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Ve zpravodaji naleznete:

Projekt druhé železniční trati,
vedené přes naší obec

Obec v obrazech
Galerie obrázků z naší obce, jak je
zachytil fotoaparát
str. 2
Silvestr 2010
Nevíte ještě, kam na silvestr?
Podívejte se na naší pozvánku
str. 2

Historická vlaková souprava

Foto: Jan Suchý

Projekt druhé železniční trati
Více se projektu železniční trati,
který souvisí i s naší obcí, dočtete
uvnitř
str. 3

V současné „uspěchané“ době je
téměř pro každého z nás důležité,
dostat se například do práce, do
školy a nebo k lékaři včas. Právě
proto můžeme byt rádi, že přes naši
obec vede důležitá trať 030
(Pardubice - Liberec) a v sousední obci
je dokonce i železniční stanice.
Není tedy problém se za rozumnou
dobu dostat do měst jako je Hradec
Králové, Jaroměř, Stará Paka a
dalších měst.
Málo z vás, ale ví, že přes naši
obec měla procházet spojnice tratí
030(výše zmíněné) a 040 (Trutnov –
Chlumec nad Cidlinou). Spojnice měla
vést z Bílé Třemešné přes Dolní
Brusnici, Debrné, Vestřev až do
Hostinného

Okénko do historie
Myslíte si, že dokonale znáte naši
obec? V této rubrice se o tom
str. 6
Myslivecké sdružení Zvičina
pořádá

Myslivecký ples
14. ledna 2010 od 20 hod.
v kulturním sále „Hanička“
v Dolní Brusnici

(Více najdete na třetí straně)

lístky u p. Kubů
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Obec v obrazech

Brusnická sjezdovka „Severka“

Foto: Jan Suchý

Pohled na zasněženou Zvičinu.

TJ Dolní Brusnice
Pořádá 31.12. 2010 od 19.00 hodin

SILVESTR 2010
v kulturním sále „Hanička“
Vstupné 250,- Kč

(přípitek, hudba, ohňostroj)

pití zajištěno

jídlo z domova

Prodej lístku – Petr Stránský a Josef Vancl
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Foto: Jan Suchý
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Projekt druhé železniční trati, vedené přes naší obec.
budovatelských
choutek.
Pro
„fajnšmekry“
uvádíme
základní
technické parametry:

Železnice je právem považována
za jeden z nejvýznamnějších
vynálezů moderní doby. Všechna
města jež kdysi spojila svými
ocelovými
kolejnicemi
prošla
nebývalým
rozkvětem,
který
z provinčních sídel udělal významná
a
obchodu.
centra
průmyslu
Můžeme být právem pyšní na to, že
naše
obec
leží
na
jedné
z nejstarších
drah
v Čechách.
Pardubicko - Liberecká dráha byla
otevřena už v roce 1859. Radost
nám nemůže kazit ani nemilá
skutečnost, že nádraží, které se
nachází jen 5 minut pěšky z centra
naší malebné vísky, nese název
úplně jiné obce.
Skoro nikdo už neví o plánu
výstavby další železniční trati, která
měla přetnout naši obec a
pokračovat dál až do Hostinného.
Na začátku minulého století probíhal
obrovský rozmach stavby lokálních
železničních
tratí,
pozornosti
tehdejších projektantů neuniklo, že
právě u nás nachází nejvhodnější
terén pro vybudování spojnice mezi
Pardubicko - Libereckou dráhou a
krkonošskými tratěmi.
Navíc zdejší krajina poskytovala
dostatek příležitostí k ukojení jejich

• předpokládaná rychlost vlaků až 100
km v hodině.
• minimální poloměr oblouků 500 m.
• sklon zhruba 10 promile.

Počátek trati se měl nacházet na
nádraží v Bílé Třemešné, odtud
měla pokračovat souběžně s tratí do
Mostku, zhruba po kilometru by se
však stáčela směrem k Labi.
Tamější údolí by překonávala
dvěma vysokými mosty o délce až
200 metrů, stavba vyžadovala i dva
dlouhé tunely o délce 350 m. Ve
finále, těsně před Hostinným by se
novostavba napojila na existující
dráhu Trutnov - Chlumec n.C.
Jednalo by se o důležité spojení
mezi velkými městy (Hradec
Králové, Pardubice) a turisticky
významnou oblastí Krkonoš. Hlavní
přínos pro nás by bylo vybudování
nové železniční zastávky - Dolní
Brusnice - a zlepšení dopravní
obslužnosti směrem do Hostinného
a okolí.
Jak všichni víme, k realizaci
projektu nikdy nedošlo, což je
zejména z turistického hlediska
škoda.
Autor: Ondřej Vokatý
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Okénko do historie

Krásné prožití

Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

vánočních svátků

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

A

Z minulého (listopadového) čísla
Na fotografii byl zobrazen dům pana
starosty Jana Suchého. Pro srovnání
Vám přinášíme současnou podobu
domu.

úspěšný vstup do
nového roku

Vám přeje
Redakce Brusnického zpravodaje

Foto: Jan Suchý
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