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Staffovy mlýny: 2. mlýn čp. 11

Ve zpravodaji naleznete:

Gabriel Staffa se postaral také o svého
mladšího syna Franze (nar. 1878). Koupil mu
výše proti proudu Brusnického potoka
starodávný mlýn čp. 11.
Historie tohoto „klepáče“ je v kostce
následující. V matrikách je o něm zmínka již v
roce 1772, kdy ho vlastnil nějaký Mesner.
Není však vyloučeno, že mlýn byl založen
podstatně
dříve.
Bohužel,
dostupné
dolnobrusnické matriky se začínají až rokem
1771.

Staffovy mlýny: 2. mlýn čp. 11
Historie udržovaného mlýna
str. 1 a 2
Ohlednutí za výroční oslavou
hasičského sboru
str. 3
Okénko do historie
Myslíte si, že dokonale znáte naši
obec? V této rubrice se o tom
můžete přesvědčit
str. 8
Významná výročí našich občanů
str. 8
a mnoho dalšího…

Dnešní podoba mlýna

Brusnický zpravodaj slaví první výročí!!!
Je tomu rok, co tento obecní plátek
poprvé spatřil světlo světa.
„Začátek, je ta nejdůležitější součást
každé práce.“ prohlásil řecký filozof Platón.
Jako by tato věta vystihovala i „narození“
našeho zpravodaje. Právě loňské září jsme
položili základy a začali tak vydávat
historicky první periodikum, které kdy v naší
obci vycházelo. Dalo by se říci, že to byl
začátek a zároveň také nejtěžší část naší
práce.
Dny a měsíce utíkají a Vám se do ruky
právě dostalo 13. vydání, které tak začíná
2. ročník (doufáme, že oblíbeného) měsíčníku.

foto: Jan Suchý

V tomto roce bylo v obci provedeno také
číslování domů a tehdy mlýnu dali
„hausnumero“ 39. Dnešní číslo popisné 11
mlýn dostal teprve na přelomu 1806/1807, kdy
byly domy přečíslovány! Mlynáři (v matrikách
jsou jmenováni Molitor latinsky nebo Müller
německy) se zde střídali dosti často. Byli to
Endt, Dohnalek a Mikš. Někdy ve 20.letech
19.století mlýn koupil František (podle matriky
Frantz) Berger, který do Dolní Brusnice přišel
ze vzdálené Boharyně, a to z mlynářské
rodiny. Těm, kdo nezná Boharyni napovíme,
že se nachází nedaleko Nechanic a leží na
křižovatce starodávných cest.
(Pokračování na následující straně)

Ať Vám zpravodaj slouží i nadále…
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Z Hradce Králové do Nového Bydžova a z Hořic do Přelouče. V Boharyni se doposud
zachoval starodávný roubený mlýn, zapsaný jako kulturní památka. Do našeho kraje přivedla
Bergra nevěsta, kterou si našel v Rohoznici. Byla to Anna, dcera Wenzla Petery.
Vraťme se však do Dolní Brusnice. Dá se předpokládat, že do současné podoby mlýn
ztvárnili právě Bergrovi. Drželi totiž mlýn více než půl století.
V roce 1885 ve věku 56 let umírá prvorozený syn Franze Bergra – Josef. Zemřel bezdětný a
tak dědicové mlýn pronajímali nějakému Františku Knejflovi. Toho využil Gabriel Staffa a na
přelomu 19./20.století mlýn čp. 11 koupil.
Gabrielův syn Franz zde začal hospodařit zřejmě až po roce 1903, kdy se oženil s
Franziskou Steffanovou z Öls-Döberney (Olešnice-Debrné). Posledním mlynářem z rodu Staffů
byl bezpochyby jejich syn Walther (nar. 25.X.1906). Jeho syn, rovněž Waltr, žije dnes na okraji
Prahy v Lipencích.
Pozdější osudy rodiny Staffových se těžko dohledávají, především po roce 1945, kdy se
skončila Druhá světová válka a začal se odsun německého obyvatelstva – jejich vystěhování do
Německa. Brání tomu jednak ztráta mnohých archiválií (především z válečného období), ale
také zákon, který nedovoluje nahlížet do matrik, u nichž dosud neprošla lhůta 100 let u
narozených a 75 let u oddaných a zemřelých.
Na mlýn čp. 11 je však radost pohledět. Vděčíme za to „chalupáři“ panu JUDr. Hakovi. Je
to nejkrásnější dolnobrusnická lidová stavba se zděným přízemím a roubeným patrem s
dvoukřídlovou pavlačí s vyřezávanými sloupky (z boku rozšířenou o “baldachýn“) a s
lomenicemi v obou štítech.

RODINA GABRIELA STAFFY
Gabriel Staffa, zakladatel mlýna v Dolní Brusnici čp. 87, nar. 8.IV.1834 v Mostku, zemřel 23.VIII.1912 na
výměnku ve mlýně čp. 11
o. Franz Staffa, mistr truhlářský Mostek čp. 22
m. Anna, roz. Staffa, Mostek čp. 202
manželka Maria, roz. Endt, nar. 22.V.1842 v Horní Brusnici čp. 14, † 1.X.1922 v Dolní Brusnici čp. 71
o. Christoph End (Endt), sedlák z Horní Brusnice čp. 14
m. Anna Černei (Tscherney), Dolní Brusnice No 54
Oddáni v Horní Brusnici 11.VI.1861
Děti (všechny narozené v čp. 87):
Anna, nar. 20.9.1862 † 23.Aug.1930 jako výměnkářka
Marie, nar. 17.8.1865 - budoucí manželka zakladatele lázní
Paulina, nar. 8.3.1867 † 8.VI.1868
Johann, nar. 27.VII.1869, poprvé se oženil před rokem 1896 (soudě podle úmrtní matriky dcerky Marie); za
ženu si vzal Josefu, nar. 13.VII.1874, dceru Franze Mesnera, ševcovského mistra ze Dvora Králové; ta
zemřela 17.XI.1922 v čp. 87 (v úmrtní matrice je zapsaná jako manželka mlynáře); podruhé se oženil
16.VIII.1932 ve Dvoře Králové s Annou Schinkmanovou
Josef, nar. 2.VI.1871 † 14.VI.1873
Emilie, nar. 30.I.1874
Theresia, nar. 8.Feb.1876
Franz, nar. 15.V.1878, oddán 16.II.1903 s Franziskou Steffan, nar. 28.VII.1878 v Öls-Döberney
Heinrich, nar. 11.I.1881, † 6.X.1882
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Ohlédnutí za oslavou založení místního hasičského sboru
V letošním roce uplynulo již 120 let, kdy byl v naší obci německými
občany založen hasičský sbor, na jehož činnost v roce 1946 navázal český
SDH. Při této příležitosti uspořádal 20. srpna místní hasičský sbor
dobrovolných hasičů soutěž v požárním útoku. Do soutěže se přihlásila 2
družstva žen a 7 družstev mužů. Soutěž proběhla dvoukolově. Právě ve
2. kole čekalo na soutěžící několik netradičních překážek. I přesto, že
některým družstvům nevyšlo vše podle představ, si všichni účastníci soutěž
náramně užili. Občerstvení a obsluha byla jako vždy výborná. Po ukončení a vyhodnocení
zahrál k poslechu a tanci p. Kramár. Celá akce probíhala za pěkného počasí. Škoda jen, že
místních obyvatel, kteří se přišli podívat a fandit našim družstvům, nebylo mnoho.
A jak to nakonec dopadlo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Muži
Dolní Brusnice mladší
Dolní Brusnice starší
Borovnice
Choustníkovo Hradiště
Bílá Třemešná
Chvalkovice
Nové Lesy

Dolní Brusnice - mladší

Ženy
1. Borovnice
2. Dolní Brusnice

foto: B. Stránský

Dolní Brusnice - starší

foto: B. Stránský

Jak se Vám o víkendu odpočívá
za jasného zvuku cirkulárky?
Proč to trpíme? Nenechme si rušit
chvíle pro nedělní oddech
bezohledným a sobeckým
jednáním některých jedinců, kteří
tuto činnost úmyslně v neděli
provozují po celý den?
Jak daleko to má k vandalismu?
Dolní Brusnice - ženy

foto: B. Stránský
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Brusnice si Vás dovoluje
pozvat na výlet do vinného sklípku v Hustopečích
00

•
•
•
•
•

Dne 28. - 29.10. 2011
odjezd v 7 hodin
Na co se můžete těšit?
Zastávka v Lednicko – valtickém areálu, kde si můžete prohlédnout jeden z nekrásnějších
zámku Lednice, umělou zříceninu Janův hrad
V podvečerních hodinách ubytování v penzionu v Hustopečích
Od 18 hodin budete moci pokoštovat a posedět ve vinném sklípku s řízenou degustací bílých,
červených a fortifikovaných vín (portského typu), k vínu dostanete i teplou večeři, škvarky,
sýry a uzeninu a k tomu Vám bude hrát cimbálová kapela
V ranních hodinách bude pro Vás připravena snídaně
Návrat domů
Cena zájezdu je 1.400,- Kč
V případě zájmu je možné se přihlásit
Zaplatílkovi – 739203229, 739203228
Těšíme se na Vás!

Rozvrh cvičebních hodin tělocvičny 2011/2012
10 - 12

12 - 16

16,30 – 17,30

PO

Ženy - zdravotní
(Kuncová,
Krejcarová)

ÚT

nejml. žactvo
(J. Stránská,
D. Stránská)

17,30 – 18,30

Karate
(J. Suchý)

ČT

Od 17 hod.
Karate
(J. Suchý)

PÁ

17 – 18 hod
žáci

SO

Ženy – aerobic
(Svědirohová)

13 – 16 hod.
Golf
(Krejcar,
Stránský)
v zimním období

NE

17 – 19 hod.
Florbal
(M. Vancl, J. Čeřovský)

P. Ježek
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19,30 – 20,30

žákyně
(Stříhavková,
Kalenská)

ST

Karate
(J. Suchý)

18,30 – 19,30
Muži - zdravotní
(Stránský,
Vávra)

Stolní tenis
(P. Stránský, J. Vancl)

P. Ježek

Brusnický zpravodaj

září 2011

Nové odpočinkové místo
Za „střediskem“ směrem na Souvrať bylo realizováno nové odpočinkové místo, od něhož je
krásný výhled na všechny světové strany a krásy našeho okolí včetně Zvičiny.

Posezení vyráběl p. Kunc

foto: Jan Suchý

Nové posezení už je hotové!

foto: Jan Suchý

Pro naše živnostníky a řemeslníky
Při výstavce „šikovných rukou“, která se bude konat v obecním sále ve dnech 4. – 9.11.2011,
nabízíme možnost prezentace formou instalace reklamy.
Využijte možnost více se v obci zviditelnit.
Bližší informace na OÚ.

Římskokatolická farnost Pecka za podpory obce Horní Brusnice
pořádá

BENEFIČ
BENEFIČNÍ KONCERT
MUZIKÁLOVÝCH A FILMOVÝCH
FILMOVÝCH PÍSNÍ
Šárka Hulíková
Petra Stříbrná
St
Martina Stříbrná

v sobotu 24. září 2011
od 19:00 hod
Horní Brusnice – kostel sv. Mikuláše
Moderuje

Jako host vystoupí

Josef Mádle

Sylva Jablonská - violoncello

Vstupné dobrovolné
Výtěžek akce bude věnován Domovu sv. Josefa, středisku Oblastní charity Červený Kostelec.
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Ohlednutí za koncertem dechové hudby v Dolní Brusnici
Navzdory ne zrovna pěknému výročí 21.8., tak hezké prostředí areálu u obecního úřadu,
slunečné počasí, ale hlavně vydařené vystoupení dvou hudebních těles – to vše přispělo k dobré
nedělní pohodě posluchačů.
V rámci spolupráce u nás vystoupily:
Německá hudba „BREITENTALEN MUSIKANTENT“ a naše dechová hudba „PODZVIČINKA“

Příprava Podzvičinky

zdroj: www.podzvicinka.estranky.cz

Němečtí muzikanti

zdroj: www.podzvicinka.estranky.cz

Zpěvačky

zdroj: www.podzvicinka.estranky.cz

Němečtí muzikanti

zdroj: www.podzvicinka.estranky.cz

POZVÁNKA

PODĚKOVÁNÍ

Zveme občany na veřejné
zasedání zastupitelstva obce,
které se koná v úterý 20.9. 2011
od 19.00 hod. v sále KD

paní Miroslavě Martínkové
za pomoc při zajištění zdárného průběhu akce
s dechovou kapelou Podzvičinkou
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Okénko do historie
Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

Klenner Jiří
Šístková Jana

Výzva občanům

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

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

Foto: Jan Suchý

Prosíme občany o pomoc s vytlačením
vandalismu a vandalů, kteří ničí zařízení
nejen na dětském hřišti, ale i v obci.
Zůstává po nich nepořádek, zničené
lavičky a mnohé jiné. Nenechme si ničit
náš majetek. Rodiče chraňte sami své
děti před špatným příkladem. Dětské
hřiště je pro děti a jejich rodiče a ne pro
skupiny špatně přizpůsobivých občanů,
alkoholiků, kuřáků a narkomanů.

Rozbitá cedule na dětském hřišti

foto: Jan Suchý
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