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V dnešním čísle se přesuneme do let
60tých a počátku 70tých, kde si přiblížíme
dění ve Vigoně.
Šedesátá léta se nesla na vlně
zlepšování. Vedoucí závodu začal kvůli
lepším pracovním výsledkům a vzdělanosti
pracovníků organizovat tzv. „závodní školu
práce“. Dne 27. srpna 1960 byl závodu
udělen titul „Vzorný exportní závod“. Toto
čestné uznání obdržela Vigona již po páté.
Mezi nejvýznamnější světovou událost
roku 1961 bylo vypuštění první kosmické
lodi
s prvním
kosmonautem
Jurijem
Gagarinem,
uskutečněný
12. dubna.
V témže roce byla rekonstruována budova
barvírny. Při stavbě autobusové čekárny a
vodní nádrže v obci odpracovali závodní
zaměstnanci 160 brigádnických hodin.
V roce 1964 byl na neúrodné půdě před
závodem založen park v hodnotě 35 tis. Kč.
Došlo k vyasfaltování všech obecních cest,
v závodě pak k vyasfaltování dvora a
příjezdových cest. (pokračování na následující straně)
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Prosinec
Podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední
měsíc v roce. Má 31 dní.
21. prosince nebo 22. prosince je zimní slunovrat. V
tento den je na severní polokouli nejkratší den v roce.
Noc je naopak nejdelší.
zdroj: wikipedia
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Zaměstnanci byli pozvání na exkurzi do národního podniku Tiba Dvůr Králové.
Rok 1965 byl ve znamení častých pracovních úrazů,
konkrétně deseti. I přesto závod splnil veškeré zakázky. O 7 727
hodin přesčasů se podělilo celkem 196 pracovníků. Kvalita
výrobků byla 100%.
O rok později došlo ke změně ve výrobě. Bavlněné odpady
byly nahrazeny 100% stříží. Proběhla poměrně velká přestavba
sociálního zařízení v tkalcovně, šlichtovna se přestěhovala do
nového sálu. Dne 27. září přišla z nemocnice ve Dvoře Králové n.
L. zpráva, že náhle zemřel vedoucí závodu Fr. Kollert. V den
pohřbu, 3. října, byla rakev vystavená u vrátnice a zaměstnanci
ředitelství a technici závodu stáli čestnou stráž. Po úmrtí
Fr. Kollerta nastoupil, jen do 1. prosince, na pozici vedoucího
oblíbený Jiří Kala. Pomyslnou štafetu po něm v prosinci přebral
Jaromír Vintr, pracovník z národního podniku Texlen Trutnov.
Zavodní výbor uspořádal zájezd do Maďarska pod vedením
Josefa Dědka. Velmi oblíbenou se s 212 svazky stala závodní
knihovna pod vedením V. Houfkové.
V březnu 1968 byla velká povodeň. Potok, který protéká závodem, zaplavil tkalcovnu. Díky
dobrému pracovnímu nasazení zaměstnanců neovlivnila výrobu, která byla do puntíku splněna.
V roce 1969 byla provedena přístavba sociálního zařízení a dokončená klimatizace prádelny.
Zaměstnanci provedli opravu a údržbu mykacích, s mistry tkalcovny
pak tkalcovských strojů. Závodní výbor uspořádal celozávodní výlet.
Za odměnu navštívilo 5 „zlepšovatelů“ veletrh v Lipsku.
Začátek 70tých let byl pro Vigonu velmi úspěšný. Závod byl
v letech 1967 – 1970 držitelem titulu „Závod výborné jakosti“.
V závodě byla postavena telefonní ústředna a garáž pro vozíky.
Zaměstnanci vypomáhali obci při zakládání hřiště pro tělovýchovu a
při stavění 19 sloupů pro veřejné osvětlení.
V roce 1971 byla poměrně značná pozornost věnovaná
zlepšovatelskému hnutí. Bylo podáno 12 zlepš. návrhů. Závod se
v rámci národního podniku umístil na 6. místě. Před tkalcovnu byla
instalována zvedací plošina, které nesloužila svému účelu. Oddělení
úpravny a obrubovny obdržela děkovný dopis od ředitele Centrotexu
za včasné plnění a kvalitu exportních zakázek. Místní JZD bylo
sloučeno s Horní Brusnicí.
V roce 1973 byli zaměstnanci úpravny a obrubovny pozvání na exkurzi v národním podniku
Bytex Vratislavice a v národním podniku Vigona Jimramov. Na závodě byly provedeny rozsáhle
rekonstrukce. Postavila se umývárna v přádelně, vyměnila se střecha u barevny a začala
výstavba nové závodní jídelny a kuchyně. Dále bylo doplněno venkovní osvětlení. V témže roce
došlo k bytové výstavbě pro mladé zaměstnance.

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2013 („každá lichá středa“)
Leden
Únor

2.1.2013
16.1.2013
30.1.2013
13.2.2013
27.2.2013

Březen
Duben

13.3.2013
27.3.2013
10.4.2013
24.4.2013

Květen
Červen

8.5.2013
22.5.2013
5.6.2013
19.6.2013

Červenec
Srpen

3.7.2013
17.7.2013
31.7.2013
14.8.2013
28.8.2013

Poslední svoz odpadu v roce 2012 proběhne 19. prosince.
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Září
Říjen

11.9.2013
25.9.2013
9.10.2013
23.10.2013

Listopad
Prosinec

6.11.2013
20.11.2013
4.12.2013
18.12.2013
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Obec a okolí v obrazech

Oprava mostu u Králů.

Foto: Jan Suchý

Rekonstrukci prováděl p. Svědiroh.

Foto: Jan Suchý

Rekonstrukce mostu.

Foto: Jan Suchý

Nové nástupiště do autobusu.

Foto: Jan Suchý

Zasněžená Zvičina.

Foto: Jan Suchý

Příchod zimy do Brusnice.

Foto: Jan Suchý
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Hovory z Haničky
V sobotu 18. prosince 2012 se v kulturním sále „Hanička“ konala zbrusu nová akce s názvem
Hovory z Haničky, s podnázvem Posezení s mistry, pořádaná p. Petrem Stránským a Josefem
Vanclem. Jednalo se posezení s místními populárními sportovci formou besedy. Pozvaní hosté –
pánové Petr Krejcar, Bohumír Stránský a Ladislav Žižka – vzpomínali na své sportovní začátky,
významná vítězství nebo komické situace a příhody.
Příjemný večer doprovodila svým půvabným zpěvem Jana Stránská. Jako odměnu za účast,
složila svůj text k písničce Jana Wericha - Ten umí to a ta zas tohle, ve kterém zpívala právě o
hvězdách večera.
Celému večeru přihlížel slušný počet diváků, kteří si akci řádně užili.
Poděkování patří nejen zúčastněným, ale především pořadatelům!

Hosty zpovídal p. Josef Vancl…

Foto: M. Nožička

… a p. Petr Stránský.

Foto: M. Nožička

První host – p. Petr Krejcar.

Foto: M. Nožička

Druhý host – p. Bohumír Stránský.

Foto: M. Nožička

Třetí host – p. Ladislav Žižka.

Foto: M. Nožička

Spokojené publikum.

Foto: M. Nožička
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Porucha vodovodu
Obecní úřad děkuje všem občanů za trpělivost se všemi komplikacemi spojenými
s poruchou a následnou opravou vodovodu.

Porucha vodovodu.

Oprava poruchy vodovodu.

Foto: Jan Suchý

Plesová sezóna
Datum konání Název plesu
18. ledna
25. ledna
2. února
8. února
10. února
15. února
22. února

Myslivecký ples
Hasičský ples
Ples MEPAP
Ples TJ Dolní Brusnice
Dětský Karneval
Fotbalový ples
Podnikatelský ples

15. března Ples Barevné domky
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Foto: Jan Suchý
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Okénko do historie
historie
Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

Jäger Arnošt

Redakce zpravodaje,
obecní úřad
Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

a zastupitelstvo obce

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

přeje všem občanům
radostné prožití vánočních
svátků, mnoho štěstí, zdraví
a osobních úspěchů v roce
2013

Foto: Jan Suchý
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