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Sýkorník. Pozůstatky zaniklého mlýna

Sběr železného šrotu

Foto: Martin Hažer
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Asi půl druhého kilometru před
přehradou Les Království, nad zátokou
vzniklou ústím Brusnického potoka do řeky
Labe, se nachází pozůstatky dříve velmi
uznávaného mlýna s názvem „Sýkorník“ či
„Sejkorák“. Historie objektu se datuje již do
19. století.
Při III. vojenském mapování v letech
1877 až 1880, je v ústí Brusnického potoka
zakresleno ozubené kolečko, označující
mlýn, s názvem Doulmühle. V překladu
znamená slovo Mühle mlýn. Slovo „Doul“
nemá v německém jazyce žádný význam.
Proto můžeme pouze spekulovat, že jde o
jméno tehdejšího mlynáře.
Začátkem 20. století patřil Sýkorník
mlynáři Bergerovi. V té době již probíhali
zasedání a projektové přípravy výstavby
přehrady Les Království. V protokolech ze
zasedání najdeme jméno Jan Berger z Dolní
Brusnice čp. 84, což je popisné číslo
Sýkorníku.

Sbírka použitého ošacení
str. 5
Sběr nebezpečného dopadu
str. 5
Okénko do historie
Myslíte si, že dokonale znáte naši
obec? V této rubrice se o tom
můžete přesvědčit
str. 6
Významná výročí našich občanů
str. 6

Duben
Český název měsíce odvozen od listnatého stromu - dubu.
zdroj: wikipedia.cz

(pokračování článku na následující straně)
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Projektanti Tešnovské přehrady uvažovali dokonce o odkoupení Bergerova mlýna.
K odkoupení ovšem nikdy nedošlo, nejspíše kvůli odporu mlynáře. Tohoto rozhodnutí možná
nejen mlynář Berger, ale i jeho nástupci litovali. Téměř při každém zvýšení hladiny v nádrži došlo
k podmáčení základů mlýnské budovy.
Ve
20. letech minulého století
se
v Sýkorníku mlynářského kola ujal pantáta
František Malý - narozen 15. ledna 1863
v Železnici u Jičína. A byl to právě on, kdo se
zasloužil o zmodernizovaní mlýna - „vyměnil
původní mletí mezi dvěma mlýnskými kameny
za moderní válcovou stolici. Vodní kolo
vyměnil za malou Francisovu turbínu a ve
mlýně zavedl elektrické osvětlení od dynama,
poháněného turbínou“.
Ke konci 20. let minulého století František
Zatopený Sýkorník v květnu 1941
Zdroj: www.zanikleobce.cz
Malý těžce onemocněl. Podal si proto inzerát
pod značkou „Výnosný“ do mlynářských novin, že hledá dočasného nájemce. Podmínkou však
bylo, že může s panímámou Annou zůstat ve mlýně bydlet. Nakonec se domluvil s Josefem
Mikulou ze Slovenska. Nový mlynář musel uvést do chodu zanedbané mlýnské zařízení za
občasné rady nemocí vysíleného Františka Malého. Mikulovi zažili za pouhý rok a půl v mlýně
povodeň a bohužel i úmrtí mlynáře Malého. Ten zemřel 20. února 1931 ve věku 68 let. Na jeho
pohřbu oznámil dědic mlýna, že se rozhodl usedlost prodat. To pro rodinu Mikulových
znamenalo výpověď nájemní smlouvy. Na odkup mlýna neměli peníze, tak se v září 1931
odstěhovali.
Na konci roku 1931 odkoupil mlýn Josef Šrámek - narozen 15. února 1905 ve Starém Městě
nad Metují. Po ukončení studia se rozhodl, že se stane mlynářem. A tak se, jak tehdy bývalo
zvykem, rozhodl vyrazit na „vandr“. Pracoval jako mlynářský pomocník na Novohradsku, kde si
také našel dívku Marii, která se nakonec 20. září 1930 stala i jeho ženou. Mladý Josef dostal od
rodičů 40 tisíc Kč jako vyplacení z rodinného statku. Když k této sumě přidal to, co si našetřil
„na vandru“, mohl si dovolit koupit sýkornický mlýn. Do nového bydliště přišel nejen
s manželkou Marii, ale i s dcerou Alenou. K prvorozené dceři se brzy přidali další sourozenci –
Zdeněk, Jaroslava a Libuše. Kromě mletí provozovali Šrámkovi i pekařskou živnost a chovali
také krávy, prasata, slepice, ovce a dokonce i husy. Dalo by se říci, že v Sýkorníku vládla idyla.
Ovšem blížily se zlé časy.
V 1938 přišla Mnichovská zrada a tzv. Sudety se stali částí Velkoněmecké říše. Hranice
vedla středem Brusnického potoka. Sýkorník se tedy, stejně jako Dolní Brusnice, ocitl
v zabraném území – Německu. Mlýn byl nejprve zapečetěn a to především z důvodu, že
Šrámkovi byli Češi a v Brusnici se nacházeli další dva mlýny, patřící Němcům. Naštěstí se
jednalo pouze o akci fanatických jednotlivců. Až v roce 1945 osvobodila Sýkorník Rudá
armáda.
Po válce, v roce 1946, využili Šrámkovi lákavé nabídky a jako tzv. národní správci se
nastěhovali do usedlosti v Dolní Brusnici čp. 9, uvolněné po vysídlených Němcích. Nicméně,
v Sýkorníku se nepřestalo mlet až do roku 1950, kdy malé mlýny začaly zanikat pod tíhou
konkurence velkých obchodních mlýnů. Nastal tedy hořký konec sýkornického mlýna.
Ze Sýkorku zbyly už jen ruiny. A bohužel tu dnes zahlédneme i PET lahve a různé haraburdí,
zanechané táborníky a turisty. I přesto zůstává Sýkorník ideálním místem ke krásné procházce
a k úniku od starostí všedního života.
(Zdroje: Dvůr Králové nad Labem:Vlastivědné čtení(III. řada – číslo 9 a IV.řada číslo 5), Luděk Truneček: Historie zaniklého mlýna Sýkorníka,
RNDr. Karel Martinek: Zaniklý mlýn Sýkorník na Brusnickém potoku
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Brusnický STARDANCE
1.kolo

Soutěžící si akci náramně užívali

Foto: Bohumír Stránský

Účastníci 1. kola s porotou

Foto: Bohumír Stránský

Výsledky
Body
1. tanec
1.

4.
5.
6.

Milan a Jindřiška
manželé Vávrovi
manželé Kubovi
Mikyskovi
Záhorovi
Schweidlerovi

20
23
24
21
20
18

2. tanec

3. tanec

24
19
21
21
19
19

23
20
22
18
17
22

4. tanec

22
25
21
22
24
20

5. tanec

21
23
22
23
20
17

6. tanec

25
25
25
25
25
25

Celkem

135
135
135
130
125
121

2.kolo

Závěrečný tanec soutěžících

Foto: Bohumír Stránský

Účastníci 2. kola s porotou

Foto: Bohumír Stránský

Výsledky
Body
1. tanec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

manželé Krajčírovi
manželé Zaplatílkovi
Marcela a Honza
Honza a Dáša
Miládka a Bedřich
Jirka a Eva
Kuba a Danča

23
23
21
21
22
23
22

2. tanec

24
23
20
21
22
23
20

3. tanec

21
23
23
21
22
23
24
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4. tanec

24
24
25
23
21
19
21

5. tanec

23
23
24
25
23
21
19

6. tanec

25
23
24
25
24
24
25

Celkem

140
139
137
136
134
133
131
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Finále

Celou soutěž moderovali Petr Stránský a Josef Vancl
Foto: Bohumír Stránský

Účastníci finále s porotou

Foto: Bohumír Stránský

5.

manželé Zaplatílkovi
manželé Krajčírovi
manželé Kubovi
Honza a Dáša
manželé Vávrovi

Ozdobou galavečera byla i
Jana Stránská, která svým
zpěvem, poutavým hlasem a
písněmi z vlastní autorské
produkce, podtrhla a
dokreslila slavnostní ráz
večera. A nemalou měrou tak
přispěla i k úžasné atmosféře.

6.

Marcela a Honza

Foto: Bohumír Stránský

Pořadí finále:
1.
2.
3.
4.

Pozn.: Milan a Jindřiška se finále nezúčastnili. Místo nich postoupil z 2. kola pár ze čtvrtého místa.

AKCE V HOTELU POD ZVIČINOU:
VELIKONOCE

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

24.04.2011 od 12 hodin

30.04.2011

od 19.00 hodin

Slavnostní Velikonoční oběd
Hráškový krém
Pečená kachna, zelí, knedlík
Jablko v županu
Cena obědu: 150 Kč, Děti: 100 Kč
Ve 14.30 hodin Mše v kapličce u hotelu
Mše bude oživena o pěvecký sbor ZÁBOJ
Vstupné dobrovolné
Po mši je venku připraveno společné posezení
(v případě špatného počasí v restauraci)
Pro děti skákací hrad, trampolína a jízda na
poníkovi

Přijďte se pobavit.
Občerstvení zajištěno

Oběd nutné rezervovat předem:
Tel: 499 396 381 nebo info@hotelpodzvicinou.cz
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Občanské sdružení Diakonie Broumov

V obci Dolní Brusnice
proběhne

vyhlašuje

ve středu 20.4. 2011
v odpoledních hodinách

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)

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

věci, které vzít nemůžeme
× lednice, televize, počítače a jinou
elektroniku
× nábytek
× jízdní kola a dětské kočárky
× znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční
Kdy?
od 2.5. 2011 do 21.5. 2011
V kolik?
všední den
v sobotu 8.5.

od 8:00 do 14:00
od 8:00 do 12:00

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

KOMINICTVÍ
Čištění a kontroly komínů,
spalinových cest a spotřebičů
dle vyhlášky č.111 a
NV. č. 91/2010, pasportizace
komínů, vločkování komínů.
Kominické práce dle
ČSN 734201

Pavel Šedivý
Doubravice 9
Tel: 733 307 706
email: kominictvisedivy@email.cz

Žádáme Vás o přistavení šrotu k přístupovým cestám

Sběr nebezpečného odpadu
16. 4. 2011
30

od 10 do 10

hodin

u dílny p. Nožičky
Druhy odebíraných odpadů:
Staré automobilové akumulátory, nádoby a
štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií,
staré léky, zářivky, výbojky, motorové oleje
a maziva, olejové filtry, mořidla, spreje,
pneumatiky, televizory, lednice, atd.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY ODPAD
PŘEDÁVALI PŘÍMO OBSLUZE!!
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Okénko do historie
Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

Prokopová Gerlinda
Martínka Jarolím

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

Z minulého (březnového) čísla
Na fotografii byl zobrazen dům rodiny
Hlouškových. Pro srovnání Vám
přinášíme současnou podobu domu.

Foto: Jan Suchý

Dění v obci
U „bytovky“ (dům čp. 4) se sesulo zdivo
do Brusnického potoka

Sesuté zdivo

Foto: Jan Suchý
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