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Delegace Národního výboru vedená Karlem
Kramářem zahájila 28. října 1918 v Ženevě
jednání
s představitelem
protirakouského
zahraničního odboje Edvardem Benešem
o vytvoření a podobě samostatného československého státu. Tentýž den, kolem 9. hodiny
ranní, se vydali Antonín Švehla a František
Soukup jménem Národního výboru převzít Obilní
ústav v Praze, čímž zabránili odvozu obilí
na frontu. Lidem se šířila zpráva o uznání
podmínek míru Rakousko-Uherskem.
Podmínky obsahující i uznání autonomie národů
Rakousko-Uherska si lid vyložil jako uznání
nezávislosti, což vyvolalo hned několik živelných
demonstrací, při nichž lid jásal v ulicích a ničil
symboly Rakousko-Uherska.
Na večer téhož dne vydal Národní výbor první
zákon, zákon o zřízení samostatného státu
československého, a poté bylo ještě zveřejněno
provolání Národního výboru:
"Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal
skutkem ...".
(pokračování na následující straně)
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Pod oběma dokumenty byli podepsáni Antonín Švehla, Alois
Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup, kteří později byli
zvaní jako "Muži 28. října". Tentýž den byli do Národního výboru
přibráni 4 zástupci. Naopak zástupci Němců a Maďarů přizváni nebyli.
Národní výbor prosadil v zájmu uchování veřejného pořádku
kontinuitu zákonů a vládl prostřednictvím dekretů. Počátečním
problémem bylo sestavení československého parlamentu. Jelikož
volby byly zatím nereálné, byl parlament – Revoluční národní
shromáždění – poskládán na základě voleb z roku 1911 do rakouskouherského sněmu. Slovensko bylo zastoupeno 44 jmenovanými
poslanci. Národní výbor předal své pravomoci na prvním zasedání
Národního shromáždění 14. listopadu 1918, kdy byl prezidentem
zvolen Tomáš Garrigue Masaryk (fotografie níže), předsedou vlády
Karel Kramář, ministrem zahraničí Edvard Beneš
a ministrem vojenství Milan Rastislav Štefánik;
také byl slavnostně sesazen rod Habsburků a
byla přijata prozatímní ústava. Němci neměli v
tomto parlamentu zastoupení žádné (odmítli se
zúčastnit), přestože jich bylo více než Slováků.
Na základě poválečné deklarace prezidenta USA
Thomase Woodrowa Wilsona, která hovoří o
právu každého člověka na sebeurčení, se většina
sudetských Němců hlásila k Německu či
Rakousku. Maďaři na jihovýchodě Slovenska
zase k Maďarsku.
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C4%8Ceskoslovenska, http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika

Volby do Senátu Parlamentu ČR
I. kolo

II. kolo

Č. kand.
počet hlasů
8. Jiří Hlavatý
87
3. Stanislav Rudolfský
19
1. Pavel Trpák
18
4. Adolf Klepš
15
6. Stanislav Penc
14
7. Pavel Káňa
8
5. Slavomil Brádler
7
2. Jaroslava Hamerková
2

č. kand.
8.
Hlavatý Jiří
4.
Klepš Adolf

počet hlasů
42
20

%
67,74
32,25

Volební účast druhého kola byla 20,86%.
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2014
Volební účast v naší obci byla 71,85%, což je sedmá nejlepší účast v okrese Trutnov.

Ještě několik slov ke komunálním volbám 2014.
Volby 2014 jsou za námi a další čtyřleté období před námi. Já využívám této příležitosti a
prostoru našeho zpravodaje, abych Vám všem, kteří jste k volbám přišli, svým hlasem vyjádřili
svou vůli a ukázali, že obec a život v ní Vám není lhostejný, z celého srdce poděkoval za sebe i
ostatní zastupitele, za projev uznání a zhodnocení naší čtyřleté práce pro Vás všechny. Velice si
toho vážíme. Váš projev je nad všechna slova díků nebo hmotné statky. Vaším hlasem bylo
oceněno naše konání a potvrdili jste, že naše práce byla přínosem. A i již před časem zvolení
zastupitelé byli na svá místa Vámi vybráni správně.
Díky tomu se nám bude dobře v novém období pracovat a snad se nám podaří, při
konečném účtování ukázat, že to byla Vaše správná volba.
Vás, kteří jste nám dali svou důvěru, se vynasnažíme nezklamat v očekávání. Vás kteří jste
nám záměrně svůj hlas nedali a nebo k volbám nešli, čímž ostatně také vyjadřujete svůj postoj a
vztah k obci, svůj zájem o život v ní doufám, že zklameme a svým případným úspěchem Vám
radost neuděláme.
Ještě jednou za sebe i ostatní zvolené zastupitele děkuji a všem občanům naší obce přeji
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hodně zdraví , spokojenosti a štěstí. Všeho toho není nikdy dost. Vy jste nám dali svou důvěru a
my jsme zase tady pro Vás.
A poděkování patří i ostatním kandidátům, tedy těm, kteří zvoleni nebyli. Za jejich odvahu a
zájem. Doufám, že se to nezmění a v příštích volbách již sklidí úspěch.
Suchý Jan
starosta obce
Volební komise(fotografie vpravo)
předseda
: Andrea Jägerová
místopředseda: Denisa Vondroušová
člen
: Jiří Král
: Jana Žlabová
: Alžběta Jägerová
: Ondřej Rykr
zapisovatelka : Drahomíra Ságnerová
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Krátké ohlédnutí za minulým časem
Zakrátko se rozloučíme s podzimem a v zimních měsících také s rokem. Od jara do
současnosti obec vynakládala nemalé prostředky na údržbu a vzhled vesnice. Ale nešlo by to
bez práce Vás všech. A přeci se najdou i tací, nebo jedinec který, možná záměrně, možná si ani
neuvědomuje, že poškozuje dobré jméno obce, o vzhled svého pozemku nedbá a nevadí mu, že
uprostřed vesnice mu rostou na celé ploše kopřivy a bodlák, že je ostudou pro projíždějící.. Ale na
OÚ přichází s upozorňováním na povinnosti úřadu a při údržbě obce. A neváhá používat i
výhrůžky. Svého práva se dovolává, o svých občanských povinnostech nic neví.
Ale já zde chci poděkovat těm, kteří nám s tímto úkolem pomáhali. Po práci, brigádně, nebo
v rámci dohody o práci, starali se o okolí svých domů. Mohu jmenovat za všechny:
pan Szabo, pan Vávra, studenti Jan Polák, Ondřej Rykr, Martin Tomíček, Martin Ulman, paní
Liesrová a další., včetně zemědělců s technikou. Všem moc děkuji .

Suchý Jan
starosta obce
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Sběr plastových víček
Od mléka, džusu, aviváží, kávy, čaje, sudů, prostě všech plastových víček, které doma
najdete. Sbírka je určena na pomoc s financováním
rehabilitačního pobytu zdravotně postiženého
Ondry Duška z Ostrova u Hořic v Lázních Klímkovice u
Ostravy.
Jedná se o novou metodu rehabilitace Klim – Therapy
s použitím speciálního oblečku, který zvyšuje účinek
neurofyziologických cvičení na poškozený nervový systém,
ulehčuje nácvik motoriky jako sezení, stoj, chůze apod.
SBĚRNÉ MÍSTO:
Prodejna potravin Dolní Brusnice
UDĚLEJTE NĚCO
PRO DOBROU VĚC !!!
Děkujeme.
Více informací o Ondrovi a jeho rodině na www.ondra-dusek.webnode.cz
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Tip na recept:
Gnocchi se smetanovou omáčkou a
kuřecím masem
Ingredience:
1 balení gnocchi
2 kuřecí řízky
1 šlehačka
1 cibule
4 polévkové lžíce strouhaného parmezánu
3 stroužky česneku
kari koření, sůl, pepř
olej
trocha pažitky

Pillerová Verona
Ponikelská Jaroslava
Trdlicová Jaroslava

Příprava:
Cibuli drobně pokrájíme a na oleji orestujeme.
Přidáme na malé kousky nakrájené maso, které
předtím v míse promícháme s 1 lžičkou kari,
osolíme, opepříme a zprudka orestujeme.

Cvičení malých dětí od 3 do 6 let

Poté do pánve opět přidáme 1 lžičku kari, maso
zlehka prohodíme, až kari začne výrazně vonět a
zalijeme šlehačkou.

Co s sebou?

Cvičení se koná každé pondělí od 16,30 17,30 hod. v tělocvičně v Dolní Brusnici.

Pití, vhodnou obuv do tělocvičny(nikoliv s
černou podrážkou), tepláky a tričko.

Promícháme, přidáme strouhaný parmezán,
pažitku a po chvíli česnek.
Až omáčka trochu zhoustne, přidáme uvařené
gnocchi a přímo v pánvi promícháme.

Neváhejte a přihlaste své ratolesti na
cvičení.
Cvičitelka: Dagmar Stránská tel: 731 750
878
V případě zájmu přihlaste své děti pomocí
SMS nebo telefonicky. Děkuji.

Podáváme posypané parmezánem a ozdobené
cherry rajčátkem a kouskem pažitky.
zdroj: www.kosmetika-welenga.cz
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