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Životní jubilea 

 

Krásné 90. narozeniny letos 
oslavily Marie Famfulíková a paní 
Jaroslava Lapáčková. 

 

 

Krásné 85. narozeniny letos 
oslavily Růžena Honzálková a paní 
Miluška Gnojková. 

 

Všem k jejich významnému výročí gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví  

Naši nejmenší 

 

Lucinka Korečková se narodila 
31. 7. 2016 Petře (roz. Fajmonové) 
a jejímu manželovi Janovi. 
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Vojtěch Dospěl se narodil Janě a 
Standovi na konci roku 2015 (po 
dokončení loňského zpravodaje), 
proto jeho fotku přinášíme letos. 

 

 

 

 

Šťastným rodičům blahopřejeme a 
dětem přejeme hlavně hodně 
zdraví. 

Informace obecního úřadu

Veřejné osvětlení 

V dubnu začala firma 
Energomontáže Votroubek 
pracovat na rekonstrukci nízkého 
napětí v úseku od č. p. 47 po č. p. 18. 
Vedení v celém tomto úseku včetně 
všech odboček bylo změněno 
z nadzemního na zemní. Protože 
jsme až do letošního roku využívali 
sloupů ČEZu k umístění veřejného 
osvětlení, museli jsme v celém 
tomto úseku vybudovat venkovní 
osvětlení (VO) nové. Vedení VO 
bylo uloženo do výkopu s NN. 
Sloupy jsou nové, svítidla se zatím 
použila stávající. Celkem bylo 
v tomto úseku umístěno 21 lamp, 
tedy o čtyři více než doposud. 
Zachováno zůstalo VO na budovách 
OU a bývalé školy.  

Obnova VO, se kterou firma končila 
až na konci listopadu, vyšla obec na 
cca 950 000 Kč.  

V příštím roce bychom rádi 
dobudovali VO umístěním světla ke 
kontejnerům, k pomníku padlých, 
pod odchovnu a do kopce u Říhů. 
Celou akci provázely určité 
komplikace. Přetržená vodovodní 
potrubí, nefunkční obecní rozhlas, 
špatně fungující veřejné osvětlení, 
hlavně v druhé polovině trvání 
akce apod. 

Sponzorský dar 

Částkou 15 000 Kč podpořil naši 
obec pan Vladimír Filipi. Tuto 
částku bychom využili právě na 
vybudování osvětlení u pomníku 
padlých (naproti bývalé škole). 
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Vysoké napětí 

Kompletní rekonstrukcí prošel 
letos také úsek vysokého napětí 
v obci.  

Uzavření pobočky České pošty 

Na jaře byla definitivně uzavřena 
pobočka České pošty v budově OU. 
Došlo k ukončení nájemní 
smlouvy, místnost byla vyklizena a 
začalo se s její rekonstrukcí. Do 
budoucna by se tam měl 
přestěhovat právě obecní úřad. 

Odkup pozemků 

Během roku se postupně objevily 
nabídky na prodej čtyř parcel mezi 
vlekem. Konkrétně jde o parcely 
391, 408/2, 409 a 410, které obec 
koupila za 20 Kč/m2. 

Dále se podařilo dohodnout na 
koupi části pozemků 412 a 413, což 
je část hřiště u boudy. Na nich by 
postupně mohlo vzniknout zázemí 
k akcím, které se tam konají. 

Opravy hasičského auta 

Více než 200 000 Kč bylo 
v letošním roce investováno do 
oprav hasičského auta. Z této 
částky byla 100 000 Kč dotace 
z Pardubického kraje. 

Místní komunikace 

Po dlouhé době se letos 
neinvestovaly žádné prostředky do 
oprav místních komunikací. 

Opravy se dočkala pouze cesta od 
ZD nahoru k lesu. Tuto opravu 
financoval pan Ivo Kunc. 

Veřejně prospěšné práce 

Podmínky na úřadu práce byly 
letos jiné než v minulém roce. 
Místo třech zaměstnanců od dubna 
do října (jako v roce 2015) jsme 
získali pouze dvě pracovní místa a 
jen do července. Později se 
podařilo smlouvu prodloužit do 
konce října. Ostatní obce na tom 
byly velmi podobně. Na Březiny byl 
přidělen Petr Valecký a Stanislav 
Mešťan.  

Jako v minulých letech se starali 
hlavně o údržbu zeleně a veřejných 
prostranství v obci. Začali také 
s rekonstrukcí pošty (obecního 
úřadu), upravili prostranství a 
zbudovali chodníky u čekárny u 
Musílků a u Kučerova mlýna, 
nachystali zpevněnou plochu a 
rampu pro kontejner na bioodpad 
a mnoho dalšího. 

Plánované investice v roce 2017 

Kromě již zmíněných akcí, tedy 
vybudování obecního úřadu místo 
pošty a rozšíření veřejného 
osvětlení, bychom rádi rozšířili 
kolumbárium na místním hřitově a 
rekonstruovali pánské záchody 
v budově bývalé školy. 
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Svoz velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu 

Termíny svozu velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu na rok 2017 
jsou 2. května a 25. 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 71. 
výročí ukončení 2. světové války a 
osvobození Československa.  

Večer 27. 10. se konal lampionový 
průvod a vzpomínkové 
shromáždění u příležitosti 
98. výročí vzniku samostatného 
Československa. Průvodu se 
zúčastnilo několik desítek dětí a 
dospělých. 

Poděkování za spoluorganizaci 
obou akcí patří Mgr. Vladimíru 
Báčovi. 

Podpora dalších kulturních akcí 

Obec se zároveň snaží různými 
formami podporovat pořádání 
různých kulturních a sportovních 
akcí u všech březinských složek. 

Záštitu obec už podruhé převzala 
nad závodem Březinská padesátka. 

Letos poprvé také proběhlo 
společné adventní zpívání u 
vánočního stromečku. 

Živý plot u kontejnerů 

V létě došlo k nezvyklé události. 
Chemikáliemi byl zničen živý plot u 
kontejnerů a poničené stromky 
v květináčích u kontejnerů a u 
obchodu.  

Hlavně u živého plotu bylo krásně 
vidět (dole na trávě), kde byl 
postřikovač použitý. Živý plot byl 
nejspíš zničen úplně, stromky 
v květináčích částečně. 

Obci tímto byla způsobena 
několikatisícová škoda. Pokud 
tímto činem chtěl někdo vyjádřit 
nesouhlas, mohl to opravdu udělat 
jinak. 

Vývoj obyvatelstva 

K trvalému pobytu se v letošním 
roce přihlásila Lenka Karafiátová a 
Markéta Švandová. 

Poslední den roku 2015 zemřela 
paní Josefa Dudková, v roce 2016 
pak pan Miroslav Janko, Vlasta 
Peňázová a Marta Kučerová.  

Na konci roku 2015 se z trvalého 
pobytu odhlásili Vlastimil Koláček, 
Radka Koláčková a Vlastimil 
Koláček ml.  

Na Březinách nyní žije pouze 147 
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.  

Dětský karneval 

Další sobotu po návratu z hor jsme 
uspořádali dětský karneval, kde si 
děti mohly zatancovat, zasoutěžit a 
odreagovat se. Jejich doprovod mohl 
sledovat, jak se jejich děti a 
vnoučata baví, mohl povzbuzovat a 
občas jim něco dobrého koupit. 

 

Hry bez katastru – zima 

V polovině února jsme vyjeli do 
Přívratu na Hry bez katastru. 
Družstvo složené z Aleše Dudka, 
Pepy Kučery, Vendy Mešťana ,Jany 
Šírové a Stáni Mešťanové se 
prokousalo všemi neobvyklými 
nástrahami a skončilo na pěkném 6. 
místě. Vyhrálo družstvo Dobrouče. 

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.  

Venčení kačerů 

Úklid po pálení byl spojen 
s plánováním další květnové akce: 
venčení kačerů. To se konalo 
7. května za hojné účasti dětí a 
dospělých. Vyrazili jsme dopoledne 
směrem na Milovy, Blatiny, Podlesí a 
odtud dolů zpět na Březiny. 
V každém místě jsme se občerstvili. 
Na Milovech bylo u Šlechtů plno a 
tak jsme se stavili na Poslední míli a 
byli jsme mile překvapeni. Děti zde 
měly mnoho možností k hraní, ani 
se jim nechtělo odcházet. Druhá 
zastávka byla na Blatinách na 
Solitery a zde jsme naopak byli 
nemile překvapeni. Nikdo nedostal 
to, co si objednal nebo nedostal nic. 
Poslední zastávka na Podlesí 
proběhla bez připomínek, asi jsme 
po celodenním putování byli 
unaveni a byli jsme rádi, že jsme 
něco dostali. 
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Cesta pohádkovým lesem 

V červnu jsme pořádali Cestu 
pohádkovým lesem tentokrát se 
startem u Luňáčkovy lípy se 
zakončením u boudy. Děti cestou 
mohly potkat vodníka, motýla 
Emanuela a Makovou panenku, 
pana krále a jeho tři dcery, Bořka 
Šikulu, pejska a kočičku, Boba a 
Bobka a obra, který hlídal poklad, 
ale neuhlídal. Děti mu ho všechen 
vybraly. 

Vesnické hry dospělých 

V červenci jsme nejdříve vyrazili do 
Telecího na Vesnické hry dospělých, 
kde družstvo složené z Tomáše 
Dudka, Jany Šírové, Stáni 
Mešťanové, Matěje Mešťana a Mirky 
a Ládi Neprašových obsadilo 
2. místo 

Hry bez katastru – léto 

Dne 20. srpna 2016 jsme se 
zúčastnili 49. Her bez katastru v 
Poříčí. Dvacet dva týmů soutěžilo v 
pěti bláznivých a zábavných 
disciplínách základní části a 
nejlepších dvanáct družstev 
absolvovalo ještě tři finálové 
soutěže. 

Naše družstvo žádnou disciplínu 
vyloženě nezkazilo a v základní části 
skončilo postupně na 13., 6., 5., 1. a 
7. místě. Součet umístění 32 stačil na 
suverénní postup do finále z 
krásného druhého místa. 

Ve finále skončili březinští nejdříve 
sedmí a poté druzí. Následně přišla 
na řadu pro nás nepopulární „žrací“ 
disciplína. Tentokrát se musel vypít 
půllitr nápoje (pivo, voda, mléko, 
melta a čaj) a pak se jedlo něco, co se 
v puse chovalo jako písek, ale prý to 
byla mletá suchá kukuřice. Solidní 
šesté místo v této soutěži 
znamenalo, že se naše družstvo 
umístilo na celkovém krásném 
druhém místě. Vítězem her se stalo 
družstvo z Dolní Dobrouče.  

Za Březiny soutěžili Stáňa 
Mešťanová, Tereza Dudková, Matěj 
Mešťan, Jarda Kučera a Tomáš 
Dudek. Na fotce je vidět, že už 
dorůstá nová generace soutěžících.

 

Dolní Dobrouč odmítla 51. HBK 
pořádat. Jako druzí v pořadí jsme 
měli právo se vyjádřit k pořádání 
dalšího ročníku my. Situaci trochu 
komplikovalo to, že jsme před 
necelým měsícem přijali pořádání 
25. ročníku Vesnických her 
dospělých. Nyní před námi tedy stojí 
úplně nová výzva. Podaří se nám v 
roce 2017 (poprvé a naposledy) 
uspořádat v jeden den Vesnické hry 

https://www.facebook.com/stana.mestanova
https://www.facebook.com/stana.mestanova
https://www.facebook.com/matej.mestan
https://www.facebook.com/matej.mestan
https://www.facebook.com/tomas.dudek.716
https://www.facebook.com/tomas.dudek.716
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dospělých i Hry bez Katastru? Tedy 
hry, kde se potkají družstva z okolí 
Březin, která se účastní Vesnických 
her, s družstvy z celého 
Pardubického kraje, která se účastní 
Her bez katastru? Hry, ze kterých 
vzejde jeden pořadatel 53. ročníku 
HBK a jeden pořadatel 26. ročníku 
VHD? 

Moravský kras 

Začátkem srpna jsme jeli opět 
vlakem a linkovými autobusy na náš 
oblíbený cíl – vápenku v Moravském 
krasu. Tentokrát vše probíhalo bez 
problémů a strávili jsme zde 
povedený víkend při obvyklých 
aktivitách – lezení na Lanáčku, 
posezení u ohně s písničkami, 
dobrým jídlem a pitím. 

Akce Apalucha 

Poslední srpnový víkend jsme 
absolvovali ještě jednu povedenou 
akci. Zakotvili jsme nedaleko, na 

výletišti v Borovnici. Akci jsme 
nazvali Apalucha, protože odjížděly 
samy děti na traktůrku se třemi 
dospělými. Standa Mešťan jako 

kuchař, Pavel Tomášek technik a 
Béda Pazdera jako zdravotník.  

Ostatní mohli za nimi dojet až 
v pátek večer. Co se tam dělo ten den 
nikdo neví, to zůstalo jen mezi nimi. 
Když jsme dojeli, všichni byli živí a 
zdraví a maximálně spokojení. 
V sobotu jsme odpoledne šli na 
hřiště v Borovnici, kde proběhla tři 
fotbalová utkání. Děti proti dětem 
z Borovnice jen těsně prohrály, pak 
naše ženské družstvo vyhrálo a 
nakonec muži prohráli, ale nedbali 
na čas a hráli a hráli a hráli, jak za 
svých mladých let. Borovničtí nám 
připravili velmi dobrou večeři – 
grilovaná kuřata, která po fyzické 
námaze přišla k chuti a rychle 
zmizela. V neděli nás pak čekal jen 
návrat domů. 

Drakiáda 

V polovině října jsme uspořádali 
drakiádu. Vítr foukal jen málo a tak 
děti i rodiče museli hodně běhat, aby 
dostali své všelijaké draky do 
vzduchu 

Valná hromada 

28. října se v boudě konala valná 
hromada spojená s volbou předsedy 
a místopředsedy. Vše zůstalo při 
starém. 

V prosinci nás čeká ještě Mikulášská 
a předsilvestrovská diskotéka a pak 
s chutí do dalších akcí v roce 2017! 

Lenka Štursová



9 Březinský zpravodaj, číslo 11, zima 2016 

SDH Březiny 

Už od začátku roku jsme intenzivně 
pracovali na přípravě Noční hlídky. 
Hledali se sponzoři, oslovili jsme i 
hejtmana PK s žádostí o záštitu a 
finanční podporu, začala se ladit 
spolupráce se sbory, které s námi 
tuto velkou akci pořádají, ale i s HZS 
ve Svitavách, ČČK a dalšími 
subjekty. Vrcholila také příprava 
jednotlivých disciplín. 

Mladí hasiči 

Bohužel jsme se ani letos 
nezúčastnili okrskového kola 
v požárním sportu. Co je ale 
potěšující, podařilo se po letech 
navázat na úspěšnou éru mladých 
hasičů na Březinách. Pod vedením 
Matěje Mešťana a Veroniky 
Švandové se dalo dohromady 
družstvo mladých hasičů a za velice 
krátkou dobu děti předvedly na 
podzimním kole hry Plamen svoje 
kvality. Já mohu jen ještě jednou 
poděkovat za tento počin a dětem i 
vedoucím popřát mnoho úspěchů 
do budoucna. 

Oslavy 

18. června slavil sbor v Kuklíku 80 
let od svého založení. Přivítalo nás 
krásné počasí a velice vydařená 
akce. Následoval víkendový 
maraton oslav v září.  

3. září jsme popřáli sboru v Telecím 
k jejich 130. výročí a 10. 9. jsme 
vyslali zástupce na oslavy v Poličce. 

Asi největší akcí, co se oslav týče, 
bylo setkání praporů našeho okresu 
a svěcení okresního praporu 
v Bystrém u Poličky. 

Úmrtí 

Září nám ale přineslo i smutnou 
událost. Rozloučili jsme se s naší 
dlouholetou členkou, paní Vlastou 
Peňázovou. 

Noční hlídka 

Potom už následovala největší akce 
letošního roku, Noční hlídka.  

Noc z 24. na 25. září důkladně 
prověřila třináct jednotek 
dobrovolných hasičů, které se 
účastnily druhého ročníku soutěže 
Noční hlídka. 

Tentokrát na jednotky čekalo více 
jak čtyřicet kilometrů a devatenáct 
náročných disciplín. 

 

Jednotky před vlastní soutěží přijel 
podpořit hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický, který nad 
celou akcí převzal záštitu. Přítomen 
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byl i starosta KSH Pardubice Josef 
Bidmon, starosta OSH Svitavy Jan 
Soural a za HZS mjr. Ing. Jaroslav 
Čermák vedoucí IZS ve Svitavách. 

Pro představu, rozhodčí na 
stanovištích zajišťovali ČČK, 
lékařka RZS, bratři Hegrovi z HZS ve 
Svitavách, letos třetí na mistrovství 
republiky ve vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel a mnoho 
dalších.  

Po rozlosování stanovišť a 
instruktážích se jednotky ze Březin 
vydávají na trať a v osm hodin večer 
vše začíná. Jednotky rotují po celém 
okruhu a v daném časovém limitu 
musí splnit úkoly, které pro ně 
organizátoři připravili. Akce je to 
opravdu svým rozsahem hodně 
velká a tak se na ní mimo SDH 
Březiny podílí jako spolupořadatelé 
i okolní sbory. Pustá Rybná, Krásné, 
Spělkov, Daňkovice, Kuklík, Sněžné, 
Milovy a Křižánky. To vše jsou obce 
a sbory zapojené do pořádání Noční 
hlídky.  

V číslech 78 hasičů v zúčastněných 
jednotkách, 43 rozhodčích, 9 
figurantů a 98 lidí ze sborů a obcí, 
kteří pomáhali při přípravách ale i 
v průběhu celé akce. Jim všem patří 
velké díky! 

Velký dík patří Vám všem, členům i 
nečlenům, kteří jste se zapojili do 
příprav a pomáhali jste v průběhu 
celé této akce. Ale hlavně patří 
obrovský dík klukům z jednotky, 

pod vedením Tomáše. Odvedli 
obrovský kus práce a já jim za to 
moc děkuji. 

A co tedy na jednotky čekalo? Na 
Březinách to bylo celkem šest 
disciplín.  

Štafeta TFA, zásah osoby el. 
proudem a komunikace 
s operačním, základy lanové 
techniky, přeprava po vodě, otrava 
oxidem uhelnatým a nouzové 
zásobování vodou. Jednotky pak 
přejely do Pusté Rybné, kde na ně 
čekalo plnění imitace bambivaku a 
vyhledání hasičského materiálu dle 
značek. V Krásném byl přichystán 
hasič servis a vyhledání osoby 
v zakouřeném prostoru sklepa 
s následnou resuscitací. Spělkov 
připravil náročný transport 
pacienta na nosítkách a vědomostní 
test. Dopravní nehoda, resuscitace 
přepravovaného miminka a 
vystresovaná řidička, spolu 
s čerpáním vody pomocí ejektoru, 
to byla dvojí lahůdka v Daňkovicích. 
Kuklík nabídnul požární útok dle 
cvičebního řádu a ve Sněžném 
čekala druhá dopravní nehoda, 
tentokrát osobního automobilu a 
motorkáře. Aby nebylo vody málo, 
na Milovech proběhla dálková 
doprava vody. Na Křižánkách na 
jednotky čekalo plnění 
dvoukomorových pytlů se stavbou 
protipovodňové hráze a konečně 
příjezd na stanici, tedy vyvěšení 
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hadic na stožár a jejich následné 
smotání, jak jinak než na čas.  

 

Tolik asi ve zkratce o Noční hlídce.  

Další informace SDH 

Výbor se scházel v letošním roce 
pravidelně a vzhledem k přípravám 
Noční hlídky a dalším záležitostem 
vícekrát, než bylo v plánu. 
Pravidelně se účastníme  schůzí 
okrsku Borová. Na setkání 
představitelů SDH okresu v Dolním 
Újezdě sbor zastupoval Pavel Říha. 
Toto jednání neočekávaně navštívil 
starosta SH ČMS Ing. Richtr.   

Roční činnost nám již tradičně 
završila posvícenská zábava a  VVH 
sboru. 

Námětové cvičení 

Pokud jde o jednotku, proběhlo 
začátkem roku pravidelné školení 
jednotky a kluci prováděli výcvik 
v rámci příprav na Noční hlídku a 
jednotlivé disciplíny. V letošním 
roce jsme taktické cvičení okrsku 
Borová připravili u nás na 
Březinách. Pokusili jsme se 
vystoupit ze stále se opakujícího 

nácviku dálkové dopravy vody a 
přistoupili jsme ke kombinaci 
několika činností. Ve zkratce, byl 
nahlášen požár na kopci u Peňázů. 
Jednotky vybavené PPS 12, zřídily 
dvě čerpací stanoviště, z nichž 
jedno bylo u rybníka a druhé u 
Kučerova mlýna. Zde byla využita i 
dálková doprava vody s použitím 
dvou strojů pro dočerpávání 
cisteren, které zajišťovaly 
kyvadlovou dodávku vody na 
požářiště. Vyzkoušelo se tedy 
několik činností, včetně 
komunikace pomocí ručních 
radiostanic.  

CAS 

Naše vozidlo CAS má svůj věk, a tak 
jsme začali hned v počátku roku 
pracovat společně s obcí na 
možnosti získání dotace na jeho 
částečnou opravu. Říkám 
částečnou, protože oprava 
kompletní byla vyčíslena na 
nějakých 400 000,-Kč a stále by to 
bylo staré auto. Možnost získat 
peníze alespoň na dílčí opravy, jsme 
se rozhodli využít. To se nám také 
podařilo a tak na nutné opravy 
přispěl kraj částkou 100 000 Kč. 
Musíme připomenout, že 
podmínkou získání této dotace byla 
spoluúčast obce ve výši minimálně 
30%. Kromě plánovaných oprav nás 
ale překvapila nutná výměna části 
elektroinstalace, která stála také 
nemalé prostředky. Na autě se 
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samozřejmě pracuje neustále 
v rámci jeho údržby. 

Výjezd 

30. června měla jednotka výjezd 
v rámci katastru obce, kde po 
prudkém dešti prováděla čištění 
komunikace, příkopů a ucpaných 
propustí pod vozovkou. Dalším 
výjezdem byla technická pomoc, 
tedy proplach armatur u Navrátilů. 

Školení 

Proběhlo pravidelné školení 
velitelů, kterého se účastnil Tomáš 
Musílek jako velitel jednotky a 
školení strojníků se účastnil Daniel 
Musílek a Ladislav Fajmon. Pavel 
Říha má za sebou první část školení 
technika ochrany obyvatelstva. 
Klukům se podařilo získat při 
rekonstrukci VN na Březinách 
betonový sloup, který instalovali 
v blízkosti hasičské zbrojnice a 
bude po dokončení sloužit jako 
sušák na hadice. 

Obecní úřad nám v letošním roce 
velice pomohl při financování 
vybavení jednotky. Krom investic 
do oprav naší CAS zafinancoval 
nákup motorové pily, kterou 
můžeme využívat při zásahu, 
protože Jirka Švec získal oprávnění 
od HZS jako pilař jednotky. 
Vybavení se rozrostlo také o čtyři 
dýchací přístroje Saturn S7 
s platnou revizí. Od toho se odvíjí 
nové lékařské prohlídky, které nás 

opravňují k tomu, abychom mohli 
projít školením pro nositele dýchací 
techniky. Mimo to se nám podařilo 
sehnat několik starších třívrstvých 
zásahových obleků Fireman. 

Vzhledem k naší vybavenosti a naší 
činnosti byl vznesen dotaz, zda 
bychom nechtěli zvážit přestupu 
naší jednotky do kategorie JPO III., 
tzn. i výjezdy mimo katastr obce, 
v případě vyžádání KOPIS. Vše jsme 
důkladně zvážili a rozhodli jsme se 
žádost o přestup do JPO III podat. 
Z toho důvodu byl také navýšen 
počet členů jednotky z devíti na 
třináct. Na vyjádření bezpečnostní 
rady kraje čekáme. 

Dalším krokem bude snaha o 
získání nového dopravního 
automobilu, který je možné 
v příštích dvou letech získat za 
pomocí státní a krajské dotace se 
spoluúčastí obce ve výši cca 
150 000,-Kč což je, když uvážíme, že 
jde o nové vozidlo, více než lákavé. 
Dále se budeme snažit o to, získat 
novější cisternu. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám 
všem poděkoval za pomoc při 
pořádání akcí, práci s dětmi, ale i 
každodenní činnost v jednotce i 
sboru. Poděkování patří i Vašim 
rodinám za trpělivost a podporu 
této práce. 

Prožijte krásné a klidné svátky a do 
dalšího roku hlavně pevné zdraví! 

Pavel Říha ml. 
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TJ Březiny

Stolní tenis 

Jako každý rok, tak i letos jsme 
hned na jeho počátku připravovali 
tradiční turnaj ve stolním tenise. 
V týdnu před termínem konání, se 
nám ale odhlásila většina hráčů ze 
zdravotních důvodů a tak padlo 
rozhodnutí, turnaj přeložit na 
pozdější termín. Vzhledem 
k našemu pracovnímu vytížení a 
pořádání Noční hlídky se nám 
nakonec vhodný náhradní termín 
nepodařilo najít a tak se budeme 
připravovat na turnaj v roce 2017. 
Hlavní akcí TJ tak byl turnaj v malé 
kopané. 

Malá kopaná 

Letošní memoriál Ludvíka Luňáčka 
jsme se rozhodli rozšířit na 
dvoudenní akci. Na pátek 
22. července jsme pozvali 
několikanásobného vítěze turnaje 
v malé kopané v nedalekém 
Dolním Újezdu – tým ze 
slovenských Mengusovců, aby 

poměřil síly v přátelském utkání 
s trojnásobným vítězem MLL – 

ČundaTýmem. Družstvo ze 
Slovenska v něm vyhrálo 6:4. 
Večerní program pak zpestřil 
koncert začínající kapely SUE ze 
Svitav. A zatímco v sobotu ráno 
naši noví přátelé ze Slovenska 
odjeli za obhajobou do Dolního 
Újezdu, na pravidelně upravovaný 
trávník hřiště u rybníka se sjela 4 
mužstva, aby obhajobu na našem 
turnaji znepříjemnila loňskému 
vítězi ČundaTýmu. Na jeho hráče 
asi padla únava z utkání 
z předešlého dne a obsadili 5. 
místo. Na 4. místě skončili borci 
z Pusté Rybné. 3. příčku vybojovali 
mladíci z Krásného. O vítězi turnaje 
rozhodovalo až poslední utkání 
mezi týmem SolarVenti ze Svitav a 
Borovnicí, které vyústilo ve 
vítězství družstva z obce ležící níže 
po proudu řeky Svratky. Se 
stříbrnou příčkou se tak museli 
spokojit svitaváci. 

Jako tradičně se nám Ludvík tam 
někde nahoře postaral o krásné 
letní počasí a těšíme se, že nám 
zachová přízeň i do dalších let. 

Začátkem roku 2017 nás čeká 
výroční členská schůze. 

Dovolte mi závěrem popřát Vám 
všem krásné a klidné svátky a 
hodně štěstí do roku 2017. 

Michal Luňáček 
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Březinská padesátka podruhé
 

I letos se u nás na Březinách běžela 
tradiční Březinská padesátka. Tedy 
tradiční…. Spíše navazující na 
tradici. Protože říkat druhému 
ročníku „tradice“ by bylo odvážné. 

Dovolíme si však říct, že v roce 2016 
měla naše Padesátka úspěch. 
Důvodů bylo hned několik. Prvním a 
důležitým je ten, že na Březinách je 
spoustu skvělých lidí, tvořících 
organizační tým. A „není malých 
rolí“, každá pomoc je cenná a 
důležitá. Tělem závodu jsou všichni, 
kteří přiložili ruku k dílu. Někdo 
značí trať, jiný vaří, třetí měří čas, 
další vydává závodníkům 
občerstvení, někdo se stará o zvuk, 
mnozí stojí na občerstvovačkách... 
Hlavou, tedy tím, kdo „novou 
Padesátku“ vymyslel je Michal 
Pazdera, ale srdcem, tím, kdo jí dává 
„ducha“ je jeho úžasná žena Soňa.   

Dalším důvodem je to, že Březiny 
prostě táhnou. Krásná vesnice 
zasazená v krásném okolí a 
závodníkům se u nás líbí. Alespoň 
tak nám to říkali. Třetí důvod 
úspěchu? První ročník byl fajn, 
mnozí závodníci o tom psali do 
běžeckých časopisů, na různé weby, 
trička Březinské 50 nosili i na 
zahraniční závody a fotili se na 
facebook. A říkali o nás svým 
známým. I proto bylo letos 
závodníků dvakrát tolik než loni.  
Čtvrtý důvod, proč považujeme 

letošní ročník za úspěšný, je to, že 
„všechno šlo jako po drátkách“ – 
nikdo nepřeznačil trať, polévka se 
taky nezkazila… vychytali jsme 
nedorazy z loňska a zjistili jsme, že 
se můžeme pořád učit a zlepšovat. A 
poslední důvod? Děláme naši 
padesátku srdcem. Baví nás a žijeme 
pro ni. Někdo celý rok, někdo 
v období příprav, někdo jeden den. A 
všechno z toho se počítá. I závodníci 
to vidí, že jsme „trošku jiný závod“. 
Jak nám řekl jeden ze závodníků: 
„Krásnou krajinu tu máte, ale tu maj´ 
ledaskde, ale co jinde nemaj, je ta 
atmosféra. Vy se všichni furt 
usmíváte, i když toho musíte mít 
dost. Je to tady skvělý, příští rok se 
zas těším“. 

 

I my se těšíme. Protože Padesátka je 
naše. A baví nás. Děkujeme všem, 
kteří se na závodech jakkoli podíleli, 
pomohli, podpořili nás, drželi palce, 
aby se povedla. Tak zase v roce 
2017! A kdy? Tradičně první sobotu 
v červenci! 

Olga Radimecká Pazderová 
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Z Březinské kroniky 

Rok 1930 

 

Stavba chudobince. 

Počátkem měsíce května počala 
obec stavěti místní chudobinec. 
Stavba byla zadána p. stav. Jos. 
Machovi v Poličce, a to: práce 
zemní, zednické, klempířská a 
kamnářská. Práce tesařská zadána 
p. J. Veselskému stavit. 
v Jimramově, práce pokrývačská p. 
J. Dokoupilovi v Německém, práce 
řemeslné místnímu truhláři p. 
Eduardu Cachovi. Stavba ta 
skončena počátkem listopadu při 
nákladu 115.000 Kč. 

Změna učit. osob 

1. září opouští Březiny definit. učit. 
Karel Štindl a přesídlil do Starého 
Svojanova. Působil zde 4 roky. 
Veřejnost s uznáním kvitovala jeho 
činnost přednáškovou po dobu jeho 
pobytu v obci. 

Statistiky. Sčítání lidu. 

Rok 1930 byl ve znamení statistik. 
V červnu sčítány zemědělské a 
živnostenské závody, v říjnu ovocné 
stromy, v prosinci provedeno 
sčítání lidu. Sčítacím komisařem 
jmenován okresním úřadem 
v Poličce Jaroslav Hejtmánek, 
ř. učitel. Ve zdejší obci napočteno 
celkem 574 lidí. Odečte-li se 180 

Slováků, kteří zde jsou na práci 
v lese, zbývá na vlastní obec jen 394 
osob. Číslice tato je velmi malá a 
srovnáme-li ji s počtem 
obyvatelstva před 10 lety, kdy 
napočteno zde 446 osob, ubylo 
v Březinách 52 osob. Na tak malou 
vesnici úbytek jistě značný. 
Obydlených domů napočteno 96. 
Podle nábož. vyznání bylo 229 řím. 
katol. /v číslici této je 180 Slováků/, 
344 evangelíků a 1 bez vyznání. 

Učitelka R. Dvořáková. Nastoupení. 

Při sčítání lidí byla sčítacímu 
komisaři nápomocna učitelka 
Růžena Dvořáková, která sem 1. 
září 1930 nastoupila z Rohozné. 
Růžena Dvořáková je dcerou J. 
Dvořáka, bývalého řídícího učitele 
z Telecího.  

Počasí a úroda. 

Zima v roce 1929/30 byla velmi 
mírná, ani sněhu nebylo mnoho. 
Jaro bylo studené a vlhké. Celý 
červen a půl července bylo velké 
sucho. Suché počasí nepříznivě 
působilo na vzrůst plodin, zvláště 
jařin. Úroda sena byla dobrá, otav 
však bylo málo. V druhé polovici 
července a v srpnu nastalo počasí 
deštivé. Žně, které se suchým 
počasím urychlily, byly špatné. 
Mnohá žita porostla, zvláště však 
ovsy velmi vymokly a mnoho zrní se 
vysypalo. Veškeré obilí málo sypalo. 
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Dobrá byla úroda bramborů a řepy, 
ale sklizeň jejich pro deštivý podzim 
značně stížena. Mimořádně skvělá 
byla úroda zelí hlávkového. 

Lesní pohroma. 

Ve dnech 26., 27. a 28. října způsobil 
předčasně spadlý sníh v našich 
lesích nesmírných škod. Padající 
sníh byl velmi vlhký, silně se lepil a 
zůstal na všem ležeti. Koruny 
lesních stromů, obtěžkané spoustou 
sněhu, nakláněly se po silném větru 
a jelikož husté mraky chrlily 
neustále /zvláště v pondělí 
27. října/ velké množství sněhu, 
jenž hromadil se opět a opět 
v korunách stromů, ty pak nesnesly 
té nesmírné tíže a s hrozným 
praskotem řítily se dolů. Teprve 
v úterý 28. října bylo možno do lesa 
vkročiti, a to ještě jen do krajů a oku 
zjevilo se děsné divadlo: 

Na velikých plochách lesa nebylo 
možno spatřiti jeden zdravý strom. 
Je tu viděti stromy v každé výši 
zpřerážené, vyvrácené s kořeny. 
Mnohé vyvrácené stromy odlouply 
s kořeny veliký kus svrchní země 
/20 m² plochy i více/. Všecky cesty 
jsou zataraseny, místy leží mnoho 
kusů na sobě křížem krážem- 
smutný to pohled! 

Škody lesní kalamity. 

Nejvíce utrpěl starší les od 70 do 
150 let stáří- místy 100% zničených 
stromů, od 50 do 70 let stáří 50%, 

od 30 do 50 let stáří 30%, od 15 do 
30 let stáří 20%. 

Jen mlází do 15 let stáří zůstalo 
ušetřeno, ale i zde spatříme mnohé 
vršky zlomené. Za necelé dva dny 
způsobeno tolik škod, co 50 let 
usilovné práce nespraví. Lesy 
velkostatku jimramovského utrpěly 
touto katastrofou méně. 

Práce v lese. 

S odklizováním a zpracováním 
dřeva ihned  započato. Každý 
dospělý muž se chopil nástrojů a 
pracoval v lese. Bylo nutno si 
pospíšiti, aby po této katastrofě 
nepřišla druhá- zhoubný hmyz, 
který by pak zkázu lesa dovršil. 

Slováci. 

Na tak velikou práci zdejší lid 
nestačil, proto lesní správa Turn-
Taxise povolala sem na pomoc 
Slováky, jichž koncem roku pracuje 
v našem nejbližším okolí na 200. 
Právě dostavěný obecní chudobinec 
posloužil jim za přístřeší. Obec jej 
propůjčila lesní správě za mírný 
poplatek /50 h na osobu á den/. 

Polévková akce. 

V zimním období roku 1929/30 
začato s vařením polévek dne 
5. 12. 1929. Bylo vařeno po 4 
měsíce v zimě a za vařivo vydáno 
celkem 549,50 Kč. Za úklid, vaření a 
topivo vydání 240 Kč. Úhrnný 
náklad na vaření činil 889,5 Kč. 
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Okresní péče o mládež zaslala 
místní stravovací komisi 400 Kč. 
Schodek 149.5 Kč byl kryt 
příspěvky rodičů dítek 
zámožnějších, jejichž děti účastní se 
polévkové akce,- neboť mají daleko 
domů a nevrátily by se za polední 
přestávky včas do školy. Obecní 
zastupitelstvo jmenovalo ze svého 
středu 4 členy polévkové komise, 
jimž uloženo starati se o zdárný 
průběh této akce. Jsou to: pp. 
František Teplý, č. 45, Antonín 
Pospíšil, č. 28, Adolf Vítek, č. 7 a 
Jaroslav Hejtmánek, spr. školy. 
Zároveň v obecním rozpočtu 
pamatováno 200 Kč na kuchařku. 
Potřebné dříví k vaření polévek 
bráno z přídělu topiva na vytápění 
učeben. 

Narození. Úmrtí. 

V roce 1930 se zde narodilo 10 dětí. 
Zemřelo 9 osob, a to: jedno dítko do 
1 roku, jedna žena ve stáří 33 let, 4 
osoby ve stáří přes 60 let, 3 osoby ve 
stáří přes 70 let. 

Osvětová činnost. 

Tělocvičná jednota Sokol s místní 
osvětovou komisí sehrála dvě 
divadelní hry v hostinci u Luňáčků, 
a to: „Pod prapor Tyršův“ od B. 
Lipana a drama „Adamita“ od Frant. 
Čečetky.  

Účast občanstva dobrá. Dále 
pořádány přednášky na théma: 
„Masarykova pravdivost“ /9. 3./, 

„Pravda Husova“ /6. 7./ „Krutost 
Habsburků výstrahou do 
budoucna“ /29. 10./ Prvé dvě 
proslovil učitel Karel Štindl, třetí ř. 
učitel Jaroslav Hejtmánek. Účast 
občanstva na všech přednáškách 
uspokojila. Strana národně 
socialistická sehrála na svém jevišti 
u Lapáčků tyto div. hry: „Jeden si ji 
musí vzít“ /vesel./ „Bílá myška“ 
/vesel./. 

Správa školy pořádala dvě besídky 
žáků a rodičů s přiléhavými 
proslovy, čísly zpěvnými i 
recitacemi. 

Včely. 

10 včelařů v naší obci zazimovalo 
52 včelstev. 

 

Rok 1931 

 

Práce v lese. 

Práce v lese pokračuje v zimě dosti 
zvolna, ačkoliv zde pracuje na 200 
Slováků. Příčinou toho je značná 
vrstva sněhu, která práci stěžuje. 
Všechen lid práce v lese schopný 
pracuje zde po celý rok. Veliké 
spousty klad i dřeva palivového i 
brusného plní paseky /škoda/. 
Zdejší lid má dobrý výdělek. Škoda 
jen, že bylo nutno s prací pospíchati 
a tak největší část  výdělku zdejšímu 
lidu odnesli Slováci. 
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Odvoz dříví. 

Dobrý výdělek mají i místní 
povozníci, kteří zpracované dřevo 
odvážejí na pily neb nádraží do 
Čachnova a Borové. Po skončené 
práci v lese mnozí ze Slováků kupují 
si koně a rovněž odvážejí dříví na 
pilu a nádraží. Zvláště klády je 
nutno brzo odvézti z pasek, aby se 
mohlo začíti se sázením. 

Úmrtí. 

2. srpna zemřel Jan Kincl, výměnkář 
v č. 31, bývalý dlouholetý člen 
obecního zastupitelstva. Jmenovaný 
se dožil vysokého věku 84 let. 
Člověk skromný, pracovitý a šetrný. 
Byl dobrým pamětníkem starších 
událostí, o nichž se rád 
rozpovídával. I kronikář se mnohé 
zajímavosti od něho dověděl. Čest 
jeho památce! 

Volby obecního zastupitelstva. 

27. září zvoleno bylo 15 členů 
obecního zastupitelstva. Dvě 
politické strany, a to: republikánská 
a národně socialistická se dohodli a 
tak bez volby ustanoveno nové 
obecní zastupitelstvo v poměru 2:1. 

Z republikánské strany zvoleni pp. 
Adolf Vítek, č. 7, Josef Kaštánek, 
č. 16, Josef Češka, č. 19, Antonín 
Pospíšil, č. 28, Jaroslav Hejtmánek, 
č. 106, Adolf Luňáček, č. 35, Josef 
Musílek, č. 99, Josef Teplý, č. 44, 
František Honzálek, č. 10, Jan 
Kaštánek, č. 31. 

Ze strany národně social. zvoleni 
pp. Adolf Brokl, č. 84, František 
Forchtsam, č. 99, Jindřich Maděra, 
č. 23, František Teska, č. 81, a 
Eduard Cach, č. 48. 

l. listopadu zvolen starostou p. Josef 
Musílek, č. 99, František Forchtsam 
jeho náměstkem. 

Počasí a úroda. 

Zima v roce 1930/31 byla bohatá na 
sníh, ale celkem mírná. Teprve 
koncem března byly velmi silné 
holomrazy, které natropily velikých 
škod na ozimech. Žita utrpěla 
jednak plísní a hlavně holomrazy 
zničily mnohá žita úplně, takže 
hospodáři byli nuceni je z větší části 
zaorati. 

Jaro bylo s počátku vlhké, později 
suché. 6. května padaly kroupy, 
které nakypřenou půdu po zasetí 
utloukly. Na povrchu utvořil se 
škraloup, který trvajícím suchem 
velmi ztvrdl a zabránil správnému 
vzcházení jařin. Teprve vydatné 
deště v měsíci červnu jařinám 
pomohly, takže se slibně vyvíjely. 
Veliké jarní sucho ublížilo však 
žitům, která zůstala krátká a řídká. 
Velmi se rozmohla plevel „metlice“. 
Celé léto i podzim byly velmi mokré, 
takže sklizeň obilovin i pícnin byla 
značně ztížena. Mnoho ovsů a 
jarních žit porostlo. Někteří 
hospodáři očekávali lepší počasí a 
obilí nežali. Jelikož se počasí 
nelepšilo, mnoho ovsů přezrálo a 
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při sečení se vysypalo tolik zrna, že 
odhadováno za troje vysetí. Úroda 
bramborů a řepy byla hojná, deštivé 
počasí však ztěžovalo jejich sklizeň. 
Vlivem mokra mnoho bramborů 
zčernalo. 

Polévková akce. 

Nově zvolené obecní zastupitelstvo 
jmenovalo ze svého středu 4 členy 
polévkové komise. Jsou to pp. 
Antonín Pospíšil, č. 28, Adolf Vítek, 
č. 7, Jindřich Maděra, č. 23, a Jar. 
Hejtmánek, č. 106. Jako v roce 
předcházejícím i v tomto roce 
pamatováno v obecním rozpočtu 
položkou 200 Kč na polévkovou 
akci. V zimním období roku 
1930/31 vydáno za vařivo 556,25 
Kč. Od okresní péče v Poličce přijato 
400 Kč, schodek 156.25 Kč uhrazen 
opět rodiči dítek zámožnějších. 
Kuchařku /pí. E.Tesková/, úklid a 
topivo hradí obec /340 Kč/. 
Stravování účastní se 56 dětí. Akce 
tato se dobře osvědčuje a je rodiči 
plně oceňována. 

Rodičovské sdružení. 

Na podzim 1931 založeno ve škole 
„Rodičovské sdružení“, které mimo 
jiné vytklo si za úkol podporovati 
tuto akci i v případě, kdyby 
příspěvky Okresní péče o mládež 
v Poličce naprosto nedostačovaly. 

Narození. Úmrtí. 

V tomto roce se zde narodilo 7 dětí. 
Zemřely 4 osoby, a to: 2 osoby ve 
stáří přes 60 let, 2 osoby ve stáří 
přes 80 let. 

Včely. 

11 včelařů zdejší obce zazimovalo 
celkem 59 včelstev. 

Osvětová činnost. 

Tělocvičná jednota Sokol s místní 
osvětovou komisí sehrály 2 
divadelní hry v hostinci u Luňáčků, 
a to: „To všecko z lásky“ /vesel. od 
Ferd. Olivy/ a „Chudý písničkáři“ 
obraz ze života od R. Kneisla. 

Dále pořádány přednášky na théma: 
„Předchůdcové Husovi“ /5. 7./ a 
„Hus-Masaryk“ /24. 10./, jež 
proslovil ř. uč. Jar. Hejtmánek. Účast 
občanstva na obou přednáškách 
byla dobrá. 

Strana národně socialistická 
sehrála na svém jevišti u Lapáčků 
tyto divadelní hry: „Temno“ 
/drama/, „Píseň májové noci“, 
obraz ze života. 

Správa školy sehrála se žactvem dvě 
dětská divadelní představení, a to: 
„Zlatý kruh“, /pohádka o 4 
obrazech/ se zpěvy a tanci od M. 
Batíkové /8. 3/ a „Trampoty mistra 
Konopáska“ od Jar. Průchy /28. 10/. 
Prvé divadlo hráno v hostinci 
u Lapáčků, druhé u Luňáčků. 
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Tříkrálová sbírka 

 

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