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Vážený čtenáři, dnes volně navážeme
na minulé vzpomínání a slova kroniky,
kterou nám zde zanechali pan Filip R. a
paní Věra Houfková proto, abychom nikdy
nezapomínali na minulou dobu a na ty, kteří
ji svými osobnostmi a činy utvářeli.
V lednu 1948 se svobodnou republikou
počal šířit politický neklid a bylo cítit, že
není něco v pořádku. (Nebudeme zde
probírat politický sled událostí, protože to
není tématem našeho vzpomínání. Jen
krátce připomeneme okamžiky, na které
dění v textilce naváže).
22.února se v Praze konal sjezd
závodních rad a byla dána výzva k
ustavování akčních výborů. Za závod byli
delegováni pánové ( a vlastně již soudruzi)
Karban Václav a Filip Reinhold. Na závodě
přebral funkci předsedy akčního výboru
předseda KSČ Groh Bohumil. V obci pak
Daněk Václav.
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Zár
Zárí
Český devátý měsíc gregoriánského kalendáře
a má 30 dní. Staročeské označení tohoto
měsíce bylo zářuj nebo zářij, což znamená „za
říje“. Mnoho jazyků převzalo jeho latinský název
September (šlo o sedmý měsíc před reformou
kalendáře).
zdroj: wikipedia

(pokračování na následující straně)
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25.února byla ustanovena nová vláda v čele s Klementem Gottwaldem. A od tohoto data
se odvíjí nové dění ve státě, v textilce i v obci. V té byla v tomtéž roce zbudována nová
silnice v úseku od č.p. 103 k č.p. 101, na které občané odpracovali zdarma 50 hodin.
Na začátku r. 1949 byl závod pod č. 402
začleněn do národního podniku Lina Jaroměř za
podnikového ředitele Papeše. Když došlo k
delimitaci národního podniku Lina, byl závod
přidělen národnímu podniku Mostex v Mostku.
Podnikovým ředitelem byl s. Kábrt František a
výrobním náměstkem Sedláček J.. Závod
obdržel č. 2.
V červenci 1949 měl být závod likvidován,
ale po intervenci zástupců závodu
pánů
Doubka J. a Filipa R. byl příkaz na ČTZ zrušen.
Došlo k úpravě vyráběného sortimentu. Skončila
výroba šatovek, hedvábných přikrývek a plenek.
V r.1950 byl jmenován do funkce vedoucího závodu Šarf Bohumil a zde setrval do r.
1953. Zlepšovaly se sociální podmínky pracujících. V roce 1951 – 52 byla postavena nová
vrátnice.
Od r. 1953 se stal závod součástí národního podniku Vigona ve Svitavách pod číslem
04. Pod podnikový ředitelem Křivánkem a náměstkem pro kádrové práce Weinlichem Boh.
V tomto roce došlo k řadě událostí, které v té
době prožíval i národ. 5.3. úmrtí J.V. Stalina,
následně úmrtí 14.3. K. Gottwalda, 21.3. zvolení
Antonína Zápotockého presidentem a 1.6.
měnová reforma. Byl zrušen lístkový systém.
V létě byl vedoucí Šarf odvolán a na krátkou
dobu nastoupil s. Roller Otta. Na podzim byl
novým ředitelem závodu soudruh Hujíček
Slavomír. (To byl mazec! Nepřipadá Vám ta
štafeta předávaná na vedoucím místě, trochu
povědomá? Ano, je to jako ve všech
polistopadových vládách a nejvíce v té dnešní. Ministerská křesla jdou od jednoho pozadí ke
druhému. A dopadá to s námi, jako s naší textilkou. Omlouvám se čtenáři, za své úvahy.)
Dřívější bohatý program výroby byl specializován pouze na výrobu hrubých a vigonových
přikrývek. Převážná část ( asi 80 %) byla vyvážena do celého světa, východního i západního
a i v tuzemsku byly přikrývky žádány nejen pro vysokou kvalitu, ale i vkusné vzory. (Je zde
místo k zamyšlení a otázce, proč je to vše pryč a v nenávratnu? A nebo radši o tom všem
nepřemýšlet? Kdo ví.) Tak a ve veliké rychlosti jsme se konečně usadili ve Vigoně, a o jako
takové a na jakou se již budete mnozí pamatovat, budeme vzpomínat v dalších číslech
našeho zpravodaje. A kdo by mohl a chtěl padesátá a další léta svou vzpomínkou obohatit,
moc by nám v daném tématu pomohl. Pro vzpomínky, mnohdy již možná zasunuté v paměti,
Vám průběžně poskytneme řadu fotografií, které Vás třeba potěší a na chvilku do doby,
které jste byli součástí, zas vrátí.
Fotografie: zaměstnanci Vigony na výletech, archiv Josefa Chromého. Autor: Jan Suchý
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Brusnický Oskárek
Po loňské akci BRUSNICKÝ OSKÁREK, kdy si za své výkony odnesli tuto cenu Miloš Vávra
a Jindřiška Zunková, se i letos koná v kulturním sále předávání tohoto ocenění.
Celý večerem bude provázet známe moderátorské duo Josef Vancl a Petr Stránský. Akce,

která se uskuteční v sobotu 27.10. 2012, je zajisté zárukou dobře prožitého večera i
báječné zábavy až do pozdních hodin, zveme srdečně Vás všechny.
Vítězi se nakonec stali:
Za kategorii žen - JINDŘIŠKA ZUNKOVÁ

Moderátorské duo(zleva: Petr Stránský a Josef Vancl)
foto: B. Stránský

Za kategorii mužů - MILOŠ VÁVRA

Lonští vítězové (třetí zleva Miloš Vávra a druhá zprava
Jindřiška Zunková)
foto: B. Stránský

Kadeřnický Salón
Vedoucí a majitelka, slečna Zdeňka Lipertová, otevřela 3.9. 2012 kadeřnický salón. Milá a
příjemná služba občanům.

Pracovní doba
Pondělí

–

13 – 18

Úterý

9 – 12

13 – 17

Středa

–

13 – 18

Čtvrtek

9 – 12

13 – 17

Pátek

9 – 12

13 – 15

Sobota

na objednání

dle objednání…
Beru i bez objednání
V případě nepřítomnosti volejte

720 323 737
Přijďte se přesvědčit osobně, dámy i pánové.
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Rozvrh cvičebních hodin tělocvičny 2012/2013
dopolední hod.

PO

15 - 16
Ženy zdravotní
(Kuncová,
Krejcarová)

16,30 – 17,30

17,30 – 18,30

nejml. žactvo
(J. Stránská)

Karate
(J. Suchý)

ÚT

17,00 – 18,00
žákyně
(Střihavková, Kalenská)

ST

Od 16,50 hod
Karate
(J. Suchý)
Od 16 hod.
Karate
(J. Suchý)

ČT

SO

Golf
(Stránský B.)

NE

Golf
(Stránský B.)

19,00 – 20,00
Muži TV
(Stránský B.)
Stolní tenis
(P. Stránský,
J. Vancl)

Ženy –
(Vávrová ml., Čeřovská)

Stolní tenis
(P. Stránský, J. Vancl)
17 – 18 hod
žáci

PÁ

18,30 – 19,00

Dorostenky – posilování
(Stránská J. ml.)

od 16 hod.
Bojové sporty
dorostenci

Florbal - muži

Vážení spoluobčané,
Obracím se na Vás se žádostí, abychom v tomto čase nezapomínali na jednu z mnoha
dobrých lidských vlastností a to jsou ohledy. Jsem přesvědčen, že právě to dokáže
vzájemné soužití učinit lepším a příjemnějším.
V dnešní náročné a uspěchané době, naplněné stresem, většina z nás, mnohdy těžce,
celý týden pracuje. Chvíle odpočinku a klidu je pro nás vzácností. Dopřejme si proto, pokud
to bude možné, vychutnání tohoto vzácného okamžiku k načerpání sil do nového týdne,
třeba jen tím, že nedělní posezení u dobré sváteční kávy a povídání s nejbližšími a přáteli
bude bez doprovodu zvuku cirkulárek, motorových kos, motorových pil a jiných hlučných
zařízení. Chovejme se k sobě dle zásady – nečiň druhému, co sám nemáš rád. Jsem
přesvědčen, že i tím získává obec a život v ní na kráse. Klidná neděle tomu jen přispěje.
A mějme na paměti, že i Pán sedmý den odpočíval. Tak ho zkusme napodobit.
Děkuji vám všem za pochopení a vstřícnost. Jsem přesvědčen , že slušnost a vzájemné
respektování soužití a osoby druhého je víc, než všechny vyhlášky.
Děkuji za pozornost.
Suchý Jan
starosta obce
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Nekonečný vandalismus
Další ukázka darebáctví a neúcty k práci a šikovnosti rukou druhého. Neznámý vandal
poškodil stůl na vyhlídce. Co k tomu dodat? Musí to být radost něco zničit a tento lidský zmetek je
na sebe jistě pyšný.

Poničené posezení

foto: Jan Suchý

Poničené posezení

foto: Jan Suchý

Oznámení
o době a místě konání voleb v obci
Volby do zastupitelstev krajů 2012
Starosta obce Dolní Brusnice dle § 27 odst.1 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
oznamuje
1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 12.10. 2012 od 14.00 hod. do 22.00 hod.a dne 13.10.2012
od 08.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů je sál tělocvičny TJ Jiskra Dolní Brusnice č.p. 51
3. Oprávněnému voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.
4. Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb okrskové
volební komisi. Volič, který hlasuje na voličský průkaz , obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
Suchý Jan
starosta obce
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Železniční muzeum výtopna Jaroměř Vás srdečně zve na výlet historickým
parním vlakem s parní lokomotivou 310.0134 jedoucím po trase
Hradec Králové - Smiřice - Jaroměř - Kuks - Dvůr Králové nad Labem - Mostek
ve dnech 7.V., 2. VII., 1. X., 2011

Jízdní řád parních muzejních vlaků 28.9. 2012
stanice
8:18

Hradec Králové hl. n.

8:45

7:22

Předměřice

8:55

7:53
7:22

Smiřice

9:12

13:13

17:34

Jaroměř

9:23

12:59

17:20

12:52

17:13

12:44
12:28
12:15

10:16

14:16

Kuks

10:38

14:38

Žireč

10:45

14:45

17:05

Dvůr Králové nad L.

10:57

14:57

16:52

Bílá Třemešná

11:18

15:18

16:31

Mostek

11:38

15:38

Cena jízdného

jednosměrné

zpáteční

(vybraná relace)

základní

zvýhodněné

základní

zvýhodněné

Jaroměř – Hradec Králové

70

50

100

70

Jaroměř – Dvůr Králové n. L.

70
100

50
70

100

70

Hradec Králové – Dvůr Králové n. L.
Kolo, pes

30 kč/den
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Pro cestující muzejních vlaků SŽVJ poskytujeme slevu ze vstupného.
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Okénko do historie
Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

Rajsner Ivo
Kudrnovský Emil

Tip na recept:
Babiččin košíček - Pepíček

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

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

4 plátky chleba
8 plátky šunkového salámu
4 vejce
150 g sýra na strouhání
1 špetka pepře
1 špetka soli
Rostlinný olej
snítka pažitky nebo petrželky

Příprava:
Z krajíců chleba vykrojíme střed a odložíme. Kůrky,
které nesmíme přeříznout dáme na rozpálený olej,
vznikne jakýsi rámeček, do kterého rozklepneme
vejce, osolíme, opepříme, posypeme pažitkou.
Přikryjeme salámem (na 1 vejce 2 kolečka),
posypeme strouhaným sýrem, přiklopíme
vykrojeným středem chleba, jemně přimáčkneme,
necháme zrůžovět. Pak převrátíme a dosmažíme
druhou stranu.
Podáváme s kečupem, hořčicí nebo tatarkou,
příp.zeleninovým salátem nebo jen ozdobíme
rajčátkem, paprikou.

Foto: Jan Suchý
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