičinsku vychoval
odolný, pilný a houževnatý lid v tomto kraji.
(pokračování na následující straně)
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Duben
Český název měsíce odvozen od listnatého stromu - dubu.
zdroj: wikipedia
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Po celé námi zmiňované období byly vedeny česko-německé spory.
Kraj těžce postihla agrární krize v letech 1880-1900 a v letech 1850-1914 dosti
živelných pohrom (průtrže mračen, mrazy, voda, atd.), na obyvatele dolehl hlad a bída
související s první světovou válkou. Nadšení z dlouho očekávané samostatnosti v roce
1918 vystřídala opět bída a narůstající nezaměstnanost. Všechny tyto faktory vrcholily
ve světovou krizi v letech 1929-1933. Krize postihla hlavně textilní průmysl a z důvodu
uzavření mezinárodního trhu udělala i tečku za perlařstvím.
Zvičina byla i v období první
republiky místem národních protestů a
manifestací. V letech 1919, 1920 a 1924
se zde konaly politické tábory. Tábory lidu
proti rozpínavosti Němců sem svolávala
Národní jednota severočeská. Již v roce
1933 tu byl tábor lidu proti hrozbě
německého fašismu.
Německá vojska ve dnech 10.října 23.listopadu 1938 provedla zabrání
Zvičiny a okolního území na základě
Mnichovského diktátu. Po vyhlášení
Protektorátu Čechy a Morava na vrchol
Podzim 1925. Lehký sportovní letoun D-7 na Zvičině
Zvičiny již nikdo legálně nemohl.
Boj proti okupantům byl zahájen 3.května 1945 revolučním národním výborem v
Miletíně. Dne 4.května odešli Němci z Miletína, 5.května byla německá posádka
převezena z Miletína na Zvičinu. 10. a 12. května přišla Rudá armáda do Miletína,
Třebihoště a okolí.
V příštím čísle našeho zpravodaje se můžete těšit na pokračování našeho bádání.
Konkrétně se zmíníme o moderních dějinách Podzvičinska.
Zdroje: text – www.zvicina.eu, fotografie: - www.cs-letectvi.cz

Beseda (Ne)bezpečný věk
Velice pěkná beseda s Policií ČR se konala dne 10.4.2012. Jen škoda, že tak málo
občanů má zájem o svoji bezpečnost!

Návštěvníci besedy

Foto: Jan Suchý

Přednášející policisté
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Foto: Jan Suchý
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Výstava kreseb, maleb, fotografií a motýlů
Ve dnech 20.4. a 26.4. 2012 se konala ve společenském sále v Dolní Brusnici pod
záštitou místního obecního úřadu výstava kreseb, maleb, fotografií a motýlu. Své umění
zde ukázali místní občané. Jmenovitě Jan Volf, který vystavil své velice povedené
fotografie.Tomáš Dědek se podělil o sbírku motýlů a o kresby a malby se zasloužily
Alžběta Jägerová a Michaela Konečná.
Příprava výstavy
O přípravu výstavy se zasloužili sami vystavovatelé.

Příprava výstavy

Příprava výstavy v plném proudu

Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý

Vernisáž
Vernisáž se konala v den zahájení výstavy 20.4. 2012 v 17 hodin a zúčastnili se jí nejen
vystavovatelé, ale i široká veřejnost.

Vystavovatelé na vernisáži

Foto: Bohumír Stránský

O výstavu byl velký zájem
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Foto: Bohumír Stránský
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Na výstavu dohlížel odborný dohled

Vernisáž natáčel pan Chromý

Foto: Jan Suchý

Foto: Bohumír Stránský

Malá ochutnávka vystavených exponátů

Motýli a pavouci Tomáše Dědka

Foto: Jan Volf

Exponáty Bětky Jägerové

Foto: Jan Volf

Fotografie Honzy Volfa

Foto: Jan Volf

Exponáty Míši Konečné

Foto: Jan Volf
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Rekonstrukce chodníku
Jak si určitě mnozí z vás všimli, v naší obci proběhla rekonstrukce chodníku od
Hospůdky Pod Lípou k odbočce do bývalé továrny. A tady přinášíme naši malou
fotoreportáž z této rekonstrukce.
Při rekonstrukci

Chodník při rekonstrukci

Chodník při rekonstrukci

Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý

Po rekonstrukci

Chodník po rekonstrukci

Chodník po rekonstrukci

Foto: Jan Suchý

Chodník po rekonstrukci

-5-

Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý
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Obec a okolí v obrazech

Oprava vodovodu 16.4. 2012

Foto: Jan Suchý

Rekonstrukce chodníku pod přísním dohledem
místních občanů
Foto: Jan Suchý

Oprava vodovodu

Malí bojovníci

Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý

Upozornění
V sobotu dne 5.5. 2012 v 8,00 hod
Bude u obecního úřadu v Dolní Brusnici přistaven
KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD.
Žádáme občany o řádné urovnání odpadu, aby byl prostor kontejneru ponejvíce využit
Nesmí zde být ukládán odpad, který je považován za
nebezpečný
Kontejner bude ještě tento den odvezen
OÚ Dolní Brusnice
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Okénko do historie
Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

Prokopová Gerlinda
Martinka Jarolím

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

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

Foto: Jan Suchý
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