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Březnové číslo našeho zpravodaje přináší
ohlednutí
za
děním
na
Podzvičinsku
v posledních dnech 2. světové války.
Příchod roku 1945 přinesl lidem naději
v konec největšího ozbrojeného konfliktu
v dějinách lidstva. Když 1. května zaznělo
v rozhlase oznámení o smrti Adolfa Hitlera,
o konci války už nikdo nepochyboval. Stále
častěji docházelo k projevům proti okupantům.
K prvním konfliktům s německou armádou ve
východním Čechách došlo 2. května. V Jičíně
proběhly protiněmecké demonstrace, proti
kterým
okupanti
ještě
tvrdě
zakročili.
Na vlakovém nádraží ve Staré Pace byl
přepaden a po krátkém boji odzbrojen německý
vojenský vlak.
Čtvrtého května začaly vznikat odbojové
skupiny, které přepadávaly a odzbrojovaly
německého četnictva a wehrmachtu. Ve většině
měst začaly pracovat tzv. Revoluční národní
výbory.

Holandský den
str. 5
Tip na recept
str. 6
Okénko do historie
Myslíte si, že dokonale znáte naši
obec? V této rubrice se o tom
můžete přesvědčit
str. 6
Významná výročí občanů
str. 6
v

Kveten
Měsíc je spojen s lidovými oslavami, např.
stavění máje nebo pálení čarodějnic, je
považován za měsíc lásky.
zdroj: wikipedia
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V sobotu, 5. května, přibližně kolem 15. hodiny
odevzdala v Miletíně německá jednotka zbraně a před
tím, než mohla kolona pokračovat dále k hranicím,
podstoupila prohlídku nákladních automobilů. V bedně
v jednom z automobilů byl nalezen místní udavač
Vágenknecht, který se chtěl s Němci dostat do bezpečí.
Před lynčováním lidem unikl díky četníkům, kteří ho
dopravili k ostatním kolaborantům do věznice v Hořicích.
Jednotka mohla nerušeně pokračovat přes Chroustov až
k hranici, po silnici vedoucí na Zvičinu a do Horní Hraniční přechod ze Zvičiny na Chroustov.
Zdroj: Vlastivědné čtení
Brusnice.
Mezitím, v tentýž den, probíhalo povstání ve Dvoře Králové nad Labem. K jeho potlačení byl
povolán i německý oddíl. I díky tomu bylo povstání neúspěšné a vyžádalo si 17 českých životů.
Na německé straně bylo několik raněných a padl jeden voják.
V Bílé Třemešné bylo na popud pražského rozhlasu
odzbrojeno přibližně 40 můžu německého polního četnictva
a tak se získaly potřebné zbraně pro povstání. Poté došlo
místními ozbrojenými složkami k obsazení Tešnovské
přehrady a zaujmutí bojového postavení na hranicích Sudet,
v obci a jeho okolí. Na křižovatkách a příjezdových cestách
byli, za pomoci místního obyvatelstva, zřízeny překážky.
Na dvou hraničních přechodech se podařilo odzbrojit
německou pohraniční stráž. V sousedních, tehdy ještě
Vojáci Wehrmachtu na Mostkách.

německých, obcích Dolní Brusnici, Horní Brusnici a Mostku
třemešenští povstalci obsadili tři velké průmyslové podniky
a lázeňskou budovu (dnešní Lázně pod Zvičinou). Tím zachránili velmi cenný majetek.
Povstání v Bílé Třemešné a okolí mělo důležitý
význam pro povstání ve Dvoře Králové nad Labem tím,
že mu krylo západní bok.
V pondělí, 7. května, vyjednávají zástupci Pecky
s posádkami Volkssturmu (německá lidová domobrana),
které odevzdali část zbraní. Konkrétně 10 pušek,
6 pancéřových pěstí a bednu s náložemi. Následující
den, 8. května, je na Pecce velmi rušno. Od Borovnice
přijíždí silně ozbrojená kolona německých vojáků.
Jednalo se o 100. divizi horských myslivců pod velením
Rozloučení s padlými v Miletíně.
generálmajora Lamberta. Po vyjednávání byla
Zdroj: www.hlavati.cz
jednotka na místním náměstí odzbrojena.
Zdroj: www.mostek.cz

Při povstání zbytečně prolilo krev nespočet lidí. Jako vzpomínku na padlé jsou téměř ve
všech obcích a městech, ve kterých došlo ke konfliktům s vojáky ustupující armády, zřízeny
pamětní desky či pomníky, věnovány právě obětem květnového povstání. Statečnost těchto lidí je
i v současnosti úctyhodná a určitě si zaslouží náš obdiv i po mnoha letech.
Zdroje:

http://www.mudk.cz/customers/dvurk/storage/dokumenty/12955128441.pdf
http://www.hlavati.cz/_hlavati/miletin/1945/kveten.htm
http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/jicinsko-ohlednuti-za-kvetnovymi-dny-roku-1945-20120509.html
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(V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do kulturního domu )

Turnaj ve stolním tenise
8. května se ve společenském sále v naší obci uskutečnil turnaj ve stolním tenise.
Zúčastnilo se celkem 34 sportovců. Byla to první akce tohoto rázu a dá se říci, že se
vydařila a soutěžící byli spokojeni s prostředím i s hladkým průběhem celé akce.
Výbor TJ děkuje organizátorům p. Josefu Venclovi a p. Petru Stránskému za
pořádání turnaje.
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Regionální atletické závody ASPV
Dne 11.5. 2013 se regionálních atletických závodu v Trutnově zúčastnilo 6 dětí, do
krajského kola konaného v Týništi nad Orlicí postoupili:
Vojtěch Žižka – kategorie mladších žáků I.
Jaroslav Kubů – kategorie mladších žáků II.
Aleš Syrový – kategorie starších žáků I.

Otevřený mail od paní Nancy Engelen
Dobry den,
Určitě jste již mnohokrát uvažovali o tom, co dělají všichni ti Holanďani tady v Čechách. Většina z vás si myslí, že
jsme opustili Nizozemsko, protože hráze na pobřeží nevydrží a celé Holandsko bude brzy pod vodou. Další
reakcí, kterou často slýchám je, že jsme obdrželi finanční prostředky, když budeme emigrovat, protože Nizozemí
je už přelidněné.
Musím vás ale zklamat, toto jsou jen pohádky, realita je úplně jiná. Stejně jako já, tak i většina mých
holandských krajanů, kteří zde žijí, mají prostě Českou republiku rádi. Bydlí tady, protože tady je klid, pohoda a
krásná a zajímavá příroda i kulturní vyžití.
S našimi holandskými zvyky a tradicemi bychom Vás rádi blíže seznámili, a proto pořádáme
v neděli 2. června, Holandský den v Hotelu pod Zvičinou od 11 hodin.
Nancy Engelen
Hotel pod Zvičinou
Dolní Brusnice 96
54472 Bílá Třemešna
Tel: 499 396381
nancy@hotelpodzvicinou.cz
www.hotelpodzvicinou.cz
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Okénko do historie
Historická fotografie objektu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
objekt se jedná?

Král Jiří
Mikulková Zdena

Tip na recept:
Jahodový koktejl s jogurtem

Z minulého čísla

2 lžičky cukru,
3 lžičky zakysané smetany,
12 ks jahod,
1 hrnek mléka,
1 kelímek bílého jogurtu,

Na fotografii byl zobrazen dům pana
Grčka. Pro srovnání Vám přinášíme
současnou podobu domu.

Příprava:

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

Foto: Jan Suchý

Větší jahody důkladně zbavíme stopek a
lístků a omyjeme je. Omyté jahody rozkrájíme
na půlky nebo čtvrtky. Jednu, nějakou hezčí,
si necháme stranou na ozdobu.
Jahody vsypeme do mixéru. Přidáme
jogurt, smetanu, mléko a cukr. Pokud máme
radši koktejl sladší, klidně dáme cukru více.
Vše mixujeme asi 2 minuty.
Jahodový koktejl nalijeme do sklenic.
Odloženou jahodu nakrájíme na čtvrtky a
ozdobíme jí jahodový koktejl.
Zdroj: www.recepty.vareni.cz/jahodovy-koktejl-s-jogurtem/
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