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Naši nejmenší 

 

Milošek se narodil Miloši 
Pokornému a Aleně již v roce 
2014. Naší chybou se jeho fotka 
v loňském čísle neobjevila. 

Josífek se narodil manželům 
Tomášovi a Tereze Dudkovým na 
konci roku 2014 (po vydání 
zpravodaje).  

Těsně před tiskem letošního 
zpravodaje se manželům Janě a 
Stanislavovi Dospělovým narodil 
syn Vojtěch. Foto přineseme snad 
v příštím čísle. 

 

Na konci roku 2014 (také po 
vydání zpravodaje) se Veronice 
Švandové a Jirkovi Šilerovi 
narodil syn Matěj.  

 

Petruška Božetická se narodila 
Luboši Božetickému a Petře 
Hanusové v listopadu. 

Všem rodičům blahopřejeme a 
dětem přejeme hlavně hodně 
zdraví. 
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Životní jubilea 

 

V letošním roce oslavil krásné 
80. narozeniny pan Vincent Piják.  

K jeho významnému výročí 
gratulujeme a přejeme hlavně 
hodně zdraví  

 

 

Informace obecního úřadu 

Lokální výstražný systém 

V lednu 2015 firma Mopos 
nainstalovala veškeré prvky 
lokálního výstražného systému – 
hladinoměr u Lapáčků, 
srážkoměr u OU, novou moderní 
ústřednu s potřebným softwarem 
a napojením na IZS a 100 hlásičů 
na 28 sloupech. 

Na tuto akci se obci povedlo 
získat dotaci (o tom jste byli 
informováni v minulých letech). 
Samotná realizace – montáž 
trvala jen pár dní, projekt trvá už 
dva roky a pořád se jen vyplňují, 
sepisují a zakládají dokumenty. 

V rámci realizace projektu se 
objevilo také několik problémů. 
Největší jsme hasili na 
konci ledna. Hladinové čidlo mělo 
být původně dle domluvy 
umístěno na lávku u Lippertů. 
Těsně před realizací došlo ke 

změně postoje majitelů lávky a 
my jsme měli jen pár hodin na 
nalezení nového místa. 
Náhradních míst však 
nepřipadalo v úvahu mnoho a 
jsem moc rád, že se nám podařilo 
během pár minut domluvit 
s panem Milanem Lapáčkem na 
umístění na jeho pozemku.  

Nechci domýšlet situaci, kdyby se 
okamžitá dohoda nepovedla. 
Lokální výstražný systém už byl 
skoro dokončen a zaplacen, ale o 
dotace bychom nejspíš přišli.  

Celý systém v průběhu dvou let 
vyšel cca na 1,25 mil. Kč. Obec se 
podílela jen asi 10 %. 

Odkaz na data z hladinoměru a 
srážkoměru a odkaz na digitální 
povodňový plán obce najdete na 
našich internetových stránkách. 

S celým LVS včetně rozhlasu se 
učíme pracovat, tak prosíme o 
shovívavost.  
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Oprava místních komunikací 

Další velkou investiční akcí, 
financovanou čistě z obecního 
rozpočtu byla stejně jako 
v posledních letech investice do 
místních komunikací.  

Nový kabát dostala cesta v kopci 
V Dolánkách (frézing, dvojitá 
asfaltová penetrace, osazení 
třech příčných svodů, obnova 
příkopu a odstranění 
nadbytečných dřevin).  

Stejným způsobem byla opravena 
také cesta ke hřbitovu, u kterého 
byla zbudována zpevněná 
asfaltová plocha pro auta.  

U školy byla umístěna příčná 
propusť pod silnicí, která odvedla 
vodu z téměř celé střechy, areálu 
školy a silnice nad školou. 
Nakonec byla zrekonstruována 
také zpevněná plocha od silnice 
směrem k muzikantské boudě.   

Tyto investice poměrně výrazně 
přesáhly 0,5 mil Kč. Bohužel 
v posledních letech nebylo možné 
získat dotace na obnovu obecních 
cest. Podle posledních informací 
toto bude v příštím roce zase 
možné, ale naše investice budou 
muset směřovat jinam a tak 
bychom nebyli schopni 
spolufinancování. 

Veřejně prospěšné práce 

Z úřadu práce byli naší obci 
v letošním roce přiděleni tři 
zaměstnanci – Iveta Musílková, 
Petr Valecký a Stanislav Mešťan. 
Jako v minulých letech se starali 
hlavně o údržbu zeleně a 
veřejných prostranství v obci. 
Navíc tito zaměstnanci letos byli 
schopni obstarat také práce, 
které bychom jinak museli 
objednávat jinde.  

Bylo dokončeno zábradlí a plot u 
dětského hřiště, zbudována 
brána za školou, 
zrekonstruována lávka přes řeku, 
opravena a natřena fasáda na 
„forsajt baru“, bílilo se ve škole, 
natírala střecha čekárny u Šmídů, 
budovala se podlaha ve škole 
v prostorách nad pódiem a 
opravovala se celá řada dalších 
věcí na nemovitostech obce, 
jejichž životnost už končila nebo 
se ke konci blížila. 

Hlavní investice v roce 2016 

V roce 2016 počítá rozpočet obce 
s jedinou velkou investiční akcí. 
V úseku od Balabánů 
k Nádvorníkom bude 
vybudováno nové veřejné 
osvětlení. Již nyní je skoro 
vypracován projekt k této akci. 
Kabel bude uložen do výkopu 
ČEZU, který bude rekonstruovat 
vedení nízkého napětí. Sloupy 
budou většinou nové. Počet 
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světel se přibližně o deset 
procent zvýší. 

V rozpočtu obce je na akci nyní 
vyčleněno téměř 900 000 Kč. 
Počítáme ale s tím, že celkové 
náklady budou ještě o něco vyšší 
a v tom případě může skončit 
hospodaření obce v roce 2016 
lehce v mínusu. 

Svoz velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu 

Termíny svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu na rok 
2016 jsou 25. dubna a 26. září. 

Odpady bude možné u 
kontejnerů skládat cca 14 dní 
před termínem. 

Vzpomínková shromáždění 

Také letos se Obecní úřad Březiny 
podílel na dvou vzpomínkových 
shromážděních.  

8. 5. jsme se sešli u příležitosti 70. 
výročí ukončení 2. světové války 
a osvobození Československa.  

Večer 27. 10. se konal lampionový 
průvod a vzpomínkové 
shromáždění u příležitosti 

97. výročí vzniku samostatného 
Československa. Průvodu se 
zúčastnilo několik desítek dětí a 
dospělých. 

Poděkování za organizaci obou 
akcí patří Mgr. Vladimíru Báčovi. 

Vývoj obyvatelstva 

Na konci roku 2014 (ale po 
vydání loňského zpravodaje) se 
narodil Josef Dudek. V roce 2015 
pak Petra Božetická. 

Na konci roku 2014 (ale po 
vydání loňského zpravodaje) se 
k trvalému pobytu přihlásil pan 
Miloš Tobiáš, letos potom Petra 
Hanusová, Luboš Božetický, 
Štěpánka Trávníčková, Adam 
Trávníček, Veronika Švandová a 
Matěj Šiler. 

V letošním roce se z trvalého 
pobytu odhlásily Liana a Michaela 
Pospíšilová.  

Zemřela paní Marie Luňáčková a 
pan Josef Švanda. 

Na Březinách nyní žije 152 
obyvatel. 

Tomáš Dudek 
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RKV Březiny 

Hory 

První akcí tohoto roku byl již 
tradiční výjezd na hory do 
Rokytnice nad Jizerou, kde jsme 
poslední lednový týden lyžovali, 
běžkovali, hráli hry, dobře jedli, 
pili a bavili se.  

Zimní Hry bez katastru 

Další sobotu po návratu z hor jsme 
vyjeli do Sloupnice na Hry bez 
katastru. Družstvo sourozenců 
Kučerových Věru Járu a Pepu 
doplnili sourozenci Mešťanovi 
Stáňa a Venda. Družstvo obsadilo 
8.místo. 

Dětský karneval 

V sobotu o týden později jsme 
uspořádali dětský karneval 
tradičně hojně navštěvovaný 
dětmi a jejich rodiči, prarodiči a 
dalšími příbuznými či kamarády. 
Všichni se přišli pobavit a sledovat 
jak děti tancují, soutěží a třeba se i 
hašteří nebo perou. Večerní 
maškarní bál pro dospělé se 
nekonal. 

MDŽ 

První březnový víkend se již po 
mnoho let odehrává v Pusté 
Rybné, v hostinci, kde se scházejí 
všichni, kdo chtějí věnovat 
pozornost ženám u příležitosti 
jejich mezinárodního svátku. 

Pálení čarodějnic 

Koncem dubna jsme se sešli u 
boudy na pálení čarodějnic. Úklid 
po pálení byl spojen s plánováním 
další květnové akce Setkání 
samohybů.  

Setkání samohybů 

To se uskutečnilo 16. května za 
velmi pěkného počasí. Sjelo se 
méně samohybů než při minulém 
ročníku, ale i tak bylo na co koukat. 
Pro účastníky jsme připravili 
několik soutěží. Například couvaní 
s vlekem do vymezeného prostoru 
nebo jízdu zručnosti s přesností 
zastavení. Byl připraven i 
doprovodný program a kdo chtěl 
sledovat Mistrovství světa 
v hokeji, kde hrálo Česko proti 
Kanadě, měl možnost na 
velkoplošném plátnu, které bylo 
instalováno naším šikovným 
členem Matějem Mešťanem u 
laviček diváků. Česko však tento 
souboj nevyhrálo, utkání skončilo 
2:0 ve prospěch Kanady. I tak se 
akce povedla. 

Pohádkový les 

V červnu jsme pořádali Cestu 
pohádkovým lesem se zakončením 
na parketu u kulturního domu. 
Děti mohly využít k relaxaci nové 
dětské hřiště. Tentokrát bylo dětí 
mnohem méně než minulé roky. 
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Vesnické hry dospělých 

V červenci jsme nejdříve vyrazili 
do Sádku na Vesnické hry 
dospělých, kde jsme obsadili 
v novém složení Pavel a Ester 
Tomáškovi, Matěj Mešťan, Jana 
Šírová, Stáňa Mešťanová a Zdeněk 
krásné 2. místo. Soutěže byly 
zábavné, ale úmorné teplo 
nedovolilo soutěžícím ani 
divákům se plně projevit. 

Letní Hry bez katastru 

Na letní Hry bez katastru, které se 
konaly v srpnu v Dolním Újezdě, 
jsme vyjeli již v pátek. Teploty opět 
trhaly rekordy a my jsme měli 
velké štěstí, že nás ubytovali hned 
u koupaliště. Jedině neustálým 
ochlazováním ve vodě se dal tento 
víkend přežít. Členové družstev se 
i přes neustálé máchání ve vodě 
potili a tak byli naši reprezentanti 
nakonec rádi, že jen těsně 
nepostoupili do finále. Skončili na 
13. místě. Soutěže byly opět velmi 
pěkné, nápadité a kdo se v nich tak 
trápil? Aleš Dudek, Jana Šírová, 
Stáňa Mešťanová a její přítel 
Zdeněk a Venda Mešťan. 

Vlakem do Moravského krasu 

V polovině srpna jsme jeli 
tentokrát vlakem a linkovými 
autobusy na náš oblíbený cíl – 
vápenku v Moravském krasu. 
Nejprve jsme uvedli do rozpaků 
průvodčího ve vlaku, který se 

hodně zapotil, než nám spočítal 
jízdenku. V Blansku jsme 
přestoupili na autobus a nevrlý 
pan řidič nám zastavil na další 
zastávce než měl a tak jsme museli 
asi 2km pěšky. Aspoň jsme se 
prošli. V lomu už nás očekávali. 
Hned jsme zaujali místa na 
lavičkách u stánku a nevím proč, 
ale ostatní návštěvníci rychle 
opustili prostor. Snad kvůli vosám, 
kterých tam bylo tolik, že než si 
někteří stačili něco poručit, už měli 
dvě žihadla (lépe kousnutí). I my 
jsme kvůli vosám ukončili pobyt 
dříve, ale až v neděli. V sobotu 
jsme si ještě užili lanového centra, 
to hlavně děti, dospělí si 
vyzkoušeli lanovku nad lomem a 
večer jsme poseděli u táboráku 
s kytarou. Hezký večer, ani vosy, 
ani teplo, krásné písničky 
prolínaly se mnohaletými 
vzpomínkami. 

Víkend v Novém Jimramově 

V srpnu jsme absolvovali ještě 
jednu povedenou víkendovou akci. 
Zakotvili jsme nedaleko. V Novém 
Jimramově na výletišti. I zde nás 
obtěžovaly vosy, hlavně nám 
chtěly ujídat a upíjet z našich 
bohatých zásob, ale my jsme se 
nedali. V pátek odpoledne jsme si 
vyšli na kopec nad lyžařským 
vlekem a provedli jsme kolaudaci 
stavby roubenky našeho 
kamaráda Honzy Beneše. Byl 
odtud hezký výhled na okolní 
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krajinu a nám se zde moc líbilo. Ale 
v zimě nevím, nevím. 

V sobotu se někteří jeli podívat do 
Pusté Rybné, kde hasiči slavili 
výročí založení hasičského sboru. 
Někteří studovaní jeli do Poličky 
na setkání gymnazistů u 
příležitosti 750. výročí Poličky. 
Zbytek výpravy se s dětmi vydal 
hledat poklad na nedaleký hrad 
Štarkov nebo také Skály. Na rozdíl 
od Belcrediho jsme poklad našli. 
Zřejmě potomek šlechtického 
rodu neplní úkoly, které jsou 
schovány po cestě na hrad a tak 
zde nachází jenom dělové koule. 
Na výletišti jsme pak odpoledne 
trávili čas hraním nohejbalu nebo 
fotbalu mezi stromy a pařezy. Děti 
se dokázaly zabavit samy bez naší 
pomoci. Večer jsme si promítli 
videa z některých našich akcí a 
největší úspěch sklidilo video 
natočené odpoledne v Pusté 
Rybné. 

Drakiáda 

Začátkem října jsme uspořádali 
drakiádu. Tentokrát foukal vítr 
dostatečně, a přesto si někteří 
draci postavili hlavu a ne a ne létat. 
Draků bylo moc a těch podob: 
ptáci, letadla, kostlivec, rogalo a 
další. 

Valná hromada 

14. listopadu se v boudě konala 
valná hromada spojená 
s hlasováním o změně názvu 
občanského sdružení na spolek. 
Změna vyplývá z nového 
občanského zákoníku. Změnu 
zapíše Krajský soud v Hradci 
Králové.  

Štěpánská diskotéka 

V prosinci nás čeká ještě 
Štěpánská diskotéka a pak s chutí 
do dalších akcí v roce 2016! 

Lenka Štursová 
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SDH Březiny 

Výroční valná hromada 

Rok 2015, tedy volební rok SH 
ČMS pro nás začal VVH, která 
proběhla koncem roku 2014 a na 
níž jsme zvolili výbor sboru pro 
následující pětileté období. 

Pro rekapitulaci. Starostou sboru 
byl zvolen Jiří Schreiber, 
velitelem je Tomáš Musílek, který 
je zároveň i velitelem jednotky, 
náměstek starosty Pavel Říha, 
strojník sboru a jednotky Daniel 
Musílek, pokladník a kronikář 
sboru Bedřich Pazdera, 
jednatelka Jana Schreiberová a 
preventista Milan Lapáček st.  

Volena byla také revizní komise, 
která působí ve složení předseda 
Mgr. Michal Luňáček a členové Bc. 
Veronika Švandová a Ladislav 
Fajmon ml. 

Vzhledem k novým zákonům 
jsme byli nuceni přistoupit 
k několika změnám. Sídlo SDH 
jsme po dohodě s obcí přemístili 
právě na adresu OÚ, sbor jsme 
museli nechat přeregistrovat u 
spolkového rejstříku a také došlo 
ke změně razítka sboru.  

Valná hromada okrsku 

Na výroční valné hromadě okrsku 
Borová, do kterého patří i náš 
sbor, byl také volen nový výbor. 
Zde je členem kontrolní a revizní 

rady Jiří Schreiber a Milan 
Lapáček st. je členem výboru 
okrsku jako preventista okrsku. 
Jako zástupce okrsku působí i v 
radě prevence při okresním 
sdružení hasičů ve Svitavách. 

Okrsková soutěž 

Nemohli jsme se zúčastnit 
okrskového kola v požárním 
sportu. Družstvo se nám 
nepodařilo dát dohromady a 
vzhledem k vytížení jsme 
nemohli poskytnout ani nikoho 
do sboru rozhodčích. 

Oslavy v okolí 

Dvakrát jsme letos popřáli 
okolním sborům k jejich výročím. 
Poprvé v Kamenci, kde místní 
sbor oslavil 125let od svého 
založení a také u našich sousedů 
v Pusté Rybné. 

Úmrtí 

Nevyhnuly se nám ale ani smutné 
události. Tou první bylo hned 
v lednu rozloučení s naší 
nejstarší členkou Marií 
Luňáčkovou.  

S naším dlouholetým členem a 
nositelem nejvyšších hasičských 
vyznamenání, zasloužilým 
hasičem bratrem Josefem 
Švandou, se kterým jsme se 
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rozloučili v Poličském kostele sv. 
Jakuba dne 14. 8. 2015. 

Noční hlídka 

Pokud jde o soutěž Noční hlídka, 
dohodli jsme se, že ji budeme 
dělat jednou za dva roky. 
Příprava bude znovu hodně 
náročná, ale snad se nám 
společně se sbory v okolí podaří 
vše zajistit. Předpokládáme, že 
pokud se vše podaří domluvit, 
proběhne druhý ročník na 
podzim roku 2016. 

Školení 

Na podzim proběhlo školení 
Hasič III, které jsme uspořádali 
v pátek 30. 10. společně se 
sborem v Borové, jak pro naše a 
jejich členy, tak pro členy z 
Oldřiše. 

Posvícenská zábava 

Uspořádali jsme také tradiční 
posvícení, kde tentokrát hrála 
nová kapela. Rok zakončila 
výroční valná hromada sboru, 
která proběhla 12. 12. 2015. 

Jednotka 

Rád bych se trochu podrobněji 
věnoval práci naší jednotky. Hned 
na jaře proběhlo školení 
zdravovědy a poskytování první 
pomoci při úrazech. Účastnila se i 
jednotka z Pusté Rybné. Také 
jsme se účastnili prověřovacího 

cvičení okrsku, které proběhlo po 
odřeknutí Telecího v Borové. 
Klasicky se procvičovala dálková 
doprava vody, při které proběhlo 
přezkoušení přetlakových ventilů 
a spojové techniky. Od začátku 
roku kluci pracovali na autě a 
také proběhla technická, která 
nás moc nepotěšila. Nutné opravy 
na autě budou v řádu několika set 
tisíc a proto jsme začali pracovat 
na možnosti získání dotací na 
tuto opravu. Získat dotace je zase 
o něco složitější, obzvláště pro 
JPO V a ještě se podmínky pro 
přidělení měnily v průběhu roku.  

Výjezdy jednotky 

To, že je cisterna v obci potřeba, 
jste mohli v letošním roce vidět 
hned několikrát. První a zároveň 
největší požár vypuknul ve 
skladu sena v nové hale 
Březinského družstva. Díky 
včasnému zjištění a opravdu 
velice rychlému prvotnímu 
zásahu členů naší jednotky 
nedošlo k větším škodám. Podle 
vyšetřovatele se právě díky 
včasnému zásahu podařilo 
uchránit majetek ve výši 
5 000 000Kč. Kromě naší 
jednotky zasahovaly jednotky 
HZS Polička, HZS Svitavy a 
jednotky z Korouhve a Oldřiše, 
které se podílely na dohašování. 
Zásah byl opravdu náročný. 
Vyvezeno bylo více jak 400 
balíků, z toho bylo okolo třiceti 
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přímo zasaženo požárem. Celý 
prostor byl jednotkou 
monitorován až do ranních hodin. 
V noci došlo ke dvěma následným 
zahořením, které se podařilo díky 
monitoringu uhasit v zárodku. 
Celá akce tedy trvala nějakých 17 
hodin. Potřeba cisterny v obci, při 
dojezdových časech 
profesionálních jednotek, které 
nesplňují limit dojezdu i v těch 
lepších klimatických 
podmínkách, je tedy 
neoddiskutovatelná. Všem 
členům jednotky, kteří zasahovali 
bych chtěl ještě jednou 
poděkovat za odvedenou práci. 

Další zásah následoval za několik 
dní. Jednalo se o neohlášené 
pálení u Říhů. Výjezd byl na 
vyžádání krajského operačního 
střediska. O požár se nakonec 
nejednalo. Vzhledem k ohlášení a 
k aktuálnímu počasí ale operační 
vyslal hned dvě profesionální 
jednotky z Poličky, jednotku 
z Pusté Rybné, protože požár byl 
ohlašovatelem oznámen jako 
Pustá Rybná a naši jednotku. 

Následoval zásah přímo na 
Březinách, kdy došlo k zahoření 
kompostu v prostoru U Domu. 
Jednotka požár lokalizovala 
samostatně, provedla dohašení a 
prolití celého prostoru kompostu. 

Prvního srpna jednotka vyjela 
znovu a to, k požáru meze na 
Damašku v Pusté Rybné. Jednalo 

se o zahoření travního porostu, 
který zapálila jiskra od 
elektrického vedení. Jednotka 
požár uhasila a místo předala 
jednotce z Pusté Rybné na 
dohlídku. Profesionální jednotka 
z Poličky tentokrát nedorazila, 
protože měla cestou vážnou 
nehodu. 

Máme konečně po půl roce čekání 
na schválení dokladů od HZS 
v jednotce pilaře a další externí 
školení členů jednotky budou 
následovat. Jedná se především o 
technika ochrany obyvatelstva, 
kde bude školení v příštím roce a 
budeme dále proškolovat dle 
školícího plánu a potřeb 
jednotky. 

Žádost o dotace 

Protože se uskutečnil výjezd 
mimo katastr obce na výzvu 
KOPIS, bylo možné zaslat žádost o 
dotace na kraj, který v letošním 
roce rozděluje i dotace státní. 
Bohužel, se díky vysoké 
požárovosti na opravy 
prostředků nedostávalo a tak tato 
naše žádost nebyla vyslyšena. 
Uvidíme, zda uspějeme při žádání 
o dotace v příštím roce, kde vláda 
slíbila hasičům až 400 mil. Je 
smutné, že většina dotací je 
směřována na jednotky JPO II a 
III. Nikdo moc nepřemýšlí o tom, 
že existují jednotky JPO V, které 
vlastní CAS a potřebují také 
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prostředky na údržbu této 
techniky.  

Činnost sboru byla v roce 2015 
bohatá a různorodá. Děkujeme 
Vám všem, kdo nás v naší činnosti 
podporujete, pomáháte nám a 
doufáme, že nám zachováte 

přízeň i nadále. Dovolte mi 
jménem celého sboru popřát 
krásné a klidné svátky a do roku 
2016 hodně zdraví a štěstí! 

Pavel Říha ml. 

 

 

Linka důvěry Ústí nad Orlicí se představuje 

„Linka důvěry, dobrý den… „ 
první slova, která klient uslyší po 
zavolání na naše pracoviště. 
Základním posláním Linky 
důvěry je poskytovat lidem 
okamžitou telefonickou pomoc 
v jakékoli obtížné životní situaci 
prostřednictvím telefonické 
komunikace. Je tu pro každého 
člověka, který potřebuje 
pochopení, podporu a pomoc 
s řešením své situace. 

Výhodou je rychlá a snadná 
dostupnost, anonymita. Službu 
poskytujeme za cenu běžného 

hovoru. Zájemci o naši službu 
nám mohou zavolat na pevnou 
linku 465 52 42 52 fungující 
v nepřetržitém provozu, mohou 
využít volání prostřednictvím 
SKYPE, uživatelské jméno 
linka.duvery.uo v čase 9-21h 
každý den, poslední možností je 
napsat nám na e-mail: 
napis@linkaduveryuo.cz (v 
tomto případě garantujeme 
odpověď do 4 kalendářních dní). 

Bc. Lucie Prudilová, vedoucí 
Linky důvěry 

 
  

mailto:napis@linkaduveryuo.cz
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TJ Březiny 

Stolní tenis 

Již tradičně pro TJ začal rok 
turnajem ve stolním tenise 
jednotlivců, pod názvem 
Memoriál Ludvíka Forchtsáma. 
Turnaj by se neobešel bez 
podpory OÚ na Březinách, díky 
němuž máme možnost využívat 
prostory v bývalé škole. Velice 
nás těší, že je turnaj stále u hráčů 
oblíbený. Svědčí o tom i účast 
v tomto ročníku, kdy se utkalo 19 
mužů, tři ženy a tři dorostenky. 
Jako vždy se hrálo na třech 
stolech v budově bývalé školy na 
Březinách a znovu se bylo na co 
dívat. Zvláště potěší, když se 
vracejí hráči, kteří u nás začínali a 
dnes je na nich vidět jak daleko je 
jejich snažení dostalo. Jde ale 
především o přátelský turnaj, kde 
ti starší a zkušenější předávají své 
umění těm mladším. Pohodová 
atmosféra je to, co k nám hráče 
přivádí každý rok zpět a nás to 
moc těší. Děkujeme Vám všem, 
kdo nám pomáháte, abychom 
mohli v této tradici pokračovat. 

Valná hromada 

Večer po turnaji proběhla VVH TJ 
Březiny, kde byl zhodnocen 
předcházející rok a řešilo se 
přeregistrování TJ. To z důvodu 
úprav v zákonech muselo 
proběhnout co nejdříve a tak se 

z TJ Březiny stala Tělovýchovná 
jednota Březiny, zapsaný spolek. 
Sídlo TJ se přeneslo na budovu 
OÚ na Březinách.  

Fotbal 

Další akcí byl také již tradiční 
memoriál Ludvíka Luňáčka 
v malé kopané. Parné léto 
připravilo organizátorům i 
hráčům hodně náročné 
podmínky, ale i tak se turnaj 
zvládnul na jedničku. Přihlásila se 
čtyři družstva a to ČUNDA TÝM, 
SVITAVÁCI, KRÁSNÉ a NOVÉ 
MĚSTO.  

Radost z vítězství si po dvouleté 
pauze zopakoval ČUNDA TÝM. 
Druhou příčku obsadili hráči ze 
Svitav a třetí místo patřilo 
NOVÉMU MĚSTU. Ceny již po 
několikáté s pořadateli předával 
Vladimír Martinec. 

Mikuláš 

V závěru roku jsme uspořádali 
mikulášskou nadílku pro naše 
děti a večer diskotéku pro ty 
větší. 

Ještě jednou mi závěrem dovolte 
poděkovat za Vaši podporu a 
přízeň a do dalšího roku popřát 
hlavně hodně zdraví a štěstí.  

Michal Luňáček 
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Březinská padesátka
 

Jako Fénix z popela znovupovstala 
tradiční akce našeho kraje, 
Březinská padesátka. Opět bylo 
slyšet na tratích kolem Březin 
zrychlený dech sportovců a 
milovníků čerstvého vzduchu, kraj 
ožil zvukem dopadu boty na 
ztichlou lesní cestu. To všechno 
vtěsnané do časového limitu 13 
hodin vytvořilo koktejl pozitivní 
nálady a celkového uvolnění v cíli, 
kdy zůstává v člověku jen 
nezapomenutelně vrytá trasa, 
vedoucí skrz jedny z nejhezčích 
míst zdejšího koutu Vysočiny.  Je 
červenec 2015 a Březinská 50 zase 
žije! 

Ale začněme někdy rok před tímto 
datem. To když kdesi na hřebeni 
Beskyd Michal Pazdera přišel na to, 
že běh nemusí být vyvolán pouze 
zaspáním a následně dobíháním 
autobusu, ale naprosto 
dobrovolným vyběhnutím vstříc 
delší vzdálenosti než je 50 m 
k autobusové zastávce. Že 
prodloužením trasy se myšlenky 
ustalují, tělo vnímá cestu, 
přátelství se utužuje, prostě že 
člověk se stává lepším – začíná víc 
rozumět sobě i okolí. A někde 
v tomto rozpoložení si vzpomněl 
na to, odkud pochází, a rozhodl se 
zažehnout jiskru Březinské 50, byť 
v novém pojetí.  

Dalo to pár večerů se stejně 
založenými lidmi, aby na svět 
vykoukla organizační struktura 
staronového závodu. Byly 
vymyšleny kontrolní ústřižky, 
program, přesná trasa, osloveni 
všichni, kteří měli chuť přiložit 
ruku k dílu. Ještě předtím 
1. 11. 2014 proběhl trasu a 
stanovil hlavní směr běhu…sám 
ohromen krajinou pro běh jako 
stvořenou. S akcemi různých typů 
mají Březiňáci spousty zkušeností, 
proto nebyl problém získat pro 
„svou“ věc další nadšence. 

Proběhlo několik schůzek, byly 
poslány desítky mailů, vyřízeno 
nespočet telefonátů… Aby den 
před závodem bylo vše připraveno 
– označena trasa fábory, na 
klíčových místech se šipkou na 
zemi jako změna trasy. 
Třináctihodinové úsilí na kole a 
pěšky, to byl pro traséry první 
závod. Ve škole to mezitím také 
vřelo. Jednotlivci, ale i celé rodiny – 
kupříkladu rodina Tomáškova 
pomáhaly, seč jim síly stačily a čas 
dovolil. Chystaly se barely na vodu, 
značil se start, připravovalo se 
stanoviště pro prezenci, balily se 
ceny pro vítěze. A jako předzvěst 
věcí příštích, se už začínali hlásit 
první účastníci.  

V sobotu 11. 7. 2015 v 8:00 se 
scházíme na startu. Honza popisuje 



15 Březinský zpravodaj, číslo 10, zima 2015 

účastníkům trať a její záludnosti.  
Mikrofonu se poté ujímá Tomáš 
Dudek a jako starosta všechny na 
Březinách vítá. Vzpomíná na 
osobnosti původní Padesátky – 
Ludvu Forchtsama a Bedicha 
Musílka a „tam nahoru“ jim míří 
potlesk závodníků i pořadatelů.  
Propichuje balónek – a závod je 
odstartován. 

O chvíli později však začalo 
organizátorům peklo, a to v 
okamžiku kdy vyšlo najevo, že 
závodu někdo nepřeje a přeznačil 
trasu. Konečně bylo umožněno i 
jim nazout běžecké boty a vydat se 
na trasu dát fábory do pořádku. A 
problémům nebyl konec. 
V chladném sklepě stojící polévka, 
kterou Michal vařil den předtím je 
kyselá. Díky obětavému zákroku 
Standy Mešťana, který záchrannou 
polévkovou akci řídil, tak 
závodníci v cíli dostali skvělou 
česnečku a vývar s nudlemi.… 

Začal maratón oprav značení na 
trase, i jen její namátková kontrola. 
S přibývajícím časem se situace 
začala uklidňovat, aby 
tragikomicky vygradovala – to 
když nám skauti z blízkého tábora 
v rámci své hry posbírali všechno 
značení na závěrečném seběhu 
z Buchťáku. Neudělali to schválně, 
dali to do pořádku, ale infarktový 
stav byl blízko a zvýšená aktivita 
mobilní sítě jistě neušla 
operátorům .  

Avšak zhruba 30 minut před 
vypršením stanoveného limitu 
jsme mohli s úlevou konstatovat, 
že les vydal všechny startující. 

Proběhlo Michalovo zhodnocení a 
samozřejmě vyhlášení vítězů. 
Zaslouženě se všichni sešli u ohně 
před školou. Mohlo se hodnotit 
nebo jen tak popovídat, jeden ze 
závodníků dokonce zahrál na 
kytaru a celkový dojem byl 
dokonán.  

A ještě Břepa v číslech: 
Délka trati: 50 km/35 km   
Počet startujících: 53 (15 žen, 38 
mužů) 
Počet organizátorů: nepočítaně  
Nejlepší čas v kategorii ženy: Jana 
Brýdlová 6:35:39 
Nejlepší čas v kategorii muži: 
Milan Beneš 5:08:12 
Nejmladší účastník: ročník 1996 
Nejstarší účastník: ročník 1952 

Tahle akce se fakt povedla.  Velký 
dík patří všem, kteří jakkoli 
pomohli. Bez skvělé party lidí, 
sponzorů a sympatizantů by se 
neuskutečnila. A to by byla škoda.  

Krajina zůstává, ale člověk si 
odnese hluboký zážitek. Něco, co 
mu jiný nevezme, co má trvalou 
hodnotu. Co přetrvá. Cesty jsou už 
zase tiché. 

Michal Pazdera a Honza Fulík  
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Tříkrálová sbírka 

 

 

Obec Březiny, Březiny 32, 57201 Polička,  
http://www.breziny.net, obec@breziny.net, 461746553 
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