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V dnešním čísle budeme ve vzpomínkách
na poválečnou historii Vigony pokračovat a
projdeme
padesátými
léty
do
let
šedesátých.
Abychom dobu 50-tých let co nejvíce
přiblížili a na chvilku Vás, pamětníky, do ní
navrátili, mladší čtenáře pak s duchem doby
seznámili, rozhodli jsme se v dnešním čísle
co nejvíce zachovat text kroniky tak, jak
byla
slova
napsána
a
kronikáři
zaznamenána.
V závěru minulého článku jsme zmínili
kvalitu a vkusnost výrobků, které byly
žádány v celém světě. A bylo toho
dosahováno na zařízení, které až na malé
výjimky zůstalo původní z doby před válkou.
A přesto závod dosahoval dobrých výsledků
a potvrdila se správnost rozhodnutí, závod
nerušit. Na dobrých výsledcích se podíleli
nejen jednotlivci, ale také celé kolektivy.
(pokračování na následující straně)
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můžete přesvědčit
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Ríjen
Říjen je desátým měsícem roku. Jeho český
název je odvozen od jelení říje. V tomto měsíci
pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a
v českých zemích se tradičně slaví posvícení.
zdroj: wikipedia
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Bohužel našli se i jedinci, (na které si jistě vzpomenete), kteří svým postojem a
přístupem nikdy k těmto úspěchům nepřispěli, jen se „vezli“ a užívali požitků plynoucích z
práce druhých. Ale tak je to ostatně až do dnešních dnů. Bohužel.
Také nastává doba zlepšovacích návrhů. První podal 12.10.1953 Kráčmar Jan – truhlář a
do konce roku podali dalších 20 zl. návrhů ss. Pěchoč V. , Šorm K. ,Dědek J. a Filip R.
Za vedoucího Hujíčka se na závodě zavedly denně výrobní porady. V areálu závodu byla
celé léta také ovocná zahrada – 33 stromů a velký skleník.
Bohužel byla neuváženě zrušena.. V té době byla
předsedkyní KSČ na závodě s. Čeřovská Růžena
a předsedou ROH byl Josef Průša. Do národního výboru
obce byli zvoleni Jaroslav Král, Čeřovská Růžena a Filip
R.
Na konci roku odcházel vedoucí Hujíček ze závodu
a nastoupil jako podnikový ředitel Vigony.
V r. 1955 byl ve funkci ředitele závodu s. Mikeš A. V roce 1949 byl také založen Svazarm
a zakládajícími členy byli Groh Bohumil, Průša Josef, Hain Jan. Na závodě byla i jednotka
LM v počtu 15 – cti členů, kde byl velitelem s. Haman J.
Byly zde i zájmové kroužky. Např. vodní sport pod vedením Nedvěda Josefa, foto
kroužek, hokej a loutkové divadlo. (Je možné, že se vše a mnohé jiné, zvládlo při plnění
požadavků výroby?) A zaměstnanci také jezdili na zkušenou i do jiných závodů. Třeba
zaměstnanci úpravny v r. 1956 do národního podniku Bytex Rumburk - Šluknov. (No a co
říkáte, neměl on něco do sebe ten kolektivní duch? Lidé měli k sobě určitě blíž, než je tomu
dnes).
V roce 1957 zastupoval krátce vedení závodu s. Šmerda.
Patronem podniku byl s. Brabec. Ještě v tomto roce nastoupil na
závod jako ředitel závodu Kollert František. V r. 1957 bylo v obci
založeno JZD a podíleli se na něm i členové strany závodu.
Předsedou byl zvolen s. Šorm. Součinnost závodu a JZD byla
velmi dobrá a ze strany závodu byla sledována i situace v
družstvu. Mladému JZD byla poskytována i pomoc v podobě
brigád. Ředitel Kollert F. byl vždy první při odpracování brigád
a vedl tak i ostatní zaměstnance. Chodilo se odvážet slámu,
noční výmlaty, sklizeň brambor, obracel se len a jiné. Odpracoval
1550 hodin.
Spolupracovalo se se školou v Brusnici i Bílé Třemešné. (Je
obdivuhodné, co vše se při vlastní výrobě dokázalo zvládnout.
Jak velkým přínosem byla pro obec naše malá textilka! Dnes již
můžeme jen nostalgicky zavzpomínat a zamyslet se nad dnešním životem).
Byla postavena nová trafostanice a došlo k organizačním změnám ve výrobě. Přádelna
byla vybavena novým elektrozařízením. V r. 1958 byla provedena rekonstrukce sušárny,
přeorganizována přípravna v tkalcovně. Ve dvou etapách proběhla prověrka efektivnosti,
neboť se zvyšovala náročnost úkolů. Bylo také uvažováno o zkrácení pracovní doby. V r.
1959 se plán splnil bez problémů.
A i při zvýšené náročnosti v plnění výroby, odpracovali zaměstnanci mnoho hodin v akci
„Z“, kdy byla v obci zahájena stavba nového národního výboru. A začal r. 1960 bohužel ne
nejlépe. Velkou nemocností tkalců.
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V tomto místě dnešní vzpomínání ukončíme. Pomalu
se přesouváme do doby, na kterou si již i my budeme
pamatovat, kdy jsme za našimi maminkami do závodu
chodili. Jako děti jistě vzpomeneme na klapot
tkalcovských stavů, který se šířil do obce otevřenými
okny tkalcovny.
Kde to vše je? Čas nejde zastavit. Ale přeci jen, když
si vzpomínky srovnáme s dnešní studenou, stresující
a naplněnou existenčními starostmi dobou, je dobře, že
mezi námi žije několik nadšenců, kteří dokáží svou vůlí
dát radost ze společného konání správným lidem a na úkor svého času přinášet alespoň
krátce společnou zábavu celé vesnici. Děkujeme těmto nejmenovaným, jejichž jména dobře
známe. Díky vám naše obec žije a lidé najdou opět cestu k sobě.
Snad se nám podařilo opět mnohé z Vás čtením potěšit a vzpomínky probudit. Pokud
ano, tak na čtenou příště.

Brusnický Oskárek
Po loňské akci BRUSNICKÝ OSKÁREK, kdy si za své výkony odnesli tuto cenu Miloš Vávra
a Jindřiška Zunková, se i letos koná v kulturním sále předávání tohoto ocenění.
Celý večerem bude provázet známe moderátorské duo Josef Vancl a Petr Stránský. Akce,

která se uskuteční v sobotu 27.10. 2012, je zajisté zárukou dobře prožitého večera i
báječné zábavy až do pozdních hodin, zveme srdečně Vás všechny.
Vítězi se nakonec stali:
Za kategorii žen - JINDŘIŠKA ZUNKOVÁ

Za kategorii mužů - MILOŠ VÁVRA

Moderátorské duo

Foto: B. Stránský

Vítězové minulého ročníku

Foto: B. Stránský

Ceny

Foto: B. Stránský

Návštěvníci akce

Foto: B. Stránský
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Obec a okolí v obrazech
Zahradnictví pana Žižky provedlo úpravu plochy u bývalého parku.

Úprava plochy

Foto: Jan Suchý

Úprava plochy

Foto: Jan Suchý

Částečná rekonstrukce chodníku k Bílé Třemešné.

Rekonstrukce chodníku

Volební komise

Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý

Rekonstrukce chodníku

Barvy podzimu

-4-
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Foto: Jan Suchý
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Připravovaná akce na prosinec!

„HOVORY Z HANIČKY“

Beseda s významnými osobnostmi Dolní Brusnice se uskuteční
8.12. 2012 v kulturním sále „Hanička“

Bližší informace na plakátech a v příštím čísle zpravodaje
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Okénko do historie
Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

Šorm Stanislav
Kuncová Hana

Tip na recept:
Francouzský chléb s olivami
Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

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

200 g hladké mouky
150 g zelených oliv s papričkou
150 g strouhaného sýra eidam
150 g anglické slaniny/nebo uzeného masa/
150 ml mléka
1 prášek do pečiva
4 vejce
5 lžic oleje
pepř
sůl
máslo

Příprava:
Troubu si nejprve předehřejeme na 200°C.
Do mouky dáme kypřící prášek, přidáme vejce.
Vmícháme olej a mléko. Vypracujeme těsto.
Opepříme a osolíme. Pak přimícháme nakrájený
sýr, olivy a na kostičky nakrájenou slaninu nebo
vařené uzené co třeba zbylo od oběda.

Foto: Jan Suchý

Formu vymažeme máslem a naplníme těstem.
Pečeme 15 min. Při 200°C, poté teplotu zmírníme
na 170°C a pečeme dalších 30 min.
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