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Současná tvář hotelu Pod Zvičinou
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Současná podoba hotelu

Zdroj: archiv hotelu

V posledním čísle našeho zpravodaje jsme
psali o historii hotelu Pod Zvičinou. Zde se
ještě zmíníme o tom, že Lázně pod Zvičinou
byly, dnes již v dávné minulosti, i střediskem
lyžařského sportu.
Počátek dvacátého století znamenal pro
Zvičinu také počátek jejího využití pro
lyžování. Do tohoto lyžařského ráje přišli první
lyžaři ze Dvora Králové n/L. A po nich roku
1903 sem pronikl, jako první z Hořic, Luděk
Vlček . V r. 1907 mezi šesti lyžaři byly i ženy.
Český spolek pro zimní sporty v Praze
uspořádal v Lázních pod Zvičinou od 1. do 8.
ledna 1911 lyžařské závody a kursy.
Zúčastnilo se jich 70 lyžařů z Prahy, 40 ze
Dvora Králové n/L. i četní zájemci z okolí.
V dřívějších i pozdějších letech byly
populární i lyžařské skokanské závody na
můstku, který byl zbudován na severní straně
kopce Kozel.
(pokračování na následující straně)

Živý Betlém
str. 5
Vítání občánků
str. 6
Obec v obrazech
str. 7
Okénko do historie
Myslíte si, že dokonale znáte naši
obec? V této rubrice se o tom
můžete přesvědčit
str. 8

Prosinec
Podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a
poslední měsíc v roce. Má 31 dní.
21. prosince nebo 22. prosince je zimní
slunovrat. V tento den je na severní polokouli
nejkratší den v roce. Noc je naopak nejdelší.
zdroj: wikipedia
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A jistě si mnozí z nás, při našem myšlenkovém návratu do dětství a mládí vzpomeneme,
že tradice zimního sportování přežila až do let 50tých a pozdějších, aby díky současným
majitelům byla opět vzkříšena nabídkou dětského vleku, běžeckého sportu a dalších
možností vyžití na sněhu, pro které lze pomůcky v hotelu vypůjčit.
Nyní pokračujeme o tom, jak hotel funguje v
současné době. Hotel má od roku 1995
nizozemský management a od přelomu století je
ve vlastnictví nizozemských majitelů, kteří jsou
v obci známí jako Nancy a Eric.
Posledních
11
let
hotel
prochází
rekonstrukcí. Hlavní budova je téměř hotova a
všechny pokoje jsou vybaveny odpovídajícím
příslušenstvím. Restaurace a hotelové pokoje
vytvářejí příjemnou domácí atmosféru tak, aby
se hosté cítili dobře. Kuchyň je přestavěna a
odpovídá dnešním hygienickým předpisům.
Hotel a koupaliště jsou do dnes zásobovány
vodou z vlastního pramene, která byla v
počátcích hotelu známá jako léčivá. Bez obav
se zde dá pít voda z kohoutku, dokonce se říká,
že se díky tomu dožijete vysokého věku.
Od roku 2005 má hotel nový systém
vytápění na dřevo a LTO, a od roku 2008
vlastní i čističku odpadních vod.
„Začali jsme s renovací kapličky, abychom ji
zachránili před úplným zřícením. V roce 2008
jsme od královehradeckého kraje dostali dotaci
50 000 Kč a od hostů jsme na opravu vybrali 10 000 Kč. V tomto roce jsme nechali
vyštukovat vnitřek kapličky a zavedli jsme elektřinu. “ prozradila majitelka hotelu.
„Možná jste si už všimli, že kaplička krásně svítí ve večerních hodinách.“ dodává.
„V současné době opravujeme kolonádu, to je dlouhá spojovací chodba mezi dvěma
budovami, která už byla ve velmi špatném stavu. Zde bude vybudován hlavní vstup
s recepcí a regionálním informačním centrem.
V prostřední části bude místnost pro konání
firemních školení, svateb a rodinných oslav
atd. Poslední část se připravuje pro půjčovnu
kol a lyží.“ prozrazuje o rekonstrukci paní
Engelen.
Restaurace tento rok získala certifikát
„Czech
Specials“
(uděluje
se
pouze
restauracím s vysokou úrovní služeb, které
nabízejí speciality české kuchyně) a certifikát
pro bezlepkovou kuchyni. Restaurace je
otevřena každý den, můžete si vybrat něco dobrého z jídelního lístku anebo se domluvit s
kuchařem na nějaké specialitě. Příjemná restaurace s výbornou kuchyní není však jediné
lákadlo. Provozují zde také půjčovnu kol (turistických a MTB), kanoí, sjezdových
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a běžeckých lyží, snowboardů a také lyžařskou školu. Lyžařský vlek před hotelem je za malý
poplatek přístupný pro každého. Relaxovat tu můžete v hottube, což je dřevěný sud
naplněný horkou vodou anebo můžete využít infračervenou saunu, stačí zavolat dvě hodiny
předem a personál vše připraví.
Od dubna do října budou každý měsíc probíhat akce jako: Slavnostní velikonoční oběd,
Holandský den, Pivní slavnosti, Pohádková noc, Zabijačka, Živý Betlém a zejména Festival
Pod Zvičinou, který se stal tradicí. V roce 2012 se bude pořádat už potřetí. Na akcích se
neplatí vstupné a jsou vhodné pro celou rodinu.
„Před kolonádou se nachází terasa s nádherným výhledem na Krkonoše. Doufáme, že
Vás budeme moci často uvítat v našem hotelu.“ dodává s úsměvem paní Nancy.

VOLFAA
OBJEKTIVEM JANA VOLF
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Vítání občánků
V pátek 9.prosince 2011 jsme mezi sebe přivítali nově narozené krásné děti, které se tak
staly novými občánky Dolní Brusnice. Přejeme jim dlouhý, krásný a šťastný život.
Jsou to - Matyáš Martinka, Jiřík Nosek, Zuzanka Matoušová a Nikolka Tylová.

Nikolka Tylová

Jiřík Nosek

Foto: p. Krejcarová

Matyáš Martinka

Foto: p. Krejcarová

Foto: p. Krejcarová

Zuzanka Matoušová

Foto: p. Krejcarová

Pyšní rodiče s dětmi

Foto: p. Krejcarová
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Obec v obrazech

Mikuláš anděl a čert na dětské besídce

Besídku si užívali i ti nejmenší

Foto: p. Krejcarová

Foto: p. Krejcarová

Návštěvníci besídky

Foto: p. Krejcarová

Poslední veřejné zasedání zastupitelů v roce 2011

Mikulášská párty cvičícího žactva v tělocvičně pod
vedením p. Kalenské
Foto: p. Kalenská

Veřejnost na zasedání

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?

Petrová Jana
Svědiroh Ladislav
Buriánek Jiří
Voňka Jiří st.

Redakce zpravodaje,
Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

Obecní úřad
a zastupitelstvo obce

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

přeje všem občanům
radostné prožití vánočních
svátků, mnoho štěstí, zdraví
a osobních úspěchů v roce
Foto: Jan Suchý
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