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Jak známe a co víme o našem kraji a
nejbližším okolí?

Ve zpravodaji naleznete:
Jak známe a co víme o našem
nejbližším okolí?
str. 1 a 2
Maškarní karneval
str. 2
Hasičský ples
str. 3
Vandalismus v obci
str. 3

Zvičina

Foto: M. Nožička

Povídání začneme dominantou našeho kraje
– Zvičinou (671 m. n. m.).
Naše obec Dolní Brusnice (360 m n. m.) je
rozložená v údolí Brusnického potoka pod
severním svahem Zvičiny.
Zvičina. Krásná, na severní straně mohutná,
převyšující Dvůr Králové nad Labem o 370 m.
Každého z nás, když se vracíme z cest domů,
vítá již z daleka. Je viditelná z vrcholků Krkonoš,
z Broumovska, nebo od Hradce Králové, Jičína.
Vévodí celému kraji.
Je to nejvyšší vrch
Podkrkonoší a
Zvičinského hřbetu, významný výletní cíl a
křižovatka turistických cest, s vynikajícími
lyžařskými terény. Pod vrcholem Zvičiny,
položená na západní straně, leží malá ves
stejného názvu – Zvičina (610 m), připomínaná
r. 1544. Zvičina. Co o ní víme? Na jejím vrcholku
stojí Raisova turistická chata, kde byla v
minulých letech opět zpřístupněna rozhledna.
Kdysi byl výhled kruhový, dnes je bohužel
severní i východní strana zastíněna vzrostlým
lesem.
(pokračování na následující straně)
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Zápis do 1. třídy
ZŠ Bílá Třemešná
str. 4
Živý Betlém
str. 5
Okénko do historie
Myslíte si, že dokonale znáte naši
obec? V této rubrice se o tom
můžete přesvědčit
str. 6
a mnoho dalšího…

Leden
Leden je podle gregoriánského kalendáře první
měsíc v roce. Má 31 dní. Český název měsíce
pochází od slova led (měsíc ledu).
zdroj: wikipedia
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Ale přejdeme-li na sjezdovku na severní straně, otevře se nám pohled na úžasné
panorama Krkonoš a Rýchor, je vidět Jizerské hory a Ještěd, přejdeme na východ pod
vysílač a otevře se pohled na naši obec, Tešnovskou přehradu, Dvorsko, Novoměstsko,
Orlické hory, Broumovskou vrchovinu. Od chaty pak na Záchlumí, Jičínsko, Novopacko. Je
vidět Kumburk.
Krásná vyhlídka je i ze skal na severní straně,
kde se dá posedět na prosté lavičce a těšit se
pohledem na hotel Pod Zvičinou, na naši obec
a přes přehradu na Dvorsko, Broumovsko.
Mimo Raisovy chaty, postavené na místě
bývalého hospodářského stavení a hostince, zde
stojí barokní kostelík z r. 1711, jehož loď je sklenuta
valenou klenbou s lunetami a pískovcový oltář je od
Fr. Pacáka z r. 1740.
Zvičina má typické podhorské podnebí. Severní
svah je značně exponovaným územím. Léta jsou
zde velmi příjemná, bez dusného počasí, s častým, svěžím vánkem. Průměrné teploty jsou o
2 až 4 stupně nižší než dole v nížině.
Přes Zvičinu také kráčely dějiny. Ale o nich si povíme zas příště.
.
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Vandalové stále u nás v obci? Bohužel ano!!!
Pokrok nezastavíme. Vandalové stále řádí v naší obci. Opakovaně byla zničena
autobusová zastávka. Nikdo nic neviděl, ani neslyšel! Jsou to peníze nás všech.
Chraňme si svůj majetek. Takové živly nemají u nás místo! Všichni bychom měli
reagovat na vše, co mezi slušné lidi nepatří.
Francouzský spisovatel a filozof Jaen Paul Sartre napsal:
„Člověk je zodpovědný i zato, čemu se nepokusil zabránit.“

Poničená autobusová zastávka

Foto: J. Suchý

Poničená autobusová zastávka
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Zápis do 1. třídy
ZŠ A MŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
1.2. 2012 od 13.00 do 17.00 h
S SEBOU:
• Rodný list dítěte
• Občanský průkaz zákonného zástupce
• Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (popřípadě žádost o odklad
povinné školní docházky + potvrzení od lékaře)
• Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
Emil Kudrnovský, ředitel Tvé školy

Dana Rejlová, učitelka Tvé třídy
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Živý Betlém 2011
Po loňském úspěchu se i letos, ve dnech 25. a 26. prosince 2011, konala
v kapličce další akce, pod záštitou hotelu Pod Zvičinou, s názvem Živý
Betlém.
V rolích herců se objevili ochotní občané Dolní Brusnice a nechyběla ani
domácí zvířata. Celá akce se vyvedla a nebylo tedy divu, že návštěvníci se jen
hrnuli.

Živý Betlém

Návštěvníci akce Živý Betlém

Foto: J. Suchý

Živý Betlém

Foto: J. Volf

Foto: J. Volf

Živý Betlém

Foto: J. Suchý

Plesová sezóna 2012
27. ledna
3. února
10. února
18 února
24. února
16. března

ples SDH Dolní Brusnice
- hudba Melodik Vlčkovice
ples TJ Dolní Brusnice – Maškarní karneval
- hudba Manželé Jahelkovi
fotbalový ples Bílá Třemešná
- hudba Plastic Fifl
ples MEPAP
podnikatelé a živnostníci Dolní Brusnice
Barevné domky Hajnice
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Okénko do historie
Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

Hainová Marie
Kuncová Ludmila
Prokop Karel
Jedlička Emil
Svědiroh Jaroslav st.

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

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

Foto: Jan Suchý

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ !
Rád bych touto cestou poděkoval
neznámému vandalovi, který v minulých
dnech polil olejem (zřejmě ve snaze,
aby déle vydržely) nové, panem
Kuncem vyrobené vývěsní skříňky u
obchodu potravin, určené pro Vaše
informování o dění v obci.
Zřejmě to bude ten samý ubožák,
který před časem polil stejnou tekutinou
dveře a schody u obecního úřadu.
Kdyby se dostavil na OÚ, rád bych mu
osobně poděkoval a patřičně se mu
odměnil.
I takový lidský zmetek a duševní
mrzák žije, bohužel, mezi námi. Škodí
všem slušným lidem a do naší obce
nepatří!!!
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