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Průkopnice TJ pí. Stránská. V pozadí tělocvična. Foto: archiv

V lednovém čísle odbočíme od dění ve
Vigoně a zmíníme 30. výročí naší tělocvičny.
V naší obci po osídlení českými občany po
válečné době se rozbíhala tělovýchova v roce
1959 a to utvořením Tělovýchovné jednoty a ta
měla ryze "textilácký" název JISKRA, protože při
jejím vzniku místní učitelce Janě Stránské (tehdy
Mačátové) velmi pomáhal závod Vigona.
Začalo se cvičit v sále místního hostince
JEDNOTY nebo se říkalo "u Šmídů." Brzy však
sál musel více sloužit provozu hostince a
nadšenci pohybu zůstali bez střechy nad hlavou.
Částečně se nějaký čas cvičilo v jídelně továrny
Vigona a později ve zrušené místní škole. Tento
prostor museli cvičenci opustit, jelikož ze
zrušené základní školy byla přestavbou otevřena
škola mateřská.
V té době měla již místní TJ 75 dospělých
členů a 26 dětí a dost se zde sportovním
pohybem žilo. V té době měla již místní TJ 75
dospělých členů a 26 dětí a dost se zde
sportovním pohybem žilo. Výbor této organizace
za vedení (tehdy se oslovovalo soudružkou,
dnes řekneme paní) Hany Kuncové se rozhodl,
že si postaví "vlastní stánek."
(pokračování na následující straně)
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A tak muži, dorostenci i ostatní poslechli nadšence Mirka Stránského a u hřiště začali v říjnu 1979
kopat základy.

Perličky z této situace:
- hospodářka výboru TJ p. Eva Pavlíčková prohlásila: "Skládám funkci,
Mirek se zbláznil - na spolkovém účtě máme 15 000 a chce něco stavět!"
- v místním hostinci se často ozvalo: "Chlapi jdeme domů, Stránský jde
lanařit na brigádu..." Ale vždy se našli ochotní, kteří znovu přišli!!!
- oficiální název stavby zněl - staví se sklad nářadí u hřiště.
A pozdější žádosti o finance u vyšších orgánů měly různé podtexty
např. je třeba provést výměna oken, oprava podlahy, rekonstrukce
střechy a podobně. Zatím šlo o novou stavbu.
Stavba úspěšně pokračovala díky pochopení vedení OV ČSTV
v Trutnově, NV v naší obci, ale i DV (dohlížecí výbor Jednoty) místní
JZD a závod Vigona. Hlavní však byla obětavost brigádníků, vždyť ani jedna hodina nebyla proplacena.
A tak se stalo, že stavba byla 29.12.1982 zkolaudována a nazvána: VŠEÚČELOVÁ KABINA TJ JISKRA
DOLNÍ BRUSNICE a tato budova byla 15.1.1983 slavnostně otevřena a předána do užívání. Dnes tedy
ona KABINA (jak stále používáme tento název) slaví 30 let.
Pro představu uvádíme některé údaje.
Odpracované hodiny v letech 1979-1982
1979... 523 hod
1980... 1 359
1981... 1715
1982... 1154
celkem 4751 hodin

Nejlepší brigádníci:
Stránský Bohumír
Kunc Václav
Breuer Jiří
Stránský Petr
Krejcar Petr
Voňka Jiří (st)
Žižka Ladislav
Dědek J.

959 hod
691 hod
217 hod
196 hod
157 hod
147 hod
136 hod
125 hod

a mnoho dalších občanů. Jmenovaným i bezejmenným zde patří i dnes dík.
Bylo prostavěno materiálu za 95 000 Kč. Brigádnické hodiny byly v hodnotě
47 500 (počítáno tehdá 10 Kč á hodina)
Vznikla pro nás budova v tehdejší hodnotě 142 000 Kč.
Zatím se daří i cvičební kabinu opravovat i vylepšovat: byla provedena
plynofikace, přistavěna nářaďovna, kompletně vyměněna střecha a
vyměněna okna.
Tělovýchovou jednotu v činnosti stále vede p. Hana Kuncová s týmem
členů výboru a s cvičitelským sborem. V současné době má tato organizace
162 členů. (včetně mládeže)
Za pamětníky práce na stavbě kabiny bych si velmi přála, aby nová
generace tělocvičnu opatrovala a využívala ke zdravému pohybu.

Pro zpravodaj sepsala a fakty opatřila paní Jana Stránská. Za hezkou vzpomínku děkujeme.
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Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2013 (ZMĚNA „každý lichý čtvrtek“)
Leden
Únor

3.1.2013
17.1.2013
31.1.2013
14.2.2013
28.2.2013

Březen
Duben

14.3.2013
28.3.2013
11.4.2013
25.4.2013

Květen
Červen

9.5.2013
23.5.2013
6.6.2013
20.6.2013

Červenec
Srpen
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4.7.2013
18.7.2013
1.8.2013
15.8.2013
29.8.2013

Září
Říjen

12.9.2013
26.9.2013
10.10.2013
24.10.2013

Listopad
Prosinec

7.11.2013
21.11.2013
5.12.2013
19.12.2013
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Obec a okolí v obrazech

Tříkrálovská sbírka.

Foto: Jan Suchý

Novoroční dárek od neznámého zmetka.

Děkujeme všem, kteří přispěli.

Ukradené svody z KD obce. Nahlášeno policii!
Foto: Jan Suchý

Dan Míka při STV ve Dvoře Králové.

Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý

6.kyu v karate. Blahopřejeme.
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Živý Betlém 2012
Stejně úspěšně jako loni, se i letos, ve dnech 25. a 26. prosince 2012, konala v kapličce
další akce, pod záštitou hotelu Pod Zvičinou, s názvem Živý Betlém.
V rolích herců se objevili ochotní občané Dolní Brusnice. Hlavní roli živého Ježíška si
zahrála Ingrid Hajná. Celá akce se vyvedla a nebylo tedy divu, že návštěvníci se jen hrnuli.

Posvícení 2013
Letošní rok se připravuje velmi oblíbené posvícení, které bude konat 14. září 2013. Změna
termínu je ještě možná.
Posvícení 2010
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MUDr. Alena Pušová - praktický lékař pro dospělé
ordinační hodiny
tel: 499 396 222
Pondělí
7:30 - 12:00 12:30 - 13:30 pro objednané
Úterý
7:30 - 12:00 12:30 - 13:30 pro objednané
Středa
7:30 - 12:30
přednostně objednaní klienti
Čtvrtek
12:30 - 18:00
Pátek
7:30 - 12:30
1x měsíčně ve středu ordinace v Nemojově a Třebihošti.
Odběry krve každé úterý po předchozím objednání.
Na každé vyšetření je možno se předem objednat.

První přímá volba prezidenta
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Volba prezidenta 2013 v obrazech

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

Kuncová Ludmila
Prokop Karel

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

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

Foto: Jan Suchý
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