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Staffovy mlýny: 1. „Capicarák“
Mlynáři Staffové hospodařili v Dolní Brusnici
na dvou mlýnech:
zprvu v čp. 87 (později nazýván též Capicarák)
a posléze také v čp. 11.

Ve zpravodaji naleznete:
Staffovy mlýny: 1. „Capicarák“
Historie zaniklého mlýna
str. 1 a 2
Obec v obrazech
str. 3
Okénko do historie
Myslíte si, že dokonale znáte naši
obec? V této rubrice se o tom
můžete přesvědčit
str. 4
Významná výročí našich občanů
str. 4

Tři mládenci se fotí u již rozpadlého „Capicaráku“ (1955)
(na snímku zleva Jaroslav Čeřovský, Štěpán Hain a Ladislav Žižka)

Dolnobrusnický mlýn čp. 87 je zajímavý tím,
že z něho pocházela Marie, rozená Staffová,
manželka Jana (podle matriky Johanna
Nepomuka) Hetfleische (nar. 1862), zakladatele
Lázní pod Zvičinou. Nebyl to nějaký starodávný
mlýn. Na císařském otisku „stabilního katastru“,
pořízeném v roce 1841 pro Dolní Brusnici, mlýn
čp. 87 totiž není zakreslen.
Rovněž v
matrikách, zapisovaných pro Dolní Brusnici na
faře v Bílé Třemešné, chybí do 20.září 1862
jakýkoliv zápis pro toto popisné číslo. Tehdy se
však Gabrielu Staffovi, zapsanému jako mlynář
v čp. 87, narodila dcerka Anna - zhruba rok po
svatbě s Marií Endtovou z Horní Brusnice
čp.14.
Je tedy víc než pravděpodobné, že mlýn
čp. 87 byl postaven právě na počátku 60.let
19.století, a to Gabrielem Staffou (nar. 1834),
synem truhláře (Tischlermeister), jenž přišel do
Dolní Brusnice z nedalekého Mostku (Mastig).
(Pokračování na následující straně)
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Srpen
Český název měsíce pochází pravděpodobně
od slova srp, což býval hlavní nástroj užívaný v
raném zemědělství při sklizni obilí (tedy při
žních), žně pak obvykle končily právě v osmém
měsíci kalendářního roku.
zdroj: wikipedia

OMLUVA
V měsíci květnu oslavila životní jubileum
paní Zdenka Králová. Z naší strany
došlo k politováníhodnému opomenutí
zmínky této události.
Velice se omlouváme
a
dodatečně blahopřejeme!
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Mlýn stával poněkud vzdálený od východního konce vesnice (viz. mapka pod článkem)
a „klapal“ na pokraji lesa u skalních stěn Brusnického potoka.
Život rodiny Staffových v tomto čarokrásném koutku byl zřejmě šťastný. Narodilo se jim
devět dětí, v roce 1865 přišla na svět (jako třetí v pořadí) zmíněná Marie (později provdaná
Hetfleischová).
Při studiu dolnobrusnických matrik si můžeme domyslet, že ke konci 19.století (cca v roce
1895) Gabriel Staffa (bylo mu tehdy 61 roků) předal postavený jím mlýn čp. 87 svému
nejstaršímu synovi Johannovi (nar. 1869). Ve mlýně Johann hospodařil společně se ženou
Josefou, dcerou královédvorského ševce (Webermeister) Franze Messnera.
Gabriel Staffa se postaral také i o svého mladšího syna Franze (nar. 1878). Koupil mu výše
proti proudu Brusnického potoka starodávný mlýn čp. 11. O něm si povíme v příštím čísle.
Mlýn čp. 87 se do dnešních dnů nedochoval. Víme však, že po roce 1945 byl mlýn svěřen
národnímu správci Capicarovi (podle něho „Capicarák“), královédvorskému truhláři. Ten se v
něm však dlouho nezdržel, méně než dva roky, a těžce nemocný se vrátil do Dvora Králové.
Poté mlýn pustl a v polovině 50.let minulého století se již stal ruinou (viz. foto pod článkem). Dnes
z něho nezůstala, jak se říká, ani tříska (viz. foto pod článkem).

Ruiny Capicaráku

Číslo 2

Foto: Martin Hažer

Foto: RNDr. Karel Martínek

Zbytky mlýnského zařízení

Základy můstku

Foto: Martin Hažer

Foto: RNDr. Karel Martínek

Poděkování
Rádi bychom na tomto místě
laskavý
souhlas
s
použitím
náš zpravodaj poskytl. Děkujeme!

poděkovali panu
a
uveřejněním
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RNDr. Karlu Martínkovi za
historických
materiálů,
které

jeho
pro
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Obec v obrazech

Nová pěší stezka u hřbitova

Foto: Jan Suchý

Nádrž na Brusnickém potoce před opravou…

Brigádníci pracující na stezce

…a po opravě

Foto: Jan Suchý

Foto: H. Veverková

Foto: H. Veverková

Úklid biokoridoru

Foto: Jan Suchý

Pokračující výstavba v bývalém parku
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Foto: Jan Suchý
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Okénko
Okénko do historie
Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

Veverková Hana

VZPOMÍNÁME
V měsíci srpnu naše řady opustil
dlouholetý občan obce

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

pan Jaroslav Šotola starší
Čest jeho památce.

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

Foto: Jan Suchý
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