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Vážení čtenáři,
v návaznosti na přímou reakci některých
občanů a možná nevyslovené myšlenky
řady dalších, kteří se na mne obrátili s
kritikou, na mnou vkládané úvahy do
psaného textu vzpomínek na Vigonu a
kterých se má slova dotkla nebo je snad i
urazila, pokusím se vše zde uvádět na
správnou míru.
Tak jako tomu bylo již v předcházejících
výtiscích našeho zpravodaje, tak opět
zdůrazňuji, že náš zpravodaj není politický
list. Proto ani z mé strany nebyla má slova
nasměrována politicky. Můj záměr byl, dát
vám všem, kteří jste se všeho dění
účastnili, kteří jste obec utvářeli a vlastníma
rukama budovali své domovy, a ve většině
případů zvelebovali to, co zde zůstalo po
odsunu původních obyvatel, možnost
návratu do zašlé doby, do dávné minulosti
našeho kraje a v neposlední řadě
zavzpomínat na ty, kteří svůj život spojili
právě s existencí místní textilky.
(pokračování na následující straně)
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Listopad
Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského
kalendáře v roce. Název je odvozen od padání
listí, které je v tuto roční dobu ve středo evropských přírodních podmínkách typické.
zdroj: wikipedia
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Ve svých poznámkách jsem pouze ukazoval, jak blízko jste k sobě mohli mít díky době, ve
které jste žili. V žádném případě nebyla oslavována tehdejší politika státu ani zřízení, ani režim.
Byl oslavován pouze prostý člověk, jeho um, jeho snaha o lepší život. Kolik z nás je dnes přímých
pamětníků té doby? Málo. Šedesátníci i sedmdesátníci byli v té době dětmi a dorůstající mládeží.
Padesátá léta byla režimově zlá. Dělo se spoustu křivd a bezpráví. Nebudu zde rozebírat
tehdejší dění ani politiku tehdejší vlády jedné strany. Ale mé připomínky vkládané do textu při
přepisu kroniky, nebo psaní o historii našeho kraje, o této době nemluví a neoslavují ji. Má slova
byla věnována životu obyčejných lidí. Byla věnována našim maminkám a tatínkům. Vám všem,
kteří jste společně něco dokázali, kteří jste společně pracovali a uměli vedle sebe žít, bavit se a
veselit při společném díle. Což doba po roce 1989 naprosto potřela
50tá léta nebyla dobrá v tom, co se zde dělo, protože o člověku a jeho životu rozhodovala
hrstka zločinců, která využila chytře doby po skončené válce, a dokázala zneužít pro své cíle
široké masy. Ale nebylo také vše špatné. Právě tak ani dnes není vše tak dobré, jak nám je
podsouváno, ale ani ne tak zlé. Každá doba přináší obojí. Dnes je špatné to, že mocenské a
vládnoucí síly, které rozkrádají stát s plnou (promiňte mi ten výraz) „hubou“ demokracie, mnohdy
kriminální živly, které nám škodili za minulého režimu, škodí dále a ještě úspěšněji, protože již se
ničeho nebojí a neštítí. A pokud toho již pro svůj věk nejsou schopni, pokračují v tom jejich
potomci, kteří stáli po jejich boku, když strkali do kriminálu nevinného, ale nepohodlného člověka.
Jen si dnes rychle převlékli kabát a nebo vyměnili kostelní lavici za tu parlamentní, nebo
ministerskou. Ale to mnohdy také nevidíme.
Byla mi vyřčena obava, že svými slovy mohu mladého člověka uvádět v omyl a on si může
myslet, jak skvělá byla padesátá léta. Jsem přesvědčen, že jen hlupák se nevzdělává, jen
poslouchá co mu kdo napovídá a neptá se, když něčemu nerozumí. Takoví dnešní mladí nejsou.
V době internetu se ten, kdo se zajímá i mnohé popravdě dozví. Minulá doba dělala z hrdinů a
podstivců zločince, zavírala je a zabíjela. Dnešní doba dělá z vrahů, zločinců, zlodějů a gangsterů
hrdiny, které jede vyznamenat až do daleké ciziny. A na půdě našeho státu je ten, co rozkradl
národní bohatství, rozkradl a zadlužil náš stát, který okradl a každý den okrádá nás všechny, ať je
to učitel, vědec, poctiví podnikatel, (který při tom všem „srabu“ dokázal něco vytvořit, zaslouží si
úctu a já se před ním skláním), nebo prostý člověk - je označován za elitu národa a beze studu
se povyšuje nad nás všechny. A přitom má doma na čestném místě uloženou stranickou knížku.
Taková a mnohem tvrdší je pravda. A ať se to líbí nebo ne. A vím, že se mnohým má slova líbit
nebudou. Možná nemám pravdu a jsem přílišný pesimista. Ale jsem přesvědčen, že to vidím
reálně.
Ale o tom všem má slova nebyla. Byla o vás a o vašem životě. Byla o mé mamince a našich
sousedkách. Byla o vašich rodičích a známých, kteří něco dokázali a kteří zde uměli žít. Byla o
životě na vesnici. A pokud je někdo z vás pochopil jinak, tak mne to mrzí, ale nemohu s tím udělat
víc, než že jsem to zde napsal a snažil se vysvětlit podstatu. Je mi líto, že vzpomínání na Vigonu
zřejmě nedokončím. Ale jistě se najde někdo, kdo to dokáže daleko lépe, než jak jsem se snažil
já. A všem, komu náš zpravodaj do této chvíle přinášel radost a poznání děkuji a přeji, aby tomu
tak bylo i nadále. Je to váš zpravodaj, dávejte mu život svými nápady, připomínkami, kritikou, ale
nezapomeňte ani na pochvalu, pokud se vám v obci něco líbí. A těm ostatním – co dodat?
Aby náš měsíčník pokračoval a měl smysl, přineste mu život a svou myšlenku.
Suchý Jan
Je listopad. S tímto měsícem jsou spojeny události, které nám měnily životy. Zmiňovaný
r.1989 by ale neměl zastírat ten z r. 1939. Především tomuto má být věnována ona vzpomínka na
15. a 17.listopad.
A s prvním příspěvkem dnes přináší přiblížení se zmiňované době poválečných let a příklad
jedné z mnoha křivd, které se staly, paní Marcela Janáková.
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Nezapomínejme!
Mezi nejvýznamnější měsíce novodobých českých dějin patří
listopad. Všichni vědí, že se jedná o listopad roku 1989, který
změnil
dosavadní
život
v
tehdejším
socialistickém
Československu. Události, které tento obrat nastartovaly, se staly
17. listopadu, kdy státní bezpečnost ztloukla povolenou
studentskou demonstraci na Národní třídě. Po tomto činu protesty
proti vládnoucí komunistické straně zesílily a vyvrcholily
27. listopadu generální stávkou a 28. Listopadu odstoupení vlády
KSČ. Bohužel hodně lidí od Sametové revoluce zapomnělo, proti
čemu se protestovalo a co jim vadilo na vládě jedné strany.
Protože z historie bychom si měli vzít ponaučení a nedovolit
opakování chyb, budu dále tento článek věnovat příběhu
z nedaleké obce Čistá u Horek.
Příběh je o Vladimíru Cermanovi, který se narodil 4. 7. 1925 do rolnické rodiny. Po
absolvování místní obecné a měšťanské školy začal pracovat na hospodářství svého otce
Františka Cermana. Po osvobození v roce 1945 stejně jako jeho otec vstoupil z přesvědčení do
KSČ.
František Cerman se řadil se svými 16 hektary půdy mezi větší rolníky v obci Čistá. Situace
na venkově se po únoru 1948 začala dramaticky měnit. Stejně jako v jiných obcích ČSR během
roku 1949, i v Čisté proběhlo několik schůzí týkajících se založení JZD apod.. Většina zdejších
rolníků se striktně stavěla proti těmto návrhům komunistů, které by vedly k rychlé socializaci obce.
Stejný postoj k zemědělské politice státu postupně zaujala i rodina Cermanova, jejíž členové v
roce 1950 vystoupili z řad KSČ.
Od počátku roku 1951 začal sílit tlak vůči selskému stavu. Naplno se to projevilo po
červencové události z Babic, která byla jakousi předehrou k ještě razantnějšímu postupu proti
selskému stavu. V této napjaté době, kdy započala Akce K („kulaci“), se rozhodl Vladimír Cerman
k neuváženému činu.
Dne 29. prosince 1951 ve 21.30 vystřelil do okna hostince U Trejbalů v obci Čistá, kde právě
probíhala místní schůze KSČ. Jeho úmyslem bylo zastrašit místní funkcionáře KSČ, aby upustili
od kolektivizační politiky v obci. Střela z vojenské pušky zasáhla okenní kličku, jejíž úlomek
následně rozbil žárovku v místnosti. Nikdo z přítomných nebyl zraněn. Krajská správa StB Hradec
Králové, která převzala vyšetřování případu, kvalifikovala útok na veřejné činitele jako teroristický
čin, přičemž hlavním úmyslem střelce bylo podle ní zranit přítomného referenta OV KSČ
Šedivého z Nové Paky. Od začátku byl mezi podezřelými pachateli tohoto činu právě Vladimír
Cerman. Místo toho, aby byl řádně vyslechnut a v případě podezření vzat na žádost prokurátora
do vyšetřovací vazby, byl na něj nasazen agent StB s krycím jménem „Sedlák“, který se vydával
za spolupracovníka zahraniční rozvědky.
Dne 20. dubna 1952 byl při zinscenovaném odchodu do zahraničí Vladimír Cerman zatčen
orgány StB v Karlových Varech. V dalších dnech zadrželi jeho otce Františka Cermana, bratra
Františka Cermana ml. a další osoby. Vladimír Cerman byl odsouzen Státním soudem v Nové
Pace pro zločin velezrady a vyzvědačství k trestu smrti. Jeho otec si vyslechl trest 12 let odnětí
svobody za vyzvědačství a bratr František dostal 3 roky nepodmíněně za zatajování trestného
činu.
Po zamítnutí odvolání byl Vladimír Cerman dne 11. října 1952 v pouhých 27 letech v Praze na
Pankráci popraven. Rodinné příslušníky zmíněných osob vystěhovali z jejich statků v rámci „Akce
K“.
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I když dnešní doba nepřináší samá pozitiva, už nám naštěstí nevládne kolektivismus, který
zajišťoval „blaho všech“ na úkor jednotlivce. Nehrozí bezdůvodné tresty celých rodin, aby
nepřekážely v plánu budování, řízených jinými jednotlivci u moci. Na každé době se samozřejmě
najdou dobré věci, ale špatné se bohužel časem zapomínají. Ale nezapomínejme dobu, kdy
čtyřicet let vládlo zastrašování, represe a nikdo neznal skutečný význam svobody.
Zdroje: text - www.ustrcr.cz/cs/vladimir-cerman, foto - http://www.ustrcr.cz/cs/procesy-s-vesnickymi-bohaci

Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje

Sbírku použitého ošacení
věci, které vzít můžeme
o letní a zimní oblečení
o lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclony.
o látky (minimálně 1 m2)
o domácí potřeby (nádobí)
o obuv (veškerou nepoškozenou), hračky

věci, které vzít nemůžeme
× lednice, televize, počítače a jinou
elektroniku
× nábytek
× jízdní kola a dětské kočárky
× znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
Kdy? od 3.11. 2012 do 10.12. 2012
V kolik? všední den od 8:00 do 15:00
Kde? OÚ Dolní Brusnice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem!
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: Tel.: 224 316 800, 224 317 203

Klub důchodců v Bílé Třemešné
pořádá

Opět připravujeme na rok 2013
zájezd do

v sobotu 17. prosince 2012

Itálie - CAORLE

zájezd
do divadla v Náchodě
na Vánoční koncert

VÁCLAVA HYBŠE

Hostem pořadu je Pavla Břinková
Cena pro místní důchodce: 240 Kč vč. jízdného
Odjezd: v 15.30 hod. od Domu hasičů
Závazné přihlášky přijímá do 23.11. 2012
p. Krejcarová
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Předběžné přihlášky se přijímají
dne 7. 1. 2012
v Domě hasičů od 14,30 – 18,00 hod.
Cílem je zjistit zájem o tuto akci zajistit její
organizování
Termín zájezdu 30.8. 2013
Za KD
Krejcarová, Zárubová
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TJ JISKRA
A
OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ BRUSNICE
pořádají dne 1.12.2012 v prostranství před OÚ

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zahájení akce v 16,30 hod.
V programu jsou zapojeny děti recitací, zpíváním koled
a scénkou „12 měsíčků“.
Na milou chvilku předvánoční zveme děti, rodiče
a příbuzné.
Pro všechny přítomné děti je připraven dáreček.
Drobné občerstvení zajištěno pro děti i dospělé.

Dopravní nehody v obci
Začíná zima. Opatrnosti není nikdy dost. Řidiči dejte nohu z plynu! Zdraví máme
přeci jen jedno!
Střet motorkáře na a traktoristy mezi Dolní Brusnicí a Bílou Třemešnou.

Střet dvou automobilů u bývalého parku v Dolní Brusnici.
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Poděkování
Velký dík organizátorům za další ročník
BRUSNICKÉHO OSKÁRKA.
O akci byl tradičně velký zájem a velmi se vydařila.
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Vítání občánků

Patrik Šístek

Foto: Martin Hažer

Jakub Stárek

Foto: Martin Hažer

Tomáš Janák

Foto: Martin Hažer

Petr Klenner

Foto: Martin Hažer

Rodiče s dětmi

Foto: Martin Hažer

Petr Macek

Foto: Martin Hažer
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Okénko do historie
Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

Šubr Květoslav
Dočekal František

Tip na recept:
Baron prášil
Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

Z minulého čísla
Na fotografii byl zobrazen dům, který
stával na současné křižovatce u
hospody. Pro srovnání Vám přinášíme
současnou podobu domu.

1 čínské zelí
1 žlutá paprika
2 rajčata
1 menší salátová okurka
1 mrkev
2 středně velké cibule
několik ředkviček
lžíce cukru
lžíce octa
sůl

Příprava:
Cukr, ocet a sůl si rozmícháme v 50 ml vody.
Čínské zelí, papriku, rajčátka, salátovou okurku,
mrkev, cibuli a ředkvičky si nakrájíme na kousky a
dáme do mísy.
Připravený dresing vlijeme do salátu a
promícháme.
Salát Baron Prášil podáváme jako lehkou večeři
nebo jako přílohu k masu.
Foto: Jan Suchý

Foto: chrz.wz.cz/?stranka=206
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