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obecní měsíčník

Ve zpravodaji naleznete:

Pohádkové posvícení se
vyvedlo!

Posvícenský průvod

Brusnický vinař
Víte, že i v naší obci se pěstuje
víno? Nejen o tom, ale i o
rybníkářství v naší obci se dozvíte
uvnitř!
str. 4
Výsledky voleb 2010
Zajímá
Vás,
kdo
v zastupitelstvu
obce
následující volební období?

Foto: Bohumír Stránský

bude
pro
str. 5

V sobotu 18. září 2010 se po
třech letech uskutečnilo v naší obci
tradiční posvícení. Tato slavnost
má vždy jiné téma. A jinak tomu
nebylo ani letos, kdy jsme při
putování po naší obci mohli vidět
pohádkové postavy. Pořadatelé se
nejdříve obávali, jaké počasí nám
příroda nadělí. Nutno dodat, že
počasí bylo ideální. Není tedy divu,
že do Brusnice zavítalo velké
množství návštěvníků!

Okénko do historie
Myslíte si, že dokonale znáte naši
obec? V této rubrice se o tom
můžete přesvědčit.
str. 5
Máte rádi knížky?
Navštivte naší obecní knihovnu.
Bližší informace uvnitř.
str. 5

(Pokračování na str. 2 a 3)

Sběr nebezpečného odpadu
str. 5

Poděkování
Všichni tvůrci, pořadatelé a účastníci
posvícení si zaslouží úctu, obdiv a
poděkování za další povedený ročník této
akce, která byla v naší obci k vidění!

Sbírka použitého ošacení
str. 6
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Hanče, Kuba, hajný a Trautrnberk.

říjen 2010

Další zastávka byla v nedaleké
říčce u vodníka, kde jsme mohli
shlédnout jeho hrníčky plné
lidských duší, čerstvě natrhané
houby a dokonce nám zatancovaly
i víly. Aby toho nebylo málo, tak si
zelený muž vybral jedno dítko
z publika a proměnil ho v kapra.
Následně se maminka za svého
syna přimluvila, ten byl po chvíli
proměněn do své podoby a se
sáčkem bonbónů spěchal zpět
mezi diváky.

Foto: Ladislav Žižka

Průvod začal chvíli po půl druhé
hodině představením před budovou
obecního
úřadu.
Jako
první
pohádková
postava
se
nám
představil Večerníček, který nám
posvícení uvedl a ukázal nám své
dovednosti, jak je známe ze
stejnojmenného seriálu. Následně
se nám představili Trautrnberk,
Anče, Kuba, hajný a nesměl chybět
ani Krakonoš. A byl to právě vládce
Krkonoš,
který
se
rozhodl
porozhlédnout po svém revíru, kde
potká další pohádkové postavy. Na
závěr každého představení nám
zatancovali děti pod vedením p.
Stříhavkové.

Vodník si odvádí chlapce z publika.

Rumcajs popíjel s Cipískem pivo. Pak je však
načapala Manka.
Foto: Ladislav Žižka

Poté naše putování vedlo
k nedaleké hospodě, kde Rumcajs,
pán lesa Řáholce, učil pít pivo
svého syna Cipíska. Zlatý mok si
vychutnávali do té doby, než je
zastihla Manka. Oběma vynadala
a dokonce museli řešit problém
s nově
nalezenou
dcerou
Rumcajse. Ten ji údajně zplodil
kdysi dávno s jistou vílou. Ta již
svou dceru vychovávat nechtěla a
přenechala jí tedy Rumcajsovi a
Mance. Mladý Cipísek s tím ze
začátku nesouhlasil, ale nakonec
svou novou sestru přijal.

Foto: Martin Hažer
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Dále pokračoval průvod ke
kulturnímu domu „Hanička“, kde
byla k vidění známá dvojice
z večerníčka, Pat a Mat. Ukázali
se jako velcí kutilové. Chtěli si
připravit venkovní stoleček, aby si
mohli vychutnat své pivo. Na
návštěvu k nim dorazil Ferda
Mravenec, který to trochu přehnal
s pitím piva a skončil dokonce na
nosítkách.
Naše putování skončilo na
začátku. Tedy u obecního úřadu.
Proběhlo
zde
focení
s pohádkovými postavami.

Sněhurku a sedm trpaslíků navštívil Limonádový
Joe.
Foto: Ladislav Žižka

Další zastávku nám pořadatelé
posvícení naplánovali na statku u
Janákových.
Tady
se
nám
představila Sněhurka se svými
sedmi trpaslíky a čarodějnicí.
Sněhurka se ukázala jako přísná a
vedoucí. Trpaslíky, kteří přinesli
hodně zlata z dolu, odměnila
alkoholickým nápojem. Naopak
čarodějnice se ukázala jako dobrák.
Ovšem nechala se Sněhurkou
napálit.
Vysvobodit
ji
musel
polibkem až Limonádový Joe, který
se v této scénce představil jako
pocestný.

Divadelní hra. „Postel pro anděla“.

Foto: Ladislav Žižka

Dále
byla
na
programu
divadelní hra „Postel pro anděla“
v podání
divadelního
spolku
ERBEN z Miletína.
Po představení následovala
taneční zábava se skupinou MK –
Faktor. Hosté mohli posvícenské
jitrnice, kyselo a koláče.
Celá akce se vyvedla a my jen
můžeme doufat, že pořadatelé
najdou inspiraci a chuť posvícení
zopakovat!

Pata a Mata doplnil Ferda Mravenec, který vypil až
moc piva a skončil na nosítkách.
Foto: B. Stránský

autor: Martin Hažer

-3-

Brusnický zpravodaj

říjen 2010

Brusnický vinař
Možná ani netušíte, že se v naší
hroznové
víno.
obci
pěstuje
Brusnický „všeuměl“, p. Breuer, je
na svojí vinici právem hrdý.

Studna s pitnou vodou.

Pan Breuer na své vinici.

Foto: Jan Suchý

Foto: Jan Suchý

Ovšem nejen vinice nás zaujme
zahrádky
našeho
při návštěvě
pěstitele. Další zajímavostí je
překrásný rybníček.
„Josefův oddech“. Lavička, kterou p. Breuer vyrobil pro
Foto: Jan Suchý
obec.

Rybníček na zahrádce p. Breuera.

Foto: Jan Suchý

Za zmínku ještě určitě stojí
studna s pitnou vodou a lavička,
kterou p. Breuer udělal. Tu mohou
využívat především ti, kteří si chtějí
odpočinout třeba po dlouhé cestě.

Zvonička. Na střeše domu p. Breuera se tyčí malá
zvonička, která v naší obci patří také mezi unikáty.
Foto: Jan Suchý
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Knihovna v Dolní Brusnici

Výsledky voleb do
zastupitelstva obce 2010
1
2
3
4
5
6
7

9

Jméno
Jan Suchý
Marcela Janáková
Josef Vancl
Petr Stránský
Miroslav Nožička
Pavel Pilař
Eva Hažerová
MVDr. Ing. Lubomír
Savov
Jaroslav Svědiroh

Volební komise.

Přes 1800 svazků knih. Každý rok
výměna 300 knih.
Knihovnu naleznete v budově obecního
úřadu.

Počet hlasů
176
112
111
107
104
99
96

Půjčovní doba:
středa a pátek 15 – 17 hodin
Knihovník
p. Milan Kubec
tel.: 491 391 419

96
91

Foto: Jan Suchý

Knihovník pan Kubec.

Okénko do historie

Foto: Jan Suchý

Sběr nebezpečného odpadu

Historická fotografie jedné chaloupky,
která se nachází v naší obci. Uhodnete,
o kterou chaloupku se jedná?

30. 10. 2010
od 11 do 12 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!!

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.
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Občanské sdružení Diakonie
Broumov

Zveme Vás na
vepřové hody
v restauraci
Pod Zvičinou

vyhlašuje

Sbírku použitého ošacení
o
o
o
o
o

23.10. 2010 od 11.00 hodin
• Ukázka sokolnické činnosti
• Máte možnost ochutnat více druhů
lahvového piva (např. Třešňové, Gingers,
Hemp Valley)
• Pro děti je uchystaná mini zoo (poníci,
koza, beran)
• Skákací hrad
• Trampolína
• Doprovodný program dle počasí
• Od 16:00 hodin hraje k poslechu i k tanci
skupina J & J Harmony “Jahelkovi“

letní a zimní oblečení
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclony.
2
látky (minimálně 1 m )
domácí potřeby (nádobí)
obuv (veškerou nepoškozenou)
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 20.10. 2010 do 13.11. 2010
V kolik?

Vstupné 50 Kč (děti zdarma)

všední den
v sobotu 13.11.

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

Kde?
zasedací místnost OÚ Dolní Brusnice

Zabijačkové menu
Zabijačková polévka ................. 25 Kč
Tlačenka světlá 150g .............. 35 Kč
Jelito 100g ................................ 20 Kč
Jitrnice 100g ............................. 22 Kč
Prejt 150g, zelí, brambor .......... 70 Kč
Ovar z vepřového kolena 110 Kč/1 kg
Zabijačkový guláš v chlebu ...... 90 Kč

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
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