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Zvičina

Objektivem Jana Volfa

Foto: H. Veverková

V minulém čísle našeho měsíčníku jsme
započali povídání o našem okolí Zvičinou.
A u této dominanty našeho kraje dnes ještě
zůstaneme. Možná, že mnohé z Vás, bude
zajímat i dávná minulost vzniku Zvičiny, byť jen
stroze vyjádřená. A snad Vás poznání, pokud to
již sami neznáte, potěší.
Z geologického hlediska Zvičinu tvoří ostrov
krystalických břidlic (zde se vyskytují ruly a
fylity), které vyčnívají z permských a křídových
uloženin. Vznikly z vyvřelých nebo usazených
hornin buď účinkem vysoké teploty nově
vyvřelých hmot v sousedství nebo vysokým
tlakem, jemuž byly vystaveny při vrásnění
zemské
kůry.
Přitom
původní
horniny
překrystalizovaly a dostaly vrstevnatý (neboli
břidličnatý – odtud jejich název) sloh. Jak
ohromující a úžasný proces to musel být, jaká to
byla síla a tlaky kdy docházelo k přeměnám a
jak tekutá hornina tuhla, je dobře viditelné právě
na struktuře skal vystupujících
na severní
straně Zvičiny.
(pokračování na následující straně)
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Okénko do historie
Myslíte si, že dokonale znáte naši
obec? V této rubrice se o tom
můžete přesvědčit
str. 6
a mnoho dalšího…

Únor
český název měsíce vysvětlují jazykovědci
tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se)
zdroj: wikipedia
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K tektonickému vyzdvižení došlo v třetihorách. Že byla vyzdvižena ze dna moře dokazuje
skutečnost, že krystalické břidlice Zvičiny jsou pískovcovými útvary obklopeny, právě jako ostrov
v moři. Připomeneme pískovce nad Mostkem, okolo Tešnovské přehradní nádrže, v lesích
Království, Slučí kameny nad obcí Debrné, nad Bílou Třemešnou, Horní Dehtov, Mezihoří,
přírodní rezervace Čertovy hrady a území Zátluk (velice krásná lokalita pro odpočinek a oddech).
Na jihu jsou to pískovce v lese Čeperka pod obcí Třebihošť, nad Úhlejovem a pod Chroustovem.
Na západě tvoří pískovce svahy Vyšehradu.
Když zapojíme představivost je možno si ten
úchvatný horotvorný proces třetihor na území
Zvičiny
jistě
představit.
Rozpadem
permských pískovců vznikly pro náš kraj
charakteristické červené půdy, zbarvené
kysličníky železa.
Toto dávné utváření země nám bohužel
(nebo díkybohu ?) nepřineslo žádné nerostné
bohatství. Místní význam má jen rula, jako
stavební kámen,(fylity se pro svou dobrou
štípatelnost dříve používaly jako krytina
střech) a pískovec pro svou tvrdost. Ten se
již v17. století používal v sochařství a na
výrobu mlýnských kamenů- - dnes opuštěný
lom u osady Brodek.
Na jižním svahu Zvičiny pokusně těžila vrchnost z Bílých Poličan po roce 1720 stříbro (území
Havírny nad Růžovkami a u vodárny pod Chroustovem), ale se zanedbatelným výsledkem. Z
celého výtěžku si dal majitel panství zhotovit náprsní kříž. Po r.1824 byly učiněny ještě pokusy o
těžbu několika občany z Miletína, ale opět bez efektu. Pokus o těžbu byl učiněn i pod prameny
Bystrého potoka u Třebihoště – Nade vsí. Rovněž bez výsledku se pokoušel rytíř Cecinkar v r.
1812 najít v Úhlejovském kopci kamenné uhlí.
Na Zvičině se dnes již jen ojediněle nacházejí polodrahokamy (acháty, karneoly, jaspisy,
topasy a chalcedony). Zvičina je součástí Zvičinského hřbetu. Zvičinský hřbet je členitý masív, na
severu přiléhá k Podkrkonošské pahorkatině, která patří k pemokarbonskému útvaru. Na jeho
jižní straně se rozprostírá mělká Bělohradská a Miletínská kotlina. Hřbet pokračuje jihovýchodním
směrem v délce zhruba 17 km od horního toku říčky Bystřice v náhorní plošině u Pecky
(Vidonice). Končí plynulým přechodem do Libotovského(dříve Hřibojedského) hřbetu. Nejvyššími
body většinou zalesněného hřbetu jsou Prostřední kopec (557m), Vyšehrad (585 m), Zvičina
(671 m), Kozel (537,8 m) a Mezihoří (509 m). V Libotovském hřbetu je to Záleský vrch (479m) a
Hřibojedský vrch (425m).
Zvičinský hřbet je bohatým vodním zdrojem. Vyskytují se zde bažinaté úseky a v lesích
prameny bystřin. Na severu pramení Brusnický potoka a Netřeba. Na jižních svazích Zvičinského
hřbetu pod Vyšehradem, pramení potok Lukaveček, vlévající se do říčky Bystřice. Pod Zvičinou
pramení Dolnoúhlejovský a Hornoúhlejovský potok , které se u osady Brodek vlévají do Bystrého
potoka, pramenícího také pod Zvičinou a který své vody rovněž vlévá do říčky Bystřice. Ta
odvodňuje celou jižní část Zvičinského hřbetu a vlévá se do řeky Cidliny, jako její L- přítok.
Zmiňované potoky i říčka vytvářejí romantická a malebná údolí pod Zvičinou, pod Kalem,
Vřesníkem, kterými procházka je balzámem pro duši. A jsou zde vodní mlýny např. u Vidonic,
Bystrý mlýn a Kalský mlýn
A tak, spolu s vodou říčky Bystřice, pro dnešek opustíme toulky dávnou minulostí, abychom v
příštím čísle našeho zpravodaje nahlédli do vzdálené, ale i bližší historie dotýkající se Zvičiny i
našeho kraje.
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Ohlednutí za maškarním plesem pro dospělé
V pátek 3. února 2012 se konal v kulturním sále v Dolní Brusnici tradiční maškarní
ples pro dospělé. K vidění bylo spoustu hezkých masek. K tanci, poslechu a pohodě
hráli manželé Jahelkovi. Celá akce se velmi vydařila a pořadatelé i účinkující se už
nemohou dočkat dalšího pokračování populárního plesu.

Společná fotografie zúčastněných

Foto: B. Stránský

Ohlednutí za dětským karnevalem
Nesmíme zapomenout ani na naše nejmenší. Den po maškarním plesem, tedy 4.
února 2012, se konal v kulturním sále v Dolní Brusnici tradiční dětský karneval. A ani
tady nebyla nouze o krásné masky. Příjemné sobotní odpoledne si užívali nejen děti,
ale i jejich rodiče.
Co může být krásnějšího, než šťastný dětský úsměv na bezstarostné tvářičce?

Děti si karneval užívali

Foto: J. Suchý

Společně si zazpívali
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Foto: J. Suchý
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Jízdní řády
železniční stanice Bílá Třemešná
Jízdní řád 2012 platí od 12.12.2011 do 8.12.2012.
Příj.

Odj.

5:08

5:09

Vlak
5461

Ze stanice

----->

Do stanice

Poznámky

Stará Paka(4.39)

Jaroměř(5.34)

jede v pracovní dny
nejede 25.XII., 1.I.

5:49

5:50

R 981

Liberec(4.00)

Pardubice
hl.n.(6.56)

6:50

6:50

5460

Jaroměř(6.23)

Stará Paka(7.22)

jede v pracovní dny

7:08

7:09

5463

Stará Paka(6.33)

Jaroměř(7.34)

nejede 25.XII., 1.I.

8:50

8:50

5462

Jaroměř(8.23)

Stará Paka(9.22)

jede o víkendu a státem uznané svátky do
22.IV. a od 8.IX., nejede 25.XII., 1.I., od
28.IV. do 2.IX. jede denně

9:08

9:09

5465

Stará Paka(8.33)

Jaroměř(9.34)

jede v pracovní dny od 30.IV. do 31.VIII.

10:50 10:50

5464

Jaroměř(10.23)

11:08 11:09

5467

Stará Paka(10.33)

12:50 12:50

5466

Jaroměř(12.23)

13:08 13:09

5469

Stará Paka(12.33)

14:50 14:50

5468

Jaroměř(14.23)

15:08 15:09

5471

Stará Paka(14.33)

Jaroměř(15.34)

16:50 16:50

5470

Jaroměř(16.23)

Stará Paka(17.22)

17:08 17:09

5473

Stará Paka(16.33)

Jaroměř(17.34)

18:50 18:50

5472

Jaroměř(18.23)

19:08 19:09

5475

Stará Paka(18.33)

Jaroměř(19.34)

jede o víkendu a státem uznané svátky,
nejede 24., 31.XII.

20:50 20:50

5474

Jaroměř(20.23)

Stará Paka(21.22)

jede o víkendu a státem uznané svátky,
nejede 24., 31.XII.

22:06 22:06

R 996

Pardubice
hl.n.(21.05)

Liberec(23.56)

Stará Paka(11.22) jede v pracovní dny
Jaroměř(11.34)
jede o víkendu a státem uznané svátky do
Stará Paka(13.22) 22.IV. a od 8.IX., od 28.IV. do 2.IX. jede
denně
Jaroměř(13.34)

jede v pracovní dny od 30.IV. do 31.VIII.

Stará Paka(15.22) jede v pracovní dny

jede v pracovní dny

Stará Paka(19.22) jede v pracovní dny
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autobusová zastávka Dolní Brusnice
Jízdní řád 2012 platí od 11.12.2011 do 8.12.2012.
Odj.

Společnost

Ze stanice

----->

5:19

OSNADO

Pecka(4:55)

6:31

OSNADO

Vrchlabí(5.30)

Do stanice

Poznámky

Dvůr Králové(5:37)

jede v pracovní dny

Dvůr Králové(6.50)

jede v pracovní dny

[Dvůr Králové(7.40)]
jede v pracovní dny
Hradec Králové(8.35)

7:21

BusLine

Rokytnice n. J.(5.35)

7:29

OSNADO

Stará Paka(6.26)

Dvůr Králové(7.47)

jede v pracovní dny

9:39

OSNADO

Stará Paka(8.42)

Dvůr Králové(9:57)

jede v pracovní dny

11:39

OSNADO

Stará Paka(10.45)

Dvůr Králové(11:57)

jede v pracovní dny

13:39

OSNADO

Stará Paka(12.45)

Dvůr Králové(13:57)

jede v pracovní dny

13:51

BusLine

Jilemnice(13.05)

15:26

OSNADO

Vrchlabí(14.26)

Dvůr Králové(15:45)

jede v pracovní dny

15:39

OSNADO

Stará Paka(14.36)

Dvůr Králové(15:57)

jede v pracovní dny

16:32

OSNADO

Nová Paka(16.00)

Bílá Třemešná(16.35) jede v pracovní dny

16:40

OSNADO

Nová Paka(16.00)

Dvůr Králové(16:58)

jede v neděli a státem uznané svátky
nejede od 24. 12 do 25.12., 17.11.

17:39

OSNADO

Nová Paka(17.00)

Dvůr Králové(17:57)

jede v pracovní dny

[Dvůr Králové(14.10)]
jede v pracovní dny
Hradec Králové(15.05)

Objektivem Jana Volfa
Inspirace na výlet - ledové sochy v Dobré Vodě u Hořic.

Ledové sochy

Foto: J. Volf

Ledové sochy
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Foto: J. Volf
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Okénko do historie
Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

Chromá Josefa
Vondráčková Věra

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

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

Foto: Martin Hažer

Ledová krása
To jak si příroda do detailu pohrála
s ledovou krásou na Brusnickém potoce
je překrásné až dechberoucí.
Nádhernou hříčku přírody zachytil svým
objektivem pan Bohumír Stránský

Ledové krása

Foto: B. Stránský
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