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Fotografie Zvičiny a Dolní Brusnice

Foto: Jan Suchý

V minulém čísle jsme se přesunuli do
nové doby. A nyní se pokusíme volně navázat
na opuštěnou dávnou historii, týkající se
Zvičiny a kraje pod Zvičinou.
Po odsunu Němců byly dosídlovány
obce. Nebyla to lehká doba a jistě docházelo
k mnoha nepravostem ať majetkovým, tak
lidským. Ale radost z nově nabyté svobody
vnesla novou sílu a chuť do budování vlasti.
Pak přišel r. 1948. Byl znárodněn průmysl,
obchod a banky. Nastala doba socialistického
budování a výstavby.
V krajích pod Zvičinou se začíná rozvíjet
zemědělství, které zajišťuje výživu lidu a ve
vzájemné harmonii také rekreace, která
zajišťuje jeho odpočinek a zdraví.
50tá léta – slučování zemědělství a
zakládání družstev. Nebyla to lehká doba.
Stalo se mnoho křivd, ale stále zůstávalo
nadšení lidu pro lepší zítřek. Dochází i k
rozvoji průmyslu. V okolí Zvičiny především
textilního, ale i strojírenství.

Holandský den v Hotelu pod
Zvičinou
str. 4
Obec v obrazech
str. 5
Tip na recept
str. 6
Okénko do historie
Myslíte si, že dokonale znáte naši
obec? V této rubrice se o tom
můžete přesvědčit
str. 6
Významná výročí občanů
str. 6
v

Kveten
Měsíc je spojen s lidovými oslavami, např.
stavění máje nebo pálení čarodějnic, je
považován za měsíc lásky.
zdroj: wikipedia

(pokračování na následující straně)
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Velké průmyslové závody se rozvíjejí ve Dvoře Králové n/L., Mostku, Miletíně. V naší
obci je to Vigona 04 od r. 1953.(Na snímku níže. K té se ještě navrátíme v některém z příštích
vydání našeho měsíčníku). Do té doby byla stále od konce války v provozu textilní
továrna.
V r. 1957 bylo založeno
jednotné
zemědělské družstvo. Přišla léta šedesátá,
sedmdesátá , doba ne příliš z našeho pohledu
dobrá. Ale přinášejí i další rozvoj. Moderní
zemědělskou výrobu zajišťují tři zemědělská
družstva. A to JZD ,,Mír“ Bílá Třemešná,
JZD,,Svornost“ v Horní Brusnici a JZD
,,Pokrok“ v Pecce. Kolik symboliky bylo v
těchto názvech, a kde dnes rovněž jsou. Byla
to špičková technologie a přidružená výroba. U
JZD
Svornost nemohu nepřipomenout, čí
zásluhou se dostalo, z živořícího družstva, na světovou úroveň, kdy stálo hrdě po boku
tehdy vyhlášených Slušovic. Byl to celý kolektiv schopných a pracovitých lidí, ale
především schopný odborník, vedoucí a manažer v jedné osobě, Ing. Savov, který
dokázal z družstva z padesátých let vybudovat to, na co hleděli odborníci s respektem.
A aby vše tak báječně klapalo, musel člověk také odpočívat. A to byla rekreace.
K tomu účelu sloužily různá zařízení , u nás pod Zvičinou lázně u Studně Mariánské
později, a v našem povědomí, pojmenované,
mimo jiné,
Zotavovna ROH Pod Zvičinou
(snímek vlevo). Odpočívalo se při sportu a
kulturních akcích. K odpočinku sloužily také
Miletínské lázně. Řada domků je osídlena
chalupáři, díky jimž byla zachována dobová
architektura. Vyrůstají také chaty. Podmínky k
rekreaci vylepšuje Raisova chata na Zvičině,
četná koupaliště a objevují se i sauny (v
Třebihošti, ve Dvoře).
Budují se kulturní
zařízení. Většina památek je udržovaná, i když některé, zvláště pak církevní, jsou
režimem devastovány. Škoda, to byla druhá tvář doby. Přesto, že půda pod Zvičinou
byla od nepaměti chudá, přeci jen se zde žilo dobře a spokojeně.
A přišla léta osmdesátá a r. 1989. Kladu si otázku, kde je ten pocit radosti ze změn,
které nám měl přinášet? Kde je vše to, o čem jen v krátkosti je zde psáno? Kam se
poděl kolektivní duch a radost z toho, čeho se společně dosáhlo? Kam se poděla lidská
slušnost a úcta člověka k člověku? Každý z nás si umíme odpovědět. A ten kdo má již
vzpomínky na dětství dávno před r. 1989 uzavřené, může jen nostalgicky a s trochou
smutku na dobu minulou zavzpomínat. Nebylo vše špatné, stejně jako není dnes vše
dobré. Škoda dobrých lidských vztahů, kdy nebylo tolik zloby zapříčiněné závistí.
Škoda. Tak radši příště nashledanou při dalším povídání.
Jan Suchý
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Očkování psů
Sezvání majitelů psů k povinnému očkování všech psů proti vzteklině.
Ve středu 6. června 2012

Dolní Brusnice u OÚ

od 15:50

do 16:20

Dle zákona o veterinární péči č. 166/99 Sb., § 4 odst. 1 písmene f, bude i v letošním
roce provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, kteří jsou starší 3 měsíců.
Očkování není hrazeno ze státních prostředků, majitelé zaplatí 100,- Kč za jednoho
psa.
MVDr. Ivo Chrobok
Zborovská 1759
54401 Dvůr Králové n./L.
Tel.:499 622 869
Mob.: 603482607
Foto: tourism.cz

Klub Důchodců v Bílé Třemešné pořádá
Ve čtvrtek 21. června 2012

ZÁJEZD DO PRAHY
Odjezd v 6.00 hod. od Domu hasičů
Program: PRAŽSKÝ HRAD
ZLATÁ ULIČKA
ZÁMEK LÁNY - PARK
Cena zájezdu pro místní důchodce je 300,- Kč
Včetně vstupného
Závazné přihlášky přijímá p.Krejcarová do čtvrtka 7. června 2012

Den matek

Omluva
Jménem redakce zpravodaje bych se
Vám chtěl omluvit, že zpravodaj za měsíc
květen vyšel později.
Omlouváme
se

Martin Hažer
hlavní redaktor

12.5. 2012 proběhlo v našem KD setkání a
podvečerní posezení žen u kávy, k příležitosti
oslav Dne matek. Pozdní odpoledne proběhlo
v příjemné atmosféře, o kterou se slovem
postaral Josef Vancl a Petr Stránský, zpěvem
Jana Stránská ml., děti a taneční skupina z
Hořic. S programem pomohla Jana Stránská
a Radka Kalenská, paní učitelka Dana
Rejlová a další.

Všem výše jmenovaným patří
velký dík !

zdroj: www.4profil.cz
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Obec a okolí v obrazech

Pokračování zvelebování obce

Rekonstrukce chodníku.

Foto: Jan Suchý

Práce na úpravách Sběrného místa v naší obci.

Rekonstrukce chodníku.

Foto: Jan Suchý

Na dětský den přijel cirkus Berousek.

Foto: Jan Suchý

Udělal škodu a ujel.

Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý

Vizitka darebáctví a lidského charakteru.
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?

Zemanová Jaroslava
Stránská Jana
Ságnerová Drahomíra
Nožička Zdeněk

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

Tip na recept:
TVARŮŽKOVÝ DYNAMIT

Z minulého čísla

100 g tvarůžků,
150 g pomazánkového másla (nejlépe s
paprikou),
1/2 dl piva,
1 středně velká
cibule,
1 feferonka,
mletá paprika,
sůl.

Na fotografii byl zobrazen dům rodiny
Pilařových.
Pro
srovnání
Vám
přinášíme současnou podobu domu.

Foto: Jan Suchý

Tvarůžky i cibuli nastrouháme, feferonku
nakrájíme a promícháme.
Máslo vymícháme s pivem, přidáme
tvarůžkovou směs, osolíme, ochutíme
paprikou a dobře promícháme.
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