Střípky z minulosti …Stručné dějiny

Technolenu a bojanovského JZD
Každá obec ve své minulosti zažila období světlá i temnější. Jako dobu
největšího rozkvětu Bojanova můžeme bez nadsázky označit existenci první
Československé republiky. Tentokrát se však vrátíme do časů poválečných, kdy byla
postavena dnešní továrna Technolen Bojanov s.r.o. a vzniklo místní jednotné
zemědělské družstvo.
Brzy po utichnutí válečné vřavy, tj. v březnu roku 1946, byla v Bojanově
založena továrna Františka Wiesnera z Chrudimi (syn zakladatele Transporty) na
výrobu nerezového zboží, holících čepelek a lamel pro textilní průmysl. Majiteli však
nebylo přáno těšit se ze svého podniku příliš dlouho. O dvě léta později ovládli
kormidlo moci v Československu komunisté. Podnik byl v důsledku tohoto politického
převratu znárodněn a dostal nový název: Spojené ocelárny, n.p. – zkratka: SONAP.
V roce 1951 došlo ke zrušení výroby čepelek. Továrna se dostala pod národní
správu podniku EVA Chrudim a tehdy se zaměřila na produkci poštovních pytlů. Na
sklonku téhož roku se začaly
v Bojanově vyrábět hadice a
továrna přešla pod vedení
Technolenu v Lomnici nad
Popelkou.
„V sobotu 6. března
1971

žil

celý

závod

Technolenu velkou slávou.
Už sama účast téměř všech
zaměstnanců závodu, shromážděných ve velmi pěkném prostředí sálu kina svědčila o výjimečném významu
tohoto dne.
Ve vyzdobeném průčelí byly umístěny vlajky a znak podniku s dvacítkou. Ano,
závod Technolen slavil 20 let od svého založení a současně přebíral od ředitele
mateřského podniku a výboru ROH v Lomnici nad Popelkou standartu podnikového
ředitele za umístění na 1. místě v Soutěži o nejlepší pracovní výsledky v předešlém
roce.“

Technolen se za minulého režimu dle zápisů v kronice podílel (finančně či
poskytnutím brigádníků) na zvelebování obce.
V současné době patří firma Technolen Bojanov s.r.o. mezi přední evropské
výrobce požárních hadic.
Snaha vybudovat v Bojanově jednotné zemědělské družstvo po vzoru
sovětských kolchozů je spojena s počátkem 50. let 20. století. Tehdejší bojanovská
kronikářka Marta Svobodová (učitelka na zdejší škole) toto úsilí okomentovala takto:
„Závazek ,Nábor členů do JZD‘ zůstal nesplněn. Byl sice sestaven přípravný výbor,
ale skutečná práce pro vytvoření JZD byla odsunována od termínu k termínu. Zřízení
JZD se setkává ne s nezájmem, ale s odporem většiny zemědělců.“
Jednotné zemědělské družstvo vzniklo v Bojanově 14. října 1957 jako poslední
v okrese. Činnost místního JZD nebyla zpočátku posuzována příliš kladně, především
kvůli jeho nízké produktivitě. O dva roky později došlo ke sloučení JZD Bojanov a
JZD Horní Bezděkov. Poté se
připojilo JZD Hůrka a JZD Petrkov.
Nově vzniklá korporace dostala
název JZD Pokrok. (Tehdy šlo o
naprosto

typické

budovatelské

jméno, např. JZD v Kovářově se
„honosilo“ názvem „Rudá hvězda“.)
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standartu rady ONV. Nakonec ji
získalo. Navíc bylo oceněno za „vynikající výsledky v pěstování lnu.“ Ve stejném roce
vlastnilo JZD 8 traktorů, což podle M. Svobodové plně dostačovalo. Taktéž byla
dokončena stavba kravínů v Horním Bezděkově a na Hůrce.
Od druhé poloviny roku 1974 probíhaly přípravné práce ke sloučení JZD
Bojanov, JZD Kovářov, JZD Mladoňovice a JZD Liboměřice. Od ledna 1975 začalo
fungovat JZD „Nad Chrudimkou“ Liboměřice.
Na dlouholetou tradici zemědělského družstva s úspěchem navazuje Agro
Liboměřice a.s.
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