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Úvodní slovo 

Vážení spoluobčané, chataři, 
chalupáři a přátelé Březin, 

opět po roce je nám umožněno 
promluvit k vám prostřednictvím 
Březinského zpravodaje. V loňském 
vydání jsme si přáli, aby rok 2021 
byl klidnější, úspěšnější a veselejší. 
Po jarním vrcholu pandemie se 
situace přeci jen uklidnila a všichni 

jsme věřili a těšili se z toho, že už to 
nejhorší máme za sebou a čekají nás 
světlejší časy. 

Uskutečnila se Březinská padesátka, 
která nás potěšila úžasnými ohlasy 
nejen od závodníků. O víkendech v 
létě jsme pravidelně otevírali nové 
komunitní zázemí. Ten pocit vidět 
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zase lidi u „jednoho“ stolu je tak 
osvobozující a plný naděje. 

Řadu úspěchů zaznamenali 
letošní akce březinských spolků – 
jsme pyšní a skutečně rádi, že vás 
tu máme a že přispíváte k dobré 
náladě ve společnosti. A to nejen 
pro Březiňáky, ale také pro 
návštěvníky ze širokého okolí. O 
tom, co všechno se na Březinách 

v roce 2021 událo se dočtete v 
následujících stránkách 
zpravodaje. 

Přejeme vám příjemné čtení a v 
roce 2022 si chraňme to 
nejdůležitější – zdraví a společný 
čas s našimi blízkými. Tak tedy 
šťastné a veselé! 

Naďa Luňáčková 

 

 

 Naši nejmenší 

 
David Pešek se narodil 30. dubna 
Monice a Miroslavovi  

 
Michalu Balabánovi a Ivaně 
Pondělíčkové se dne 8. 8. 2021 
narodil syn Patrik 

 
Dne 27. 7. 2021 se manželům Janě a 
Jiřímu Švecovým narodila dcera 
Marie. 

 

 

 

Šťastným rodičům blahopřejeme a 
všem dětem přejeme hodně zdraví a 
štěstí. 
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Informace obecního úřadu 

Rozpočet obce 

Pro rok 2021 byl schválen rozpočet 
ve výši 2 697 000 Kč, oproti roku 
2020 nižší téměř o 300 tis. Kč, což 
zapřičinilo zejména zrušení 
superhrubé mzdy a snížení daní 
z příjmů v souvislosti s řešením 
epidemie Covid-19. Prioritní akcí 
byla rekonstrukce veřejného 
osvětlení v lokalitě u Drašarovy lípy, 
u Kučerova mlýna a v Pastvisku, 
která byla na podzim tohoto roku 
ukončena. Další investicí, 
schválenou zastupitelstvem obce, 
bylo pořízení malotraktoru a to 
z důvodu, že stávající stroj již 
dosluhuje a k pracovním činnostem 
byl využíván soukromý traktor. 
K novému traktoru pak byla 
pořízena radlice, v budoucnosti se 
počítá s nákupem dalších 
přídavných zařízení. 

Zastupitelstvo obce na svém 
červnovém jednání schválilo 
uvolnění částky 10 000 Kč. Tato 
finanční částka byla zaslána na účet 
Jihomoravského kraje jako pomoc 
pro postižené obce, které dne 24. 6. 
2021 zasáhla silná bouře a tornádo. 

Dále byla z rozpočtu obce pořízena 
ručně malovaná personalizovaná 
cyklomapa Svitavsko dětem na 
plastové tabuli. K tvorbě byli 
přizváni ti nejlepší odborníci na 
výtvarné umění – děti. Porotou byl 
vybrán obrázek Emičky Dudkové, 

který tak zdobí cyklomapu. Ta čeká 
na rozhodnutí o jejím umístění 
v rámci obce. 

Zázemí komunitní činnosti u rybníka 

V souvislosti s pořádáním akce u 
příležitosti MDD bylo po delší 
odmlce, zaviněné epidemií Covid-19, 
otevřeno zázemí komunitní činnosti 
pro širokou veřejnost. Obec se poté 
snažila otevírat každý víkend, což se 
podařilo až do podzimních měsíců.  
Zde je na místě poděkovat zejména 
Standovi Mešťanovi, Lence Štursové 
a Tereze a Tomáši Dudkovým, kteří 
se ujali zabezpečení občerstvení a 
obsluhy. A protože při nepřízni 
počasí se také stávalo, že se 
návštěvníci zázemí neměli kam 
schovat, začaly práce na vybudování 
pergoly, která by měla sloužit 
návštěvníkům již od příštího roku. 
Za zmínku ještě stojí uskutečnění 
druhé svatby v měsíci červenci. 

Vývoj obyvatelstva 

V roce 2021 zemřely paní Jitka 
Novotná, paní Hana Šafářová a paní 
Marta Daňková. 

Změna jména v souvislosti 
s provdáním nastala u Elišky Šírové 
– Muchová, Jany Schreibrové – 
Švecová a  Věry Kučerové – Kůřilová, 
která se zároveň přestěhovala a 
změnila tak svůj trvalý pobyt.  
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V rámci obce se z č. p. 6 na č. p. 4 
přestěhovala Jana Švecová. 

Manželům Švecovým se v červenci 
narodila dcera Marie 

V listopadu se z trvalého pobytu 
odhlásila paní Jaroslava Dudková. 

Počet obyvatel má i nadále klesající 
tendenci a k 1. 12. 2021 má obec 
Březiny 134 trvale žijících obyvatel. 

Veřejně prospěšné práce 

Obec v dubnu 2021 podala na Úřad 
práce ve Svitavách žádost o 
příspěvek na vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací pro jednoho 
občana. Úřad práce uzavřel dohodu 
s obcí pro Petra Valeckého, a to od 
1. 5.  do 30. 11. 2021, v současné 
době se uzavírá dodatek o 
prodloužení do 31. 1. 2022. Kromě 
údržby zeleně a veřejných 
prostranství obce (zejména u 
kontejnerů) se spolu se 
zaměstnancem obce věnoval 
úpravám v budově bývalé školy, 
terénním úpravám na obecních 
pozemcích u rybníka, výstavbě 
pergoly u Zázemí komunitní 
činnosti. Bude se rovněž podílet na 
postupné realizaci obecního bytu 
v budově obecního úřadu. 

Svoz odpadu 

Místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu zůstal ve 

stejné výši jako v loňském roce. 
V souvislosti s novým zákonem o 
místních poplatcích a hlavně o 
odpadech se však poplatek za odpad 
pro rok 2022 bude muset navýšit. 
Toto bude předmětem jednání 
prosincového zastupitelstva obce, 
kdy již bude známa skutečná částka 
za odvoz odpadu v roce 2021. V této 
návaznosti bude projednána i nová 
vyhláška obce o místním poplatku za 
obecní systém odpadového 
hospodářství. Občané a majitelé 
objektů pro rekreaci budou o výši 
poplatku včas informováni. 

Termíny svozu velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu na rok 2022 
jsou 19. dubna a 31. října. Odpady 
bude možné u kontejnerů skládat 
týden před termínem odvozu, 
roztříděné dle jednotlivých 
instalovaných cedulek. 

Obecní byty 

V průběhu roku nedošlo ke změně 
nájemníků; na objektu bývalé školy 
k došlo k zateplení části budovy a 
tím tak došlo i k zateplení bytu č. 2. 
Na podzim pak proběhla oprava 
topení bytu č. 1 . 

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se konaly 
volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Účast voličů byla 
historicky do tohoto typu voleb 
nejvyšší – 70,73 %. V naší obci 
nejvíce hlasů získala koalice SPOLU-
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ODS, KDU-ČSL, TOP 09 -22 hlasů, na 
druhém místě bylo ANO 2011 s 19 
hlasy, na třetí příčce shodně s 10 
hlasy se umístila Česká strana 
sociálně demokratická, PIRÁTI A 
STAROSTOVÉ a Komunistická 
strana Čech a Moravy. Volby 
proběhly bez komplikací a děkujeme 
volební komisi a dalším 
zúčastněným za zajištění jejich 
hladkého průběhu. 

Tříkrálová sbírka 

Tříkrálová sbírka 2021 proběhla tak 
trochu netradičně. Vzhledem k 
epidemiologické situaci a celostátně 
přijatým opatřením rozhodlo vedení 
Charity Česká republika, že po dobu 
trvání nouzového stavu kolednické 
skupinky k našim dveřím nedorazí. 
Proto byla v termínu od  
2. –23.1.2021 v obchodě Potraviny 
Pospíšil umístěna pokladnička, kam 
mohli zájemci přispět. Obec Březiny 
podpořila Tříkrálovou sbírku 2021 
částkou 6.322 Kč. Všem březinským 
občanům i chalupářům jménem 
poličské charity děkujeme za jejich 
štědrost. 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o 
místním poplatku z pobytu 

V souvislosti s novelou zákona o 
místním poplatku, která nabyla 
účinnosti dnem 1. 1. 2021, byla 
zastupitelstvem obce schválena 
nová vyhláška č. 1/2021 o místním 
poplatku z pobytu. Zároveň byla 
zrušena vyhláška č. 1/2020 o 

místním poplatku z pobytu ze dne 
29.6.2020. Nově přijatou vyhláškou 
se sazba poplatku za každý započatý 
den nemění, zůstává částka 11 Kč.  

Vzpomínková shromáždění 

I v letošním roce se obec podílela na 
vzpomínkových akcí a i v letošním 
roce opět zasáhla vyšší moc, tedy 
spíše vládní nařízení a nouzový stav.  
Vzpomínka u příležitosti 76. výročí 
ukončení 2. světové války a 
osvobození Československa 
proběhla bez účasti veřejnosti, 
zástupci obce i březinských složek 
položili u pomníku 21 březinských 
mužů padlých v I. světové válce a 
následně u hrobu Michaila Svičkara 
na místním hřbitově květiny. 
Děkujeme Ireně Tomáškové a Olině 
Radimecké za krásná slova při této 

vzpomínce. 

Dne 27. 10. v předvečer 103. výročí 
vzniku samostatného 
Československa se po roční odmlce  
skutečnil lampionový průvod a 
vzpomínkové shromáždění, kde po 
proslovu Lenky Štursové a zpěvu 
České státní hymny následoval 
ohňostroj a posezení účastníků v 
budově kulturního domu-bývalé 
školy. Za přípravu a organizaci 
děkujeme rodině Tomáškových a 
paní Lence Štursové. 

Oprava silnice Březiny 

V průběhu měsíce července a srpna 
byla provedena SÚS Pardubického 
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kraje oprava silnice vedoucí 
Březinami. Výměna povrchu 
proběhla od č. p. 35, tedy již od 
opravené komunikace směr 
Křižánky ke křižovatce s místní 
komunikací u č. p. 14. Oprava 
probíhala za plného provozu. 
Výměnu povrchu až ke Kučerovému 
mlýnu se i přes intervenci na 
Pardubickém kraji nepodařilo 
prosadit, je třeba doufat, že se na 
zbylém úseku položí nový povrch 
v příštím roce. A i když oficiální 
připomínky k nově položeném 
povrchu obecní úřad neobdržel, 
někteří občané poukazovali na 
vysoké a nezasypané okraje silnice, 
což i bylo příčinou již dvou 
úrazů.  Obec se snažila přes 
Pardubický kraj na tuto skutečnost 
upozornit, ale zatím bezvýsledně a 
přes zimní měsíce k nápravě asi 
nedojde. 

Spor o nepovolenou stavbu 

I nadále zastupuje naši obec právní 
zástupce v kauze nepovoleného 
užívání části stavby rodinného 
domu – hospodářské části č. p. 21. 
Stavba byla stavebním úřadem 
Polička dodatečně povolena, 
v současné době probíhá odvolání 
proti tomuto rozhodnutí 

V průběhu roku právní zástupce 
zastupoval obec i ve věci 
„Prefabrikované unimobuňky“ na 
pozemku 559/2 v k. ú. Březiny. 
Stavba měla být rozhodnutím 
stavebního úřadu Polička 

odstraněna, k čemuž úplně nedošlo. 
Z podnětu právního zástupce byla 
v červenci letošního roku provedena 
kontrolní prohlídka za účasti 
zástupců stavebního úřadu Polička 
se závěrem – unimobuňka se stále 
nachází na daném pozemku, ale byla 
umístěna na podval – připravena 
k transportu, je odpojena od 
inženýrských sítí a nadále není 
využívána jako stavba. Obec tímto 
závěrem nepovažuje unimobuňku 
za odstraněnou. 

Podpora dalších akcí 

Akce, které obecní úřad zaštítil, nebo 
se na nich podíleli občané Březin 

5. 6. Cesta pohádkovým lesem 

3. 7. Březinská 50 – 7. ročník 

10. 7. Vesnické hry dospělých – 
Javorek 

24. 7. Memoriál Ludvíka Luňáčka 
v malé kopané – 11. ročník 

24. 7. Hry bez katastru v Jarošově 
(zimní HBK se z důvodu pandemie 
Covid-19 neuskutečnily) 

12. 8. Kočovné divadlo – Divadelní 
spolek Tyl Polička, aneb divadelní 
kočovníci – hra LEGRUTI 

27. 8. při příležitosti 30. výročí 
vzniku Vesnických her dospělých 
těšit promítání videí z uplynulých 
ročníků VHD. 

2. 10. Březinská drakiáda 

28. 11. Adventní zpívání Nový 
Jimramov 
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18. 12. Adventní zpívání u 
rozsvíceného stromečku na 
Březinách 

Mikulášská besídka se 
neuskutečnila, přesto spolek RKV 
zorganizoval předávání 
mikulášských balíčků březinským 
dětem. 

Koncem listopadu byl instalován 
Ladův betlém na tradiční místo u 
dětského hřiště v areálu bývalé 
školy. Děkujeme panu Oldřichu 
Kučerovi st. za zapůjčení, panu 
Marcelu Kastnerovi a Irče a Marku 
Tomáškovým za pomoc při stavbě 
betlému a proměnu altánu a jeho 
okolí ve sváteční místo. Díky také 
patří Jiřímu Švecovi za dovoz chvojí. 

O jednotlivých akcí se dozvíte více 
na jiném místě z pera představitelů 
březinských spolků. 

Výstavy 

V měsíci srpnu proběhla v budově 
bývalé školy již tradiční výstava 
obrazů malíře Novotného  

COVID-19 

V tomto roce nás potrápila 
epidemie koronaviru, na jaře jsme 
evidovali až 12 pozitivních občanů 
naštěstí jen s lehkým průběhem. 
Ale na Covid jsme bohužel 
zaznamenali i jedno úmrtí, a to 
občanky, která měla v naší obci 
trvalý pobyt. V dubnu byl 
nařízením vlády ukončen nouzový 
stav a tak jsme se těšili, že již vše 

bude na dobré cestě. Ale bohužel 
na podzim přišla nová vlna a opět 
vyhlášení nouzového stavu. Tímto 
bychom chtěli apelovat na naše 
občany, kteří ještě nejsou 
očkováni, aby tak učinili. 
Nepodléhejme dezinformacím 
z různých sociálních síti a 
očkováním chraňme nejen sebe ale 
i ostatní spoluobčany. K říjnu byla 
proočkovanost našich občanů cca 
55 %, nejvyšší procento téměř 
80 % ve věkové kategorii 50-59 let. 

Jednotka SDH 

Činnost jednotky je uvedena 
v samostatném článku. Chtěli 
bychom ale na tomto místě 
poděkovat za 2. místo v anketě 
Dobrovolní hasiči roku za oblast 
východ Čech, dále pak za pořízení 
defibrilátoru, který bude v nejbližší 
době instalován na budově požární 
zbrojnice.  

Obci se podařilo získat dotaci ve výši 
40 000 Kč na opravu motoru 
automobilu CAS a dotaci ve výši 
5 200 Kč za výjezdy mimo obec a 
školení členů jednotky.  

V letošním roce byla také podána 
žádost o zařazení JSDH obce Březiny 
do kategorie JPO III, která však 
nebyla ze strany HZS Pardubického 
kraje akceptována. 

Plánované investice v roce 2021 

Zastupitelstvo obce souhlasilo 
s podáním opětovné žádosti o dotaci 
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z podprogramu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, dotačního titulu 
117D8210A – Podpora obnovy 
místních komunikací na projekt 
nazvaný „Obnova místních 
komunikací v obci Březiny – 
I. etapa“. Žádost podaná v roce 2020 
nebyla schválena. V případě, že 
bychom neuspěli se žádostí ani 
v letošním roce (výsledek bude 
znám v průběhu I. pololetí příštího 
roku), budeme muset investovat 
část finančních prostředků na 
opravu místní komunikace vedoucí 
od odbočky z hlavní silnice k ZD a 
pokračování přes místní část U 
Domu k Luňáčkově lípě.  

Neuspěli jsme ani s žádostí o dotaci 
z podprogramu Podpora výstavby a 
obnovy komunální infrastruktury, 
vyhlášeného MF ČR, na pořízení 
obecního bytu v budově obecního 
úřadu. Práce na rekonstrukci 
stávajících prostor proto začnou 
svépomocí, stavební povolení 
Stavební úřad Polička již vydal. 

Dále část finančních prostředků 
z navrženého rozpočtu pro rok 2022 
bude nutno použít na opravy budovy 
bývalé školy, kde je třeba zejména 
provést nátěr střechy. 

Dále předpokládáme vložit část 
finančních prostředků do oprav a 
údržby místních komunikací. 

Poděkování obce 

Tak jako každý rok tak i letos patří 
velké poděkování MUDr. Vladimíru 

Filipi za finanční dar ve výši 
20 000 Kč.  

Poděkování za příspěvek na 
Březinskou padesátku ve výši 
10 000 Kč patří Ivo Kuncovi. 

Dále děkujeme Matěji Mešťanovi za 
pravidelné aktualizace webových 
stránek obce, kde se naši občané 
mohou seznámit se zprávami z obce 
a být tak informováni o dění v obci, a 
Martinu Luňáčkovi za správu 
facebookové stránky obce. 

A co říci závěrem – příští rok bude 
zase rokem volebním, kdy na 
podzim budeme volit své zástupce 
do zastupitelstev obcí. A proto ať 
máte všichni šťastnou ruku a zvolíte 
si ty pravé spoluobčany, kteří budou 
mít zájem o budoucnost naší obce.  

Životní jubilea 

V průběhu roku předávali našim 
jubilantům dárkové balíčky pan 
Stanislav Mešťan spolu s Olgou 
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Zezulovou, svá významná životní 
jubilea mělo v tomto roce 16 občanů. 
Mezi oslavenci byly i paní Růžena 
Honzálková a paní Miluška 
Gnojková, které oslavily 
úctyhodných 90 let. Přejeme hodně 
zdraví i do dalších let. 

 
 

Činnost RKV v roce 2021 

Naše činnost se díky pokračující 
pandemii smrskla na pár akcí 
konaných v létě a na podzim a od 
listopadu jsme opět skončili zavření 
doma. 

Cesta pohádkovým lesem 

První červnovou sobotu jsme 
zorganizovali Cestu pohádkovým 
lesem, kde opět vystupovaly 
pohádkové postavičky, které 
předváděly naše děti.  

A hodně se zapotily, protože po 
prožité zimě a jaru doma, na 
pohádkový les přišlo skoro 200 dětí. 

Nejen v lese bylo rušno, ale i u 
občerstvovacího okénka se tvořily 
fronty a tak i my dospělí jsme se měli 
co otáčet, abychom uspokojili 
všechny hladové a žíznivé krky. 
Spokojenost byla oboustranná. 
Dospělákům se tak zalíbilo u 
obsluhy, že pak každý víkend až do 
poloviny října chodili vypomáhat 
obecnímu úřadu s občerstvením. 

Vesnické hry dospělých 

Mezi akce, které se vydařily, patřily 
Vesnické hry dospělých, které se 
v polovině července konaly 
v Javorku. Soutěže byly pěkné, ale 
bylo jich málo, celkem pět a navíc 
mezi soutěžemi byly velmi dlouhé 
pauzy. Asi to našemu družstvu ve 
složení Ester Tomášková, Stáňa 
Mešťanová, Kristýna Šarounová, 
Venda Mešťan, Jirka Kazda a Pavel 
Bednář vyhovovalo a po několika 
letech přivezli 1.místo a s tím i 
pořádání 30. ročníku na Březinách. 
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Hry bez katastru 

Ke konci července se konaly Hry bez 
katastru v Jarošově. Tam soutěžilo 
družstvo ve trochu obměněném 
složení: Stáňa a Pavel, Jana, Aleš a 
Šimon Dudkovi a dovezli pěkné 6. 
místo. 

 

Vápenka 

V polovině srpna jsme vyrazili 
vlakem na vápenku. Děti se 
dostatečně vyřádily v lanovém 
centru a kromě těch nejmenších už 
rodiče ke svým aktivitám 
nepotřebovaly.  

 
Večer se u ohně opékalo, vzpomínalo 
na minulé vápenky a v pozdních 
nočních hodinách se spalo, kde se 
dalo. Někdo u ohně, někdo v autě, 
někdo nahoře v peci.  Někteří, 

hlavně dorůstající mládež, si 
vyzkoušeli, jaké to je, spát pod 
širákem.  

Apalucha – Nový Jimramov 

Na konci srpna jsme stihli uspořádat 
Apaluchu v Novém Jimramově. Ve 
čtvrtek vyrazily děti se třemi 
zodpovědnými dospělými a v pátek 
večer se k nim přidal zbytek 
dospělých. 

 
Krásné místo uprostřed nedotčené 
přírody a bez signálu s nově 
vybudovanými splachovacími 
kadibudkami nás vrátilo do let 
minulých, kdy jsme se obešli bez 
mobilů a dalších moderních 
vymožeností. Všichni se museli 
zabavit jinak. A potěšilo nás, že to šlo 
a dospělí i děti byli velmi spokojení. 
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Drakiáda 

Začátkem října na hřišti u boudy 
proběhla drakiáda. Občas foukal i 
vítr a ve vzduchu jsme v jednu chvíli 
napočítali 14 draků. Každé dítě si za 
odměnu vybralo nějakou drobnost a 
zbytek dne strávilo v herně 
s kamarády. 

Valná hromada 

Poslední říjnový víkend se 
uskutečnila v novém zázemí valná 

hromada RKV. I když jsme se nesešli 
v plném počtu, tak i se všemi dětmi 
nás bylo 42. Při dobrém jídle a pití 
jsme mimo jiné naplánovali akce na 
příští rok a nyní budeme doufat, že 
se situace kolem koronaviru zklidní 
a budeme je moci uskutečnit. 

Jménem RKV Březiny přeji všem 
hodně zdraví, klidný a v pohodě 
prožitý následující rok 2022. 

Lenka Štursová 

 

 

Březinská 50 

Šťastná sedmička pro Březinskou 
50….bylo nebylo… tak obvykle 
začínají pohádky. U „Padesátky“ to 
v roce 2021 bylo spíše ...bude? 
Nebude?…. S registrací jsme 
vyčkávali do nejzazšího možného 
termínu. Vládní covidová nařízení se 
zpřísňovala, uvolňovala, měnila a 
my jsme si netroufali cokoli 
závodníkům slibovat.  Nakonec jsme 
se rozhodli, že to riskneme a 
vyhlásíme přihlašování na   7. ročník 
závodu, který byl naplánován na 3.7. 
2021.  Měli jsme připraveno několik 
verzí - od té, na kterou jsme běžně 
zvyklí až po zcela okleštěnou – běh 
po označené trati, bez 
občerstvovaček, bez zázemí, bez 
vyhlašování vítězů…prostě jen pro 
radost z běhu.  

Nakonec vše dobře dopadlo a 
jedinou změnou bylo to, že tento 
ročník neměl své tričko (kdyby se 

náhle opatření zpřísnila a závod by 
nebyl, měli bychom tisíce korun 
v tričkách, která by nebyla komu 
dát). Všichni závodníci to ale chápali 
a byli šťastní spolu s námi, že se 
můžeme potkat, společně 
odstartovat, těšit se z běhu a 
zatleskat nejlepším na stupních 
vítězů.  

 
Sedmého ročníku Březinské 50 se 
zúčastnilo 75 mužů a 57 žen. 
Nejrychlejší muž protnul cílovou 
pásku v čase 4:19:45, nejrychlejší 
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žena doběhla s časem 5:05:27. Obojí 
jsou úctyhodné výkony, když 
povážíme délku a náročnost trasy.  

Šťastná sedmička to tedy byla pro 
Březinskou 50, její pořadatele, 
závodníky a všechny její příznivce. A 
taky pro Michala Pazderu, který měl 
konečně poprvé možnost jako 
ředitel svůj závod běžet. Absolvoval 
ho jako vodič nevidomého 
závodníka Jakuba. Společně za 
velkého potlesku všech doběhli do 
cíle v čase 7 hodin 19 minut.  

Za pořadatele Březinské 50 vám 
všem přejeme klidný, pohodový a ve 
zdraví strávený rok 2022 a budeme 
se těšit na osmém ročníku našeho 
závodu krásami Vysočiny.  

Za všechny kolem Padesátky  

Ola Radimecká Pazderová 

 

 

Březinští hasiči 

Stejně jako v roce 2020, tak i 
v letošním roce zasáhla do spolkové 
činnosti a života celé společnosti 
pandemie COVID19. Veškeré naše 
plány a očekávání jsme tak ve sboru 
museli přizpůsobovat vládním 
nařízením, ale také náladám ve 
společnosti. Činnost sboru se ale 
nezastavila. 

Je třeba říci, že v tomto roce byl 
kompletně dořešen dar od Nadace 
Agrofert našemu sboru. Nadace 
Agrofert nám poskytla dar ve výši 
40 000 Kč na nákup termokamery a 
hasičského žebříku pro naši 
jednotku a sbor doplatil 1135 Kč. 

Byla splněna povinnost mediální 
prezentace a uvedený materiál je již 
od jara v užívání jednotky.  

Pokud jde o dar od Nadace ČEZ 
z loňského roku na nafukovací stan, 
plnění bylo také nadací schváleno a 
to, u obou žádostí, které jsme pro 
nákup stanu podávali.  

Jako zaměstnanec společnosti ČEZ 
Energo s.r.o. má Pavel Říha možnost 
navrhnout tzv. zaměstnanecký 
grant. Jde o to, že zaměstnanec 
společnosti navrhne projekt, ve 
kterém se musí osobně angažovat a 
ten předloží svému zaměstnavateli 
pro přidělení grantu. 
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Dlouhodobě jsme se snažili sehnat 
prostředky na AED (automatický 
externí defibrilátor) a tak jsme po 
dohodě ve sboru a jednotce 
nasměrovali žádost tímto směrem.  

Nadace ČEZ naši žádost 
přezkoumala a žádosti bylo 
vyhověno. Sbor tak obdržel částku 
30 000Kč a zakoupil po doplacení 
cca 8000Kč defibrilátor značky 
Philips. Protože tento přístroj má 
primárně sloužit obyvatelům naší 
obce, byl předán do užívání jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce 
Březiny. Dovolte mi touto cestou 
poděkovat Obecnímu úřadu a 
zastupitelům, kteří vědomi si složité 
finanční situace našeho sboru, kdy 
v loňském i letošním roce nemohla 
proběhnout žádná činnost, která by 
nám umožnila doplnit finanční 
prostředky do naší pokladny, 
přistoupili k mimořádné dotaci na 
činnost našeho sboru a prakticky 
tím pokryli částku investovanou 
sborem do nákupu AED.  

Naším dalším cílem je získat finanční 
prostředky na univerzální možnost 
využití tohoto přístroje i pro 
veřejnost, kdy by se instaloval 
speciální box přímo na hasičskou 
zbrojnici a v případě potřeby by bylo 
možné po zadání kódu, který sdělí 
ZZS, přístroj použít.  

Bohužel, cena tohoto boxu je 
17 500 Kč a v současné době tak 
hledáme prostředky na jeho nákup. 
Krajské dotace na akceschopnost 
jednotek tentokrát využila obec pro 

žádost na opravu CAS. Žádosti bylo 
vyhověno a tak, z krajských peněz 
doputovalo na pokrytí opravy naší 
CAS celkem 40 000 Kč.  

Z krajských dotací jsme rovněž 
využili titul NNO, na pokrytí nákladů 
s pořádáním akce Rescue Camp 
2021. Dotace nám byla přiznána, ale 
situace ke konci roku nám 
nedovolila akci uspořádat. Celá akce 
je po technické a náplňové stránce 
připravena a v současné době spíše 
již řešíme formu a četnost těchto 
akcí. V případě výcviku jednotlivců 
by se jednalo cca o 32 účastníků na 
dvoudenní akci, celkově tedy něco 
okolo padesáti lidí. V případě 
formátu výcviku jednotek o 
jednodenní akce s účastí tří jednotek 
o stejném počtu účastníků. 

 
Jak asi víte, v roce 2020 se v anketě 
Dobrovolný hasič roku naše 
jednotka umístila na pátém místě se 
zásahem v Pusté Rybné. V letošním 
roce jsme do této ankety přihlásili 
projekt skupiny našich zdravotníků 
a hlasování veřejnosti dostalo náš 
sbor na stupně vítězů. 16. listopadu 
vyrazila skupina našich zástupců do 
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Brna, kde byl náš sbor vyhlášen na 
druhém místě a mimo poukazu na 
radiostanici HYTERA získal i 
finanční dar na činnost. Rádi 
bychom částku, která se k danému 
umístění váže, investovali do 
dovybavení sanitního vozidla a 
zvýšili tak možnosti jeho využití. 
Záznam slavnostního vyhlášení 
vysílá ČT2 v sobotu 4.12. od 14:30 a 
bude k vidění i na webu. 

Asi jste zaregistrovali, že máme jako 
sbor webové stránky. Tato služba je 
od loňského roku rozšířena také o 
samostatné stránky Noční hlídky. 

Rád bych se zastavil u skupiny 
zdravotníků, kteří náš sbor 
reprezentují od jarních měsíců po 
celém kraji. Vedoucím této skupiny 
je člen našeho sboru Daniel Žák, 
který je také členem ČČK a její 
humanitární jednotky, působí 
v JSDH Polička a mimo mnoha 
zdravotnických kurzů prodělává i 
stáže u ZZS Pak. Dalším členem 
skupiny je Martin Kočí, který je 
členem SDH Dolní Újezd, členem 
místní výjezdové jednotky a po 
úspěšném ukončení kurzu ZZA se 
přidal do našeho týmu. Tito dva jsou 
bez diskuse základními kameny 
tohoto projektu. V letošním roce 
prošel kurzem ZZA i Pavel Říha. 
V našem sboru mám i další dvě 
členky, které se mohou do této 
činnosti zapojit, a to Janu Švecovou a 
Šárku Luňáčkovou, které mají 
ukončené alespoň základní kurzy u 
ČČK. Dalším ze členů této skupiny 

mimo náš sbor je kolega Miroslav 
Vacek z SDH Nová Ves u Litomyšle. 
Mirek je Velitelem vojenských 
hasičů v Květné a má mnoho dalších 
potřebných zkušeností jako je 
psychologická pomoc, taktické 
řízení zásahů, ale i předurčenost na 
dopravní nehody. Zdravotnická 
skupina bohužel v jarních měsících 
nemohla vyvíjet činnost tak, jak by si 
přála, ale nezahálela. Kluci sehnali 
elektrocentrálu a osvětlení do stanu. 
Toto vybavení umožní nasazení 
stanu i mimo zdroje elektřiny. Nově 
máme také několik UHF vysílaček 
pro komunikaci členů této skupiny 
na akcích. 

 
Co nám ale scházelo byl dopravní 
prostředek, který by mohla 
zdravotnická skupina ke své 
činnosti využívat. V loňském roce 
tak bylo zažádáno naším sborem o 
bezplatný převod některého z 
vyřazovaných vozidel ZZS 
Pardubického kraje. Shodou 
šťastných okolností v letošním roce 
kraj vyřazoval sedm sanitek a jedna 
z nich byla nabídnuta našemu sboru 
právě pro činnost naší zdravotnické 
skupiny. Po několika návštěvách na 
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centrále ZZS Pak se nám podařilo 
vozidlo doplnit o velké množství 
vybavení a po vyřízení převodu na 
náš sbor a pojištění vozidla, jsme si 
vozidlo převezli k provedení 
konečných úprav do Svitav. 

Zažádali jsme také znovu o zařazení 
do ostatních složek IZS, které mají 
smlouvu s HZS, ale naší žádosti 
nebylo ze strany HZS vyhověno. 
Souběžně se pracovalo na získání 
finančních prostředků na běžné 
náklady spojené s užíváním vozidla 
tak, aby sbor na tuto činnost 
nemusel vyčlenit žádné vlastní 
finanční prostředky.  O akcích, na 
kterých nás skupina zdravotníků 
reprezentovala se budu zmiňovat 
v průběhu zprávy. Co je ale 
podstatné zmínit, je vlastní vybavení 
jak sanitky, tak členů. 

Sanitní vozidlo je ve velice slušném 
technickém stavu. Vozidlo je 
převedeno na sbor, udělali jsme na 
něm technickou a dovybavujeme ho 
tak, aby bylo možné ho využívat pro 
účel, ke kterému je určeno. Zůstalo 
tedy ve zdravotnické zástavbě, kdy 
ve výbavě zůstala špičková 
polohovatelná nosítka, schodolez, 
vakuová matrace, starší odsávačku a 
tonometr a také scupran pro 
transport zraněné osoby. Z OSH ve 
Svitavách se nám podařilo získat 
mobilní lahev s kyslíkem a díky 
našim kontaktům i funkční redukční 
ventil pro podávání kyslíku. Krajské 
sdružení hasičů, pro které jsme v 
průběhu tohoto roku zajišťovali již 

několik zdravotnických dozorů, 
včetně dvou na mistrovství 
republiky, nám zapůjčilo další dvě 
tlakové lahve na kyslík a to, velkou 
pro rozvod kyslíku v zástavbě 
vozidla a menší pro osazení 
ventilem. V současné době 
diskutujeme možnost o možné 
dlouhodobé zápůjčce AED do 
vozidla. Z vozidla jsme odstranili 
část polepů dle požadavku ZZS Pak, 
tedy volací znaky, označení 155 a 
nápis Zdravotnická záchranná 
služba Pak. Ostatní reflexní polep 
může dle vyjádření jejich technika 
zůstat a tak, doplníme označení 
HASIČI na přední kapotu vozidla a 
na boční horní část přidáme 
označení SDH Březiny zdravotníci 
zotavovacích akcí a znak 
zdravotnické skupiny. Vozidlo bude 
i nadále vybaveno majáky, které jsou 
zapsány v TP vozidla. Vozidlo je 
samozřejmě pojištěno a to, u HVP. 
Osobní vybavení členů je také na 
vysoké úrovni. V současné době 
disponujeme třemi kompletně 
vybavenými zdravotnickými batohy, 
každý ze členů má osobní lékárničku 
atd.  

Pokud jde o soutěže, začneme od 
našeho okresu.  Ač družstvo našich 
dětí v Trstenici na jarním kole 
nesoutěžilo, sbor zde měl 
zastoupení, a to právě 
zdravotnickou skupinou. Poprvé byl 
využit nafukovací stan, a tak jsme na 
dvou postech zajišťovali jak první 
pomoc, tak jsme zřídili i odběrové 
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místo pro testování těch, kdo 
nepředložili platné potvrzení o 
testování nebo očkování.  

12. 6. se sešla družstva dospělých v 
Sádku na okresním kole požárního 
sportu a i zde působila naše 
zdravotnická skupina jako zdravotní 
služba závodu. 

Krajské kolo PS proběhlo znovu v 
Pardubicích v areálu SPŠCHT a to, v 
termínu 19. – 20. 6. I zde naši 
zdravotníci zajišťovali zdravotní 
službu a to, po oba dny.  

Ještě informace k naší účasti na MČR 
TFA ve Svitavách, které probíhalo 
28. 8. na Svitavském náměstí. Jako 
zdravotní dozor celé akce jsme 
zajišťovali jak odběry vzorků na 
Covid, tak dozor na trati. Sanitku, 
stan a veškeré naše vybavení si byl 
prohlédnout i pan hejtman, který byl 
potěšen využitím převedeného 
vybavení. 

Navázali jsme také kontakt s fa. 
Dräger a je možné, že na Noční 
hlídku se domluvíme na nějaké 
spolupráci. 

Jako zdravotní dozor jsme 
zajišťovali i MČR ve výstupu na 
cvičnou věž v Širokém Dole znovu, 
včetně odběrů, a tak máme za sebou 
působení i na vrcholných akcích 
našeho sdružení. 

Superpohár hejtmana Pardubického 
kraje uspořádal tentokrát Komárov 
a naši zdravotníci měli znovu docela 
dost práce. Branný závod tentokrát 
proběhl v Jevíčku a opět u toho byla 

naše zdravotnická skupina. Kluci 
mimo klasické ošetření drobných 
úrazů udělali také 58 testů na Covid. 
Naši zdravotníci se tedy nenudí a je 
třeba říci, že reprezentují náš sbor i 
obec velice dobře. 

 
I činnost naší jednotky v letošním 
roce poznamenala pandemická 
situace. Na začátku roku se výcvik 
prakticky zastavil a to, na všech 
úrovních. Kluci pracovali na 
technice, kdy se přestrojovalo 
vybavení ze staré CAS na náš novější 
stroj a bylo tak třeba provádět 
technické úpravy. V dubnu jsme 
v jeden den měli dva výjezdy a přišli 
na dlouhý čas o cisternu. První 
výjezd byl na strom na komunikaci 
Březiny – Pustá Rybná a prakticky 
hned po návratu na Březiny byl 
jednotce vyhlášen druhý poplach na 
požár lesa v katastru obce Telecí. 
Cestou nás ale zradil motor u naší 
CAS a proto byla přivolána AVIE a 
k požáru jsme dojeli sice se 
zpožděním, ale i tak jsme se na 
likvidaci podíleli. Bohužel, oprava 
trvala opravdu neuvěřitelně dlouho. 
Další zásah byl přímo v obci, 
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konkrétně v Dolánkách, kde se 
strom pověsil do kabelu el. vedení.  
8. července jednotka vyjela znovu do 
Pusté Rybné, kde byl nahlášen strom 
na komunikaci. Po likvidaci této 
události byl občany nahlášen ještě 
jeden nebezpečný stav a tak 
jednotka po konzultaci s operačním 
střediskem přebrala a likvidovala i 
tuto událost. Na konci srpna potom 
poslední zásah v obci, kdy jednotka 
vyjela k likvidaci sršní, ve štítě 
rodinného domu. Po třech měsících 
se nám do výjezdu vrátila opravená 
cisterna a začala práce na jejím 
zapojení do výjezdu. Probíhal výcvik 
s dýchací technikou a pracovalo se 
na odstrojení staré CAS. Poměrně 
velkým problémem bylo zrušení 
výjimky na užití univerzálních 
pneumatik na našich vozidlech. Jak 
už bylo zmíněno, podařilo se do obce 
získat AED a tak proběhl i výcvik 
členů jednotky, ale i občanů na jeho 
užití a poskytování první pomoci.  

Příští rok před nás staví mnoho 
úkolů a nebude vůbec jednoduché, 
vše zvládnout. Každý druhý rok 
pořádáme Noční hlídku a protože 
v roce 2020 ani 2021 nemohla 
proběhnout, je naplánována na rok 
2022. Termín je stanoven na 23. 
dubna. Na disciplínách už 
pracujeme, postupně oslovujeme 
okolní sbory, s prosbou o spolupráci. 
Musíme oslovit i sponzory a rádi 
bychom připravili i nějaký krátký 
program pro diváky, před 
samotným začátkem soutěže. 

Připravujeme také přesunutý 
Rescue camp a další možné formy 
školení pro jednotky, které by bylo 
možné uspořádat právě na 
Březinách, kdy by se využilo zázemí, 
které nám poskytuje naše škola. 
Bohužel, v roce 2020 nebylo možné 
oslavit 70 let od založení našeho 
sboru a tím je ve hře i možná menší 
oslava, třeba v rámci setkání rodáků. 
Termín se spíše hledá, ale zatím je to 
pouze návrh. Vzhledem k tomu, že 
poslední setkání rodáků bylo na 
Březinách před cca 20 lety, je na 
místě nad tímto uvažovat. 
Zdravotnická skupina bude vyvíjet 
činnost, pro kterou byla zřízena a její 
členové se budou nadále dle 
možností vzdělávat. Totéž platí i o 
činnosti naší jednotky, kde 
předpokládáme dokončení výcviku 
všech členů pro užití AED. 

Rád bych touto cestou poprosil naše 
členy, kteří ještě tak neučinili, o 
uhrazení členských příspěvků za 
předešlé roky. Protože situace 
v loňském i letošním roce nebyla 
příznivá k tomu, aby Vás všechny 
náš pokladník osobně navštěvoval, 
využijte prosím možnost uhradit 
členské příspěvky přímo na účet 
sboru. Informace k platbě Vám podá 
náš pokladník Bedřich Pazdera. 

Závěrem mi dovolte Vám všem 
především popřát pevné zdraví a do 
roku 2022 hodně štěstí. 

 Za SDH a JSDH Březiny 

Pavel Říha
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TJ Březiny – Memoriál Ludvíka Luňáčka 

V sobotu 24. července jsme načali již 
2. desítku turnajů o putovní pohár – 
Memoriál Ludvíka Luňáčka v malé 
kopané. Na opět skvěle připravený 
zelený pažit na hřišti u rybníka, za 
který vděčíme Martinu Luňáčkovi, 
který se o něj staral od začátku jara, 
se sjela víceméně tradiční družstva. 
Opět jich bylo šest, takže se podle 
tradičního rozpisu hrálo 15 zápasů 
tak, aby žádné z mužstev zbytečně 
dlouho nesedělo, a ani nehrálo dva 
zápasy po sobě. 

 
Hned k prvnímu zápasu nastoupily 
top týmy posledních let. Vítěz 
posledních dvou ročníků – Krásné – 
vyzval trojnásobného vítěze z let 
2016 až 2018 – Borovnici. A i když 
skončil bez branek, byl to pohledný 
mač. V následujících duelech ale 
skončilo v brankách na 46 střel. 
Turnaj se tak zařadil mezi gólově 
nejbohatší v celé historii memoriálu.  

Nebudu dlouho napínat. Na 
pomyslný trůn se po dvouleté pauze 
vrátila Borovnice se ziskem 11 bodů 
a celkovým skóre 16:2. Hned 10 

trefami se na něm podílel nejlepší 
střelec turnaje David Hejtmánek. 
Stejný počet 11 bodů zdobil Rumuny 
a jen menší počet vstřelených branek 
(10:2) rozhodl o tom, že obhájili 
pěknou 2. příčku. Krásné se s 10 
body v tabulce a skóre 12:2 muselo 
po prohře právě s Rumuny spokojit 
s třetím místem.  

 
Čtvrtou příčku obsadil ČundaTým. 
Pátí skončili svitaváci, kteří sice 
sestavou budili respekt. S ležérním 
názvem “DopijemApudem“ ale 
doplatili na nízkou produktivitu. 
Turnaj se letos nepovedl 
Chalupářům, kteří v pěti zápasech 
nedokázali vstřelit branku. Útěchou 
jim mohl být jen individuální úspěch 
gólmana Víti Šimka, který byl 
vyhlášen nejlepším brankářem 
turnaje. 

Na závěr vždy děkujeme… 

Také letos bychom chtěli poděkovat 
obci Březiny neb jsme opět mohli 
využít nové komunitní centrum a 
hlavně dobrovolníkům – Lence 
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Štursové, Nadě Luňáčkové a Martinu 
Luňáčkovi, kteří si stoupli za bar a 
postarali se, aby sportovci i diváci, 
kterých opět o něco přibylo, měli co 

pít i jíst. A Martinovi ještě jedno 
velké díky za přípravu hřiště. 

Michal Luňáček

Z Březinské kroniky 

1940 

V tomto roce bylo značně rozšířeno 
vázané hospodářství – prodej 
životních potřeb byl značně omezen. 
Káva se přidělovala jen k výročním 
svátkům- 40 g na osobu. Na mleté 
obilí vydáváno povolení – mlecí 
lístky – 21 kg na měsíc a osobu. Po 
žních byla tato dávka snížena na 16 
kg. Osoby starší 17 let si musely 
opatřit občanskou legitimaci. 15. 
března, k prvému výročí vyhlášení 
Protektorátu, byla nařízeno vyvěsit 
prapory na veřejných budovách.  29. 
března byli svoláni všichni členové 
Kampeličky, pokud byli dlužníky a 
museli podepsat prohlášení, že 
nejsou židovského původu. Od 1. 
dubna byl zaveden letní čas – hodiny 
postrčeny o 1 hod. vpřed. 10. dubna 
se prováděl nábor žen do nár. 
souručenství – dříve nebylo jejich 
členství požadováno. 24. dubna byla 
u nás vidět polární záře. V tomto 
roce bylo u nás nařízeno povinné 
setí lnu. V důsledku zatemňování byl 
zákaz pálení čarodějnic. Obecní 
tabulky byly vyměněny za 
dvojjazyčné – Březiny – Berkicht. 
Byly prováděny soupisy osetých 
ploch jako podklad pro dodávky. 
Nařízeny povinné oslavy německých 

vítězství (6.,7.,8. července) nad 
Francií. Učitelé a funkcionáři museli 
podepsat slib věrnosti Hitlerovi. 
Byla zesílena persekuce všeho, co 
připomínalo naši národnost a 
republiku. Na našem pomníku 
padlých z první republiky naši 
občané zabetonovali orlici, po které 
šlape český lev, aby pomník nemusel 
být odstraněn. Na den 28. října byl 
zákaz jakéhokoli shromažďování, 
aby národ nemohl vzpomínat roku 
1918, nabytí samostatnosti. 

Nový okres 

Dne 1. listopadu byl zrušen 
okleštěný Poličský okres a zaveden 
okres Litomyšl.  Dne 15. listopadu 
nařízeno odevzdání pamětních knih 
– kronik. Obrlandrát Pardubice 
urgoval liknavé dodávky másla – 
byly vyměřovány pokuty. 

Počasí 

Zima se vyznačovala velkým 
množstvím sněhu a vánicemi. Byla 
několikrát pracovní povinnost na 
vyhazování sněhu ze silnic - sněhové 
hráze až 2 m vysoké. Jaro bylo 
deštivé, nevlídné. V polích započaty 
práce po 15. dubnu. Sena se sklidila 
dobře. Žně započaly až koncem 
srpna– obilí se v důsledku dešťů 



20 Březinský zpravodaj, číslo 16, zima 2021 

sklízelo mokré a porostlé, žně se 
skončily až 19. října. Potom se počasí 
zlepšilo. Dne 25. října napadlo 
značně sněhu, který ležel týden. 
Listopad byl mokrý a nepříznivý, 
takže rok 1940 byl jedním z 
nejhorších.  

1941 

 

Spotřebitelské dávky 

Rok 1941 byl v důsledku okupace – 
války a německých vítězství – rokem 
smutným a prohlubující se 
beznaděje. Spotřebitelská dávka 
byla stanovena: pro samozásobitele 
3/4 l, pro nesamozásobitele 1/4 l na 
den a osobu. Dodávky všeho byly 
vymáhány pod peněžitým trestem 
neb vězením. Od 15. března byla 
snížena samozásobitelská dávka 
obilí ze 16 kg na 14 kg. V červenci 
obdržely všechny domácnosti lístky 
s vytištěným písmenem V, které 
museli občané vylepit na okenní 
tabulky – Viktoria – vítězství, rovněž 
na všech veřejných budovách, 
zároveň nápisy – Německo vítězí na 
všech frontách za Evropu.  

Sbírka 

20. července se konala sbírka na 
německý červený kříž.  

Hlídky 

V srpnu bylo nařízeno ustavit hlídky 
a hlídat úrodu na polích (4 týdny). V 
září byly zavedeny policejní 
přihlášky pro všechny osoby do 15 
let. Od 18. října nařízeny hlídky proti 
sabotážím – hlídat stodoly, sýpky, 
mlýny a skladiště. Od 23. listopadu 
byla sousední obec Pustá Rybná 
přidělena na mletí obilí do mlýna u 
Kučerů na Březinách. Němci tvrdě 
trestali mletí načerno, avšak 
nehlídali. Okresní silnice Borová – 
Pustá Rybná – Březiny byla v tomto 
roce zestátněna. Zavedeny pracovní 
knížky pro všechny zaměstnané. 

Počasí 

Tento rok, jakož i dva předchozí, byl 
rokem nepříznivým. Téměř úplně 
vyhynuly ozimy. Pozdní a studené 
jaro, mokré léto, nevlídný podzim a 
k tomu předčasná a krutá zima, řadí 
tento rok k těm nejhorším. V lednu 
nesmírně sněhu, pracovní povinnost 
na vyhazování silnic. 4. a 9. května 
silné mrazy, led na vodě – 12. května 
na lese jinovatka. Toho dne bylo 
nutno orati v rukavicích. Úroda obilí 
byla slabá. 12. října sněhová vánice, 
těžce se prováděly podzimní práce. 
25. října znovu napadl sníh, zůstalo 
částečně nezaoráno a nesklizeno – 
brambory, řepa. 
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