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červen a červenec 2011

obecní měsíčník
Masarykova (Dračí) studánka

Ve zpravodaji naleznete:

Další naše putování po krásách
nacházejících se v okolí vrchu Zvičina
pokračuje snad všem velmi známou
studánkou.

Masarykova (Dračí) studánka
historie, povídky a pověsti o této
vodní dominantě
str. 1 a 2
Požární soutěž
str. 3
Pozvánka na výstavu:
„Šikovnost a dobré nápady“
str. 3

Masarykova studánka

Rozloučení děvčat s cvičební
sezónou
str. 3

Foto: Jan Hažer

Okénko do historie
Myslíte si, že dokonale znáte naši
obec? V této rubrice se o tom
můžete přesvědčit
str. 6

Zvičinský hřbet je bohatým vodním
zdrojem. Zejména pak severní svahy, jež
dávají vodu Brusnickému potoku a Netřebě.
Právě na severní straně Zvičiny se nachází
Masarykova nebo také Dračí studánka.
Tento pramen pitné vody nese název po
prvním
prezidentovi
Československa
Tomáši Garrigue Masarykovi. Druhý název,
Dračí studánka, je odvozen od plastiky, kde
je motivem pohádkový drak, který studánku
stráží. Autorem výzdoby je profesor hořické
sochařsko-kamenické průmyslové školy
Václav Suchomel, kterému samotná výroba
za pomoci svých studentů trvala dvě školní
léta. Potřebný kámen a materiál zakoupila
správní komise hořického okresu. Doprava
plastiky na určené místo byla velice
komplikovaná. Hlavní kus vážil 3000 kg,
s vozem, jenž náklad dopravoval, dokonce
4300 kg.

Významná výročí našich občanů
str. 6
Omluva
Jménem redakce zpravodaje bych se
Vám chtěl omluvit, že v měsíci červnu
nevyšel z technických důvodu Brusnický
zpravodaj. Za odměnu Vám tedy přinášíme
toto dvojčíslo!
Omlouváme
se

Martin Hažer
hlavní redaktor

(pokračování článku na následující straně)

zdroj: www.4profil.cz
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Po silnici šla doprava celkem hladce, ale na turistické stezce bylo nutno některá místa
rozšířit odkopáním nebo drobným upravením. Zhruba posledních 300 m byl celý náklad
dopravován pomocí kladky, zvedáků a podkládáním plechů pod kola vozu, aby se nebořil do
rozmoklé půdy nebo aby se vůz nezřítil z příkré stráně. Doprava trvala v deštivém počasí dva
dny. Studánka byla dne 7. října 1923 v jedenáct hodin za účasti asi 250 lidí slavnostně předána
veřejnosti. Kulturní program zajistily pěvecké hořické spolky "Vesna a Ratibor".

Doprava plastiky draka

Zdroj: www.geocaching.com

Slavnostní předání studánky

Zdroj: www.geocaching.com

Pověst o léčivé zvičinské vodě
Když v roce 1866 končila prusko-rakouská válka, nacházelo se v podzvičinsku hodně
zraněných vojáků. Ti byli ošetřeni vodou, která pramenila nad dnešním hotelem pod Zvičinou.
Rány se jim velmi dobře hojily a tak se přišlo na to, že voda má hojivý účinek. Netrvalo dlouho a
za zvičinskou vodou se táhli poutníci a světoběžníci nejen z blízkých, ale i dalekých krajů.
O zvičinském drakovi
Povídka ze sbírky Pověsti Královédvorska
vypráví o draku Třembusákovi, který měl za
úkol hlídat na Zvičině poklad. Na stráži ve
své jeskyni se však nudil. Začal si tedy
vymýšlet různé skopičiny, kterými trápil
vesničany, kteří ho chodili krmit. Za nesplnění
jeho přání hrozil vypálením obydlí. Dokonce
přišel s nápadem, aby mu dávali mladé dívky.
Mladá děvčata houfně opouštěla svá rodná
obydlí. Problém však vyřešil starý Vopršálek,
který drakovi namluvil, že všechna děvčata
onemocněla a že místo nich mu budou nosit Historická fotografie studánky
Zdroj: www.odklepnuto.cz
každé jaro pannu z buchtového těsta a navíc
ještě trakař buchet. Čas plynul jako voda. Jenže pak přišel „chudý“ rok, byla mizerná úroda.
Pytlák Karban přišel s nápadem použít místo těsta sádru a oblázky, kterých v okolí bylo mnoho.
Drak se do vylepšených buchet s chutí pustil. Po chvíli ucítil v žaludku tíhu. Vypil všechnu vodu,
na kterou narazil. Při cestě do své jeskyně mu ale prasklo břicho. Voda se vylila i s oblázky ven
a bylo po drakovi. Od té doby se na Zvičině už žádný drak neukázal. Jeho jeskyně se zavalila a
vyvěral odtud jen pramínek čisté vody.
(Zdroje: Václav Nejedlý – Zvičinský hřbet, Pověsti Královédvorska , www.geocaching.com, www.cbmonitor.cz)
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Požární soutěž v naší obci
V pátek 13 . května se v naší obci
uskutečnilo 1. kolo v požárním sportu.
Soutěže se zúčastnili družstva okrsku č. 6,
což zahrnuje obvod Bílé Třemešné
a Mostku.
Soutěž skončila tímto pořadím:
1. Mostek
2. Nové Lesy
3. Dolní Brusnice
4. Třebihošť
5. Borovnice
(Bílá Třemešná se soutěže neúčastnila.)

Hasiči v akci

Foto: Marcela Janáková

Rozloučení děvčat s cvičební
sezónou

Pozvánka na výstavu:
„Šikovnost a dobré nápady.“

Poněkud netradičním, ale velice
nápaditým způsobem zakončila cvičební rok
děvčata
TJ
Jiskra
Dolní
Brusnice.
Závěr s nádechem dobrodružství dostal
podobu víkendového nocování na žíněnkách
v tělocvičně, noční stezky odvahy, soutěží,
vlastní
rukou připravených
pokrmů
a
lahůdek, hudby a hlavně radosti a kolektivní
pohody.
Za tak vydařenou, a hlavně nezištnou
akci, patří velký dík paní Radce Kalenské a
dcerám Terezce a Adélce, kterým odměnou
byla radost zúčastněných. Báječný nápad!
Děkujeme za hezký začátek prázdnin.

Vážení občané,
obracíme se na každého z Vás.
V měsíci listopadu bychom chtěli v našem
sále uskutečnit akci (výstavu), nazvanou
„Šikovnost a dobré nápady“.
Tedy, aby se všichni šikovní mohli naší
veřejnosti představit.
Zamyslete se, čím se Vaše osobnost
případně rodina může prezentovat – jakými
výrobky, obrázky, fotografiemi, ručními
pracemi, výpěstky či jinými náměty…
Případné informace Vám podá starosta
p. Jan Suchý nebo p. Jana Stránská.

Malířské a natěračské práce
(drobné zednické práce, okna,
Sádrokartonáž, obklady, dlažba atd.)

ROMAN SEDLÁČEK
Dolní Brusnice 100

Mobil: 724 008 788

Účastníci rozloučení

Pokládání podlahových krytin
(pvc, koberce, plovoucí podlahy, korek atd.)

ZDE JE MÍSTO I PRO VAŠI PREZENTACI

PETR KOZÁK

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE

Dolní Brusnice 128

Mobil: 604 828 445
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Koncertní odpoledne dechové hudby v Dolní Brusnici
V neděli 21. srpna 2011
se bude konat
30
od 14 do 16 hodin u obecního úřadu
koncertní odpoledne dechové hudby
Vystoupí:
PODZVIČINKA
a
NĚMEČTÍ HUDEBNÍCI Z BREINTENTÁLU
občerstvení a příjemné posezení zajištěno!!!
vstupné dobrovolné
Podzvičinka na Cecilské zábavě

Foto: V. Koller

AKCE V HOTELU POD ZVIČINOU:
Pivní Slavnosti
Dne 20.8.2011 od 11.00 hodin se uskuteční Pivní slavnosti na terase
hotelu pod Zvičinou
Celodenní slavnost bude zajištěna ve spolupráci
s regionálními pivovary.
Akce bude doplněna zábavnými soutěžemi pro děti i dospělé,
jako např. Pivní šestiboj, řezání dříví na čas, westernová soutěž pro děti.
K celkovému zpříjemnění atmosféry bude hrát a zpívat country skupina.

Pozvánka na koupaliště do hotelu pod Zvičinou
Máte chuť se v horkých letních dnech osvěžit?
Navštivte koupaliště u hotelu pod Zvičinou, kde můžete prožít svůj volný čas. Ať už koupáním
nebo posezením u sklenky dobrého pití ve zdejší restauraci.

Koupaliště u hotelu pod Zvičinou

Hotel pod Zvičinou

Foto: Jan Suchý
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Obec v obrazech

Návštěvníci dětského dne.

Foto: Jan Suchý

Oprava nádrže na Brusnickém potoce Foto: H. Veverková

Konečná podoba nádrže

Foto: Jan Suchý

Obecní brigádníci

Pokračující výstavba v bývalém parku

Foto: Jan Suchý

Vystoupení na dětském dni.

Foto: Jan Suchý

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 (květnového) čísla
Na fotografii byl zobrazen dům rodiny
Janákových.
Pro
srovnání
Vám
přinášíme současnou podobu domu.

Kubec Milan
Šubrová Marie
Hrachová Alena
Zeman Stanislav

NAČIKO - úklidová firma (www.naciko.cz)
čištění koberců, úklidy domácností a firem,
mytí oken, čištění autointeriérů,
čištění sedacích souprav, speciální úklidové práce
ZDENĚK NÁPRAVNÍK, Dolní Brusnice 109
email: firma@naciko.cz, tel.: 608 448 436

Foto: Jan Suchý
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