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Letecký snímek kostelíka

Foto: Jan Volf

V roce 1657 koupil panství Poličany,
Třebihošť, Zvičinu a Dehtov, rod Kotulínských,
který jej měl v držení až do roku 1804.
Ferdinand Kotulínský nechal na vrchol Zvičiny
roku 1706 postavit kostelík z kamene na
místo dřevěného kostelíka z roku 1584, který
tu stál k uctění památky Mistra Jana Husa. Na
portálu u dřevěného kostelíka bylo datum
2.5.1560.
Stavba nového kostela byla dokončena v
roce 1711. Kostel byl zasvěcen svatému Janu
Nepomuckému, ač byl prohlášen za svatého
teprve roku 1729.
V roce 1740 byl kostel vybaven
pískovcovým oltářem - zajímavou uměleckou
prací sochaře Františka Pacáka (1680-1757),
spolupracovníka Matyáše Brauna. Zde je
v popředí, pod postavou ukřižovaného Krista,
postava klečícího Jana Nepomuckého a po
stranách sochy Jana Křtitele a Jana
Evangelisty.

Tip na osvěžení v horkých
letních dnech
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Významná výročí občanů
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Okénko do historie
Myslíte si, že dokonale znáte naši
obec? V této rubrice se o tom
můžete přesvědčit
str. 8
v

Cerven
Název měsíce červen je odvozován
rozmanitě, například od červenání ovoce a
jahod nebo od červů, kteří v tomto období
dělají škody zvláště na ovoci.
zdroj: wikipedia

(pokračování na následující straně)
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V době kolem roku 1760 byly po stranách na stěnách umístěny dřevěné konsoly se
sochami: sv. Jana Papeže, sv. Jana Kapistrána, sv. Jana z Boha, sv. Ivana, sv.
Zlatoústého a Jana Almužníka. Přemíra svatých Janů měla zřejmě pomoci zahladit
vzpomínku na Mistra Jana Husa, k jehož poctě byl kostelík založen.
Roku 1804 koupil poličanské panství rytíř František Cecinkar z Birnice. Tento majitel
nechal v roce 1835 opravit zvičinský kostelík a dal přistavět také věžičku. Teprve poté to
byl Raisův zvičinský kostelíček známý z jeho veršů.
Poličanský pán založil v roce 1825
pamětní
knihu
do
níž
zapisovali
návštěvníci Zvičiny svoje jména, své
pocity a dojmy. Dodnes tam z těch řádků
vane tvrdý zápas dvou znepřátelených
národností. Ve vzácné knize se nalézalo
mnoho úctyhodných podpisů. Kniha byla
umístěna v kostelíku a nyní je uložena
v rukopisném oddělení národního muzea
v Praze. Můžeme v ní najít zápisy
návštěvníků jako například: Karel Jaromír
Erben, Jan Nepomuk Lhota, Karel Václav Rais, Alois Jirásek, Ignát Herman, Jaroslav
Vrchlický a dalších. Je tam od nich zapsáno také několik básní.
V roce 1873 za jedné jarní bouře v noci uhodil blesk do kostelíku a zapálil ho.
Shořela střecha věže kostela. Tehdejší majitelka panství Rosa von Hohenlohe odmítla
dát kostel po ohni opravit a zřekla se raději patronátu. Až v roce 1877 byl kostel
opraven z veřejných sbírek. Majitelem se stal okres Hostinné. Jedná se o filiální kostelík
fary brusnické a farář z Brusnice byl povinen jednou do roka a to 16.května, když byl
ještě svátek svatého Jana Nepomuckého zasvěcen, sloužit mši svatou, na které bylo
skoro vždy rušno.
V letech 1972 a 1973 byla provedena oprava kostela a to: vnější omítky, oprava
střechy(nové eternitové šablony) a střecha
věže kopule byla oplechována mědí.
V roce 1981 provedla fara Horní Brusnice
vnitřní opravy kostela. O 5 let později byl
vchod opatřen železnou mříží a to proto, aby
byl kostel v letních měsících přístupný
veřejnosti.
Roku 1987 se v zimě přes Zvičinu
přehnal velice silný vítr, který udělal velké
škody v okolním lese. Také kostel přišel k
malé újmě. Kopule s křížem, která je umístěna na vrcholu věže se vlivem větru ohnula.
V letních měsících téhož roku byla kopule sejmuta, opravila se a byla pozlacena.
Zdroj: www.zvicina.eu, foto: http://www.fotohistorie.cz/
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Ukončení cvičební sezóny
Zakončení cvičební sezóny bylo sladké. Konalo se v cukrárně v Bílé Třemešné.

Cvičenci

Foto: Radka Kalenská

Cvičenci v cukrárně

Foto: Radka Kalenská

Trénink karate
Na tréninku karate ve Dvoře Králové nad Labem se objevili Dan Míka a Kuba Frýzl.

Trénink karate

Foto: Jan Suchý

Trénink karate

MUDr. Pušová neordinuje
Ordinace pro dospělé bude z důvodu dovolené uzavřena
od 2.7. do 16.7.2012
Místní lékárna bude mít v tuto dobu omezený provoz.
MUDr. Pušovou zastupuje

MUDr. Matys
Mostek
tel. 499 691 244
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Volejbalový turnaj v Dolní Brusnici
Tradiční turnaj, který se každý rok koná v polovině června, měl i letos své pokračování.
A to v soboru 23. června 2012. Turnaj s bohatou historii byl opět odehráván na dvou
antukových kurtech v Dolní Brusnici. Letošní ročník měl letos jednu podstatnou změnu.
Hrálo se klasickým systémem mixových turnajů 4+2(4 muži a 2 ženy). V minulých
ročnících stačila pouze jedna zástupkyně ženského rodu.
Akci zachytil svým objektivem pan Bohumír Stránský.
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Cvičení mladších žen

Ženy

Foto: Erika Svědirohová

Ženy

Foto: Erika Svědirohová

Otevření kapličky v hotelu Pod Zvičinou
V hotelu Pod Zvičinou byla otevřena nově zrekonstruovaná a vyzdobená kaplička.

Zrekonstruovaná kaplička

Foto: hotel Pod Zvičinou

Návštěvníci
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Společenský a informační leták akcí v Městě Miletín
červenec 2012
DATUM

ČAS

KULTURNÍ,
MÍSTO
SPORTOVNÍ, SPOLEČENSKÉ A RŮZNÉ
AKCE
06.07.2012
20.00
Letní taneční zábava
SDH Miletín
U příležitosti 130. výročí od založení SDH Miletín
pro vás všechny, pořádají hasiči zábavu na které
bude hrát hudba Zdeňka Filounka. Vstupné 50,Kč. V případě nepříznivého počasí se akce přesune
do sálu Sousedského domu v Miletíně.
7.7.2012 10 hodin
Open rampa jam Miletín 2
Areál koupaliště
Celodenní a celonoční akce, na které proběhne
Miletín
spousta závodů, soutěží a představí se sedm kapel,
seskok parašutistů, Slackline přes bazén a spousta
dalšího. Vstupné na celou akci 100,- Kč. Pořádá
EXTREME SPORTS MILETIN. Více info na
EXTREMESPORTS.MILETIN.CZ
14. 8.30
Beach volleyball
Koupaliště
Turnaj smíšených dvojic v plážovém volejbale.
15.7.2012
hodin
Miletín
Startovné 100,-Kč/ tým. Přihlášky do 7.7.2012
zasílejte na beachturnajmiletin@seznam.cz
28.7.2012
9.00
Svatojakubský jarmark lidových řemesel
Centrum města
Tradiční a oblíbená akce, na které svůj um
hodin
Miletín – náměstí
předvedou různí řemeslníci. Spousta jídla a pití.
K.J.Erbena,
Bohatý doprovodný program. Více na
Pivovarská
www.miletin.cz Vstupné 40,- Kč. Děti do 6 let
zahrádka
zdarma. Pořádá město Miletín .
Vydává město Miletín. Zodpovídá a sestavuje
Nosek Miroslav. Info o konání akcí zasílejte na
nosek@miletin.cz nebo doručte na Městský úřad
v Miletíně, vždy nejdéle do 25. dne v měsíci.
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Obec a okolí v obrazech
Nelehká práce při odstraňování poruchy vodovodu. Poděkování pro pana Šolce, Szaba
a dalším, kteří podali pomocnou ruku.

Oprava poruchy vodovodu

Foto: Jan Suchý

Porucha vodovodu

Foto: Jan Suchý

Přijďte se v horkých letních dnech osvěžit na koupaliště u hotelu Pod Zvičinou.

Koupaliště u hotelu Pod Zvičinou. Ideální osvěžení.

Nově vyzdobená kaple v Lázních

Foto: Jan Suchý

Mlýn p. Haka

Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý

Mlýn pana Haka, jak ho neznáte.

Mlýn

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
Tylových. Pro srovnání Vám přinášíme
současnou podobu domu.

Foto: Jan Hažer

Ponikelský Karel
Poláková Antonie

Tip na recept:
OSTRÁ POMAZÁNKA
S NIVOU
200 g nivy,
1 lučina,
3 vejce,
100 g másla,
100 ml zakysané smetany,
několik nakládaných chilli papriček,
špetka soli.

Vejce uvaříme natvrdo, zchladíme,
oloupeme a nastrouháme na jemném
struhadle. Nivu rovněž jemně
nastrouháme. Změklé máslo utřeme do
pěny, vmícháme lučinu, nastrouhanou nivu
a vejce. Přidáme zakysanou smetanu a vše
ušleháme na hladký krém. Podle chuti
přisolíme a vmícháme několik nadrobno
posekaných chilli papriček. Mažeme na
krajíčky chleba nebo plátky čerstvého
pečiva.Ozdobíme kroužky syrové cibule,
paprikou, okurkou, rajčetem apod.
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