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DVOJE DEVADESÁTINY 

V letošním roce oslavily paní Anna Honzálková (č. p. 54) a paní Marta 
Kučerová (č. p. 14) významné výročí – devadesáté narozeniny. Paní Lenka 
Štursová navštívila paní Honzálkovou a položila jí několik otázek. Svoji 
prababičku zase vyzpovídala Stáňa Mešťanová. 

ROZHOVOR S PANÍ HONZÁLKOVOU 

 

Odkud pocházíte? 

Pocházím z rodiny Musílkovy č. 99 z 
Březin. Moje první maminka byla 
Kaštánková z Damašku a umřela na 
souchotě. Zůstala jsem já a sestra 
Miluška, nyní Honzálková z Betléma. 
Tatínek se pak znovu oženil s 
Kučerovou ze Světů. Měla rakovinu 
krve a po čtyřech letech umřela. 
Tatínek si vzal Ondrovou z kopce č. 
26. S ní měl Josefa Musílka. 

Kdy jste se vdala? 

Vdala jsem se v 19 letech za Josefa 
Honzálka. Ten měl ještě šest 
sourozenců. 

Kolik máte dětí, vnoučat, 
pravnoučat? 

Měli jsme tři děti. Josefa, Věru a po 
jedenácti letech Vráťu. Nyní mám 
7 vnoučat a 8 pravnoučat. 

Pamatujete si jejich jména? 

Jména si pamatuji, jakpak by ne! 

Zažila jste i válku. Na co si z té doby 
vzpomínáte? 

No to víš, bylo to těžké, ale že jsme 
měli krávu, tak živobytí bylo. 
Pamatuji si, jak manžel dělal 
bačkory z plátna. Dal pytel, slámu a 
noviny, aby bylo teplo. Jinak se 
chodilo naboso. 

Na které období vzpomínáte 
nejraději? 

Když byly děti malé, když byly 
zdravé. Zle jsme se neměli, bylo 
mléko od krávy, dělali jsme si máslo, 
chleba, bylo co jíst. 

V dnešní době je mnoho nových 
věcí. Který vynález se Vám nejvíce 
líbil nebo líbí? 

Nejvíce se mi líbilo, když se koupila 
sekačka na trávu. Dřív se sekalo 
kosou a srpem. Nebo motorovka, 
dříve se všechno osekávalo sekerou, 
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třeba trámy na chalupu a řezalo 
ruční pilou. Taky jsme si koupili stůl 
na mytí nádobí. Před tím jsme měli 
štokrle a na něm škopek. Nebo 
kredenc. Do té doby jsme měli 
nádobí v truhle. Teď používám 
konvici, dívám se na televizi, když 
jsem sama. 

Co se Vám líbí v současné době? 

Teď není taková bída jako dřív, není 
bída o nic, všechno se koupí. 

Vy se stále ještě o něco staráte? 

Mám králíky, slepice, hrdličky, psa, 
dvě kočky, pět koťat - to já rozdám a 
dokud můžu, tak se postarám. 

ROZHOVOR S PANÍ KUČEROVOU 

 

Kde jste se narodila a odkud 
pocházíte? 

Narodila jsem se v Pusté Rybné č. 41 
a už ve svých 14 letech jsem šla do 
služby a zůstala jsem tam až do 
provdání. 

Během svého života jste zažila 
mnoho událostí včetně války. Jak 
na toto období vzpomínáte? 

Smutně. Protože nás okupovali 
Němci, měli jsme tu 3 ruské zajatce. 
V nejhorší době jsme jim nosili dolů 

k řece v konvi polívku. Okolo toho 
bych mohla povídat hodně. Také 
jeden z ruských zajatců nás později 
navštívil. 

Na které období svého života 
vzpomínáte nejraději a proč? 

Je to těžké. Když jsme byli mladí a 
zdraví a asi když mi vyrůstaly 
všechny děti. 

Kdy jste se vdávala a kolik máte 
dětí, vnoučat, pravnoučat? 

Vdávala jsem se 26. prosince 1939. 
Mám 6 dětí, 15 vnoučat, 31 
pravnoučat a 3 prapravnoučata. 

 Pamatujete si jejich jména? 

 (smích) 
Děti - František, Marta, Jiřina, 
Oldřich, Zdena Hana, Helena 
Vnoučata - Radka, Mirek, Oldřiška, 
Jitka, Marcela, Renata, František, 
Marie, Ilona, Roman, Olin, Karel, 
Luboš, Tomáš, Daniel 
Pravnoučata - Kateřina, Jan, 
Karolína, Matěj, Václav, Stáňa, 
Zbyněk, Jan, Ondra, Lukáš, Tereza, 



4 Březinský zpravodaj, číslo 4, zima 2009 

Jakub, Radek, Adéla, Marek, 
Martina, Romana, Oldřich, Andrea, 
Filip, Ondra, Martin, Tomáš, Martin, 
Roman, Fanda, Luboš, Barbora, 
Jana, Karolina, Anička 
Prapravnoučata - Jiří, Nikola, Ondra 

Jaké jídlo máte nejraději? 

Všechno obyčejné. 

Co byste s minulostí neměnila a co 
naopak ano? 

Dřívější doba byla chudá, ale 
přátelská a nyní je doba nejistá a 
nespravedlivá. 

 Jaké vynálezy, které za dobu 
Vašeho života vznikly, se Vám 
nejvíce líbí? 

Elektřina, telefon, auta, televize. 

Děkujeme za rozhovor, přejeme hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Lenka 
Štursová a Stáňa Mešťanová. K přání se připojuje také zastupitelstvo obce 
Březiny. 

VÍTÁME NOVOROZENCE 

 

 

 

 

Nejmladším březinským občánkem 
je Šimonek Dudek (vlevo nahoře), 
který se narodil 4. srpna manželům 
Tomášovi a Tereze. 
Za svými prarodiči na Březiny jezdí 
Nelinka Radimecká (vlevo dole), 
která se narodila 25. března 
manželům Olze (rozená Pazderová) 
a Honzovi a také Adélka Dorňáková 
(vpravo dole), která se narodila 
5. prosince manželům Katce (rozená 
Štursová) a Pavlovi 
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ 

Od 8. ledna 2010 se mění úřední 
hodiny OÚ Březiny. Nové úřední 
hodiny jsou každý 

PÁTEK od 19:00 do 20:00 

ÚZEMNÍ PLÁN 

V červnu 2009 byl všemi 
zúčastněnými institucemi schválen a 
vstoupil v platnost územní plán 
obce Březiny. Jeho výslednou 
podobu najdete na internetových 
stránkách obce, popřípadě je 
kdykoliv k nahlédnutí na OÚ 
Březiny. 

Tím byla splněna zákonná 
povinnost, neboť každá obec bude 
muset mít tento plán zpracovaný.  

UDRŽOVACÍ PRÁCE 

Úklidové práce v kulturním domě a 
okolí, sečení trávy a mnoho dalších 
prací prováděla od jara do podzimu 
paní Iveta Musílková 

VODOVOD 

V letošním roce byly také usazeny 
dvě vodoměrné šachty na obecní 
vodovod.  

HASIČÁRNA 

V období letních prázdnin byla nově 
natřena plechová střecha u 
hasičárny. Tato činnost byla v rámci 

letní prázdninové brigády svěřena 
M. Peškovi. 

BÝVALÁ ŠKOLA 

Ve velkém sále bývalé školy došlo 
k výměně již zastaralého pultu a byl 
instalován nový rozvod vody 
k výčepnímu pultu. 

REKONSTRUKCE LÁVKY 

Lávka přes řeku u bývalého hřiště 
byla v katastrofálním stavu a byla 
nutná její rekonstrukce. Obec 
dodala materiál a o samotnou 
opravu se postarali chataři, jejichž 
chaty jsou v blízkosti lávky. 

OPRAVA CESTY 

Také cesta od Honzálků č. 29 dále 
na kopec byla ve velmi špatném 
stavu a letos se dočkala své 
vytoužené opravy. 

HŘBITOV 

Nejnáročnější akcí v letošním roce 
však byla oprava hřbitovní zdi a 
hlavně střechy na celé zdi. Dřevěné 
šindele byly na celé střeše shnilé, 
stejně tak jako konstrukce na této 
zdi. Do zdi zatékalo a na mnoha 
místech šindel ani nedržel. 

Po obvodu celé zdi byla 
zabetonována nová dřevěná 
konstrukce a zeď byla pokryta 
plastovým šindelem (Eureko). 
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Náklady na pokrytí celé zdi se 
pohybovaly kolem 80 000 Kč. 

VÝSTAVY 

Také v roce 2009 jste mohli 
v budově bývalé školy navštívit 
různé výstavy. V druhé polovině 
července to byla výstava ručních 
prací pod vedením Stáni 
Mešťanové, v první polovině srpna 
výstava obrazů Ladislava Kulhavého, 
v druhé polovině srpna výstava 
obrazů Miloše Novotného. Celý 
srpen probíhala v přízemí výstava 
fotografií, o které se více dočtete 
v sekci TJ Březiny. 

V roce 2010 budete moci navštívit 
následující výstavy obrazů. Od 
24. července do 6. srpna výstava 
obrazů paní Aleny Mazochové, od 
7. srpna do 24. srpna výstava obrazů 
pana Miloše Novotného.  

POČET OBYVATEL 

Počet obyvatel se stále pohybuje 
těsně pod hranicí 160. Na začátku 
roku to bylo přesně 159.  

V letošním roce se z trvalého 
pobytu odhlásil Michal Luňáček. 

Na jaře zemřel ve věku nedožitých 
85 let pan Josef Dudek č. p. 8 a ve 
věku 81 let paní Miluška Burešová, 
č. p. 12. Na místním hřbitově byl 
k věčnému spánku uložen ještě 
březinský rodák pan Kaštánek. 

4. srpna se narodil Šimon Dudek 
č. p. 60. V době vydání tohoto 
zpravodaje byl počet obyvatel 157. 

TŘI KRÁLOVÉ 

Dne 3. 1. 2009 proběhla jako každý 
rok sbírka Tříkrálová a jako každý 
rok zde musím pochválit březinské 
občany za vstřícnost a peněžní dary, 
které na tuto sbírku věnovali.  

Tato sbírka peněz byla věnována 
charitě v Poličce, která za ně 
zakoupí potřebné věci a vybavení 
pro svoji činnost a hlavně ke 
spokojenosti všech dětí, které 
navštěvují tento stacionář.  

 

Letos se nám na Březinách podařilo 
vybrat opět o něco více peněz a 
doufám, že i v příštím roce 2010 
budou naši březinští spoluobčané 
vstřícní a pomohou tím dobré věci. 
Pro zajímavost v letošním roce byla 
vybrána částka 5365 Kč. To po 
přepočtu na jednoho obyvatele dělá 
33,74 Kč a z tohoto hlediska se naše 
obec řadí na krásné čtvrté místo 
mezi 29 obcemi celého Poličska. 
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Lépe na tom byl pouze Sádek, Trpín 
a Pustá Rybná. Těšíme se na setkání 
s Vámi všemi i v příštím roce. 

Iveta Musílková 

DÍLNIČKY PRO DĚTI 

Už druhým rokem se děti scházely 
v místní knihovně děti pod vedením 
Ivety Musílkové a Stáni Mešťanové 
a vyráběly různé dekorační 
předměty.  

Letos jsme se v našem kroužku 
scházeli tak často, jak jen nám 
dovolil čas. Většinou to bylo u 
příležitosti různých svátků a 
prázdnin jako jsou Velikonoce a jiné.  

Obliba dílniček u dětí je poměrně 
veliká, jelikož nás začaly 
navštěvovat i děti, které jezdí na 
Březiny na chalupy a chaty. A 
nejenom děti, ale také rodiče 
dokážou se svými dětmi vyrábět 
různé výrobky, které si pak odnášejí 
domů a zato jim patří dík. Někdy se 
nás sejde opravdu takové množství, 
že takříkajíc lidově nestíháme.  

Dále bych chtěla touto cestou 
poděkovat Obecnímu úřadu a sboru 
dobrovolných hasičů za finanční 
podporu, ze které si můžeme 
dovolit koupit různé materiály, jako 
jsou barevné papíry, nůžky, lepidla, 
štětce, pastelky a jiné.  

Doufáme, že i v příštím roce se 
sejdeme alespoň v tak hojném 
počtu jako letos. Ještě jednou děkuji 
všem a dětem přejeme hezké 
Vánoce a hodně dárečků pod 
stromeček a do Nového Roku jen to 
nejlepší. 

Iveta Musílková 

VZPOMÍNKOVÁ SHROMÁŽDĚNÍ 

Panu Mgr. Vladimíru Báčovi bychom 
chtěli poděkovat za přípravu dvou 
vzpomínkových shromáždění. 

To první proběhlo 8. května a 
konalo se u příležitosti 64. výročí 
ukončení 2. světové války a 
osvobození Československa.  

Druhé se konalo večer 27. října. 
Jednalo se o lampionový průvod a 
vzpomínkové shromáždění u 
příležitosti 90. výročí vzniku 
samostatného Československa.  

INTERNETOVÁ ADRESA 

Během roku 2009 si obec Březiny 
zaregistrovala vlastní doménu. 
Adresa internetových stránek se 
tímto změnila na  

www.breziny.net 
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RKV BŘEZINY 

MAŠKARNÍ BÁL 

Letošní rok se vyznačoval nepřízní 
počasí při konání některých našich 
akcí. Počasí však neovlivnilo 
maškarní karneval a večerní bál, 
konaný koncem ledna, tentokrát za 
hojné účasti dětí i dospělých. 

 

HRY BEZ KATASTRU 

V únoru jsme vyslali na Hry bez 
katastru do Přívratu výrazně 
omlazené družstvo, které přijelo 
hlavně sbírat zkušenosti. Přesto 
prokázalo své kvality a v konkurenci 
30 družstev dokázalo v jedné z pěti 
disciplín základní části obsadit 
výborné třetí místo. Ostatní čtyři 
disciplíny se tak dobře nepovedly a 
březinští obsadili celkově 23. místo.  

Složení březinského družstva: Stáňa 
Mešťanová, Věra Kučerová, Josef 
Kučera, Michal Balabán a Mirek 
Pešek.  

Vítězem her se stal Jarošov, druhá 
byla Dolní Dobrouč a třetí 
Sloupnice. Pořadatel letních her 
(Tisová) obsadil čtvrté místo.  

HORY 

Tentýž den odjížděla většina 
Březiňáků na hory do Rokytnice nad 
Jizerou, kde strávila na lyžích a v 
příjemném prostředí horské 
chaloupky celý týden. Po deseti 
letech pravidelného ježdění na hory, 
někteří získali novou zkušenost, že 
velké lanovky jezdí jen do 16h. 
Nebýt pohotového řidiče, který pro 
skupinku běžkařů dojel do 
Harrachova, tak tam bloudí dodnes. 

 

MDŽ 

Tradiční setkání u příležitosti MDŽ 
proběhlo v Pusté Rybné 7. března  

ČARODĚJNÍCE A SAMOHYBY 

V dubnu se pálily čarodějnice a 
pomalu se plánovalo Setkání 
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samohybů, které proběhlo 
23. května na hřišti u boudy. 

 

 Tentokrát jsme kromě domácky 
vyrobených samohybů mohli vidět i 
několik veteránů automobilů a 

nespočet historických motorek.  

Po přehlídce a představení vozů si 
majitelé svých miláčků mohli 
zasoutěžit v jízdě zručnosti nebo 
vyzkoušet své vozidlo v tahu, za 
mohutné podpory mnoha diváků. 

 

Den byl jak vymalovaný a kdo se 
přišel podívat, nelitoval. Kdo 
nepřišel, může shlédnout fotografie 
v Matějově fotogalerii, kam se 
dostane z internetových stránek 
Březin.  

 

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM 

O týden později nás začal 
pronásledovat déšť a den, který si 
měly užít hlavně děti na Cestě 
pohádkovým lesem, se konal 
improvizovaně ve stodole ZD. Déšť 
bohužel odradil návštěvníky a 
nedostatečná informovanost vedla 
k tomu, že pohádkovou stodolu 
navštívilo jen asi 20dětí. Nakoupené 
sladkosti zbyly a to rozhodlo o další 
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akci – Sportovní den, která se měla 
konat koncem června na hřišti u 
boudy. Ani tentokrát se počasí 
neumoudřilo a akce byla přesunuta 
na podzim.  

HRY BEZ KATASTRU 

V červenci jsme (už v pátek) vyjeli 
na letní Hry bez katastru do Tisové. 
Soutěžit se začínalo za teplého 
avšak dusného dne. Během třetí 
disciplíny se přihnala bouře a 
antukové hřiště přeměnila na 
rezavě hnědé koupaliště, které ani 
po bouři neustoupilo.  

 

Stále pršelo a hry proto byly 
zkráceny. Po bouřce se konala jen 
žrací disciplína v přilehlé budově bez 
naší účasti. Do finále po třech 
disciplínách postupovalo 6družstev 
přímo (mezi nimi jsme nebyli) a 6 
bylo nalosováno. My jsme po třech 
soutěžích obsadili 20. místo. Za 
Březiny bojovali: Stáňa Mešťanová, 
Martina Štursová, Standa Mešťan, 
Michal Balabán a Pavel Lapáček  

VESNICKÉ HRY DOSPĚLÝCH 

V sobotu 8. srpna jsme se zúčastnili 
Vesnických her dospělých v Oldřiši. 
Ve složení Stáňa Mešťanová, Jana 
Šírová, Martina Štursová, Venda 
Mešťan, Pavel Lapáček a Pavel 
Dorňák jsme obsadili pěkné 3. místo 
(z 8 družstev).  

 

Povedl se hlavně závěrečný finiš, 
kdy jsme soutěž v navazování šál 
vyhráli, lovení medailí z pěny nám 
přineslo druhou příčku a zrovna tak 
jízda na lyžích s házením šipek na 
balonky neboli biatlon. Celkově se 
hry nesly ve znamení zimních 
olympijských her a soutěže se 
odehrávaly v tomto duchu.  

Nejlépe si s disciplínami poradilo 
družstvo ze Sádku, které urvalo pět 
vítězství a těsně za nimi skončila 
Sloupnice. S největší 
pravděpodobností se příští rok 
sejdeme v Sádku.  

Z her jsme dorazili přímo k Dudkom 
a oslavili narození nového člena 
Šimonka Dudka  
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MORAVSKÝ KRAS 

Přírodní krásy jsme v Moravském 
krasu obdivovali předposlední 
prázdninový víkend. A jako vždy to 
stálo za to. 

SPORTOVNÍ DEN 

V září se uskutečnil odložený 
sportovní den, když odpoledne 
tatínkové se svými ratolestmi běhali 
po kopci a pouštěli draky a o dvě 
hodiny později pak běhali po hřišti a 
málem pouštěli duši, jen aby zahnali 
kulatý míč do brány.  

 

Unavení tatínkové se netrefili ani 
jednou, ale odpočatí svobodní 
mládenci překvapili čtyřikrát.  

 

Utkání se obešlo bez zranění, i když 
mnohým se asi druhý den těžko 
vstávalo.  

A NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT V 
PŘÍŠTÍM ROCE?  

Leden:  

Dětský karneval a maškarní bál 

(30.1.) 

Únor: 

HBK v Kunčicích (6.2) a hory  

(13.2. - 20.2.) 

Březen:  

MDŽ  

Duben: 

Pálení čarodějnic  

Červen:  

Soutěže pro rodiny s dětmi a 

divadlo  

Červenec:  

Účast na Vesnických hrách v Sádku  

Srpen:  

Účast na HBK a návštěva 

Moravského krasu  

Září:  

Sportovní den  

Prosinec:  

Mikulášská besídka s večerní 

čertovskou diskotékou  

Lenka Štursová 
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SDH BŘEZINY 

VÝROČNÍ SCHŮZE 

Začátek roku odstartovala výroční 
členská schůze, která proběhla 
23. 1. 2009. Na schůzi byla 
zhodnocena činnost sboru za 
uplynulý rok a oznámeno zvýšení 
členských příspěvků na 100 Kč za 
člena. Byl také schválen plán 
činnosti na rok 2009.  

 

Na řadu přišlo i ocenění některých 
členů našeho sboru. Čestné uznání 
ZO převzali: Uher Jaroslav, 
Benešová Zdena, Honzálková Anna, 
Lunáčková Marie, Lunáček Ludvík, 
Peňáz Jan, Peňázová Vlasta, Dudek 
Josef, Mešťan Stanislav, Musílek 
Daniel ml., Pazdera Bedřich, 
Švandová Markéta, Švandová 
Veronika, Musílek Tomáš, Fajmon 
Ladislav ml, Zezula Miroslav a 
Schreiber Jiří. Tato čestná uznání 
předal členům starosta SDH p. 
Luňáček.  

Předání dalších ocenění se ujal 
zástupce OSH ve Svitavách 
p. Bidmon. Medaili za příkladnou 

práci převzal z jeho rukou 
p. Lapáček Milan st. Medaili za 
zásluhy p. Fajmon Ladislav st., 
p. Musílek Daniel st. a p. Luňáček 
Miroslav. Řád svatého Floriána, 
jedno z nejvyšších hasičských 
vyznamenání, které může být 
uděleno, převzal pan Josef Švanda. 

NOVÉ VYBAVENÍ 

V letošním roce došlo k dlouho 
očekávanému vybavení naší JPO V. 
To je jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce, ve které působí naši 
členové. Generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR v 
závěru roku 2008 centrálně pořídilo 
pro jednotky sborů dobrovolných 
hasičů obcí kategorie JPO V. celkem 
33 330 kusů nových ochranných 
oděvů (vždy blůza a kalhoty) a 33 
330 párů zásahových bot. A tak se 
dostalo i na nás. Pro úplnost 
dodejme, že se jednalo o pět kusů 
oděvu BUSHFIRE a o stejný počet 
bot, zásahové holeňové boty Obuv 
ŠPECIÁL. 

V průběhu roku ještě obec zakoupila 
pro jednotku pět kusů nových 
zásahových přileb PAB FIRE a dva 
zásahové opasky. Zmiňované 
vybavení bude k vidění i na výroční 
členské schůzi, která proběhne 
9. 1. 2010.  
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NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ 

Dne 2. 5. 2009 se v obci Pustá 
Kamenice uskutečnilo námětové 
cvičení jednotek SDH. Zúčastnilo se 
ho 53 dobrovolných hasičů z 8 
jednotek okolních obcí. Po 
přezkoušení stříkaček se za velení 
místního velitele a příslušníků 
profesionální jednotky z Poličky 
vedlo dopravní vedení od rybníka na 
hájenku. Námětového cvičení se 
zúčastnila i naše výjezdová 
jednotka.  

 

V průběhu cvičení došlo i 
k proškolení členů výjezdové 
jednotky k obsluze vozidla CAS, 
které provedl p. Daniel Musílek ml. 
Ten se také vzorně stará o údržbu 
techniky v průběhu celého roku. 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ 

V průběhu jara se znovu zformovalo 
i družstvo požárního sportu. Hned 
začátkem dubna se začalo s tréninky 
a do okrskové soutěže v Kamenci 
proběhlo celkem šest nácviků. 
Základ družstva pro rok 2009 byl 
následující: Josef Kučera, Michal 

Balabán, Miroslav Pešek, Jaroslav 
Kučera, Michal Luňáček, Jirka 
Schreiber a Pavel Říha.  

V Kamenci prošlo naše omlazené 
družstvo prvním testem a 
nedopadlo vůbec špatně. Celkově 
jsme se umístili na 6. místě z 
dvanácti zúčastněných družstev 
mužů. Za zmínku stojí výborné 
výkony kluků v soutěži jednotlivců, 
kde Josef skončil na celkovém 
13. místě, časem 21:28. Mirek byl 
19. a Michal 24. Požární útok nám 
vyšel také velice dobře. Čas 33:70 
pro nás znamenal potvrzení našeho 
celkového umístění, tedy šesté 
místo. Před námi skončila pouze 
družstva, jejichž stroje výkonnostně 
značně přesahující naši PS 12. Může 
nás tedy těšit, že mezi družstvy, 
která v požárním útoku soutěžila s 
poctivými PS 12, jsme byli první. 

DALŠÍ SOUTĚŽE 

Družstvo PS si ale naplánovalo účast 
na několika dalších závodech a tak 
začal maraton tréninků, na kterých 
se pilně nacvičovalo. Podrobnosti o 
jednotlivých závodech můžete najít 
na webových stránkách naší SDH 
www.breziny.prodh.cz/sdh 

Základní sestava družstva nám ale 
vydržela pouze na okrsek. Poté 
přišly zdravotní problémy u 
mnohých z nás a začalo se 
improvizovat a míchat se sestavou. 
Do tréninku se zapojila Veronika 
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Švandová, která v průběhu sezóny 
nastupovala na stroji. Do družstva 
přišel Miloš Pokorný, který 
alternoval za Jirku na savicích a 
v neposlední řadě, když bylo 
nejhůře, nám vypomohli kluci 
z Pusté Rybné, za co jim moc 
děkujeme. Honza Putnar a Michal 
Vítek. Posledně jmenovaný, za nás 
nastoupil hned v následujícím 
závodě v Lubné a to na místě 
strojníka. Tím také začalo putování 
několika z nás po různých postech 
v sestavě, a protože jednu chvíli 
byla situace opravdu hodně zlá, 
začala s námi trénovat i Stáňa 
Měšťanová. 

 

 Ve stručnosti je tedy možné říci, že 
jsme se v letošním roce zúčastnili 
celkem pěti závodů. Z toho byla 
jedna okrsková soutěž (jednotlivci, 
štafeta a útok) dvě soutěže Okresní 
ligy v požárním útoku (Lubná 14. m. 
a Telecí 12. m.) a dvě pohárové 
soutěže (Lubná 5. m. a Kameničky 
10. m.). Celkem proběhlo 26 
nácviků a kluci trénovali i 
samostatně. Je potřeba také zmínit, 
že se s námi do tréninku zapojil i 

Lukáš Luňáček. Ten sice v letošním 
roce nemohl ještě nastoupit, ale 
počítáme s ním do následující 
sezóny. 

PODĚKOVÁNÍ 

Naše poděkování míří i k OÚ na 
Březinách. Díky financím, které obec 
v letošním roce uvolnila, jsme mohli 
zakoupit nové, odlehčené, ale 
podstatně bezpečnější ochranné 
přilby. Proudnice, speciálně 
upravené pro požární sport, 
odlehčený laminátový koš a 
sportovní savice, určené pro 
nabírání a narážení. Abychom mohli 
tyto savice používat na naši 
neupravenou PS12, byl z prostředků 
obce zakoupen ještě speciální 
savicový nástavec. Požární sport se 
v posledních letech od klasické 
hasičiny značně odklonil a tak i 
vybavení se změnilo. Pro lepší 
umístnění, bychom ještě 
potřebovali pořídit silnější stroj. To 
je ale dnes, stejně jako v každém 
jiném sportu, otázka financí a tak 
nezbývá než doufat.  

ZÁBAVY 

V červenci jsme uspořádali 
prázdninovou diskotéku a 
v listopadu tradiční posvícenskou 
zábavu. V prosinci potom pro děti 
mikulášskou nadílku a večer 
diskotéku.  

Pavel Říha ml.
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TJ BŘEZINY 

STOLNÍ TENIS 

Rok 2009 nebyl na sportovní činnost 
v TJ až tak bohatý jako roky 
předešlé. Je ale nutno podotknout, 
že jako kompenzaci jsme se hodně 
angažovali v požárním sportu u SDH. 

Začátek roku je na Březinách již 
tradičně spjat se stolním tenisem. 
V sobotu, 24. 1. 2009 jsme 
uspořádali jubilejní 10. ročník 
memoriálu Ludvíka Forchtsama. Do 
turnaje se přihlásilo 14 hráčů, z toho 
dvě ženy. Hrálo se na dvě skupiny a 
po těchto základních kolech byli 
hráči nasazeni do vyřazovacího 
pavouka. K vidění bylo mnoho 
zajímavých zápasů a nás může jen 
těšit, že Březiňáci předvedenými 
výkony rozhodně ostudu nedělali. 

 

Výsledky turnaje: 1. Šír J., 2. Peřina, 
3. Vambera. Další pořadí: Šír F., 
Říha, Luňáček, Zobač, Balabán M., 
Šír O., Šír M., Balabán D., Musílková 
I., Kučera O. a Švandová V. Putovní 
pohár se tedy znovu stěhoval na 
Křižánky.  

Na začátek druhé dekády, do které 
náš turnaj vstupuje, jsme připravili 
několik změn. Jako vždy celkový 
vítěz získá na rok do svého držení 
broušený putovní pohár. Přibudou 
ale ještě další ocenění a to pro 
nejlepšího hráče ze Březin, pro 
nejlepšího amatérského 
(neregistrovaného) hráče a pro 
nejlepší hráčku turnaje. Do 
budoucna plánujeme pro hráče 
ještě další individuální ocenění. 
Jedenáctý ročník je před námi a tak 
se na vás budeme těšit 

VÝROČNÍ SCHŮZE 

Dne 24. 1. 2009, se konala také 
pravidelná výroční schůze naší TJ. 
Byla zhodnocena činnost TJ 
v uplynulém roce a schválen plán 
činnosti na rok 2009.  

STOLNÍ TENIS - KŘIŽÁNKY 

Únor nám přinesl turnaj ve stolním 
tenise, tentokrát na Křižánkách. Za 
Březinskou TJ v sobotu 28. února 
nastoupil Pavel Říha, který ve 
výsledku nakonec obsadil slušné 
8.místo. Nebyl zde ale ze Březin 
zdaleka jediný. Výborný výkon zde 
předvedl i Láďa Daněk a 
samozřejmě i bratrská dvojice 
Michal a David Balabánovi. 
Nesmíme také zapomenout na 
Mirka Šíra, i když ten zde byl, dá se 
říci na domácí půdě. Křižanečtí 
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připravili všem účastníkům 
příjemnou sobotu a za to jim patří 
velké poděkování. 

 

KAMENECKÉ PODÁNÍ 

I v letošním roce se naše družstvo 
zúčastnilo volejbalového turnaje 
v Kamenci. Po loňském velice 
úspěšném vystoupení (2. místo), 
jsme kvůli zdravotním problémům, 
které většinu z nás v průběhu roku 
pronásledovaly, v nějaký oslnivý 
výsledek ani nedoufali. Nakonec to 
ale byla spíše smůla a nesehranost, 
které nás dělily od lepšího 
umístnění. 

Dalo by se říci, že to pro naše 
družstvo byl turnaj remíz. Ze šesti 
zápasů jsme čtyřikrát remizovali 
(25:21 a 22:25), (25:18 16:25), 
(26:28 a 25:20), (19:25 a 25:23), 
jednou prohráli (23:25 a 33:35) a 
jednou vyhráli (25:15 a 25:18). 

Krásné letní počasí, které nás 
provázelo turnajem až do pozdních 
odpoledních hodin, nám tentokrát 
v Kamenci přisoudilo čtvrté místo. 

NOHEC NA POHODU 

1. srpna se na hřišti u Štursů konal 
již tradiční nohejbalový turnaj 
Nohec na pohodu, který již tradičně 
připravuje pro všechny nohejbalové 
nadšence Martin Vytlačil. Setkávají 
se tu pravidelně nejen družstva, 
která pamatují začátky Březinského 
nohecu, ale i družstva zcela nová. 
Hlavní zásadou turnaje je dobrá 
nálada a pohoda. I tentokrát nám 
přálo počasí a tak se sobota 
naplněná sportem a dobrou 
náladou na hřišti znovu vydařila. 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 

Již po několik let je jednou 
z hlavních kulturních akcí naší TJ 
fotografická soutěž pro amatérské 
fotografy, spojená s následnou 
výstavou. Třetí ročník fotografické 
soutěže byl opět vypsán ve dvou 
kategoriích. První kategorie zůstává 
stejná jako v předcházejících letech, 
tedy VYSOČINA JAK JI VIDÍM JÁ, 
druhé téma bylo ČLOVĚK A 
VYSOČINA. 

Výstava fotografií byla instalována 
stejně jako v loňském roce v obci 
Březiny, kde místní zastupitelstvo 
poskytlo prostory organizátorům 
této kulturní akce. Velký sál v 
místním kulturním zařízení v budově 
bývalé školy byl i tentokrát zcela 
zaplněn fotografiemi. 
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Byly zde instalovány výstavní panely 
(140 metrů na ploše a 20 metrů na 
stěnách), na kterých byly umístěny 
fotografie. Tyto byly rozmístěny 
stejně jako při loňské výstavě do tří 
skupin. Vítězné práce ve zvětšeném 
formátu na středu sálu, přímo proti 
vchodu společně se zvětšeninami 
fotografií, které dostaly zvláštní 
čestné uznání poroty.  

Na obou krajních výstavních 
plochách byly presentovány 
fotografie ostatních soutěžících vždy 
tak, aby práce každého autora 
tvořila zhruba jeden výstavní celek. 

Na oživení a doplnění soutěžní 
výstavy jsme i tentokrát použili ještě 
nesoutěžní snímky, které orámovaly 
tento soutěžní prostor. 

Na obvodové zdi výstavní místnosti 
byla souběžně s výstavou soutěžní 
presentována výstava fotografa 
Josefa Čermáka s názvem Myslivost. 
8 výstavních panelů ukázalo dílo 
p. Čermáka všem návštěvníkům.  

Pan Josef Čermák je členem Svazu 
českých fotografů od roku 1969. Do 
roku 1982 zastával funkci předsedy 
Svitavského fotoklubu, předsedy 
okresní sekce foto a byl členem 
krajské sekce foto. Dodnes 
spolupracuje se současným 
Svitavským fotoklubem. V roce 1979 
mu byl udělen výborem svazu 
českých fotografů čestný titul ASČF 
(autor Svazu českých fotografů) za 

výstavní činnost na domácích a 
zahraničních výstavách. V roce 1999 
obdržel za výstavní činnost v 
zahraničí od mezinárodní federace 
FIAP čestný titul AFIAP (ARTISTE 
FIAP). V roce 2003 mu udělila 
soutěžní komise Svazu českých 
fotografů titul MISTR SVAZU 
ČESKÝCH FOTOGRAFŮ za rok 2002. 
Své fotografie vystavoval na 243 
celostátních výstavách a 131 
mezinárodních salónech v 31 
státech světa. 

 

Mimo soutěžní prostor (vestibul) 
jsme nainstalovali panely (10 metrů 
výstavní plochy), kde bylo možno 
shlédnout vítězné fotografie z 
loňského roku 2008. 

Vernisáž výstavy 

Zahájení výstavy se ujal hlavní 
organizátor této akce pan Pavel 
Říha mladší, který v krátkém 
proslovu uvedl hlavního řečníka a 
březinského rodáka pana 
Mgr. Vladimíra Báču. Ten ve svém 
vřelém úvodním slově všechny 
přítomné obeznámil s naší krásnou 
obcí a podrobně přiblížil 
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fotografickou soutěž s výstavou. 
Mimo jiné také poděkoval všem 
účastníkům soutěže za jejich 
nádherné fotografie, které do 
soutěže zaslali. Poděkování mířilo i 
ke sponzorům, grantům, a 
organizátorům této fotografické 
soutěžní výstavy.  

Výstava dle názoru všech 
soutěžících (i návštěvníků) do této 
krásné krajiny přivede návštěvníka 
se zcela jiným úmyslem, než jen 
projet za jinými cíli. A co je 
nejdůležitější, přiměje ho zastavit se 
a pobýt. Zadívat se na krajinu a 
hledat tu krásu, kterou již dávno 
objevují slavní i méně slavní malíři 
básníci a spisovatelé. Takže počin 
výstavy fotografie součastného 
stavu Vysočiny a zvláště pak oblasti 
CHKO Žďárské vrchy se jeví jako 
velmi dobrý nápad. To dokládají i 
statistické údaje o účasti, i o 
samotném průběhu soutěže i 
výstavy. 

Hodnocení fotografií 

Soutěž byla vyhlášena v prosinci 
2008 a trvala do konce června roku 
2009. Vyhlašovatelé soutěže jsou 
jako již tradičně TJ Sokol Březiny a 
Spolek přátel historie vysočiny. 

V červenci 2009 byla zpracována 
zaslaná data do přibližně jednotné 
podoby (samozřejmě beze změny 
velikosti, barevnosti či jiných údajů, 
které si účastník do soutěže zaslal). 

V témže měsíci se sešla pětičlenná 
porota a vyhodnotila foto soutěž. 

Porota oproti loňskému roku měla o 
jednoho člena navíc a to o vítězku 
ročníku předešlého. Složení bylo 
tedy následující. Vítězka ročníku 
2008, dva profesionální fotografové, 
zástupce TJ Sokol Březiny a Spolku 
přátel historie vysočiny. Hodnotitelé 
i letos měli velmi těžkou práci, 
neboť celková úroveň fotografií 
zaslaných do soutěže dle mínění 
poroty byla vyšší a vyrovnanější než 
roku předešlého. 

Vybrat tedy z fotografií, které 
dosahují na amatérskou soutěž 
velmi dobré úrovně, fotografii která 
je tou nejlepší, je velmi obtížné a 
tím pádem lehce napadnutelné. 

Proto se stejně jako v loňském roce 
ustanovila i porota nenapadnutelná, 
divák. 

Znovu byla vypsána divácká tipovací 
soutěž, které se mohl zúčastnit 
každý z návštěvníků. 

Všichni účastníci soutěže dostali 
stejně jako vloni od organizátorů 
soutěže čestné uznání a soutěžící na 
prvních třech místech v obou 
vypsaných kategoriích malé věcné 
dary.  

Statistické údaje 

Výstava byla otevřena v neděli 
2. 8. 2009 ve 14 hodin a trvala do 
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30. 8. 2009. To znamená, že byla 
přístupná veřejnosti 28 dnů. 

Za tuto dobu si na ni našlo cestu 
celkem 1076 návštěvníků to je 
průměrem na den 38 lidí. To 
můžeme v situaci, kdy nám více jak 
polovinu doby výstavy byla 
uzavřena silnice na Žďár a Nové 
město, považovat za úspěch. 

Soutěžících autorů 46 a 1 autor 
mimo soutěž. 

Přímo na zahájení (vernisáž) přijelo 
společně s většinou soutěžících 
fotografů více jak 100 návštěvníků. 

Autoři zaslali do obou soutěžních 
kategorií 447 fotografií, z nichž byla 
většina v digitální podobě a tedy 
pouze v datech. Mimo soutěž 
vystavoval jeden autor. Celkem tedy 
návštěvník mohl shlédnout 495 
fotografií vystavených ve výstavní 
síni a 9 zvětšenin fotografií z 
loňského roku ve vestibulu. 

Soutěž se stala úspěšnou také díky 
masivní tištěné i elektronické 
propagaci (zejména na portálech 
www.breziny.net a www.policka.cz) 
a díky obeslání téměř všech 
okolních obecních úřadů 
pozvánkami k soutěži i na výstavu. 
I tentokrát můžeme soutěž nazvat 
mezinárodní, díky účasti soutěžící 
z Německa. 

Naše údaje můžeme doplnit i o stáří 
nejmladšího a nejstaršího účastníka 

soutěže. Jsou to pánové Filip 
Musílek, který měl v době konání 
výstavy 10 let a pan Josef Čermák ze 
Svitav 82 let. 

O akci pravidelně informoval 
Žďárský deník . 

Oceněné fotografie 

Vysočina jak ji vidím já - sólo 
fotografie 

1. m. Paseka Stanislav (Svratouch) 
Kolíkovka, 2. m. Boštík Vojtěch 
(Polička) Klín, 3. m. Říha Pavel 
(Svitavy) Březinské mlhy 5 (jako 
pořadatel pouze čestné uznání) 

Vysočina jak ji vidím já - seriál 
fotografií 

1. m. Říha Pavel (Svitavy) Březinské 
mlhy (jako pořadatel pouze čestné 
uznání), 2. m. Paseka Luboš 
(Svratouch) Lesní světlo. Další místa 
nebyla porotou udělena 

Člověk a Vysočina - sólo fotografie 

1. m. Říha Michal (Brno) Adámkovy 
slavnosti 10, 2. m. Paseka Stanislav 
(Svratouch) Těžkej život na vesnici, 
3. m. Říhová Lenka (Zruč nad 
Sázavou) Oslava VI 

Člověk a Vysočina – seriál fotografií 

1. m. Říhová Lenka (Zruč nad 
Sázavou) Oslava, 2. m. Ing. Mareš 
Jaroslav (Polička) Kovář, 3. m. Říha 
Michal (Brno) Adámkovy slavnosti 

Závěrem mi dovolte na tomto místě 
poděkovat všem našim kamarádům, 
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přátelům a známým, kteří nám při 
realizaci sportovních soutěží a při 
přípravě výstavy pomáhají. 
Vyjmenovávat zde všechny nelze a 
tak tedy jen namátkou. Naše velké 
poděkování míří panu Josefu 
Švandovi, který patří k jádru 
organizačního týmu výstavy 
fotografií, Michalu Luňáčkovi, který 
je dobrou duší sportovních akcí a 
k mnohým dalším. 

A ještě jedno poděkování. To míří 
na Obecní úřad na Březinách. Ten 

nám při našich akcích vychází velice 
vstříc a tak díky jeho velké podpoře, 
můžeme tyto akce pro Vás všechny 
na Březinách pořádat.  

Rok se s rokem sešel a tak si znovu 
dovolím popřát za naší TJ Vám všem 
do roku 2010 hodně zdraví, štěstí a 
osobní pohody. A pokud to jen 
trochu půjde, abychom se na 
Březinách společně potkávali na 
akcích, které pro Vás připravíme. 

Pavel Říha ml. 

Spolek přátel historie Vysočiny 

Dobrý den Vážení přátelé, chtěl 
bych Vás seznámit s činností Spolku 
přátel historie Vysočiny za rok 2009.  

Stejně tak jako předcházející roky se 
stěžejní činnost zaměřila na poznání 
kraje, ve kterém jak říkáme, jsme 
doma. Tentokrát byla témata, o 
kterých jsme debatovali, opravdu 
různorodá. To první setkání bylo o 
kolářích, dýmkařích a historii města 
Proseče.  

Setkání, na které našlo cestu více 
jak 80 našich příznivců, našlo 
útočiště v budově základní školy 
v Kroune. Toto setkání materiálně a 
organizačně zajistil pan starosta 
Krouné Pavel Ondra a programově 
měl setkání na starosti pan 
František Hromádko ze Svratoucha. 
Jak jsem již předeslal, na setkání 
jsme měli možnost seznámení 

s historií města Proseče, 
prodebatovat přímo s výrobci 
dýmek jak a z čeho se dýmky vyrábí 
a potom s mistrem kolářem 
nahlédnout do tajů tohoto 
překrásného řemesla. Setkání se 
uskutečnilo 21. 3. 2009 a 
přednášejícími byli paní učitelka 
Vážková - historie Proseče a okolí, 
pan Vítězslav Jehlička - výroba 
dýmek a pan František 
Eherenberger - výroba dřevěných 
kol, lyží, hokejek a pádel. 

 Druhé setkání se uskutečnilo na 
Březinách 13. 6. 2009 v budově 
bývalé školy a na této schůzce se 
projednávala historie pomologická. 
Přeloženo do češtiny, jednalo se o 
ovocném stromoví tedy o historii 
ovocných stromů a jejich vlivu na 
tvorbu krajiny a vlivu ovocnářství na 
vývoj krajiny jako celku.  
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Informace k tomuto tématu nám 
byla podána panem ing. Bočkem, 
který opravdu zajímavým způsobem 
přednesl nám laikům ucelený 
soubor informací o vývoji 
ovocnářství nejen v našem regionu, 
ale i Česku. 

 

A tak jsme celkem v úžasu zjistili, že 
ještě kolem roku 1800 se pěstuje 
v zemích koruny české na 800 druhů 
jabloní a mnoho dalších odrůd 
hrušní, třešní a dalšího drobného 
ovoce. Jen pro zajímavost, dnes se 
tržně pěstuje něco kolem 80 až 100 
druhů z toho intenzivně na 40 druhů 
jabloní. Dozvěděli jsme se, že rozvoj 
ovocnářství stejně jako dějiny mají 
své vrcholy a úpadky, kopírující 
prosperitu země. A tak zjistíme, že 
za vlády Karla IV. má ovocnářství 
státní podporu a za válek husitských 
je sadařství na ústupu. Za vlády 
Marie Terezie a Josefa II. je 
ovocnářství, včelařství a zemědělství 
státem podporované a dostává se 
dokonce nad evropskou úroveň. 
Zároveň s tím se právě v našem kraji 
vyskytují ovocnáři, pomologové 
Evropského významu a tak za 

mnohé slavné můžeme zmínit 
několik jmen. Pana Josefa Eduarda 
Procheho ze Sloupna, nebo Jana 
Říhu z Chlumce nad Cidlinou či Karla 
Kamenického, nebo rodáka 
z nedalekého Dalečína Josefa 
Koněrzu, který mimo to, že byl 
velkým znalcem v ovocnářství, 
učitelem, spisovatelem a 
překladatelem, byl i zapřisáhlým 
odpůrcem pití kořalky. Jeho díla se 
například jmenují / Pryč s kořalkou 
nebo  Zahrada – náhrada / v těchto 
dílech  řeší pozitivní vliv ovocnářství 
na alkoholizmus. S panem ing. 
Bočkem jsme se domluvili, že 
v případě zájmu o zajímavé staré 
odrůdy jabloní, hrušní, třešní, 
švestek či slív je možné ho navštívit 
a po domluvě odrůdu zakoupit. I on 
je vlastně rodákem z Vysočiny a 
pochází z vesničky kousek od 
Olešnice. 

V pořadí třetí setkání proběhlo 
znovu za podpory pana starosty 
z Krouné, Pavla Ondry, který nám 
s laskavým svolením školy v obci 
poskytl prostory, kde jsme 
diskutovali o nejstarší zemské 
historii. Tématem byla geologie. 

Málo kdo si uvědomí, že tato věda 
je historie a současnost v souběhu. 
Pro většinu z nás je to prostě pojem 
značně obecný – kámen, hlína, 
písek, no prostě šutr. A tak pro 
mnohé z nás bylo toto setkání také 
tak troch prubířským kamenem. 
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Nevím, zda mluvím za většinu, ale 
po této schůzce jsem si musel 
značně poopravit zařazení takzvané 
šutrologie v žebříčků hodnot, které 
jsem doposud uznával. Je to totiž 
věda, která oplývá sice velmi 
složitými názvy, ale ty se dají celkem 
velmi jednoduše vysvětlit a 
pochopit. A tak zjistíte, že většina 
těch strašně složitých slov má 
jednoduchý základ a předponu a 
příponu, která upřesňuje zařazení 
nerostu jak do druhu, tak do času. 
Při diskuzi jsme zjistili, že obec 
Březiny patří mezi nejstarší 
geologické útvary a horniny, které 
se zde nalézají, patří z větší části 
mezi horniny přeměněné. To 
znamená, že z původních hornin, 
které se zde vyskytovaly při dalších 
horotvorných procesech, vznikají za 
spolupůsobení obrovských tlaků a 
teplot horniny jiné, více či méně 
pozměněné. Obec se tedy skládá 
z převážně hornin rulových či 
svorových. V těsném okolí obce 
směrem na České Milovy se nachází 
hornina s názvem Skarn a na opačné 
straně obce, ale za její hranicí těsně 
za potokem Hlučál, je naleziště 
Erlanu (odrůdy vápence). Všechny 
vyskytující se horniny jsou 
metamorfity, to znamená, že 
horniny jsou přeměněné 
(podotýkám, že vysvětlení je laické). 
Kopec ve středu obce je 
z dvojslídého svoru a většina obce je 
složena z různých druhů rul, tedy 

přesněji ze tří základních a mnoha 
přechodných tipů. 

 

Ještě se trochu vrátím k horninám 
Erlan a Skarn. Podíváme-li se do 
geologických map, tyto dvě horniny 
kopírují většinou svůj výskyt a nabízí 
se otázka, zda chybějící naleziště 
Skarnu mimochodem nosné horniny 
pro železo, nebylo v lokalitě 
Dolánky, kde jak sám název 
napovídá, byly doly na tvrdou rudu 
železnou. Proto jsem se předběžně 
domluvil s geologem panem 
Markem Čáslavským, že v rámci 
SPHV projdeme obec a zkusíme 
vypátrat případné artefakty těžby 
rud v obci. Tak nějak se formují 
otázky a odpovědi při schůzkách 
SPHV . Téma dalšího setkání je 
historie cest a jejich vývoj 
v kontextu s krajinnou tvorbou a 
osídlením. 

Přednášejícím bude pan Štěpán, 
bývalý řiditel skanzenu na Veselém 
Kopci u Hlinska a autor mnoha 
zajímavých publikací přibližujících 
naší minulost. 

Pavel Říha st. 



23 Březinský zpravodaj, číslo 4, zima 2009 

Z BŘEZINSKÉ KRONIKY 

V koutku věnované naší historii se 
dnes můžete seznámit, jak se na 
Březinách žilo v době první světové 
války. 

V roce 1914 bylo politické ovzduší 
ještě dusnější. Stále více a více 
houstla mračna na politickém nebi – 
jen uhodit a … uhodilo. 

PROHLÁŠENÍ VÁLKY 

28. června 1914 v městě Sarajevě 
byl zavražděn následník trůnu 
František Ferdinand z Este a jeho 
manželka. Vláda rakouská dala 
krátce na to Srbsku ultimátum. 
Odpověď Srbska rakouskou vládu 
neuspokojila a již 26. Července 
vyhlášená částečná mobilizace. Sem 
přivezl mobilizační vyhlášky pan 
František Bartoš z Poličky téhož dne. 
Vyhlášky ty vyvěšeny na obvyklých 
místech. Každý spěchal, aby 
seznámil se s osudným jejich 
obsahem, který byl zdrcující. Muži 
vojíni do 39 let stáří měli býti do 48 
hodin u svých pluků. Je přirozeno, 
že ve strašných těch chvílích 
hledána nějaká útěcha. Mnozí 
utěšovali se, že válka ta nepotrvá 
dlouho a útěcha ta zdála se 
pravděpodobnou, vždyť takový 
kolos válčí s malým Srbskem. Když 
však 1. srpna vyhlášena mobilizace 
všeobecná, začalo se proslýchati, že 
napadenému Srbsku pomůže Rusko 

a že Rakousko bude míti spojence 
ve věrném Německu. Tu se již tušilo, 
že to bude boj strašný a 
dlouhotrvající. 

VÁLKA SVĚTOVÁ 

Od vypovězení války následovala 
rychle událost za událostí. Rusko 
ujímá se Srbska, Rakousko vypovídá 
válku Rusku, Německo pomáhá 
Rakousku a vypovídá válku Rusku, 
později Francii a Anglii a zanedlouho 
vypovězeno celkem 31 válka. Jelikož 
do války vmísilo se i Japonsko, 
později i různé státy americké, ke 
konci i Spojené státy 
severoamerické, vzplanula v pravdě 
světová válka ve vší hrůze. 

ODVODY 

Sotva nastoupili službu vojenskou 
všichni záložníci, následují odvody 
nevojáků. Když vyčerpáni starší do 
50 let, odváděni jsou jinoši od 18 
let. Německé a maďarské odvodní 
komise krutě řádili v řadách Čechů a 
Slováků. Vyvázl-li kdo při prvém 
odvodu, byl jistě odveden při 
druhém neb dalším. 

Většina odvedenců ze zdejší vesnice 
narukovala do Vysokého Mýta. Zde 
podrobeni 4 nedělnímu výcviku a 
seznáni způsobilými do fronty. 
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POMĚRY CENOVÉ 1914 

Podivuhodné je, že potraviny, oděv i 
obuv vcelku při vypuknutí války 
nebyly zdraženy. Dobytek se na 
trzích neprodával, nebylo po něm 
poptávky. Vojsko mělo se zpočátku 
velmi dobře. Vším se plýtvalo, ale 
brzy se ukázalo, že bude nutno 
šetřit. Válka trvala, konec její 
neznámý a zásob tolik ubývalo! Ke 
konci roku 1914 vydány tyto 
maximální ceny na obilí a mouku. 

Žito q 17 k, pšenice 21 k, ječmen 
14,4 k, oves 12 k, mouka žitná 23 k, 
mouka pšeničná 33 – 35 k. 

ROK 1915 

V roce 1915 nařízeno péci jednotné 
pečivo, chléb ze smíšené mouky. 
Pro nové žně ustanovena žňová 
komise. Do 15. dubna mělo být 
hlášeno, jak a čím jsou pozemky 
osety. Nařízeno, že veškerá půda 
musí býti zaseta, nic nesmí ležeti 
ladem. Nová sklizeň byla majetkem 
státu a musela býti prodána jedině 
válečnému ústavu ve Vídni. Byli zde 
komisionáři, kteří obilí za předem 
stanovené ceny kupovali. Za 1 q žita 
platili 28 k, za 1 q pšenice 34 k, za 
1 q ovsa 26 k, za 1 q ječmene 28 k. 
vláda doporučovala chovati králíky, 
honiti vepře na pastvu, sbírati 
žaludy, kaštany, lišejníky, listy ze 
stromů ap. 

Začíná býti nouze o kovy. Nařízeno 
proto obcím podniknouti sbírku 
kovů, hlavně mědi, cínu, olova. Zde 
podniknut, avšak bez výsledku. 

Statistika osevu v roce 1915: 1,62 ha 
pšenice; 45,09 ha žita; 28,96 ha 
jarního žita; 48,96 ha ovsa; 45,36 ha 
bramborů; 41,12 ha jetele; 4,14 ha 
lnu; 1,29 ha směsku; 7,89 ha řepy a 
zelí. Úhrnem oseto 229 ha 85 a. 

ROK 1916 

Rok 1916 přinesl nám samé …enky. 
Byly zavedeny chlebenky, cukřenky, 
kávenky, tučenky, tabačenky aj. 
každý občan mohl spotřebovati 
1 kg 47 dkg chleba neb 1 kg 5 dkg 
mouky týdně. Vše, co nad tuto 
kvotu převyšovalo, muselo býti 
prodáno obilnímu ústavu. Mlíti 
smělo se jen na mlecí výkazy. O 
dávce vládou stanovené nemohl 
býti nikdo živ, proto byl každý nucen 
skrovné své zásoby skrývati.  

Cukřenky zněly zprvu pro osobu na 
měsíc na 1 a ½ kg , později na 1 kg, 
kávy dostalo se na osobu ¼ kg na 8 
týdnů na osobu.  

Od 1. května do 30. září zaveden 
zde letní čas, podle něhož se nikdo 
neřídil. Sbírky opět nařizovány, 
ovšem mnohem důrazněji. Sbíraly 
se ty kopřivy, vlna, kovy ap., ovšem 
bez valného výsledku. Rekvizice se 
přiostřily. V lednu rekvírováno seno 
a sláma, v červnu obilí. Ze skrovných 



25 Březinský zpravodaj, číslo 4, zima 2009 

zásob nebylo zde co rekvírovati. 
V druhé polovině roku tohoto stihal 
jeden zákaz druhý. Petrolej nebyl 
v létě prodáván. Počátkem září 
nařízeny tři bezmasé dny, a to: 
pondělí, středa, pátek – nařízení pro 
nás bezúčelné, neboť zdejší lidé 
mívali maso jen v neděli v míru a to 
ještě ne všichni. 

Občané vybízeni, aby vypisovali na 
válečné půjčky. Zvláště důrazně 
vybízeni členové zastupitelstva, aby 
obec upsala. Ta se konečně 
12. května 1916 usnesla upsati 
600 Kč, ale usnesení to úmyslně 
nevykonala. V tomto roce konány 
přehlídky těch, kteří již dříve uznáni 
nezpůsobilými od 18 do 50 let. 
K odvodu stavěli se často otec a syn 
a byli oba odvedeni. Nominální ceny 
na obilí byli jako v roce 1915. Obec 
měla dodati 24 q žita, 10 q ječmene, 
40 q ovsa, 1200 q bramborů. Do 
obce dodáno celkem 261 q a 50 kg 
vařiva. 

ROK 1917 

Rok 1917 možno nadepsati „Čím 
dále, tím hůře“. Odváděni mrzáci. 
V tomto roce konány 2x přehlídky 
dříve neodvedených. Rekvisice 
konány za četnické a vojenské 
asistence. Naprosto nedostatečné 
příděly na ty různé enky opět 
sníženy. Dávka cukru snížena na 
¾ kg. Povolen prodej „cukerinu“. 
Dávka mouky snížena na 1/5 kg na 

týden pro osobu. Tabáku zde vůbec 
není. Připravuje se z listí bukového, 
lipového, třešňového aj. i senné 
strusky jsou prý „dobrou“ 
náhražkou. Tu a tam se tabák 
pěstoval v zahrádkách. Pivo se vaří 
z pýru a jetele. Se vším se začíná 
úžasně „keťasit“. Mnohé potřeby do 
hospodářství (oleje, provazy) 
stouply v ceně až 40 kráte. 

V tomto roce dochází již na kostelní 
zvony, píšťaly varhan, zvonky školní, 
hmoždíře, mosazné kliky, nádoby 
kostelní aj. Zásluhou p. strážmistra 
Srnky z Telecího zachráněny kliky a 
kování u zdejší nové školy. Školní 
zvonek zakopán ve školní zahradě a 
tam nechán až do konce války. 

Ve vojsku pozorovati snahu 
vyhnouti se povinnostem sloužiti na 
vojně ve zvýšené míře. Každý 
prostředek byl dobrý, jen když se 
došlo cíle. Možno pozorovati značný 
přestup vojínů k Rusům neb Italům. 
Mnozí vojíni simulovali všechny 
možné nemoci, zraňovali se, zdraví 
si poškozovali, aby nemuseli sloužiti 
a snášeti hlad a všechny ty trampoty 
a svízele válečné. Bylo bohužel dost 
těch, kteří si své zdraví tak 
podkopali, že se ani konce války 
nedočkali.  

V tomto roce ceny všeho rapidně 
stouply, je naprostý nedostatek 
všech věcí denní potřeby i jiných. 
Maximální ceny: 1q žita 40 K, 
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pšenice 40 K, ječmene 38 K, ovsa 
34 K, bramborů 20 K. Pod rukou 
prodáván 1q žita za 200 K, pšenice 
300 K, ječmene 150 K, ovsa 120 K, 
bramborů 40 K, sena 120 K, slámy 
70 K, 1 m látky 80 K. 

Obec má dodati 14 q žita, 26 q ovsa, 
50 q sena, 5 q slámy, 500 q 

bramborů. Do obce dodáno celkem 
229 q 40 kg vařiva. 

To je pro dnešek vše, v příštím 
zpravodaji ocitujeme z kroniky rok 
1918, konec 1. světové války a vznik 
Československa 

KOUTEK ZÁBAVY 

Lehké Těžké 

4    7    5 

 8 3  1  6 9  

   3  9    

  4 2  1 5   

5 6      2 1 

  1 6  4 3   

  8    2   

1 5 7  3  8 6 4 

3 2   4   5 7 

 7    9 3 1  

3    6  8  7 

 5   8     

      1   

7 8   1   9 4 

  2       

    9   2  

8  5  4    1 

 2 4 3    6  

 

Osmisměrka 

Aneta, budka, doktor, 
fontána, hanba, individum, 
korálek, nádraží, napříč, 
Odra, oprava, podlaha, 
právo, senátor, Simona, 
soudek, tato, telefon, 
troska, užitek, zábradlí 

"Pane vrchní, ten koláč je 
tak tvrdý, že se nedá 
ukousnout!" "No dovolte! 
My jsme tu pekli koláče už 

tehdy, když jste ještě nebyl na světě!" "To je v pořádku, _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?" 

A L N Í L D A R B Á Z T 
T E P Á R O O K S M S E 
R O Č J D P O E E U O L 
O P T R R R N T R D U E 
S O A A Á Á A I D I D F 
K Á V L T V V Ž Á V E O 
A A E O T O E U Í I K N 
A K R Ž R O T K O D D T 
B U D K A N A T E N A Á 
E Č Í Ř P A N O M I S N 
S A B N A H A L D O P A 


