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obecní měsíčník
Staffovy mlýny:
„Capicarák“ - poválečný osud mlýna.
Mlýn čp. 87 se do dnešních dnů
nedochoval. Po odsunu bývalých německých
majitelů byl objekt mlýna svěřen národnímu
správci Jaroslavu Capicarovi, truhláři u
královédvorské firmy Antonín Klazar a.s.
(dnes a.s. JUTA, závod 03). Nechce se ani
věřit, že do práce jezdil odtud na kole!
Používal při tom lávku přes Brusnický potok,
která stávala níže po proudu a vedla k ní
cesta od třemešenského nádraží. Cesta a
následně lávka zmizela při scelování lánů v
Jednotném
zemědělském
družstvu
v
50.letech minulého století.
Capicarovi se zde dlouho nezdrželi, méně
než dva roky. Otec těžce onemocněl (dostal
zápal plic) a vrátil se do Dvora Králové, kde
zemřel. Stalo se tak ještě před přidělováním
zemědělského majetku do vlastnictví novým
osídlencům (viz „Přídělovou listinu“, vydanou
21.prosince 1947 ministerstvem zemědělství
a podepsanou Josefem Smrkovským, archiv
ObÚ).Opuštěný objekt pustl a v polovině
50.let minulého století se již stal ruinou. Dnes
z něho nezůstala, jak se říká, ani tříska.
Kdož ví, kam se odtud poděl pohyblivý
„betlém“ se skoro půlmetrovými figurami? Kdo
se jím dnes těší? Stával prý v bývalé mlýnici
(Alena Capicarová, nar. 1937, provdaná
Luschtinetz, osobní sdělení). Řezbáře se,
bohužel, nepodařilo dopátrat. Nedivil bych se
však, kdyby betlém zhotovil pro svá vnoučata
jejich dědeček Franz Staffa z Mostku – podle
matriky truhlář (Tischlermeister).
Tímto článkem uzavíráme naše historické
bádání na téma Staffovy mlýny.
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Ríjen
Říjen je desátým měsícem roku. Jeho český
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v českých zemích se tradičně slaví posvícení.
zdroj: wikipedia
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Brusnický Oskárek
Po loňské akci BRUSNICKÝ OSKÁREK, kdy si za své výkony odnesli tuto cenu Jiří Klenner
a Aneta Matoušová (Vanclová), se i letos konalo v kulturním sále předávání tohoto ocenění.
Celým večerem provázelo známe moderátorské duo Josef Vancl a Petr Stránský. Všichni
nominovaní byli představeni krátkým videoklipem. Příjemné posezení okořenili svým
vystoupením zpěvačka Jana Stránská, taneční duo Honza Hažer s Dášou Stránskou a komičtí
fotbalisté z Bílé Třemešné.
Vítězi se nakonec stali:
Za kategorii mužů - MILOŠ VÁVRA
Za kategorii žen - JINDŘIŠKA ZUNKOVÁ

Moderátorské duo(zleva: Petr Stránský a Josef Vancl)

Pěvecké vystoupení Jany Stránské

foto: B. Stránský

Vítězové soutěže (třetí zleva Miloš Vávra a druhá zprava
Jindřiška Zunková)
foto: B. Stránský

foto: B. Stránský

Vystoupení třemešenských fotbalistů

foto: B. Stránský

Obecní úřad se omlouvá občanům za dlouhodobě
neosvětlenou část obce, což je zapříčiněno několika
poruchami kabelu, které nebylo možné vlastními silami
opravit. A další vyhledání musela provést specializovaná
firma na vyhledávání poruch. Odstraňování stále probíhá.
Děkujeme za pochopení.
Jan Suchý
starosta obce
foto: J.Suchý
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Občanské sdružení Diakonie Broumov

Děkuji těm občanům, kterým byla
určena připomínka o porušování
občanského soužití nadměrnou
hlučností o víkendech, bezohledným
používáním cirkulárek a jiných
nepříjemných činností, jako je třeba
tlučení do kovu a sudů, za pochopení
a respektování práv a kvality našeho
společného života. Sice jsem si
vysloužil pohrdání, pominutí základní
lidské slušnosti, jako je zdravení či
odpovídání na pozdrav, ale jsem
přesvědčen, že důležitý je výsledek.
Tedy děkuji.
Jan Suchý

vyhlašuje

Sbírku použitého ošacení
o
o
o
o
o

letní a zimní oblečení
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclony.
2
látky (minimálně 1 m )
domácí potřeby (nádobí)
obuv (veškerou nepoškozenou)

×
×
×
×

lednice, televize, počítače a jinou elektroniku
nábytek
jízdní kola a dětské kočárky
znečištěný a vlhký textil

věci, které vzít nemůžeme

Sbírka se uskuteční
Kdy?
od 10.10. 2011 do 29.10. 2011
V kolik?
všední den
od 8:00 do 14:00
Kde?
zasedací místnost OÚ Dolní Brusnice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem!

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel.: 224 316 800, 224 317 203

Žádost občanům
Obracíme se na občany se žádostí o
pomoc při tvorbě zpravodaje,
poskytnutím, nebo zapůjčením
současných i dobových fotografií,
pohledů či psaného materiálu, z konce,
či průběhu II. světové války nebo
počátku 50tých let,
abychom mohli doplnit chybějící historii
naší obce.
Nemá někdo fotografie z odchodu
francouzských zajatců na třemešenské
nádraží?
Děkuji.
Jan Suchý

Objednávky leteckých snímků obce
Na obecním úřadě je možné si objednat letecké snímky(viz. foto níže) obce. Jan Suchý

Ukázka vybraných snímků

Ukázka vybraných snímků
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Informace pro občany
Sdělujeme občanům, že od tohoto měsíce jsou u
prodejny potravin v Dolní Brusnici přistaveny dva
modré kontejnery na papír a papírový karton.
Pro objemnější svázané množství je na obci klíč
od kontejnerů. Krabice prosím vhazovat složené
nebo sešlapané, případně naplněné dalším
papírem.Krabice od mléka a ostatních nápojů
vhazujte do plastů.
Kontejnery na papír

foto: J.Suchý

Obec v obrazech

Nové oplocení areálu budoucího sběrného dvoru

Nové oplocení areálu budoucího sběrného dvoru

Foto: Jan Suchý

Poděkování p. Szabovi za pomoc při pěstební činnosti
v obecním lese
Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý

Pokračující výstavba v bývalém parku
Foto: Jan Suchý
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Alžbětina vyhlídka
Zhmotněná myšlenka pana Suchého, šikovné ruce pana Nožičky a pracovité ruce
pana Kunce. Spojením těchto jmen vzniklo již třetí příjemné odpočinkové místo v okolí
obce s krásným výhledem na naši malebnou vesničku, Dvůr Králové a dále po kraji.

Alžbětina vyhlídka

Foto: Jan Suchý

Alžbětina vyhlídka

Výhled z odpočinkového místa

Foto: Jan Suchý

Výhled z odpočinkového místa

Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý

Václavův odpočinek
Druhé odpočinkové místo
,,Václavův odpočinek"
je již často navštěvováno.
Bohužel již nyní se najdou tací, kteří dokáží
celé sezení i stůl ušpinit blátem.
Možná s úmyslem.
Výhled z odpočinkového místa
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Foto: Jan Suchý
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Vystavovatelé mají možnost
své exponáty předat (nebo
sami instalovat na vyhrazená
místa) v pondělí 31.10. a
v úterý 1.10. v době 10 hod. až
17 hod. do sálu kulturního
domu.

Vážení občané
Obchodní společnost PURITAS & SANITAS
Vás srdečně zve na

KULTURNÍ PROGRAM S MORAVSKOU A ČESKOU DECHOVKOU
V pořadu uslyšíte, zazpíváte si a zatancujete na nejen známé a populární české a moravské
dechovky, ale i písně z let šedesátých, které Vám zahrají a zazpívají členové světově známé
dechovky Mistříňanky

MISTŘÍNSKÁ PĚTKA
Pod vedením kapelníka Antonína Pavluše z Jižní Moravy
To vše za pouhých 99Kč
-

V ceně zájezdu:
odjezd a příjezd do Vaší obce přistaveným autobusem
večeře ihned po příjezdu na sál
krátká a zábavná prezentace zdravotních a čistících pomůcek pro občany
zábava, hudba, tanec, zpěv až do konce
prodej koření a kořenících směsí (i pro diabetiky)
dárek pro každého
Zájezd se koná v úterý 1. 11. 2011 v CHOTEŠICÍCH
30
Autobus bude přistaven v Dolní Brusnici ve 13 hodin
00
Předpokládaný návrat v 21
Informace a vstupenky jsou u p. Krejcarové
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ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
Zubní ordinace– MUDR. ZIMKOVÁ JANA
Bílá Třemešná 31, PSČ 544 72
tel.: 499 396 444
ordinační hodiny: Po, Út, Čt, Pá 7,30 - 14,00 hod
Porodnická a gynekologická ambulance, dětská gynekologie - MUDR. HAVEL
ZDENĚK
Bílá Třemešná 31, PSČ 544 72
tel.: 499 320 504 (ordinace v DK), havelzde@atlas.cz
ordinační hodiny: Po 13,00 – 14,30 hod.
Praktický lékař pro děti a dorost – MUDR. PETRTÝLOVÁ ZUZANA
Bílá Třemešná 31, PSČ 544 72,
tel.: 499 396 363, mobil 722 690 057, Pilníkov 499 898 280, petrtylova@dvk.cz
Ordinační hodiny:
Pondělí

7.00-11.30
13.00-15.30

D.K.
D.K.

ordinace pro nemocné
prevence, poradna

Úterý

7.00-11.30
12.00-13.00
13.30-15.00

D.K.
Mostek
Pilníkov

ordinace pro nemocné
ordinace pro nemocné
ordinace pro nemocné

Středa

7.00-11.30
13.00-15.30

D.K.
Bílá Třemešná

ordinace pro nemocné
prevence, poradna

Čtvrtek

7.00-11.30
13.00-15.30

D.K.
Mostek

ordinace pro nemocné
prevence, poradna

Pátek

7.00-9.00
10.00-11.30
13.00-15.30

Bílá Třemešná
D.K.
D.K.

ordinace pro nemocné
ordinace pro nemocné
prevence, poradna

Dětská pohotovost Dvůr Králové nad Labem
v areálu nemocnice
tel.: 499 300 611
pondělí až pátek: 16.00 - 20.00
sobota, neděle: 8.00 - 20.00
Dětská pohotovost Trutnov
v areálu nemocnice
tel.: 499 866 111
pondělí až pátek: 16.00 - 20.00
sobota, neděle: 8.00 - 20.00
Praktický lékař pro dospělé – MUDR. PUŠOVÁ ALENA
Bílá Třemešná 31, PSČ 544 72,
tel. 499 396 222
ordinační hodiny: Po,Út, Pá 7,30 – 12,30 hod
St 7,30 – 12,30 hod - (1x měsíčně Nemojov – Třebihošť)
Čt 10,00 – 15,30 hod
LÉKÁRNA, Bílá Třemešná 31, PSČ 544 72,
otevírací doba: Po, Út, Čt, Pá 8,00 – 12,00 hod
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Okénko do historie
Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

Blahopřání
Upřímně blahopřeji své milé kamarádce
Věrušce Jebavé k významnému životnímu
jubileu. S blahopřáním podávám velkou
kytici uvázanou z těch nejkrásnějších,
nejvzácnějších a nejbarevnějších květů
světa – z květů štěstí, porozumění, radosti a
zdraví.
Škoda jen, že už se nám alespoň na chvíli
nemůže vrátit doba našeho dětství a mládí
a tak nám ji připomenou alespoň fotografie.

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

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

„Věk však není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září a když se
srdce umí pousmát, ta léta vůbec nejsou
znát.“
Vše nejlepší, hodně zdraví a ještě mnoho
hezky prožitých dní
Přeje
Marta
a příznivci z rodu Peterových
Foto: Jan Suchý

A my se k přání za Brusnický zpravodaj
připojujeme
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