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Naši nejmenší 

 

 23. ledna 2012 se manželům 
Tomášovi a Tereze narodila dcera 
Emička Dudková.  

 

 2. února 2012 se manželům 
Milanovi a Hance narodila 
dvojčata Eriček a Vanesska 
Lapáčkovi. 

Šťastným rodičům blahopřejeme a 
dětem přejeme hlavně hodně 
zdraví. 

Blahopřání ke krásnému životnímu jubileu 

  

 Krásné životní jubileum 95 let v roce 2012 oslavila nejstarší občanka Březin 
paní Marie Luňáčková z Pasek. Paní Luňáčkové blahopřejeme a přejeme 
hodně zdraví.  
Na konci roku 2012 a začátku roku 2013 oslaví svá jubilea také manželé 
Jaroslav a Miloslava Uhrovi. Také jim blahopřejeme, přejeme hodně zdraví a 
fotky přineseme v příštím čísle. 
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Informace Obecního úřadu 

Čekárny 

V létě došlo k výměně posledních 
dvou plechových autobusových 
čekáren a zastávka u Musílků byla 
doplněna o zábradlí. 

Budova bývalé školy 

Ihned na začátku roku 2012 začaly 
stavební práce v prvním patře 
bývalé školy. V obou místnostech 
byla rozvedena nová 
elektroinstalace, instalována nová 
světla, zdi se oškrabaly, 
naštukovaly a vymalovaly, obě 
místnosti byly vzájemně 
propojeny, byla položena nová 
podlaha a do jižní místnosti byla 
instalována nová kuchyňská linka. 
Celkové náklady na tuto 
rekonstrukci přesáhly 250 000 Kč. 

 

Problémy začaly být se starými 
kamny, které vytápěly sál v přízemí 
školy. Zvětšující se díry uvnitř 
kamen způsobovaly, že se při 
každém topení dostávalo na sál 

velké množství kouře. V létě byla 
zakoupena nová kamna, kotelna 
prošla stavebními úpravami a na 
podzim byla nová kamna uvedena 
do provozu. Náklady včetně 
stavebních úprav kotelny se 
pohybovaly kolem 40 000 Kč. 
Kamna jsou zatím ve zkušebním 
provozu a je možné, že si kotelna 
vyžádá ještě další stavební úpravy, 
aby kamna fungovala k naší 
spokojenosti. 

 

Na konci léta byla nad střechu ke 
komínům místo dvou shnilých 
fošen instalována nová kovová 
lávka. Vyměněny byly také čtyři 
zničené vikýře na střeše a 
odřezány zničené sněžáky. 

Z přízemního obecního bytu se 
odstěhovala rodina Kučerova. 
Prázdný byt je ideální příležitost 
k rekonstrukci – snížení stropů, 
výměna oken (ta je kvůli snížení 
stropu nutná), podlahy, 
elektroinstalace a další drobné 
úpravy. S výměnou oken se začalo 
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již letos. Další stavební práce 
budou pokračovat po Vánocích. O 
byt se už nyní přihlásilo několik 
zájemců.  

 

Rekonstrukce obecních cest 

V letošním roce byla dokončena 
rekonstrukce cesty v „Pasekách“ – 
dvojitá asfaltová penetrace se 
štěrkem. Kompletně byly opraveny 
cesty „U Vody“ a od ZD k Zezulom 
– v květnu byl na cesty uválcován 
frézing, v červenci se na tyto úseky 
nanesla dvojitá asfaltová 
penetrace se štěrkem. Celkové 
náklady na tyto tři úseky v roce 
2012 se pohybovaly kolem 
450 000 Kč.  

Na rok 2013 jsme si nechali udělat 
finanční nabídky na opravu cesty v 
„Pastvisku“. Nabídka je opět 
přibližně na 400 000 Kč. Dle 
finančních možností bychom tento 
úsek opravili celý nebo bychom 
opravu rozložili do dvou let. 

Veřejné osvětlení 

V poslední době se v naší obci 
objevily tři úseky veřejného 
osvětlení, které se znatelně 
dotknou obecní pokladny. 

Na podzim 2012 společnost Matex 
Hradec Králové připojovala k síti 
budoucí penzion č. p. 18. To si 
vyžádalo nové drátové vedení 
v úseku od „Taubrovny“ až ke 
zmíněnému penzionu a také 
výměnu sloupů. Na těchto 
sloupech vedl také kabel 
veřejného osvětlení a místního 
rozhlasu. Jeden den nám zavolal 
pan Halík, ze zmíněného Matexu, 
že zítra přepojí vedení na nové 
sloupy, staré odstraní a s nimi i 
naše vedení. Že tedy světlo u 
Balabánů od zítřka nebude svítit. 
Reagoval jsem větou „To mi teda 
říkáte brzy“ a na oplátku jsem se 
dozvěděl, že máme být rádi, že 
nám to vůbec zavolali. Prý nám to 
taky nemuseli oznamovat vůbec, 
ale oni jsou tak férový, že nás o 
tom informovali. Prý máme 
několik možností, jak situaci řešit a 
máme se domluvit s „chlapama“ 
na místě. Společně s panem 
Fajmonem jsme tedy chlapy na 
místě prosili, aby nám kabel na 
světlo na nové sloupy přehodili, že 
si samozřejmě vše zaplatíme, ale 
bylo to „jako když člověk mluví do 
dubu“. Pan Halík mi potom 
v telefonátu řekl, že oni nám to 
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tam prostě nemůžou dát, vše 
sváděl na projektanta, který s tím 
nepočítal v projektu (tak jsem 
trochu nepochopil, proč jsme se 
měli jet s „chlapama“ na místo 
domluvit). Projektant nám zase do 
telefonu tvrdil, že není nic, co by 
bránilo tomu, aby kabel na nové 
sloupy umístili (při jedné cestě, 
jedné plošině, atd.). Cestu z tohoto 
začarovaného kruhu a 
bezmocnosti jsme nenašli a i přes 
spoustu telefonátu nám druhý den 
světlo přestalo svítit. Museli jsme 
zajistit jinou firmu, která nám 
světlo asi za měsíc připojila. Nás 
ale tahle „sranda“ s připojením 
penzionu do sítě NN stála 30 000 
Kč. 

V roce 2013 dojde k výstavbě nové 
trafostanice v Dolánkách a 
k výměně drátového vedení za 
vedení v zemi v úseku od paní 
Jaroslavy Dudkové po Peňázovi. To 
znamená, že i my budeme muset 
do tohoto výkopu umístit naše 
veřejné osvětlení. Pro nás to bude 
znamenat nový kabel, ale také 
nové sloupy. Společnost 
Montprojekt, která má zatím 
výměnu na starosti (chce se mi 
říct: „Ještě že ne Matex“) nám 
k tomuto zatím zpracovává 
projekt. Vzhledem k tomu, že nové 
vedení nepovede loukou, ale podél 
cesty, rozhodli jsme se přidat 
jeden sloup veřejného osvětlení 

k rozcestí do „Pastviska“ a jeden 
nad Kaštánkovu chalupu (z druhé 
strany cesty). Ostatní sloupy 
bychom nechali umístit přibližně 
stejně jako nyní. Předpokládané 
náklady po konzultaci s panem 
Víchem z Montprojektu 
odhadujeme na 100 000 Kč.  

Podobná rekonstrukce jako 
v Dolánkách se chystá i v úseku od 
Nádvorníků dále směrem na České 
Milovy, kde také máme tři lampy, 
ale tato rekonstrukce se už po 
několikáté odkládá a neví se, kdy 
k ní dojde. 

Místní rozhlas 

Asi už všichni víte, že nám 
dlouhodobě nefunguje část 
rozhlasu. Největší problém 
spočíval v přerušení vedení mezi 
sloupem naproti penzionu č. p. 18 
a sloupem u Mešťanů. Původně 
jsme tento problém chtěli vyřešit 
umístěním kabelu mezi těmito 
sloupy do země, nakonec jsme ale 
od tohoto záměru upustili. A ještě 
že tak. Nebyla by to laciná 
investice a nyní po zásahu firmy 
Matex (viz kapitola Veřejné 
osvětlení) by nám stejně chybělo 
propojení mezi „taubrovnou“ a 
sloupem naproti č. p. 18. Další 
problémy budou postupně vznikat 
s rekonstrukcemi elektrického 
vedení a to hlavně v úsecích, kde 
se bude vedení dávat do země. Do 
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společného výkopu nám sice uloží 
kabel pro veřejné osvětlení, ale 
kvůli rušení nám tam neuloží kabel 
pro rozhlas.  

Pokud chceme, aby rozhlas 
v nějaké podobě nadále fungoval, 
je asi jedinou možností přejít na 
bezdrátové technologie. To je 
ovšem neskutečně nákladná 
záležitost. Z obecního rozpočtu 
neřešitelná. Se společností Tewiko 
jsme začali pracovat na žádosti o 
dotaci Ministerstva životního 
prostředí. Dotace se však 
nevztahuje jen na rozhlas, ale na 
různá další protipovodňová 
opatření. Vzhledem k tomu, že 
naší obcí protéká řeka a že tady 
v roce 1997 byly jisté záplavy, 
měla by prý žádost mít šanci na 
úspěch. Náklady na celý tento 
protipovodňový systém by se 
pohybovaly mez 1 a 2 miliony Kč, 
spoluúčast obce cca 10 – 12 %, 
takže asi 100 až 200 tisíc. Pokud by 
dotace dopadla, realizace by byla 
nejspíš v roce 2014 nebo 2015.  

Chtěl bych poprosit všechny, kdo 
vlastní doma nějaké fotky 
s nemovitostmi, které byly v roce 
1997 ohroženy vodou, zda by nám 
je mohli zapůjčit. Bude to jeden 
z podkladů žádosti o dotace. 

Dětské hřiště 

Slyšel jsem hlasy, že máme málo 
dětí na to, abychom pro ně něco 

budovali. Na druhou stranu si 
myslím, že vesnice, která nemyslí 
na děti, nemyslí na svoji 
budoucnost. Proto jsme poslali 
žádost na Pardubický kraj o dotaci 
na dětské hřiště. Hřiště by bylo 
vybudováno u budovy bývalé 
školy. Vzhledem k předpisům by to 
bylo rozměrově velmi těsné, ale 
snad by to vyšlo. Uvidíme, 
rozhodne se v roce 2013. 

Akce pro děti mají naši podporu, 
proto jsme se opět snažili alespoň 
částečně přispět na balíčky pro 
naše děti i čertům.  

 

Jízdní řády 

V loňském roce jsme celý rok 
bojovali se společností Oredo a 
Pardubickým krajem o podobu 
jízdních řádů. Problémů bylo 
několik, nejvíce nás však zlobil 
spoj, který odjíždí 10:38 z Poličky, 
ale točí se v Telecím a nejde na 
Březiny. Obrovský problém to 
znamenalo pro důchodce a 
nemocné, kteří se od lékaře mohli 
vracet až o dvě hodiny později. 
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Na začátku roku se podařilo 
vyjednat kompromis. Tomu spoji 
začal vyjíždět v 10:20 naproti spoj 
ze Svratky, v Telecím se oba spoje 
potkaly, každý se otočil a jel zpět. 
Na tomto řešení jsme si polepšili 
v tom, že jsme oproti našemu 
požadavku získali dopolední 
spojení nejen s Poličkou ale i se 
Svratkou. Nevýhodou je nutnost 
přestupu v Telecím a taky to, že na 
úsek ze Svratky po České Milovy 
odmítl přispívat kraj Vysočina, 
musejí se na tento úsek skládat 
obce z Pardubického kraje – 
Březiny, Pustá Rybná, Telecí a také 
Krásné (částka cca 
1600/obec/měsíc).  

Vývoj obyvatelstva 

V roce 2012 se z trvalého pobytu 
odhlásili Lenka Filipidesová (roz. 
Luňáčková), Pavel Lapáček, Lucie 
Koláčková a Zbyněk Musílek st. 
Zemřeli Zdeňka Benešová, Alička 
Schreiberová, Jiří Prax a Alena 
Schreiberová.  

K trvalému pobytu se v roce 2012 
přihlásili Miroslav Janko, Hana 
Šafářová, Michaela Vildomcová, 
Miroslav Vildomec, Lucie Samková, 
Hana Dvořáková, Antonín Dvořák a 
Jan Dvořák. Narodili se Ema 
Dudková, Erik a Vanessa 
Lapáčkovi. 

Celkově by naše vesnice měla mít 
156 obyvatel.  

SDH Březiny 

Na začátku roku 2012 bylo zvoleno 
několik nových členů do výboru 
SDH. Velmi dobře se své funkce 
chopil především nový velitel 
Tomáš Musílek. Pod jeho vedením 
bylo odpracováno mnoho hodin na 
údržbě a opravě hasičského auta. 

Odpadové hospodářství 

Jako každý rok, tak i v roce 2013 se 
zvedne částka, kterou v současné 
době bude obec Březiny odvádět 
společnosti AVE za svoz odpadů. 
V současné době se tato částka 
přibližuje hodnotě 550 Kč na 
obyvatele. Od našich občanů však 
vybíráme jen 350 Kč. Částka je 
nadále těžko udržitelná. A to 
hlavně kvůli tomu, že se u nás 
odpad málo třídí. Zaplatit sice 
musíme za všechny odpady, ale za 
vytříděné plasty, sklo a papír 
později dostaneme nemalou část 
peněz zpátky. Problém je tedy 
hlavně komunální odpad. Pokud se 
pak v komunálním kontejneru 
objeví pytel, kde jsou plasty a 
papír, tak z toho nic nemáme, ale 
zaplatit to musíme. Musíme to 
zaplatit my všichni, kterým se pak 
musí zvýšit poplatek za odpady. 
Vím, že se to těžko hlídá, ale 
prosím, všímejme si aut, která 
v neděli zastavují u kontejnerů a 
vyhazují jediný veliký pytel za 
víkendový nebo týdenní pobyt do 
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jednoho kontejneru, protože jak 
už jsem napsal, zaplatíme to my 
ostatní.  

Druhý problém činí odpad, na 
který naše obec není nachystána a 
který zde stejně mnoho lidí 
skladuje. Je problém, pokud do 
svozu velkoobjemového odpadu 
skladujeme to, co tam nepatří 
(pneumatiky, nekompletní elektro 
– hlavně bez motoru, atd.), opět 
platí, že se to stejně citelně projeví 
na stavu peněženek všech z nás. 

Stejný problém je odpad, který 
patří do svozu, ale je prostě hozen 
do nebo ke kontejneru na ŽELEZO. 
Bezohlední lidé tam pravidelně 
skladují televize, lednice apod. 
Letos proběhl svoz v září. Už 
během října se tam objevily tři 
televize, jen u jedné se mi podařilo 
zjistit majitele a přinutit ho, ať si ji 
zase odveze. Druhou tam složil 
majitel dlouhé bílé felicie ve 
večerních hodinách po tmě, ale 
než jsem tam stihnul dojít, otočil 
se, zahrabal a odjel zpět směrem 
České Milovy. Nevím, kdo to byl, 
ale pokud víte, kdo tady s tím 
jezdí, vyřiďte mu prosím, že právě 
zvýšil částku, kterou budeme 
muset odvádět za odpady. O 
majiteli třetí televize nevím nic. 
V listopadu přibyla lednice, o 
jejímž majiteli také nic nevím.  

Svozy tohoto odpadu jsou 
avizované s dlouhodobým 
předstihem ve zpravodaji, na 
webu i na úřední desce. Přesto 
jsou v našem okolí bezohlední lidé, 
kteří tímto hýří našimi penězi a 
velmi negativně se podílejí na 
vzhledu naší obce.  

Připomínám, že pokud někdo 
vlastní odpad, který není určen 
k uložení do žádného z našich 
kontejnerů, musí počkat na svoz 
velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu (pokud patří aspoň tam) 
nebo využít služeb sběrného dvora 
v Poličce.  

Termíny svozu velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu pro rok 
2013 jsou 29. března a 26. září. 

Brigády 

RKV i SDH v roce 2012 
spolupracovali s obcí na několika 
akcích. RKV především na 
brigádách, které se týkaly úklidu 
školy při rekonstrukci výstavních 
místností, SDH zase při úklidu dříví 
do školy.  

Veřejně prospěšné práce 

V letošním roce jsme opět žádali 
na úřadu práce o přidělení 
jednoho pracovníka veřejně 
prospěšných prací, tedy 
pracovníka, který pracuje sezónně 
a je hrazen společně z rozpočtu 
MPSV a z rozpočtu obce. Protože 
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se zpřísnily podmínky, nebyl nám 
letos žádný pracovník (v minulosti 
tuto funkci zastávala paní Iveta 
Musílková) přidělen.  

Slýchal jsem výtky, že v jedné 
podobně velké obci si takového 
zaměstnance platili z obecního 
rozpočtu. Na vysvětlení uvádím, že 
tato obec má jen asi o 10 až 15 
obyvatel více, ale její rozpočet je o 
kouzelných 600 000 Kč vyšší.  

Společně s úřadem práce jsme se 
základní údržbu zeleně snažili 
vyřešit pomocí veřejné služby. To 
je  služba, kdy  nám pracovní úřad 
pošle nezaměstnané, kteří jsou 
povinni odpracovat 40 hodin 
měsíčně (maximálně 20 týdně) za 
to, že jim je zaplaceno veškeré 
pojištění. Tuto službu u nás chvíli 
vykonávala Jana Pospíšilová, po ní 
Alena Pokorná a po celou dobu 
(duben až květen) Iveta Musílková. 
I z mého pohledu tato služba 
přinesla více komplikací než užitku 
a tak je jen dobře, že pro příští rok 
by mělo dojít k úpravě veřejné 
služby. 

Kamenná historie 

V roce 2012 naše obec vstoupila 
do tohoto projektu, jehož cílem je 
nafotit hrobová místa, zpracovat 
historii hrobových míst, umístit 
informační cedule na hřbitovy, 
propojit zúčastněné hřbitovy 
naučnými stezkami a nakonec 

vydání publikace o těchto 
hřbitovech a významných 
osobnostech na nich pohřbených. 

Divadelní představení 

Domluvena byla dvě ochotnická 
divadelní představení.  

V březnu k příležitosti MDŽ bylo 
objednáno divadelní představení  
O princezně Máně, které pro nás 
sehráli ochotníci z Křižánek 
v bývalé škole.  

Ve venkovním areálu u školy 
sehráli kočovníci z Poličky  hru 
Konec zloducha Boba. Obě 
představení měla veliký ohlas u 
publika. 

Vzpomínková shromáždění 

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

8. 5. jsme se sešli u příležitosti 67. 
výročí ukončení 2. světové války a 
osvobození Československa.  

Večer 27. 10. jsme se zúčastnili 
lampionového průvodu a 
vzpomínkového shromáždění u 
příležitosti 94. výročí vzniku 
samostatného Československa. 

Poděkování za organizaci obou 
akcí patří Mgr. Vladimíru Báčovi. 
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Tříkrálová sbírka 

V roce 2012 se v Tříkrálové sbírce 
v naší obci vybralo 5580 Kč, což 
bylo o 647 Kč více než v roce 2011. 
V přepočtu na obyvatele to činí asi 
36 Kč, lepšího výsledku dosáhly 
pouze obce Pustá Rybná, Trpín a 
Sádek. 

Všem březinským občanům i 
chalupářům patří velké 
poděkování od Oblastní charity 
v Poličce za jejich příspěvky a 
slečně Janě Šírové pak za 
zorganizování sbírky v obci Březiny 
v roce 2012. 

Poděkování závěrem 

 

Na závěr bych rád poděkoval 
všem, kteří svým dílem přispívají 
k rozkvětu naší obce, poděkování 
tak patří všem zastupitelům za 
jejich obětavou práci, paní 
Lapáčkové za dlouholeté a 
bezchybné vedení účetnictví a 
financí, Standovi Mešťanovi a 

Pavlovi Tomáškovi za velké 
množství hodin, které pro obec 
v letošním roce odpracovali, 
Tomášovi a Danielovi Musílkovým 
za údržbu hasičské techniky, 
Ladislavu Fajmonovi a Tomáši 
Musílkovi za údržbu veřejného 
osvětlení, panu Oldřichu Kučerovi 
za vystavení Ladovského betlému 
v altánu u budovy bývalé školy, 
Matějovi Mešťanovi za pomoc 
s tvorbou nových internetových 
stránek, Pavlovi Pospíšilovi za 
pomoc s domluvou a organizací 
„všeho“ a mnoha dalším, kteří 
ochotně pomáhají naší obci. 

 

  



11 Březinský zpravodaj, číslo 7, zima 2012 

Z činnosti RKV Březiny 

Hory 

 

Činnost jsme zahájili v Jizerských 
horách v Rokytnici nad Jizerou, kde 
jsme strávili poslední lednový 
týden sportem, zábavou a dobrým 
jídlem, připravovaným Standou 
Mešťanem.  

Maškarní 

 

O týden později jsme se v sobotu 
sešli  na dětském karnevalu. Byli 
jsme mile překvapeni počtem dětí 
(52), které si přišly zatancovat a 
trochu zkrátit dlouhé zimní 
odpoledne. O to víc nás zarazila 
večerní návštěva dospělých, 
kterých bylo asi stejně jako dětí. 

Zřejmě mrazy, které tento víkend 
dosahovaly k -30 °C, způsobily 
malou účast na maškarním bálu. 

Zimní Hry bez katastru 

V sobotu 18. února 2012 se 
družstvo Březin ve složení Stáňa 
Mešťanová, Jana Šírová, Aleš 
Dudek, Josef Kučera a Vojta 
Mešťan zúčastnilo 40. Her bez 
katastru v Přívratu. V konkurenci 
26 týmů bylo naše družstvo po 
pěti disciplínách základní části na 
sedmém místě.  

Ve finálové části absolvovali 
soutěžící další tři disciplíny. 
Březinští si ještě o místo polepšili a 
skončili celkově šestí. Zvítězil 
domácí Přívrat, druhá byla Dolní 
Dobrouč, třetí Mandl, čtvrté 
Jablonné nad Orlicí a pátá 
Sloupnice. 

Prvních pět týmů kvůli 
pořadatelskému pravidlu nemohlo 
nebo z jakýchkoliv důvodů 
nechtělo přijmout pořádání 
42. ročníku her. V zimě 2013 se 
tedy po osmi letech bude soutěžit 
na Březinách. 

MDŽ 

Tradiční březnovou akci MDŽ, jsme 
tentokrát neoslavovali v Pusté 
Rybné, ale na Březinách, kam nám 
ochotníci z Křižánek přijeli zahrát 
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divadelní představení „O princezně 
Máně“. Volný termín měli ale 
až  17. března. 

Pálení čarodějnic 

 

Duben jsme zakončili pálením 
čarodějnic u boudy, opékáním 
makrel, špekáčků a povídáním u 
ohně. 

Pohádkový les 

 

Červen je ve znamení dětí a také 
letos jsme strávili první červnový 
víkend s pohádkovými 
postavičkami rozmístěnými po lese 
za řekou Svratkou.  

Po několika letech slabé účasti, 
jsme museli připravit více odměn, 
které dětem rozdávali za splněné 

úkoly Dědek a Babka s řepou, 
Králíci z klobouku, Křemílek a 
Vochomůrka, Liška a Budulínek, 
Princezna ze mlejna, Baba Jaga a 
Ivánek a Loupežníci. 

Vesnické hry dospělých 

Netradičně v pátek 6. 7. 2012 se 
uskutečnil 20. ročník Vesnických 
her dospělých. Špatně zvolený 
termín a možná také špatná 
propagace mohla za to, že se do 
soutěže přihlásil rekordně malý 
počet družstev (šest, z toho dvě z 
Budislavi) a soutěži nepřihlíželi 
téměř žádní diváci. 

 

Šest družstev soutěžilo v šesti 
disciplínách. Protože pořadatelé 
někdy až po disciplíně rozhodovali 
o tom, jestli má větší váhu čas 
nebo počet získaných předmětů a 
také o tom, kolik a za co budou 
dávat trestných bodů, tak se 
hodně spekulovalo, diskutovalo a 
taky trochu protestovalo. 
Nováčkovská daň se na 
pořadatelích podepsala také v 
občerstvení. Studené klobásy z 
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udírny a teplé točené pivo 
způsobilo, že se většina 
občerstvovala radši na vedlejší 
benzínce. Na benzínku byli 
odkázáni i návštěvníci toalet. Na ty 
totiž pořadatelé taky zapomněli. 

 

Našemu družstvu ve složení Stáňa 
Mešťanová, Jana Šírová, Jana 
Pospíšilová, Aleš Dudek, Josef 
Kučera a Jarda Kučera se od 
prvních disciplín moc nedařilo a 
většinou se umisťovalo na třetím 
až pátém místě. Zvítězit se jim 
podařilo až v poslední šesté 
disciplíně.  

 

Celkovým vítězem se stalo 
družstvo ze Sádku, druhá skončila 
Korouhev a třetí Telecí. Sádek se 

pořadatelství her vzdal a vyslovil 
přání, aby hry v roce 2013 
uspořádal zakladatel tohoto klání - 
Březiny. S tím souhlasila druhá 
Korouhev i třetí Telecí a tak se v 
létě roku 2013 bude soutěžit a 
blbnout na hřišti u rybníka na 
Březinách. 

Letní Hry bez katastru 

14.  července se v Dolní Dobrouči 
konaly 41. Hry bez katastru. 
29 družstev absolvovalo šest 
disciplín základní části a 12 
nejlepších družstev ještě další tři 
finálové disciplíny. Březiny 
reprezentovalo družstvo ve složení 
Jana Šírová, Monika Pavlišová, Aleš 
Dudek, Václav Mešťan a Standa 
Mešťan a vedlo si velice dobře. 

V základní části se většinou 
umisťovali na předních pozicích a 
v šesté disciplíně byli dokonce 
úplně nejrychlejší. Do finále 
postoupili s velkou bodovou 
rezervou z osmého místa. Ve finále 
už se tolik nedařilo a březinští 
klesli v celkovém hodnocení na 
konečné 11. místo. 

Vítězem se stalo družstvo domácí 
Dolní Dobrouče, druhé skončilo 
družstvo z Bořin, třetí Řetová, 
čtvrtá Tisová a pátá Orlice. 
Následující letní (v pořadí již 43.) 
Hry bez katastru se budou konat v 
Přívratě, kterému patřila 
konečná šestá příčka. 
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Moravský kras 

Předposlední srpnový víkend je již 
po mnoho let vyhrazen  návštěvě 
Moravského krasu. V posledních 
letech tato akce doznala změn. 
Nejezdíme už V3Skou, ale 
osobními auty, auty s karavany. 
Nemáme jednotný program, ale 
jednotlivé skupiny vyrážejí do okolí 
podle zájmu. Co však stále zůstává, 
jsou společné večery trávené u 
ohně za zpěvu s hudebním 
doprovodem Vendy Mešťana a 
hraní her v režii Stáni Mešťanové. 

 

Dovolená v boudě 

Poslední říjnový víkend jsme 
strávili v boudě u rybníka. Konala 
se valná hromada, hrál se fotbálek 
a řešily se Hry bez katastru, které v 
únoru po osmi letech pořádáme. 

Oslava narozenin 

V listopadu jsme se sešli v boudě 
ještě jednou na oslavě narozenin 
Heleny Musílkové 

Rok 2012 je pomalu za námi a 
hned v únoru (16. 2.) nás čeká 
velká akce: Hry bez katastru.  

Obracíme se tímto na všechny, kdo 
nám chtějí pomoci, s prosbou o 
zajištění dárkových předmětů, 
které použijeme jako ceny pro 
družstva.  

Rok 2012 bude na akce bohatý. 
Z těch dalších velkých nás ještě na 
jaře čeká setkání samohybů a 
v létě ještě Vesnické hry 
dospělých. 
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Z činnost SDH Březiny 

Činnost sboru odstartovala v lednu 
mimořádná valná hromada, která 
se konala v Pusté Rybné. Na ní byl 
zvolen novým starostou SDH Jirka 
Schreiber a do funkce velitele 
sboru byl zvolen Tomáš Musílek. 
Po mateřské dovolené začala 
znovu vykonávat funkci jednatelky 
Jana Schreiberová. 

V únoru nás bohu žel opustila 
zakládající členka sboru, paní 
Benešová a před několika dny 
dlouholetý velitel sboru p. Jiří Prax. 

Následovala VVH okrsku Borová na 
které byl zhodnocen rok uplynulý a 
předány informace pro činnost 
v roce 2012. 

V pátek 20. dubna, se jednotka 
zúčastnila taktického cvičení v obci 
Borová 

V květnu proběhlo okrskové kolo 
PS bez naší účasti. V letošním roce 
jsme byli na dvou oslavách 
okolních sborů a to v červnu 
v Daňkovicích a v červenci ve 
Sněžném. 

Když už mluvíme o oslavách, 
podařilo se nám sehnat video 
z našich oslav a video z oslav ve 
Sněžném. Pracujeme na tom, 
abychom ho mohli co nejdříve 
prezentovat. 

Rovněž proběhla brigáda na 
kamení a dřevo pro obec. 

Na úseku prevence působí velmi 
aktivně p. Lapáček, který zajišťoval 
pro občany prohlídky komínů, 
spolupracuje s obcí a také získal 
odznak preventisty II. stupně. 

Další, i když smutnou událostí byla 
účast na pohřbu bratra Pavliše 
v Pusté Rybné. 

Co se týče kulturních akcí, máme 
za sebou Josefovskou diskotéku, 
posvícení, které dopadlo na naše 
poměry velice dobře a 
mikulášskou nadílku s diskotékou. 

Stav naší členské základny je 46 
členů. Naše řady opustila p. 
Benešová a do sboru vstoupil 
Jakub Daněk. 

Výročí v tomto roce oslavili: Jana 
Šírová 40let, Helena Musílková 
60let, Mirek Luňáček 60let, Milan 
Lapáček 40let a Marie Luňáčková 
95let. 

V příštím roce oslaví Jaroslav Uher 
90let, Veronika Švandová 40let, 
Lenka Filipidisová 40 let, Josef 
Dudek 60let, Velitel – 35let, 
Štěpánka Luňáčková 40let, Standa 
Mešťan 50let, Josef Švanda 70let a 
Daniel Musílek 65let. 
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Paní Luňáčková a p. Uher dostali 
na návrh výboru SDH Březiny ČU 
OSH. 

Družstvo požárního sportu se sešlo 
k několika nácvikům, ale těsně 
před okrskem nám znovu scházel 
jeden člověk.  

 V neděli 20.5.2012 tedy proběhla 
ve sportovním areálu v Kamenci 
okrsková soutěž. Zúčastnilo se 
celkem 11 družstev a to osm 
družstev mužů a tři družstva žen. 
Naše družstvo se bohužel stejně 
jako v loňském roce nezúčastnilo.  

Za krásného slunečného počasí 
bylo v Kamenci k vidění sportovní 
klání na vysoké úrovni. Březiny tak 
tentokrát reprezentoval ve sboru 
rozhodčích Pavel Říha a Stáňa 
Mešťanová, která soutěží za 
Pustou Rybnou. A nutno říci, že 
velice úspěšně! Pokud se podíváte 
na výsledkovou listinu 100m 
překážek, zjistíte, že Stáňa se 
dostala do elitní pětky závodnic 
našeho okrsku. To, jak jistě uznáte 
je super výsledek a Stáně 
gratulujeme.  

Co se týče reprezentace, Míra 
Pešek startuje v okresní lize za 
Telecí a podává na svém postu 
velice dobré výsledky. Družstvo 
skončilo v lize na 16. místě. 
Vzhledem k náročnosti a to jak 
časové, finanční, ale hlavně 
personální, nejsme schopni 

v současné době objíždět různé 
soutěže. Naším cílem bude pro 
příští rok zajistit dostatek lidí pro 
soutěž okrsku a tím nejspíš bude 
činnost v oblasti PS ukončena. 

Z činnosti jednotky. Začátkem roku 
proběhla oprava naší CAS25, 
Jednalo se o uložení 
elektrocentrály na vozidlo, změnu 
uspořádání v horní části vozu a 
úpravy v uložení materiálu uvnitř 
vozidla. Proběhlo přemotání hadic, 
aby mohlo dojít k uložení na nová 
místa a byl proveden nátěr 
renovovaných částí vozidla. 
Celkem bylo na autě odpracováno 
136 hodin. Za to patří všem velký 
dík. V příštím roce se bude 
s úpravou vozidla pokračovat. 
Taktické cvičení v Borové proběhlo 
v pátek 20. 4. přímo v obci 
Borová. V 17:00 se dostavilo k 
hasičské zbrojnici všech devět 
jednotek okrsku a tak po úvodní 
instruktáži mohlo cvičení začít. 
Tématem cvičení byla dálková 
doprava vody. Po většinu času 
provázel cvičení déšť, který trochu 
ztížil podmínky pro plnění 
stanoveného úkolu. Po ukončení 
cvičení proběhlo vyhodnocení a 
následně se jednotky vrátily na 
základny. 

Složení naší jednotky: velitel -
 Tomáš Musílek, strojník - Daniel 
Musílek, hasič - Stanislav Mešťan, 
Michal Balabán, Ladislav Fajmon 
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ml., Josef Kučera, Miroslav Pešek 
ml., Pavel Říha. 

Tomáš Musílek se zúčastnil školení 
velitelů ve Svitavách. Následoval 
zásah po deštích, kdy se čistily 
několik dní propusti pod vozovkou. 
Jinak samozřejmě průběžně 
probíhala pravidelná údržba 

techniky, o kterou se vzorně stará 
náš strojník, Daniel Musílek. 

Děkujeme Vám všem za podporu a 
pomoc v letošním roce a dovolte 
nám, popřát Vám krásné svátky, 
hodně zdaru a hlavně zdraví do 
roku 2013.  

 

Z březinské kroniky 

V dnešním čísle zpravodaje 
ocitujeme z kroniky roky 1922 až 
1924. 

 

1922 

 

Živnost kolářská 

V lednu začíná zde provozovati 
živnost kolářskou Josef Kalášek na 
č. 84. Přistěhoval se sem z Javorka 
v okrese novoměstském. 

Stavba nové cesty 

V květnu započato se stavbou 
nové obecní cesty od č. 99 k lesu 
velkostatku rychmburského. 
Celkový náklad na ni činil okrouhle 
i se zaknihováním 3000 Kč. Náklad 
ten kryt byl z části dobrovolnými 
příspěvky, jež vynesly 1240 Kč. 
Mimo to nutno připomenouti, že 
mnozí dali potřebné pozemky 
k tomu zdarma a četní zájemníci 

na zřízení té cesty pracovali 
zdarma.  

Zřízení lidové školy hospodářské 

Na popud p. starosty Boh. 
Šťastného zřízena zde lidová škola 
hospodářská, v níž se 1. listopadu 
začalo vyučovati. Vyučuje se v I. 
třídě obecné školy. 

Nový obchod 

V měsíci září zařizuje zde na č. 22 
filiální obchod smíšeným zbožím p. 
L Baladka, obchodník z Pusté 
Rybné. Vedoucím této filiálky byl 
František Suchý, zdejší rodák. 

Počasí mnišky 

Rok opět velmi suchý. Počasí bylo 
neobyčejně příznivé k velkému 
rozmnožení mnišek. Ruka lidská 
k jejich ničení byla bezmocná. 
Škody jimi způsobené jsou veliké. 

 



18 Březinský zpravodaj, číslo 7, zima 2012 

1923 

 

Pamětní kniha 

V měsíci únoru usneslo se obecní 
zastupitelstvo objednati z Hořovic 
pamětní obecní knihu. Objednána 
20. února.  

Letopisecká komise 

V červnu ustavena letopisecká 
komise. Zvoleni pp. Bohuslav 
Šťastný, č.55, František Teplý, č. 
44, Josef Kaštánek , č. 16. 
Kronikářem zvolen František Kunc 
řídící učitel.  

Zrušení pobočky 

Počátkem školního roku 1923/24 
v září zrušena zde pobočka při II. 
třídě zdejší školy, jelikož nebyla 
počtem žáků odůvodněna.  

Volby do obcí 

V témž měsíci provedeny volby 
obecního zastupitelstva a 
představenstva. Starostou zvolen 
p. Boh. Šťastný, č. 55, náměstkem 
starosty p. Adolf Luňáček, č. 35, 
radními pp. František Teplý, č. 44, 
Rudolf Říha, č. 104 a Josef 
Kaštánek, č. 16. 

Místní osvětová komise 

V prosinci ustavena zde místní 
osvětová komise, a to: pp. 

František Teplý, č. 44, Adolf 
Luňáček, č. 35, Josef Luňáček, 
č. 97, Ludvík Lapáček, č. 50 a 
Antonín Pospíšil, č. 28. 

Počasí a úroda 

Jaro i léto velmi mokré. Pozdní 
léto a podzim suchý. Úroda 
obilovin normální, málo bramborů. 

Nákaza mnišek 

Dlouhotrvajícím vlhkým počasím 
trpěly mnišky. Dostaly 
epidemickou nákazu, které 
podlehly. Boj lidí byl proti nim 
nemožný – příroda je zničila sama. 

 

1924 

 

Pomník padlým 

Počátkem března ustaveno zde 
komité pro postavení pomníku 
padlým ve světové válce. Byli to: 
pp. Boh. Šťastný, č. 55, Adolf 
Luňáček, č. 35, Josef Říha, č. 19, 
Rudolf Říha, č. 104, Frant. Teplý 
z obec. zastupitelstva, za 
republikánský dorost: pp. Rudolf 
Teplý, č. 44, František Kučera, 
č. 18, Gustav Teplý, č. 79, za 
jednotu Sokol: pp. František 
Forchtsam, č. 47 a František Kunc, 
řídící učitel. Komité zahájilo 
předběžné práce. Pomník 
pracován z hořického pískovce. 
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Relief a lva s orlem pracovala 
hořická škola, ostatní části 
pomníku B. Pikhart, sochař 
v Poličce. Pomník byl postaven 
naproti škole na pozemku p. A. 
Luňáčka, který potřebnou část 
pole dal zdarma a v srpnu 
slavnostně odhalen. Cena jeho 
8000 Kč kryta byla z větší části 
z výtěžku této slavnosti. 
Slavnostními řečníky byli leg. kap. 
Medek a poslankyně pí 
Chlebounová. Za obec promluvil p. 
starosta Boh. Šťastný. Účast na 
slavnosti té byla veliká  

Damašek odloučení 

Výnosem okresní správní komise 
z 28. 2. 1924, č. 208/23 povolila 
tato rozloučení osady Damašku 
s obcí  Březinymi. 

Úmrtí 

27. března zemřel náhle řídící 
učitel František Kunc zánětem plic 
ve věku 54 let.  

V zemřelém odchází dobrý učitel, 
jehož zásluhy o obec zdejší jsou 
nemalé. Týž svým vlivem působil 
k založení kampeličky, která se 
uskutečnila v roce 1912 a sám stal 
se prvním pokladníkem. Byl 
horlivým včelařem a nabádal zdejší 
občany k zakládání včelstev. 
Mladým začátečníkům radil i 
pomáhal. Další zálibou jeho bylo 
ovocnářství. Sám pilně ve své 

školce i ve školní zahradě stromky 
šlechtil, mládež učil štěpovati a 
přiměl zdejší občany k vysazování 
ovocných stromů do zahrad, 
k cestám i silnicím. Mnoho set 
stromků bylo jím objednáno 
k vysazení. Jemu nutno přičísti 
hlavní zásluhu o stavbu nové školní 
budovy. Z řad poplatnictva balo 
proti velikému zatížení reptáno, 
ale nakonec se ukázalo, že nová 
školní budova byla postavena 
právě včas a náklad za ni zaplacen 
celkem snadno znehodnocenými 
penězi v době světové války. 
Přispíval horlivě do různých 
časopisů (Trstenická stezka)m 
zajímal se o starožitnosti a měl 
velmi cenné sbírky. Jeho bohatá 
knihovna byla široko daleko 
známa, takže hned po smrti jeho 
zajímala se o ni Masarykova 
univerzita v Brně.  

Náhlým skonem svým zanechal 
obci těžké břemeno, neboť 
rozloučená manželka Anna 
Kuncová připadla obci k tíži. Pense 
po něm patřila po zákonu druhé 
manželce.  

Správou školy po jeho smrti 
pověřen druhý učitel zdejší školy 
Boh. Filípek.  

Volba starosty 

V měsíci listopadu odstupuje 
dosavadní starosta p. Boh. Šťastný. 
Týž zvolen místopředsedou 
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okresní správní komise, proto musí 
se jedné funkce vzdáti. Vzdává se 
členství v obecním zastupitelstvu. 
Starostou po něm zvolen p. Adolf 
Luňáček, č. 35 a představenstvo 
doplněno členem obec. zast. J. 
Musílkem. 

Nastoupení řídícího učitele 

1. prosince nastupuje zde na místo 
řídícího učitele Jaroslav 
Hejtmánek, rodem z Borovnice, 
okr. Nové Město na Moravě. 
Jmenovaný působil posledně 
v Oldřiši v okrese poličském. Za 
zemřelého předchůdce zvolen 
kronikářem, kteréřto funkce se 
ujal a se zápisy začal. V pamětní 
knize obecní nebylo dosud zápisů.  

Obecní účetní 

Koncem prosince zvolen obecním 
účetním člen obecního 
zastupitelstva p. Josef Musílek.  

Počasí – úroda 

Počasí v roce bylo vzrůstu plodin 
nepříznivé. Rok studený a vlhký. 
Urodilo se dostatek píce. Obilí 
málo sypalo. Žita z velké části 
vyhynula. 
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