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Ruční hasičská stříkačka

Ples BD Hajnice
Pozvánka na ples
domků

Foto: archiv hasičů

V letošním roce uplyne již 10 let
od chvíle, kdy na schůzi hasičů padl
návrh na uspořádání staročeského
posvícení. Současně s tím vyvstal
úkol sehnat do průvodu ruční
stříkačku taženou koňmi. Zjistili
jsme, že takovou vlastní hasiči
v Borovničce. Vstoupili jsme s nimi
do jednání o zapůjčení. Nakonec
po několika schůzkách nám ji za
výhodnou cenu odprodali. Když
jsme stříkačku v dubnu 2001
přivezli, bylo jasné, že nás čeká
mnoho práce, protože zub času a
nevhodné uskladnění udělalo své.
Některé
části
byly
značně
poškozené.
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Únor
český název měsíce vysvětlují jazykovědci
tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se)

(pokračování na následující straně)

zdroj: wikipedia.cz
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Rekonstrukce probíhala v měsících
od dubna do září, kdy se konalo již
zmíněné posvícení. Na práci se
podílelo 10 členů sboru a bylo
odpracováno 250 hodin. Nesmíme
opomenout dvoukolový naviják na
hadice, který byl renovován a ke
stříkačce přidán o něco později.
Za uplynulých 10 let jsme se
s touto stříkačkou zúčastnili mnoha
akcí jak doma, tak i v okolí. Například
v Roztokách u Jilemnice jsme se
zúčastnili rekordu v dálkové dopravě
vody historickými ručními a parními
stříkačkami. Tento rekord je zapsán
v české verzi Guinessovy knihy
rekordů.

Jako kola (některá chyběly úplně),
savice a gumové koule do čerpadla.
V průběhu oprav byla celá stříkačka
rozebrána. Poté byly jednotlivé díly
očištěny od rzi a staré barvy a podle
potřeby opravovány. Po nastříkání
jednotlivých částí nastala již veselejší
část oprav. A to postupná montáž.
Poškozená kola opravil p. Breuer ve
své dílně. Chybějící součásti se
podařilo sehnat nebo vyrobit vlastními
silami (např. savice).
Šroubení k savicím a několik
dalších součástek opracovali ve firmě
Stránský a Petržík. Barva k nastříkání
jednotlivých dílu pocházela s dílny p.
Skořepy. Veškeré montážní práce a
stříkání probíhalo v dílně p. Nožičky.

Autoři: Václav Kunc, Josef Nožička

Dne 25.února 2011
pořádají podnikatelé a živnostníci

21. PLES PODNIKATELŮ
od 20 hod v obecním sále Dolní Brusnice
K tanci a poslechu hraje CONTINENTAL BAND
Vstupné 100,- Kč

bohatá tombola
Srdečně zvou podnikatelé

Upozornění!
V úterý dne 1.3. 2011 v 10 hod bude před OÚ Dolní Brusnice přistavena
pojízdná prodejna s ovocem a zeleninou domácí produkce, chemicky
neošetřenou.
S prodejcem je možné domluvit i sortiment příští dodávky
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Barevné domky Hajnice
sociální služby pro lidi s mentálním postižením

pořádá dne 18.3. 2011 od 20 hodin v obecním sále v Dolní Brusnici

Ples
Zahraje kapela Elka z Broumova
Jídlo, pití a bohatá tombola zajištěna
Vstupné: 100 Kč
Výtěžek této akce bude použit pro obyvatele Barevných domků Hajnice

Dění v obci – ohlédnutí za akcemi tělovýchovné jednoty
Maškarní ples se velice vydařil a účastnici si ho nadmíru užili

Maškarní ples

Maškarní ples

Foto: Bohumír Stránský

Dětský karneval nezůstal pozadu
a děti si ho také náramně užily

Foto: Bohumír Stránský

Získávání informací o dění
v obci prostřednictvím emailu!!!
Zájemce o získávání informací o dění
v obci prostřednictvím internetu do
vlastních PC žádáme, aby své
emailové adresy dodali, případně
zaslali na OÚ. Ne vždy a ne všude
jsou informace místním rozhlasem
předávány dostatečně.

Dětský karneval

Foto: Bohumír Stránský

starosta Jan Suchý
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Okénko do historie
Historická fotografie domu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
dům se jedná?

Šmíd Pavel
Šotola Jaroslav ml.

Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

Z minulého (lednového) čísla

Dne 19.2.2011 slaví
paní Irena Šotolová
84. narozeniny.
Do nového bydliště na Pecce
posíláme blahopřání

Na fotografii byl zobrazen dům rodiny
Mikulkových.
Pro
srovnání
Vám
přinášíme současnou podobu domu.

VZPOMÍNÁME
nedožitých 50. narozenin pana

Jaromíra Vokatého

Foto: Martin Hažer
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