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Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa byl vpád vojsk pěti socialistických
zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským
svazem na popud konzervativního křídla
Komunistické strany Československa. Dalšími
členy paktu byla vojska Polské lidové republiky,
Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové
republiky. Vojáci Německé demokratické
republiky nakonec hranice ČSSR, až na malé
výjimky, nepřekročila.
Obsazena byla většina důležitých měst
a míst v tehdejší ČSSR. Krátce po příjezdu
tanků a obsazení letišť, na kterých přistávala
sovětská letadla s další vojenskou technikou.
Předsednictvo ÚV KSČ přijalo usnesení
odsuzující invazi (poměrem 7 : 4 hlasům).
Československá armáda, která měla na starosti
obranu hranic, nepodnikla skoro žádné kroky
k obraně.
(pokračování na následující straně)
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V letních měsících
oslavila významné jubileum
paní Danuše Voňková.
Dodatečně a ze srdce
blahopřejeme.
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Dvě hodiny po půlnoci 21. srpna 1968 ÚV KSČ schválil a posléze prostřednictvím
Československého rozhlasu odvysílal Provolání Všemu lidu ČSSR:
"Všemu lidu Československé socialistické republiky!
Včera, dne 20. srpna 1968 kolem 23. hod. večer, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové
republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí presidenta republiky,
předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů."

Veřejnost během prvního týdne okupace vyjadřovala silný odpor, čímž zabránila provedení
původních plánů k ustanovení otevřeně kolaborantské tzv. Dělnicko-rolnické vlády. Spontánní
odpor proti okupaci de fakto v očích světové veřejnosti zdiskreditoval socialismus Sovětského
typu. Bylo přerušeno rozhlasové i televizní vysílání, které však bylo rychle obnoveno
z improvizovaných studií. Následně došlo k potlačení československého pokusu o reformu
socialismu – tzv. Pražského jara. Zatčeno a internováno bylo několik československých
vedoucích představitelů (Dubček, Smrkovský, Černíka a další). Masové spontánní protesty trvaly
cca 7 dní. Vojska SSSR zde zůstala až do roku 1991.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_vojsk_Var%C5%A1avsk%C3%A9_smlouvy_do_%C4%8Ceskoslovenska

Z činnosti místních hasičů
6.září 2014 se pět našich členů zúčastnilo oslav
115 let založení hasičského sboru v Mostku. Oslavy
byly zahájeny představením nového praporu, který
si nechali vyrobit firmou VELEBNÝ & FAM s.r.o. z Ústí
nad Orlicí.
Poté již následovala bohatá přehlídka hasičské
techniky a to jak současné, tak i historické, se kterou
se dostavily hasičské sbory z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Náš sbor vystavoval ruční čtyřkolovou stříkačku,
která byla v provozu. Návštěvníci si pak sami mohli
vyzkoušet její funkci. Akce byla velice dobře navštívena, k čemuž přispělo i velmi pěkné počasí.
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Začátek války na Zvičině a v Podzvičinsku
Konrad Henlein, vůdce SdP (Sudeto-německé
strany), upřesnil na přelomu září a října, jak
postupovat, až se podaří oddělit území obývané
sudetskými Němci od Československa. Henleinovi
liberečtí spolupracovníci považovali za nejvýhodnější řešení začlenění zbylého českého
území do Německé říše, které poté bude možné
ovlivňovat.
Adolf Hitler se k dané problematice vyjádřil již
dříve. V roce 1932 prohlásil v Mnichově:
"Českou pánev a Moravu osídlíme německými sedláky. Čechy vysídlíme na Sibiř nebo do oblasti
Volyně. Češi musí opustit střední Evropu!". Tyto vize se skutečně začaly, po půlnoci 30. září (tzv.
Mnichovská zrada), naplňovat.
Sudetští Němci dostali jako odměnu
za pomoc při rozbití republiky 1 162 017
vyznamenání "Za osvobození Sudet"! Nyní
už téměř nelze zjistit, kolik vyznamenání došlo
na Zvičinu. Z místní německé kroniky někdo
předvídavě zničil stránky, týkající se právě
válečných let.
O chystané okupaci se na Zvičinu zřejmě
dostala zpráva ze sekretariátu SdP. V předvečer
totiž silně sněžilo a tak místní obyvatelé celou noc hořečně a nadšeně udržovali sjízdnou silnici
od Horní Brusnice, aby okupační armáda mohla projet do Protektorátu. V kronice obce Třebihošť
zapsal Jan Janků, že před šestou hodinou ranní byl slyšet hukot německých vozidel, které
přijížděli od Horní Brusnice po chroustovské silnici k Miletínu. Bylo jich prý tolik, že jejich motory
údajně hučely až do odpoledne.
Německá říše se ve svém výboji nezastavila
a 1. září 1939 napadla Polsko. Tím započala
2.světová válka. Do Hitlerovy armády byli přizváni
také bývalí českoslovenští občané, tedy Němci
ze zabraných sudet. Vojenské mundúry tak museli
obléknout nejen němečtí mladíci, ale i postarší
pánové ze Zvičiny. Stali se totiž říšskými Němci.
Bylo jich téměř sto a skoro třetina z nich
se nevrátila! Většina z nich zůstala ležet na širých
pláních tehdejšího Sovětského svazu (fotografie
vpravo).
zdroj textu: Vlastivědné čtení V. řada - číslo 3, Zánik německé komunity na Zvičině, prof. RNDr. Karel Martínek, DrSc.;
zdroj fotografií: janryznar.blog.idnes.cz, gamepark.cz
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Pivo, swing a atmosféra 30. let v Lázních Pod Zvičinou
Každoroční pivní slavnosti se letos v Hotelu
Pod Zvičinou konaly v duchu oslavy místní tradice
lázeňství a vzpomínání na dobu R. A. Dvorského. Lázně
Pod Zvičinou prosluly vodou s léčivými účinky, která
v současnosti patří mezi registrované regionální
produkty Podkrkonoší. Předposlední srpnovou sobotu
se v lázních sešli příznivci dobrého piva (nabídka byla
opravdu bohatá) a desítky lidí přišly v dobových
kostýmech, což dokreslovalo slavností atmosféru 30. let
na terase hotelu. Ve slušivých dobových šatech
účastníky přivítala také majitelka hotelu Nancy Engelen.
Uvnitř kolonády si děti mohly vyrobit mýdlo nebo parfém. Pro dospělé byly připraveny výrobky
od klientů Domova sv. Josefa v Žirči. A komu byla navečer už zima, mohl se prohřát v sudech
s horkou vodou, tzv. „hot tubs“. Jinak ale počasí vyšlo i letos nad očekávání skvěle. A na závěr
je potřeba ještě zmínit, že Pivní slavnosti jsou jen jednou z akcí, které probíhají v Hotelu Pod
Zvičinou v rámci celoročního festivalu. Na podzim se ještě budou konat např. vepřové
a svatomartinské hody a ve vánočním období Živý Betlém.

ČLANEK: Silvie Pýchová, FOTOGRAFIE: Bedřich Machek

Orientální večer
Tanečnice Khattya a hotel Pod Zvičinou si Vás
dovolují srdečně pozvat na orientální večer
v Lázních pod Zvičinou.
4.října 2014 od 17 hodin
rezervace míst nutná!
V programu zatančí:
- Khattya se svou skupinou Malika
- Sahar
- Tina Ahmed
- Jitka Horáková
- Vendulka K. L.
- Lída Sokolová a další
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Komunální volby 2014
Vážení spoluobčané,
datum podzimních komunálních voleb do ZO, stanovených na dny 10. a 11.10. 2014, je již za
dveřmi.
Čas je neúprosný a my máme za sebou další čtyřleté období, pro které nám byla dána Vaše
důvěra. Ne vždy a ne vše se nám dařilo a povedlo ke spokojenosti všech občanů, i když občan je
vždy na prvním místě. Vím, že zde stále zůstává hodně ke zlepšování a zvelebování našeho
života v obci. Vy jste nás volili, dali nám svůj hlas a Vy dnes budete hodnotit naši práci a jednání.
Kdo obstál, ať zůstane, kdo nebyl přínosem, nechť odejde a uvolní místo těm lepším.
V době voleb Vás pak prosím, přistupujte k tomuto vážnému a slavnostnímu aktu velice
rozvážně a zodpovědně, ne bez uvážení. Své zástupce nevybírejte podle tváře, ale především
podle charakteru a ochoty obětovat svůj osobní čas a nápady pro Vaše blaho a pro zlepšení
života nás všech. A až svůj hlas budete vkládat do volební urny, mějte na paměti, že ho dáváte
těm nejlepším a pro svou vlastní, lepší budoucnost a rozkvět obce. A přijďte všichni, kdo máte
právo volit, protože zde můžete svobodně prokázat svou vůli.
Sami si pak zvolte ty nejlepší z Vás, pro které bude na prvním místě Vaše spokojenost
a blaho obce. Ne pouze vlastní zájem a uspokojení vlastního ega.
Přeji Vám, aby Vaše volba byla tou správnou, aby Vámi zvolení byli skutečné osobnosti
všedního života a Vy nebudete svého rozhodnutí, v následujícím čtyřletém období, litovat.
Na shledanou u voleb ve dnech 10. - 11.10. 2014!
Suchý Jan - starosta
obce Dolní Brusnice

Číslo

Jméno

1.

Vancl Martin

10.

Savov Lubomír

2.

Suchý Jan

11.

Vondroušová Denisa

3.

Čeřovský Jiří

12.

Martinka Lubomír

4.

Svědiroh Jaroslav

13.

Janáková Marcela

5.

Hažer Jan

14.

Vancl Josef

6.

Erbenová Ivana

15.

Stránský Petr

7.

Brisslinger Milan

16.

Janák Josef

8.

Hořánková Petra

17.

Nožička Miroslav

9.

Kalenská Radmila

18.

Jäger Arnošt
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100. výročí od začátku 1. světové války
První světová válka (před rokem 1939 známá jako velká válka, nebo světová válka) byl
globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918. První světová válka zasáhla
Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech.
Bezprostřední záminkou k válce se stal úspěšný atentát na arcivévodu a následníka trůnu
Františka Ferdinanda d'Este. Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo
řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném
konfliktu.
Válka propukla mezi dvěma koalicemi: mocnostmi
Dohody a Ústředními mocnostmi. Mocnostmi Dohody
při vypuknutí války byly Spojené království (které se do
války zapojilo v důsledku německého vpádu do
Belgie), Francie a carské Rusko. K Dohodě se připojily
další státy, v roce 1915 Itálie a v roce 1917 USA.
Ústředními mocnostmi byly v roce 1914 Německo
a Rakousko-Uhersko. K Ústředním mocnostem se také
přidala Osmanská říše a v roce 1915 Bulharsko. Na konci války zůstaly neutrálními pouze
Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko a státy Skandinávie.
Boje první světové války proběhly na několika frontách po Evropě. Na západní frontě boje
probíhaly v zákopech (zákopová válka). Přes 60 milionů vojáků bylo mobilizováno od roku 1914
do roku 1918.
Jako konec světové války je udáván a ve světě oslavován 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin
zavládlo na všech frontách příměří (11. 11. v 11 hodin), podepsané téhož dne v 5.05 hodin ráno
německou generalitou ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk francouzského
maršála Foche v Compiègne (snímek níže). Formálním zakončením války byly Pařížské
předměstské smlouvy v roce 1919.
Země
Spojené Království
Britské impérium celkem
Belgie
Francie
Itálie
Rumunsko
Srbsko
Ruské impérium
USA
Dohoda celkem
Rakousko-Uhersko
Bulharsko
Německo
Turecko
Centrální mocnosti celkem

Mrtví celkem Ranění
1 012 075 1 663 435
1 244 589 2 090 212
144 337
44 686
1 737 800 4 266 000
1 243 400
947 000
665 706
120 000
815 164
133 148
3 394 369 4 950 000
117 465
204 002
10 374 905 14 418 483
2 081 200
187 500
2 800 720
3 271 844
8 341 264

3 620 000
152 390
4 247 143
763 753
8 783 286

zdroje: cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka, simonak.eu/index.php?stranka=pages/h_k/11_11.htm
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„55“ výročí založení Tělovýchovné jednoty JISKRA Dolní Brusnice
V naší obci po skončení 2. světové války
a po odsunu Němců z obce, byla ochromena
činnost dobrovolných spolků. První, kteří se hlásili
k obnovení
činnosti
a zapojení
občanů
do veřejného života byli hasiči. To však byla
organizace, která sdružovala hlavně dospělé.
V obci však chyběla činnost s dětmi a mládeží.
A k této práci se plně přihlásila organizace
se sportovní náplní a to byla Tělovýchovná jednota
(TJ) JISKRA Dolní Brusnice, která byla založena
28. října 1959 a to z podnětu tehdejší učitelky
místní školy Jany Mačátové – Stránské a několika
nadšenců sportu.
Práci nové organizace řídil výbor ve složení: Josef Šolc – předseda s dalšími členy: Josef
Petera, Bohuslav Voňka, Vlastimil Kudrnovský, Jana Mačátová (Stránská) , Ludmila Sehnalová
a Jiřina Horáčková. Zapsání důležité dokumentace, čili kroniky, se ujal Josef Dědek.
TJ zahájila okamžitě svoji činnost – a to pravidelné
cvičební hodiny základní tělesné výchovy. K tomuto se velmi
vstřícně
postavili
manželé
Schmiedovi,
pracovníci
v pohostinství, nabídli sál k provozování cvičení. Hostinská,
paní Schmiedová, dokonce nabídla, že pomůže s úklidem
sálu na cvičení. A tak hned v květnu 1960 se členové nového
spolku
pochlubili
místní
veřejnosti
uspořádáním
TĚLOVÝCHOVNÉ BESÍDKY.
V průběhu let bylo drobných besídek a různých
vystoupení mnoho. Též naši cvičenci cvičili i na všech veřejných cvičeních v okolí a byli
i několikrát v Praze na Spartakiádách.
Naši členové nebrali vystoupení na Strahově za politickou podporu komunismu ale za radost
z pohybu a kolektivního vystoupení.
Během let jsme plnili svůj úkol – tj. zabezpečit dětem i dospělým pohyb.
Nadšenci vybudovali hřiště, volejbalové kurty, které se v zimě měnily na ledovou plochu. Tak
zde byla možnost bruslení, hokeje a dokonce oblíbené hry „metaná“. V metané jsme měli různá
utkání s rekreanty z Lázní pod Zvičinou (tehdy Lázně Zdeňka Nejedlého).
Pro děti jsme pořádali lyžařské závody v zimě a atletické v letním období.Také zde začala
obliba pobytu v přírodě a od roku 1976 pracovala turistika. Vedl ji po několik let Emil Kudrnovský,
bohužel již toto nefunguje.
Pěknými akcemi bylo 11 ročníků silničního běhu nazvaného „Běh kolem Zvičiny“. Hlavním
strůjcem byl Petr Krejcar.
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Úspěšné byly též volejbalové turnaje nazvané „Memoriál Zdeňka Kabrhela“. Byl to volejbal
na vyšší úrovni, střídala se u nás kvalitní družstva jako
Dukla Liberec, RH Praha apod. Zde byl hlavní postavou
Bohumír Stránský, bylo uspořádáno též 10 ročníků.
I v současné době je každý rok volejbalový turnaj tzv.
Smíšených družstev, organizátorem je Petr Stránský.
Za zmínku v dnešním výčtu prací stojí říci o tom,
že jsme si před 31 lety postavili vlastní cvičební stánek,
cvičební kabinu. O tom jsme v minulém roce psali
podrobně.
A další významnou akcí v TJ bylo převzetí „lyžařské sjezdovky“ v roce 2003 od TJ Bílá
Třemešná.
Sjezdovka byla ve špatném stavu a každý rok
byla našimi členy vylepšována, takže nyní již nejsou
kotvy, ale talíře jako TATRAPOMA. Má večerní
osvětlení, jsme vlastníky sněžného skútru a starší
sněžné rolby.
Naši členové upravují běžecké lyžařské trasy,
všem poslední 2 roky k nám byla paní zima velmi
skoupá na dostatek sněhu. V čele lyžařského oddílu
stojí paní Eva Vávrová.

V pravidelných cvičebních hodinách jsme v uplynulém roce zajišťovali tyto složky:
Malé děti – cvič. Dagmar Kubelková (Stránská)
žákyně – Jana Stránská a Dáša Prokopová
žáci – Jaroslav Šáfr
ženy I. - Ilona Čeřovská
ženy II. (zdravotní) – Hana Kuncová, Dana Krejcarová
muži (zdravotní) – Bohumír Stránský
dětské karate – Jan Suchý
muži florbal – Martin Vancl
Brusnický zpravodaj – obecní měsíčník pro občany obce Dolní Brusnice
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