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Vážení čtenáři, nějaký čas jsme si na
úvodních stránkách našeho zpravodaje
povídali o dávné i nedávné minulosti
dominanty naší krajiny – Zvičině.
Snad se redakci podařilo v našem
vyprávění o této krásné hoře sdělit něco
zajímavého, někdy nového, co bylo mnohým z
nás
ukryto
v
již
dříve
napsaných
písemnostech. Naším přáním bylo ukázat
čtenáři, že Zvičina není jen obyčejný kopec,
ale že má pro nás všechny význam nejen
krajinný, ale především historický a dějinný.
Je škoda, že se mnohé z uplynulého času
nezachovalo v písemné podobě, zvláště pak
z naší severní strany Zvičiny. Ale snad se nám
alespoň trochu podařilo, abychom ji ve svých
srdcích měli tak, jako všechny ty významné
osobnosti našeho života o nichž jsme zde
psali a kteří si ji uložily do svých srdcí. Naším
přáním bylo, aby ve Vašich srdcích našla své
místo a čtení Vám přineslo i trochu radosti z
poznání.
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Dnes z vrcholu Zvičiny sestoupíme okolo Hotelu pod Zvičinou do údolí sem, do naší
neméně hezké vesničky. A protože by se nemělo zapomínat na žádnou minulost (ať byla
dobrá, nebo zlá), na lidi, kteří byli součástí toku času, rádi bychom Vás ve vzpomínkách
vrátili do doby, kdy v naší obci žila a obživu přinášela mnoha pracovitým a poctivým rukám,
také taková naše dominanta, kterou bezesporu ve své době byla, a to textilní továrna. Byli
bychom rádi, kdyby se Vám zde otevřelo okno vzpomínek a přineslo trochu radosti a
vědomí, že nezapomínáme ani na dobu, kdy jméno a výrobky pracovitých rukou našich
předků měly lesk a zvuk světového významu. Pro mnohého z Vás je to kus prožitého života
spojeného právě s Vigonou.
Počínající povídání bychom chtěli věnovat památce pana Filipa Reinholda a poděkování
paní Věře Houfkové, kteří nám tento písemný odkaz zanechali.
Historie továrny se začíná psát r. 1911. V
tomto roce ji založil a majitelem se stal
Strassburger.
V r. 1913 se stal spolumajitelem Emil
Richter, který byl obchodníkem ve Dvoře
Králové n/L. Protože však mezi nimi
docházelo k častým sporům, stal se v r.
1915 jediným samostatným majitelem Emil
Richter. Byl německé národnosti a v r. 1911
se oženil Češkou – Julií Mannovou z Nových
Lesů. Měli tři syny a dvě dcery. Emil, Otta,
Josef, Marta a Julie.
V r. 1911 byla na bažině (dříve rybník) postavena malá tkalcovnička, asi pro 20 tkalců. Ta
byla pak v následujících letech rozšířena. V letech 1921-1923 byla postavena přádelna a
1929 – 1930 budova úpravny, takže v této době tvořila továrna již uzavřený výrobní celek.
Jako surovina se zpracovávaly 100% bavlněné textilní odpady. A sortiment výrobků byl
bohatý a sestával: ze šatovek, košilovin, flanelů, županovin, prachovek, šál, hrubě a pestře
tkaných bavlněných přikrývek.
Syn Emil se stal vedoucím tkalcovny a
Josef
vedoucím přádelny.
Syn
Otta
vystudoval báňskou školu, jako důlní inženýr
pracoval na Kladně a hlásil se k české
národnosti.
V letech 1928-1932 již v továrně
pracovalo cca 220 zaměstnanců – 60% žen.
Z celkového počtu dělníků bylo 15 české
národnosti. Zaměstnanci docházeli do
továrny z širokého okolí. Horní Brusnice,
Souvratě, Zvičiny, Dehtova, Nových Lesů,
Nemojova, Bílé Třemešné. Mzdy byly nižší než v textilkách ve Dvoře Králové nebo Mostku.
Stroje byly starších typů, protože se majitel snažil při nákupu ušetřit.
Kouření na závodě bylo přísně zakázáno a muži museli nechávat na vrátnici tabák i
fajfky.
Zde opustíme počáteční historii továrny a v příštím čísle budeme ve vzpomínkách
pokračovat.
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Otrava ryb v Brusnickém potoce
Dne 11.7. 2012 došlo na Brusnickém potoce k otravě ryb, kterou způsobil zatím neznámý
pachatel tím, že do potoka vypustil dosud neznámou látku. Vzorek vody byl předán na
rozbor laboratoři a případ je v šetření policie. Je to vrchol darebáctví a nezodpovědnosti vůči
přírodě i nám všem!

Ryby otrávila zatím neznámá látka

Otrávené ryby

Foto: Ladislav Žižka

Foto: Ladislav Žižka

Sladkosti a shnilá zelenina do kontejneru na plasty nepatří!
Ukázka jiného darebáctví, kdy někdo naplnil polovinu kontejneru na plasty cukrárenskými
výrobky a shnilou zeleninou ke které přidal domovní odpad. Rozum to nebere a zůstává stát
nad lidskou drzostí. Tento hnus nás všechny stojí peníze.

Kontejner plný sladkostí

Nepořádek před kontejnerem

Foto: P. Hořánková

Vyšlo nové Vlastivědné čtení
Pro ty, které minulost naší obce zajímá, doporučujeme zakoupení
Vlastivědného čtení. Pan RNDr. Martínek velice zajímavě a poutavě
zaznamenal část historie naší obce. Děkujeme.
Vlastivědné čtení stojí 50,- Kč a můžete si ho zakoupit v Informačním
středisku ve Dvoře Králové nad Labem.
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Ukradený okap u KD!
I v naší obci se dále rozvíjí zlodějina a můžeme se jen dohadovat, kdo není schopen
získat peníze poctivou prací. Buďte obezřetní a chraňte svůj majetek! Netolerujme mezi
sebou ty, kteří zde místo nemají. A mějte na paměti, že ten kdo okrade souseda, udělá
škodu a nepořádek obci, dělá škodu i Vám a zítra Vás i okrade. Je otravný už samotnou
přítomností a vystupováním.

Budova KD

Ukradený okap

Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý

Zničené posezení
Vážení spoluobčané, je to radost vymýšlet a vytvářet něco dobrého pro druhé! Další
ukázka darebáctví a neúcty k práci a šikovnosti rukou druhého. A když už pro vás ostatní nic
nedělám, tak alespoň něco zničím! A také si pro sebe hezky upravím chlív, v němž jsem
zvyklý žít. A pro ostatní se naskýtá hádanka.
Uhodnete, kdo by tak mohl být autorem tohoto „uměleckého“ díla? Proč mají mít mezi
námi místo k životu?

Poškrábaná lavička

Rozbitá cedule

Foto: Jan Suchý
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Obec zasáhla vichřice
Velice příjemného odpoledne a setkání s
Dílo zkázy po vichřici dne 5.7.2012. Lípa majitelkou Hotelu pod Zvičinou paní Nancy
Engelen a velvyslancem Nizozemského
u pomníku T.G. Masaryka.
království panem Hennemanem a jeho chotí,
dne 29.6.

Spadlá lípa

Foto: Jan Suchý

Příjemné setkání

Foto: Jan Suchý

Pivní slavnosti v hotelu Pod Zvičinou
Připravena je nabídka toho nejlepšího piva, vždy ve
špičkové kvalitě. Vstup je zdarma a pije se za
každého počasí. Přijďte se pobavit, najíst, napít nebo
seznámit. Mimo jiné zde bude i ukázka vojenské
techniky a vojenská střelnice s možností svezení a
střelby zdarma.
Svézt se budete moci v BVP (bojové vozidlo pěchoty – na obrázku níže). Zastřílet si budete
moci například ze samopalu vz. 58, lehkého kulometu vz. 52/57 (na obrázku níže) a dalších
zbraní.

Přijďte 25.srpna 2012 na pivo!
Foto: www.armyrecognition.com , www.valka.cz.
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Okénko do historie
Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

Šubrová Marie

Tip na recept:
Prima pomazánka z hermelínu
Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

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

20 dkg sýra hermelín,
10 dkg šunkového salámu,
5 dkg sardelových oček,
10 dkg pomazánkového másla,
5 dkg cibule,
10 dkg ředkviček,
špetka pepře.
Hermelín,šunkový salám a sardelová očka
semeleme na masovém strojku,směs
promícháme s pomazánkovým máslem,
přidáme jemně nakrájenou cibuli, hrubě
nasekané ředkvičky, špetku pepře a vše
společně promícháme.

Foto: Jan Suchý
Foto: clanky.vareni.cz

Brusnický zpravodaj – obecní měsíčník pro občany obce Dolní Brusnice
Vydavatel: Obec Dolní Brusnice, Dolní Brusnice 17, 544 72 (pošta Bílá Třemešná)
Redaktor: Martin Hažer
Poradce: Jan Suchý – starosta obce
Grafická úprava: Martin Hažer
Kontakty: email: brusnicky.zpravodaj@email.cz, tel.: 725 102 053, nebo kontaktujte pana
starostu na obecním úřadě.
-6-

