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Mezi 17. a 25. únorem 1948 došlo
ke komunistickému převratu, který je dnes
vnímán jako přechod od demokracie
k totalitě.
Právě 25. února pronesl na Václavském
náměstí předseda vlády Klement Gottwald
tato slova:
"Právě se vracím z Hradu od prezidenta
republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu
republiky podal návrh na přijetí demise
ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku.
A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam
osob, kterými má býti vláda doplněna
a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan
prezident všechny mé návrhy, přesně tak jak
byly podány, přijal..."
Těchto pár vět bylo vyvrcholením vysoké
politické hry, ve které nechybělo vydírání,
politické čistky, omezování svobod tisku,
vznik ilegálních ozbrojených jednotek
a především přímý nátlak na úřadujícího
prezidenta.
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Únorové události byly logickým dosažením snahy KSČ (Komunistické strany
Československa) o úplnou moc v Československu. Komunisté sice zvítězili ve volbách
již na jaře roku 1946, ale postupně začali ztrácet na podpoře obyvatelstva a tak jim
hrozil neúspěch ve volbách 1948. Komunisté však nezaháleli. Už od konce války
se snažili vybudovat si důležité pozice v bezpečnostních složkách, které nakonec zcela
ovládli.
Začali se stupňovat kampaně za znárodňování průmyslu:
"Soukromí podnikatelé vehnali situaci do slepé uličky. Nemá-li se vydat všanc všechno, co se
učinilo od revoluce, musí být vyřaděn soukromý úsek až do velikosti živnostenských podniků."
V tehdejší šestadvacetičlenné vládě
premiéra Klementa Gottwalda (na snímku vpravo)
bylo devět komunistů, čtyři národní socialisté,
čtyři
lidovci,
čtyři
zástupci
slovenské
Demokratické strany, tři sociální demokraté
a dva nestraníci. Nekomunističtí ministři
se rozhodli podat demisi, čímž sledovali
donucení komunistů podřídit se vládě, anebo
vyvolání krize, kterou by řešilo jmenování
úřednické vlády a vypsání předčasných voleb.
Velkou slabinou se ukázali sociální demokraté,
bez nichž nebyl počet odcházejících ministrů
ve většině, která byla nezbytná pro vládní krizi. Vnitřně nejednotná sociální demokracie,
přesvědčená ke spolupráci, umožnila komunistům převzetí moci, jimž bránilo jen
případné nepřijetí demise ministrů prezidentem republiky.
V poledne 24. února 1948 začala generální stávka, které se zúčastnilo okolo 2,5
milionu pracujících lidí. Údajně však měla demonstrovat sílu a moc komunistů.
Prezident Beneš přesto nechtěl demisi nejen přijmout, ale vůbec i o ní jednat. Stále
však čelí brutálnímu nátlaku. Den poté komunisté svolali demonstraci na Václavském
náměstí, která se měla v případě prezidentova dalšího odporu přesunout na Hradčany,
což nakonec slaví úspěch.
Při jednání se Gottwald netají podporou
Sovětského svazu, k zásahu bylo připraveno tisíce lidí ve zbrani a samozřejmě
prezidentovi vysvětlil, že nástup komunismu
je stejně nevyhnutelný.
Prezident tedy demisi 25. února přijal
a ároveň jmenoval nové ministry navržené
KSČ. Předseda komunistů Klement Gottwald tak mohl oznámit "porážku reakce
a vítězství pracujícího lidu". Další vývoj Československa již nezadržitelně směřoval k
nastolení komunistické diktatury, která začala únorem 1948 a skončila až na podzim
roku 1989.
zdroj textu a snímků: http://www.totalmag.cz/spolecnost/43-udalosti/1353-unor-1948-prav-jsem-se-vratil-z-hradu.html
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z
okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče

•
•
•

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:
čas:
místo:

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem

od 17.2. do 10.3. 2014
8,00 – 15,00 hod.
budova OÚ Dolní Brusnice

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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Dne 7.3. 2014
pořádají podnikatelé a živnostníci
24.
PLES PODNIKATELŮ
K tanci a poslechu hraje

CONTINENTAL BAND

v obecním sále Dolní Brusnice
vstupné 120,- Kč

začátek ve 20 hod.
srdečně zvou podnikatelé
Předprodej vstupenek u p. Nožičky
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SO ORP Dvůr Králové nad Labem

Obce sobě
Základní údaje o projektu
Plný název projektu: Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností (zkráceně „Obce sobě“, nebo také „Podpora meziobecní spolupráce“)
Registrační číslo projektu:
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Garant projektu na úrovni ČR:
Svaz měst a obcí ČR
Období realizace (SO ORP DKnL):
12/2013 – 06/2015
obec Vítězná
Příjemce dotace za ORP DKnL:
Způsobilé výdaje projektu: výhradně mzdové výdaje realizačního týmu
Cílem projektu je na vybraných tématech projektu ukázat, že vzájemná spolupráce je pro spolupracující
obce dlouhodobě prospěšná:
•

•

•

z hlediska možné finanční úspory (např. společný nákup elektrické energie nebo plynu, společný
nákup služeb na svoz a zpracování komunálního odpadu včetně společné administrace těchto
činností);
z hlediska zkvalitňování výkonu veřejné správy (společná administrace procesu zadávání
veřejných zakázek, zajištění odborného zázemí v oblasti účetnictví nebo právních služeb,
zajištění společné administrace výběru místních poplatků);
z hlediska zkvalitňování poskytovaných veřejných služeb (společné zajištění činností v oblasti
cestovního ruchu, základního školství nebo sociálních služeb).

Konkrétní výstupy projektu:
Zpracované rozvojové strategie (analytická + návrhová část) ve třech tematických oblastech (povinné) pro
území SO ORP Dvůr Králové nad Labem:
•
•
•

Předškolní výchova a základní školství
Sociální služby
Odpadové hospodářství

•

+ volitelné téma (zvolí si sami zástupci obcí)
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Chcete udělat něco pro své zdraví?
Pak navštivte Hotel pod Zvičinou. Majitelka hotelu, paní Nancy Engelen, pro nás
i ostatní návštěvníky areálu, vytvořila ideální podmínky pro zlepšení kondice nenásilnou
formou. A ještě budete za hezkého počasí odměněni krásnými výhledy na Zvičinu
a panoráma Krkonoš. A pokud Vám cestou ke stezce a při jejím zdolávání vytráví,
potěšíte i své nitro báječnou kuchyní v příjemném prostředí hotelu. Určitě prožijete
hezký den, který ti zdatnější mohou zakončit ještě výstupem na Zvičinu.
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Vážení spoluobčané !
Protože v letošním roce opět plánujeme uspořádání výstavy v kulturním domě
Dolní Brusnice pod názvem

,,Šikovnost a dobré nápady“
obracíme se nejen na všechny místní občany, ale i ty z blízkého nebo vzdálenějšího
okolí, kteří chtějí prezentovat svůj um, nadání, šikovnost a nápady v podobě výrobků,
výpěstků, fotografie, ruční práce, různé sbírky a jiné, kterými na této výstavě potěší
širokou veřejnost.
Termín akce je stanoven na 11.4. – 16.4. 2014.
Vernisáž 11.4.2014 v 17,00 hod.

Těšíme se na Vás:
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

11.4. 2014
12.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.

17,00 - 20,00 hod.
10,00 - 16,00
10,00 - 16,00
14,00 - 16,00
14,00 - 16,00
14,00 - 16,00

Případné informace podají paní Ilona Čeřovská a Zuzana Pilařová, nebo starosta obce.
Přihlásit se lze na Obecním úřadu Dolní Brusnice.
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Tip na recept:
Kuřecí nudličky
Ingredience:
500 g kuřecích prsíček
100 g mražených zelených fazolek
2 velké cibule
2 stroužky česneku
trocha mleté papriky
trocha mletého pepře
olej
sůl

Vondráčková Věra
Stránský Bohumír

Příprava:
Cibuli nakrájíme na tenké proužky, které
orestujeme na rozpáleném oleji. Jakmile cibule
zesklovatí, přidáme na nudličky nakrájená kuřecí
prsa a krátce orestujeme, až se maso zatáhne.
Poté přidáme koření, mražené fazolky, utřený
česnek a sůl. V této chvíli kuřecí nudličky podlijeme
trochou vody a necháme za občasného míchání
dusit přibližně čtvrt hodiny. Když jsou nudličky
hotové, můžeme šťávu zahustit trochou mouky
rozmíchané ve vodě, ale není to nutné. Tento
rychlý pokrm podáváme s uvařenou rýží, kterou
jsme připravili zároveň se samotnými nudličkami.
zdroj: www.rychlyrecept.cz
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