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Úvodní slovo 

Vážení spoluobčané, chataři, 
chalupáři a přátelé Březin, 
po roce se opět setkáváme nad 
čtením Březinského zpravodaje.  

Dovolím si krátké poohlédnutí za 
rokem 2022. Pandemie Covid 19 je 
na ústupu, ale do našich životů přišly 
jiné, po dlouhou dobu neaktuální, 
události – energetická krize, 

všeobecné zdražování a válka na 
Ukrajině. O těchto událostech 
slyšíme ze všech možných, a mám 
pocit i nemožných, stran. Nechci ani 
jednu z těchto událostí zlehčovat, ale 
vždy je lepší se podívat do očí 
budoucnosti a držet pospolu. Zvláště 
o Vánocích. A pak všechno 
zvládneme. 
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Mám v hlavě pár věcí, které si 
dovolím prostřednictvím tohoto 
zpravodaje sdělit.  

První z nich je poděkování 
minulému obecnímu zastupitelstvu 
v čele s panem Ing. Jaroslavem 
Štursou a paní Naďou Luňáčkovou. 
Za jejich funkční období se podařilo 
spoustu věcí. Namátkou osvětlení 
obce, dokončení a provozování 
komunitního zázemí Nová bouda u 
rybníka, oprava místních 
komunikací a také mnoho 
společenských a kulturních akcí, 
které obec pořádala nebo 
podporovala. A v tom chceme jako 
nově zvolené zastupitelstvo obce 
mimo jiné pokračovat, protože víme, 
že komunikace a setkávání občanů a 
přátel obce jsou velmi důležité. 

Další díky patří březinským 
spolkům, které i v letošním roce 
pořádaly svoje akce. Ať jsou to 
tradiční Noční hlídka, Setkání 
samohybů, Cesta pohádkovým 
lesem, Březinská padesátka, 
Vesnické hry dospělých, Memoriál 
Ludvíka Luňáčka v malé kopané 
nebo třeba Mikulášská besídka či 
Dětský karneval.  

Jsme malá obec, ale z té spousty 
událostí, které se tu dějí a mají 
pozitivní ohlasy široko daleko mám 
upřímnou radost a dělá mě pyšným 
starostou. 

Ale teď zpět k Vánocím a Novému 
roku… Všem Vám přeji, přejeme 
krásné prožití vánočních svátků a 
v novém roce jen to nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí, lásky a podpory vašich 
nejbližších. Za sebe, zastupitelstvo 
obce, vlastně za nás všechny se těším 
na vše, co nás v novém roce čeká. 

Příjemné čtení letošního zpravodaje. 

Za obecní úřad 
Martin Luňáček, starosta obce 

Naši nejmenší 

 
23. 3. 2022 se Martině Štursové a 
Martinu Kubíkovi narodil syn 
Richard Kubík. 

Šťastným rodičům blahopřejeme a 
Ríšovi přejeme hlavně hodně zdraví.
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Informace obecního úřadu 

Rozpočet obce 

Pro rok 2022 byl po schválených 
rozpočtových opatřeních rozpočet 
obce ve výši 2 981 000 Kč. Podruhé 
nám nebyla schválená dotace 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“. Nejnutnější opravy místních 
komunikací jsme tedy museli 
zabezpečit ze svého rozpočtu.  

Další investicí bylo provedení 
renovace a nátěru střechy na bývalé 
škole. Také byla dokončena pergola 
a provedeny terénní úpravy u 
komunitního zázemí Nová bouda. 

Rovněž byly zahájeny práce na 
přístavbě hasičské zbrojnice u 
budovy obecního úřadu – geologický 
průzkum a projektová 
dokumentace. 

Proběhla výměna oken v budově 
obecního úřadu v prvním poschodí a 
v místním obchodě. Do obchodu 
byly zároveň pořízeny z rozpočtu 
obce nové regály. 

Zázemí komunitní činnosti u rybníka 

Letošní sezonu v Nové boudě 
zahájilo posezení k Mezinárodnímu 
dni žen. Bouda poté byla otevřena 
průběžně až do konce podzimu. 

Tímto bychom chtěli opět poděkovat 
Standovi Mešťanovi, Lence Štursové, 
Tomáši a Tereze Dudkovým a všem, 
kteří se na zabezpečení chodu 
v Nové boudě podíleli. I v letošním 
roce si vybraly dva novomanželské 
páry pro svůj svatební den právě 
naše komunitní zázemí.  

Vývoj obyvatelstva 

Po uzávěrce loňského Březinského 
zpravodaje nás ještě v roce 2021 
opustila paní Štěpánka Luňáčková.  

Z trvalého pobytu se odhlásili Adéla 
Daňková a David Balabán (nebylo 
uvedeno v loňském vydání 
zpravodaje).  

V letošním roce se z trvalého pobytu 
odhlásil pan Miroslav Pešek. 

K trvalému pobytu se přihlásili pan 
Martin Luňáček, č. p. 105 a pan Vít 
Sádovský, ev. č. 62. 

A jak uvádíme výše, v březnu 
letošního roku se narodil Richard 
Kubík, č. p. 35. 

Počet obyvatel má i nadále klesající 
tendenci a k 1. 12. 2022 má obec 
Březiny 133 trvale žijících obyvatel. 

Veřejně prospěšné práce 

Obec v květnu 2022 získala z Úřadu 
práce ve Svitavách příspěvek na 
vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací 
pro jednoho občana. Úřad práce 
uzavřel dohodu s obcí pro Petra 
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Valeckého, a to od 1. 5. do 30. 11. 
2022, následně došlo k uzavření 
dodatku o prodloužení do 31. 5. 
2023. Tato pozice je financována 
z dotací EU. 

Kromě údržby zeleně a veřejných 
prostranství obce se spolu se 
zaměstnancem obce věnoval 
realizaci obecního bytu v budově 
obecního úřadu. 

Svoz odpadu  

V prosinci 2021 byla 
zastupitelstvem obce schválena 
Obecně závazná vyhláška obce 
Březiny č. 2/2021 o místním 
poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, která 
stanovila od 1. 1. 2022 nové 
poplatky za odpady pro občany a 
rekreační objekty. I přes zdražování 
jednotlivých komodit v letošním 
roce výše poplatků zůstává stejná. 

Termíny svozu velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu na rok 2023 
jsou 17. 4. 2023 a 9. 10. 2023 
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 
byla provedena renovace a nátěr 
střechy. 

 

Volby do zastupitelstev obcí 2022 

Ve dnech 23. a 24. září se konaly 
volby do zastupitelstva naší obce. 
Přestože navržené složení nového 
zastupitelstva bylo předem jasné, 
účast voličů nás překvapila – 56 %.  

Nejvyšší počet hlasů obdržel pan 
Martin Luňáček, druhý nejvyšší 
počet hlasů získala Irena Tomášková 
a třetí pak pan Pavel Lapáček. 
Ustavující schůze nového 
zastupitelstva proběhla za velkého 
zájmu místních občanů a chalupářů 
v kulturním domě dne 21. 10. 2022. 
Starostou obce byl zvolen Martin 
Luňáček, místostarostou Pavel 
Lapáček. 

Tříkrálová sbírka 

Tříkrálová sbírka 2022 po delší době 
proběhla tak, jak jsme byli vždy 
zvyklí. V sobotu 8. 1. dvě skupiny 
dětí pod vedením Jany Dudkové a 
Ireny Tomáškové prošly obcí a za 
zpěvu koledy vybraly rekordní 
částku – 12 096 Kč. Kasička byla 
týden po koledě ještě umístěna 
v obchodě Potraviny Pospíšil. Všem 
březinským občanům i chalupářům 
jménem poličské charity děkujeme 
za jejich štědrost. 

Obecně závazná vyhláška  

V letošním roce nebyla obecním 
zastupitelstvem schválena žádná 
obecně závazná vyhláška. 
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Vzpomínková shromáždění 

Také v letošním roce se obec 
podílela na vzpomínkových akcích, 
tentokrát již za účasti veřejnosti. 
Vzpomínka u příležitosti 77. výročí 
ukončení 2. světové války a 
osvobození Československa, kde 
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 104. výročí 
vzniku samostatného 
Československa se uskutečnil 
lampionový průvod a vzpomínkové 
shromáždění, kde po proslovu 
Lenky Štursové a zpěvu České a 
Slovenské státní hymny následoval 
ohňostroj a posezení účastníků v 
budově kulturního domu – bývalé 
školy. Za přípravu a organizaci 
děkujeme rodině Tomáškových a 
paní Lence Štursové. 

Podpora dalších akcí 

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

8. 1. Tříkrálová sbírka 

5. 3. Přátelské posezení k MDŽ 

12. 3. Dětský karneval 

19. 3. Telecup – turnaj ve florbale 
v Telecím  

9. 4. Zimní Hry bez katastru v Bučině 

15. – 17. 4. Velikonoční posezení 
v Nové boudě s kytarou  

23. 4. Noční hlídka 

30. 4. Pálení čarodějnic 

7. 5. Koncert Quattro Formaggi u 
příležitosti Dne matek  

14. 5. Setkání samohybů 

4. 6. Cesta pohádkovým lesem 

2. 7.  Březinská padesátka – 8. ročník 

16. 7. Vesnické hry dospělých na 
Březinách 

30. 7. Memoriál Ludvíka Luňáčka 
v malé kopané 

24. 9. Březinská drakiáda 

27. 10. Lampiónový průvod na 
Březinách 

5. 11. Posvícenská zábava 

26. 11. Předvánoční koncert Quattro 
Formaggi na Březinách 

 
3. 12. Mikulášská besídka pro děti 

9. – 10. 12. Obecní zabíjačka 

17. 12. Vánoční zpívání na Březinách 
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O prvním adventním víkendu byl 
instalován Ladův betlém na tradiční 
místo u dětského hřiště v areálu 
bývalé školy. Děkujeme panu 
Oldřichu Kučerovi st. za zapůjčení, 
panu Marcelu Kastnerovi, Irče 
Tomáškové a Oldřichu Kučerovi ml. 
za pomoc při stavbě betlému a 
proměnu altánu a jeho okolí ve 
sváteční místo. Díky také patří 
Jiřímu Švecovi za dovoz chvojí. 

O jednotlivých akcích 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  

Jednotka SDH 

Činnost jednotky je uvedena 
v samostatném článku.  

Obci se podařilo získat dotaci 
z Pardubického kraje ve výši 
9 500 Kč na pořízení vyhřívané 
skříňky pro AED, která byla 
umístěna na budovu hasičské 
zbrojnice. Dotace představuje 50 % 
nákladů na pořízení.  

Další dotace z Pardubického kraje ve 
výši 8 400 Kč na pořízení pneumatik 
pro CAS představovala 70 % 
celkových nákladů na pořízení. 

Ve spolupráci s Pavlem Říhou byli 
bezplatně převedeny do majetku 
obce s nulovou hodnotou 3 osobní 
vozidla (2 x Škoda Octavia, 1 x Škoda 

Fabia). Vozidla budou sloužit 
jednotce SDH a obci. 

Plánované investice v roce 2023 

Již nové zastupitelstvo obce 
souhlasilo s podáním opětovné 
žádosti o dotaci 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 2021 nebyla schválena. 
Výsledek bude znám v průběhu 
prvního pololetí příštího roku. 

Bude se pokračovat ve výstavbě 
bytu v prvním podlaží budovy 
obecní úřadu, dokončí se oprava a 
nátěr střechy kulturního domu a 
pokračovat se bude také v přípravě 
výstavby nové hasičské zbrojnice. 

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. 
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A závěrem? Dovolte mi vyjádřit 
přesvědčení, že složení nového 
obecního zastupitelstva bude 
pracovat pro občany naší obce tak, 
jako jsme se snažili po celé minulé 
období my. 

Období to bylo nelehké, polovinu 
z něj nás atakovala pandemie 
COVID-19, postihly nás bleskové 
povodně v roce 2020 a také válka na 
Ukrajině.  

Zároveň ale máme radost nad 
spoustou věcí, které se nám povedly 
uskutečnit – výstavba osvětlení, 
dokončení Nové boudy, oprava 
kulturního domu a místních 
komunikací, výstavba bytu… 

A tak mi dovolte končit pozitivně, že 
ten příští rok by mohl být zase o 
něco lepší, veselejší. A bude také 

volební – čekají nás v lednu 
prezidentské volby, tak šťastnou 
ruku, přátelé… 

Životní jubilea 

Zde bychom chtěli nejprve 
poděkovat p. Stanislavu Mešťanovi a 
Olze Zezulové za dlouholeté 
předávání dárkových balíčků našim 
jubilantům. Pro příští období 
předávají pomyslnou štafetu 
staronovým tvářím – Ireně 
Tomáškové a Václavu Mešťanovi. 
V letošním roce slavilo svá jubilea 
deset občanů, nezapomněli jsme ani 
na naši bývalou obyvatelku, která se 
koncem loňského roku přestěhovala 
do sousedního Krásného, paní 
Jaroslavu Dudkovou. 

Naďa Luňáčková 

 

RKV Březiny 

V tomto roce pandemie zeslábla a 
my jsme mohli uspořádat všechny 
akce, které se v minulých dvou 
letech odkládaly. Síly jsme nabrali na 
horách poslední lednový týden, kdy 
nám vyšlo počasí a sněhu bylo 
rovněž dost.  

První akcí byl dětský karneval, na 
který se došlo po dvouleté odmlce 
vyřádit mnoho malých dětí. 
V březnu proběhla oslava MDŹ 
v novém zázemí. Pro ženy všeho 
věku ji zorganizoval obecní úřad, ale 
s kulturním programem se 
představili naši malí i velcí Rkváci. 
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V dubnu o Velikonocích se v novém 
zázemí uskutečnilo promítání filmů, 
natočených již dříve na Březinách. 
Konec dubna byl ve znamení 
čarodějnic a výborných makrel, 
které tradičně na tento den 
připravujeme. Velkou účast 
obecenstva zde také zaznamenal 
koncert dívčí skupiny Quattro 
Formaggi s Ester Tomáškovou. 

Setkání samohybů 

První velká akce byla 14. května a to 
osmý ročník Setkání samohybů. 
Tentokrát se sjelo samohybů o něco 
méně než v minulých ročnících, ale i 
tak bylo toto setkání hojně 
navštívené diváky, které především 
zajímal přejezd samohybů přes 
brod. Kromě jízdy zručnosti a 
terénní jízdy mohli diváci shlédnout 
doprovodný program, například 
dravce, což zajímalo především děti. 

Pohádkový les 

V červnu jsme pro děti připravili 
Cestu pohádkovým lesem a chystali 
se na další velkou akci – Vesnické 
hry dospělých – 30. ročník.  

 

Vesnické hry dospělých 

Hry proběhly v polovině července 
opět za krásného letního počasí, a 
proto mohla hry zakončit poslední 
disciplína ve vodě. Průběh her byl 
stejný jako každý rok, ale přece 
jenom odlišnost bychom našli. 
Soutěžení se ujala naše mladá 
juniorka ve složení: Šíma Dudek, Jan 
Radimecký, Ondra Mešťan, Anička 
Zezulová, Viki Dorňáková a na 
posledním místě se střídaly Emička 
Dudková s Natálkou Mešťanovou. 

 
Z osmi družstev skončili naši mladí 
na pěkném 5. místě. Vyhrálo 
družstvo z Telecího a historie jakoby 
se opakovala. Při prvním ročníku 
před 30 lety rovněž vyhrálo Telecí a 
na druhý ročník jsme jeli soutěžit 
traktůrkem za kopec.  

Abych nezapomněla na družstvo 
předváděcí. To tvořili: Fanda a 
Tonda Sokolovi, Joža Dudek, Matěj 
Šiler, Ema Dudková a Natálka 
Mešťanová  
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Sjíždění řeky 

Začátkem srpna jsme vyrazili na 
vodu, tentokrát na řeku Moravu. 
Zabrali jsme pomalu celý kemp, 
někteří si před sobotní etapou na 
vodě zahráli beachvolejbal na 
přilehlých hřištích, skoro všichni se 
šli vykoupat do vodní nádrže těsně u 
kempu, někteří si vyjeli na kola. 
Mimochodem jedna z těch vodních 
nádrží nese jméno Bagr, stejně jako 
kemp, ve kterém jsme byli. Bagr 
proto, že při hloubení těchto nádrží 
tam jeden bagr zůstal uvězněn na 
dně. 

 

Hry bez katastru 

V srpnu jsme absolvovali ještě Hry 
bez katastru, které rovněž po 30 
letech probíhaly na stejném místě 

v Kunčicích u Letohradu. Soutěžní 
družstvo bylo lehce obměněno. 
K pěkným soutěžím nastupovali ve 
složení: Matěj Měšťan, Marek 
Tomášek, Ondra Mešťan, Viki 
Dorňáková, Anička Zezulová. A 
dařilo se jim nad očekávání dobře. 
Dokonce i žrací disciplíny se zhostili 
bez problémů na osmém místě. Z 15 
družstev obsadili 7. příčku a vyhrálo 
družstvo Letohradu. 

 
Obrázek nahoře: zimní hry v Bučině 

Obrázek dole: letní hry v Kunčicích 
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Zakončení prázdnin 

Prázdniny jsme zakončili poslední 
srpnový víkend v Telecím. V sobotu 
jsme navštívili Lukásovu lípu a došli 
na Lucký vrch, kde jsme se rozhlédli 
po krásné naší zemičce a pomalu 
sestoupili zpět k bivaku na hřišti. 
Škoda, že jsme nemohli více využít 
přilehlé hřiště, protože nám začalo 
pršet. Místo toho jsme si prohlédli 

školu, kam většina z nás chodila 9let, 
někdo o mnoho víc let a byli jsme 
překvapeni jakých změn k lepšímu 
se tato školička dočkala. 

Podzim 

Na začátku podzimu jsme pro děti 
uspořádali drakiádu a začátkem 
listopadu jsme udělali v novém 
zázemí víkendovou valnou 
hromadu. A to je přibližně vše a 
těšíme se na rok následující.  

 
Hodně zdraví, pohody a radosti 
všem za RKV Březiny přeje do roku 
2023 

Lenka Štursová 

 

Březinská 50 

Letos už poosmé první červencovou 
sobotu zaznělo u bývalé školy: 
„Připravte se, pozor…. START“, 
zvolání, které odstartovalo další 
ročník Březinské 50. Abyste věděli, 
start už je skoro ta pomyslná 
třešnička na dortu celé akce. Co 
tomu předchází? 

Už v prosinci předchozího roku 
vždycky ladíme termín. Proč tak 
brzy? Abychom s ním vyběhli co 
nejdřív a závodníci si naši Padesátku 
mohli zařadit do svého programu a 
nenaplánovali si tam jinou akci.  
V lednu/únoru posíláme na 
Pardubický kraj žádost o finanční 
podporu. Zatím jsme ji vždycky 
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dostali, za což jsme moc vděční. Pak 
nastává jaro, relativní období klidu, 
ale v hlavách všichni nosíme nápady 
na zlepšováky. Následuje čas hledání 
a oslovování sponzorů, vyřizování 
povolení a dalších „lejster“. Jakmile 
jsou trochu teplejší večery, zapálíme 
oheň, sejdeme se a ladíme detaily – 
kdo půjde na jaké stanoviště, kdo 
bude mít jaký úkol, co je potřeba 
koupit, co se bude letos jíst, 
koukáme se na poznámky 
z minulých let, co se osvědčilo a co je 
třeba dotáhnout. 

 
Letos 2. července jsme odstartovali 
96 mužů a 71 žen a ti všichni se 

vydali na svoji pouť Vysočinou. 
Vlastně není podstatné, jestli zvolili 
třiceti či padesátikilometrovou 
trasu. Podstatné je, že večer byli 
všichni v cíli – zdraví a spokojení. A 
to je ta úplná třešnička na dortu. 
Přichází radost a úleva, která 
překrývá únavu. 

 
Jak vidíte, Březinská 50 je skoro 
celoroční koníček pro mnohé z nás. 
Stojí za ní spoustu lidí, kteří jí dávají 
svůj čas, energii a nápady a proto má 
neopakovatelnou atmosféru, kvůli 
které se závodníci na Březiny 
vracejí. 

Všem, kteří se na závodě podílejí, 
patří veliký dík a uznání. A už teď se 
můžeme těšit, na přípravu 
9. ročníku, aby 1. 7. 2023 mohlo 
zaznít „Připravte se, pozor…. 
START“. 

Za pořadatele 

Ola Radimecká Pazderová 

Memoriál Ludvíka Luňáčka 

Předpověď počasí na poslední 
červencovou sobotou tohoto roku 
nám dělala vrásky do poslední 

chvilky. Také přihlášeným týmům 
poslalo počasí šípy pochybnosti, a ty 
nám tak ještě v sobotu v 7 ráno 
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volaly, zda se 12. ročník Memoriálu 
Ludvíka Luňáčka v daném termínu 
vůbec odehraje. V duchu hesla, že 
není špatného počasí pro sportování, 
pouze špatně oblečený sportovec, 
jsme všem říkali, ať určitě dorazí. 

Nakonec se sjela čtveřice tradičních 
týmů ČundaTým, RUMUNI, 
Borovnice a Chalupáři. A dobře 
udělala. Kolem půl deváté začal 
ustávat vytrvalý déšť, který zkrápěl 
březinský Camp Nou celou noc, také 
teplota rychle vystoupala na 
příjemných 17 – 18 °C, takže občasné 
mrholení, které se v pár chvílích 
snášelo z nebe, sportovcům tolik 
nevadilo. Všem bylo nakonec tak 
dobře, že se dokonce po dohodě 
všech týmů mohlo přistoupit ke 
změně hracího systému, aby si 
všichni zahráli do syta. Po základní 
části, kde hrál každý s každým, přišla 
nadstavbová část – play off. 

V něm nejprve potvrdil svou 
suverenitu ze základní části, ve které 
všechny 3 zápasy zvládl vyhrát 
s čistým kontem, tým Borovnice. 
Obhájci loňského vítězství se v 
prvním semifinále utkali se 4. týmem 
tabulky – Chalupáři. Přesvědčivě a 
opět s nulou po vítězství 5:0 
postoupili do finále. Na změnu 
hracího systému nejvíce doplatil 
ČundaTým. Tato skvadra byla po 
základní části na 2. pozici a 
semifinále je svedlo do boje proti 
jejich poslednímu soupeři prolínací 
části Rumunům. A zatímco si do 
tabulky připsal ČundaTým 3 body za 

těsné vítězství 2:1, v semifinále se 
stejným soupeřem uhráli pouze 
bezbrankovou remízu a v následném 
penaltovém rozstřelu byli šikovnější 
a šťastnější právě Rumuni. V boji o 
bronz se pak borci v pruhovaných 
dresech nechali zaskočit a prohráli 
s Chalupáři 0:2 a skončili na 
posledním místě. 

 
Ve finále potvrdili stoupající 
tendenci hráči z Nového Města na 
Moravě. Zatímco první zápas 
soupeřů vyzněl jednoznačně pro 
BOROVNICI (6:0), hrací doba finále 
rozhodnutí nepřinesla, když v ní obě 
mužstva vstřelila po gólu. 
V prodloužení žádný gól nepadl, a 
tak musely podruhé v turnaji o 
konečném pořadí rozhodnout 
pokutové kopy. Borci z Borovnice si 
počínali mazácky, a když přidal 
obětavé zákroky vynikající gólman, 
mohli putovní pohár pro vítěze 
zvednout hráči Borovnice.  

Nejlepším střelcem byl letos 
vyhlášen s 9 zásahy Michal Dvořák 
z Borovnice a nejlepším brankářem 
se stal David Carda hájící branku 
Chalupářů. 
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Také letos budeme zde, na konci 
článku, děkovat. Za perfektní 
přípravu hřiště Martinu Luňáčkovi. 
Za poskytnutí nové boudy vedení 
obce Březiny. Za obsluhu pípy, baru 
a kuchyně Lence Štursové a Nadě 
Luňáčkové. Za ceny pro vítěze Janě 

Dudkové a firmám Kozák Svitavy a 
HRG Litomyšl. 

Nezbývá než se těšit na další 
pokračování, již třinácté v červenci 
2023 

Michal Luňáček 

 

 

Březinští hasiči 

Dříve než začneme hodnotit rok 
2022, dovolte mi, abych se vrátil do 
závěru roku 2021. Stejně tak, jako 
nás v obci a blízkém okolí velice 
dobře svou činností a zásahy 
reprezentuje naše jednotka, v 
širokém okolí, a to v rámci celého 
Pardubického kraje, reprezentuje 
náš sbor i obec skupina 
dobrovolníků se zaměřením na 
předlékařskou první pomoc, kterou 
jsme v loňském roce na naší valné 
hromadě založili. O činnosti 
jednotky i skupiny budeme hovořit 
dále, ale právě k činnosti našich 
zdravotníků se váže ocenění, 
kterého se našemu sboru dostalo. Na 
VH SDH Jevíčko, které se účastnil 
jako host Pavel Říha, vyzvedl ve 
veřejném vystoupení velitel místní 
jednotky Stanislav Ducháček právě 
činnost našich zdravotníků a jako 
výraz ocenění předal našemu sboru 
poukaz na 50% slevu na špičkový 
defibrilátor LIFEPACK 1000. Pro 
Vaši představu, hodnota tohoto 
přístroje je cca 60 000Kč. Na 
pořízení tak bylo třeba získat ještě 

dalších 30 000Kč, které nám 
darovalo Krajské sdružení hasičů 
Pardubického kraje, pro něž naši 
zdravotníci velice často pracují. 

Aby těch ocenění na začátek roku 
nebylo málo, na VH SDH Telecí 
obdržel náš sbor od místního sboru 
z rukou starosty Jaroslava Šimona a 
velitele Zdeňka Vajraucha 
ZÁSLUŽNOU MEDAILI ČESKÉHO 
HASIČSTVA za dlouholetou 
spolupráci našich sborů. Je nutno 
připomenut, že touto slavnostní VH 
sbor v Telecím oslavil 135 let své 
existence. 

Na sklonku loňského roku byl náš 
člen Pavel Říha jmenován vedoucím 
Ústřední odborné rady ochrany 
obyvatelstva SH ČMS a stal se tak i 
členem našeho nejvyššího 
republikového orgánu Výkonného 
výboru Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. 

Náš sbor je aktivní v oblasti ochrany 
obyvatelstva, a tak tomu bylo i v 
případě humanitární pomoci 
Ukrajině v Pardubickém kraji. Právě 
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Pavel Říha společně se starostou 
KSH Pak a ředitelem HZS Pak 
reagovali na výzvu pana hejtmana a 
stál u zrodu centrálního skladu 
humanitární pomoci v České 
Třebové. Jsme velice rádi, že na 
jednu ze služeb, která zajišťovala 
provoz v tomto skladu vyrazila i 
skupina členů naší jednotky a 
dobrovolníků z naší obce. 

Velkou radost mám také udělalo to, 
že se nám společně s OÚ na 
Březinách povedlo dotáhnout do 
konce projekt veřejného AED. Jak 
jistě víte, díky žádosti našeho sboru 
na nadaci ČEZ a ve spolupráci s obcí 
byl v loňském roce defibrilátor 
pořízen a předán do užívání 
jednotce. V tom letošním se obci 
podařilo zakoupit i za pomoci dotace 
z Pardubického kraje speciální 
venkovní box, pro jeho umístění ve 
venkovním prostředí. Díky tomu, že 
tento box je přímo na hasičské 
zbrojnici, může být zapsán jak ve 

výjezdu naší jednotky, tak je v 
nutných případech dostupný i pro 
laickou veřejnost. Kód pro otevření 
boxu poskytne v případě nutnosti 
volajícímu operátorka ZZS. 

Stěžejní akcí letošního roku byla, jak 
všichni tušíte, Noční hlídka. 
Tentokrát se soutěže účastnilo 13 
jednotek, na které čekalo 17 
náročných úkolů. Jak příprava, tak i 
vlastní průběh celé soutěže byl 
znovu hodně náročný.  

Nejen že nás těsně před začátkem 
zasáhla první velká vlna zdražování, 
ale některá nahlášená družstva se 
nám z důvodu COVIDU na poslední 
chvíli odhlašovala. Nově jsme 
zařadili dvě stanoviště v Telecím a 
některá stanoviště jako třeba 
nehoda autobusu nebo střelné 
poranění pro nás byla z logistického 
pohledu hodně náročná na přípravu, 
a to i po stránce lidských zdrojů.  

 
Výsledek ale snad opět stál za to. 
Vítězem se stala tentokrát jednotka 
z Chlumětína, na druhém místě 
jednotka SDH Daňkovice a třetí 
místo patří klukům z Kuklíku. 
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Jako sbor teď stojíme před 
rozhodnutím, co dál. Zda v tomto 
úspěšném projektu pokračovat nebo 
předat štafetu a začít s jiným 
projektem. 

Pokud jde o vybavování sboru a 
jednotky, daří se nám v posledních 
letech získávat finanční prostředky z 
různých dotačních titulů a darů. To 
ale znamená, že prostředky, které 
takto získáme, musíme všechny 
vyčerpat na účel, pro který jsou 
dárcem určeny. Náš finanční účet tak 
nikterak v poslední době nenarůstá, 
i když v majetku sboru máme 
poměrně hodně velký nárůst. Asi 
poslední úspěch v tomto směru je 
přidělení dotace od Nadace 
AGROFERT, která vyslyšela naši 
žádost a přispěla nám na pořízení 
výcvikových pomůcek pro první 
pomoc částkou 50 000 Kč. Materiál 
byl podle smlouvy již zakoupen a 
bude k dispozici pro naši činnost v 
této oblasti. Rozhodně velice 
vydařeným příspěvkem sboru byla 
posvícenská zábava, kterou jsme 
uspořádali začátkem listopadu a 
všem, kdo se na jejím pořádání 
podílel, moc děkuji. 

Účastnili jsme se několika oslav 
okolních sborů, ale bohužel i 
několika pohřbů. Tato smutná 
událost se nevyhnula ani našemu 
sboru, a tak jsme se 7. ledna 
rozloučili i s naší členkou Štěpánkou 
Luňáčkovou. Za účast na posledním 
rozloučení bych chtěl ještě jednou 
poděkovat. 

Dovolím si ale na tomto místě 
poděkovat i za podporu, které se 
sboru dostává. Začnu samozřejmě u 
obce, kde by bez dobré spolupráce 
nebylo možné pořádat akce 
takového rozsahu, které náš sbor 
dlouhá léta pořádá a na druhou 
stranu se ve sboru i v jednotce vždy 
snažíme, abychom naši obec vždy co 
nejlépe reprezentovali a v případě 
potřeby byli nápomocni. Za další si 
dovolím poděkovat všem našim 
občanům, ale i chatařům a 
chalupářům, kteří nás v naší činnosti 
jakkoliv podporují.  

V neposlední řadě bych chtěl 
poděkovat Vám, členům sboru, za 
činnost a podporu a Vašim rodinám, 
za toleranci k naší práci. 

Na tomto místě si dovolím zhodnotit 
činnost naší jednotky v letošním 
roce. 

Od poslední VH sboru, která 
proběhla v loňském listopadu, se 
jednotka ještě v roce 2021 účastnila 
dvou rozvozů testů do škol v našem 
okrese. Jednalo se konkrétně o 
rozvozy v termínech 17.12. a 21.12.  



16 Březinský zpravodaj, číslo 17, zima 2022 

 
Dne12. února se členové naší 
jednotky účastnili školení první 
pomoci, které organizoval sousední 
sbor a jednotka v obci Krásné, ale 
školení vedla naše skupina 
zdravotníků. 8. března se Tomáš 
Musílek, Jaroslav Kučera a Pavel 
Říha účastnili pravidelného školení 
velitelů, a to na stanicích HZS 
v Poličce a ve Svitavách. Poté 
10. března proběhl pravidelný 
výcvik nositelů DT a při tomto 
zaměstnání se členové jednotky 
proškolovali na použití AED a 
resuscitace. Dne 23. března členové 
naší jednotky a dobrovolníci z řad 
veřejnosti zajišťovali službu 
v centrálním skladu humanitární 
pomoci pro Ukrajinu v České 
Třebové. Všem účastníkům ještě 
jednou děkujeme. Od začátku roku 

probíhala příprava na letošní ročník 
Noční hlídky. Dne 6. května proběhlo 
v Pusté Rybné taktické cvičení 
jednotek našeho okrsku, a to 
s námětem kyvadlové dopravy vody, 
pomoci CAS a zřízení čerpacího 
stanoviště pro jejich doplňování. 
V průběhu tohoto cvičení jsme také 
provedli pravidelné prověření DT a 
jak my říkáme předýchání, kdy 
každý z nositelů DT musí tuto 
vydýchat pod stanovenou zátěží. 
Dne 24. července 2022 v 7 hodin 
ráno vypukl v Národním parku 
České Švýcarsko požár v lokalitě 
Hřensko, který postupně zachvátil 
plochu přibližně 1 000 hektarů. 
Náročný terén i letní teploty 
ztěžovaly práci hasičů i dalších 
záchranářů a dobrovolníků. Pod 
kontrolu se tuto mimořádnou 
událost podařilo dostat až 12. srpna, 
kdy byla předáním celého území 
zásahu ohlášena likvidace požáru. 
Za tu dobu se při zásahu vystřídalo 
6 000 hasičů, z čehož přibližně 
polovina byli ti dobrovolní. Na místě 
bylo použito téměř 400 ks techniky 
včetně té letecké, zasahovalo 418 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí, z toho nejvíce jich logicky bylo 
z Ústeckého kraje, a to 146 jednotek. 

Asi vás to překvapí, ale po výzvě 
z Hřenska se naše jednotka nahlásila 
pro dohašovací práce a byla 
v pohotovosti pro případ povolání. 
V průběhu měsíce srpna jednotka 
vyjížděla k několika událostem 
technického charakteru přímo 
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v naší obci. Jednalo se o vývraty 
stromů a odstraňování sršní. 

Dne 17. září propukl v obci 
Daňkovice požár penzionu Selský 
dvůr. Operační středisko vyhlásilo 
třetí stupeň poplachu, a tak byla 
povolána na místo události i naše 
jednotka. Po příjezdu na místo jsme 
se zahlásili veliteli zásahu a následně 
na jeho výzvu jsme s DT vyrazili 
provádět hasící a likvidační práce. 
Pokud máme přesné informace, na 
místě samotném zasahovalo 13 
jednotek hasičů, a to jak 
profesionálních, tak z větší části 
dobrovolných. Velké poděkování 
patří Michalovi Pazderovi za jeho 
pomoc s převozem techniky na 
místo události. Další velkou akcí, 
které se naše jednotka účastnila, 
bylo taktické cvičení předurčených 
jednotek pro ochranu obyvatelstva 
okresu Svitavy, do kterých je naše 
jednotka v rámci plošného pokrytí 
zařazena. Cvičení tentokrát pobíhalo 
v obci Dětřichov u Moravské 
Třebové a námětem byla výstavba 
kompletní týlové základny a 
následné vyhledání pohřešovaných 
osob v terénu. Na místo cvičení se 
sjela většina svolaných jednotek, 
kontejner nouzového přežití HZS 
Pak, spojový vůz HZS Pak, a ze 
základny logistiky ve Skutči přijelo 
další nutné vybavení pro 
vybudování základny. Jednotka 
z Borové, která je společně 
s jednotkou Jaroměřice předurčena 
k vaření a výdej stravy, připravovala 

ve své polní kuchyni stravu pro 
všechny účastníky a Jaroměřičtí 
předvedli specializovaný vozík pro 
mimořádné události, který 
umožňuje nejen přípravu drobné 
stravy, ale také místo pro odpočinek 
zasahujících i postižených v případě 
mimořádné události. Naše jednotka 
vytváří zázemí pro zdravotníky, a 
tak využíváme náš nafukovací stan 
včetně vybavení, vozidlo AVIA a 
sanitní vozidlo. Jelikož velice úzce 
spolupracujeme i s ČČK, bylo zázemí 
zvětšeno i o nůžkový stan ČČK a Dan 
Žák tentokrát vše koordinoval za 
ČČK. Celkem jsme na místě postavili 
čtyři nafukovací stany různých 
velikostí a s různým účelem využití, 
hygienickou část sprch a umyvadel, 
zdravotní část a stravovací úsek. 

 
Zatím poslední akcí jednotky byla 
účast na taktickém cvičení   poblíž 
rybníku Královec na pomezí obcí 
Borová a Široký Důl, kdy byl 
námětem cvičení lesní požár 
velkého rozsahu za součinnosti 
s leteckým hašením. Naše jednotka 
se po základní instruktáži rozjela do 
určeného sektoru a společně 
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s jednotkou z Pusté Rybné započala 
hasební páce. Následně jsme 
doplňovali vodu pro CAS Pusté 
Rybné a v průběhu tohoto zásahu 
došlo k několika shozům vody 
z letounu, u kterého zajišťovalo jeho 
plnění několik určených jednotek na 
Poličském letišti. To je ve zkratce asi 
vše z činnosti naší jednotky v tomto 
roce. Samozřejmostí je pravidelná 
práce na svěřené technice a také 
školení členů v rámci roční přípravy. 
Díky finančnímu daru od fa. PSP 
izoterm s.r.o. pana Chocholouše 
jsme mohli do vybavení jednotky 
přidat kvalitní páteřní desku jako 
další transportní prostředek a do 
AED, který je umístěn na naší 
hasičské zbrojnici byl pořízen 
dětský klíč. Máme také nový 
zdravotnický batoh, který se 
postupně vybavuje a z výhry 
v ADHR máme do spojového 
vybavení další dvě spolehlivé 
vysílačky. Do výbavy vozidla jsme 
také přidali druhou vakuovou 
matraci, která prošla revizí. Pro 
příští rok bude k dispozici i 
velitelsko-technické vozidlo pro 
rychlé zásahy, které se nám podařilo 
získat od PČR. Do tohoto vozidla a do 
DA Avia budeme muset sehnat 
vozidlové radiostanice, abychom 

splnili požadavky kolegů z HZS na 
vybavení těchto vozidel dle platné 
vyhlášky. Aktivita naší skupiny 
dobrovolníků je opravdu široká. 
V letošním roce zahrnovala výcviky 
první pomoci pro jednotky 
dobrovolných hasičů, ukázky první 
pomoci, a to jak ve školách, tak i na 
akcích sborů v celém Pardubickém 
kraji, ale také zdravotnické dozory 
na hasičských soutěžích. Tou 
největší bylo MČR ve výstupu na věž 
v Širokém Dole, ale také 
zdravotnický dozor na Březinské50. 
Spolupracujeme také s AČR, a to na 
projektu POKOS, kde zajišťujeme 
nejen zdravotnický dozor, ale 
podílíme se i na disciplínách se 
zdravotnickým zaměřením. Velkým 
úkolem bylo i zajištění zdravotnické 
služby na Pietním večeru 
v Ležákách. Celkem se tedy jednalo o 
24 akcí, kterých se členové naší 
skupiny účastnili a také několik 
společných výcviků. 

Tolik k výčtu aktivit našeho sboru a 
jednotky. 

Dovolte mi, abych Vám všem 
závěrem popřál krásné svátky a 
pevné zdraví do roku 2023. 

Pavel Říha
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Z Březinské kroniky 

1942 

 

Dodávky 

Další válečný rok, další rok strádání, 
utrpení a pronásledování. Na 
začátku roku byl zemědělcům 
předepsán kontingent másla a vajec. 
Na každou slepici 65 vajec, na 
každou dojnici 48 kg másla, z čehož 
se odpočítávala samozásobitelská 
dávka. Od 18 let do 50 let všichni 
nezaměstnaní se měli hlásit na práci 
do říše. 

Sběr kovů 

Musely se provádět sběry barevných 
kovů a starého železa.  

Sbírky 

Dne 20. ledna bylo nařízeno provést 
sbírku teplých oděvů pro Němce na 
východní frontě. Výsledek sbírky byl 
ubohý. 21. a 22. února nařízena 
pracovní povinnost na uvolňování 
silnice. 15. března musely být 
vyvěšeny prapory na veřejných 
budovách a u těch, kdož se přihlásili 
k německé národnosti, jako v Pusté 
Rybné hostinský Janoušek Adolf.  

Příděl potravin 

S platností od 12. dubna byl tento 
příděl potravin na 1 osobu a měsíc: 
chléb – 8 kg, děti do 3 let 3,60 kg; 
jiných poživatin ½ kg. Příděl tuků: 

655 gramů, 400 gramů kávových 
náhražek, cukr 1,20 kg. 

Odnětí zvonů 

20. března byly odebrány zvony v 
Telecím a Telecí zase odebralo zvon 
Březinám z naší zvoničky na 
hřbitově. Byly zakázány jízdy 
soukromými motorovými vozidly. 
Autobus na Poličku jezdil jen 4krát 
týdně. Příděl brambor na osobu a 
rok byl 50 kg. Na osázení 20 arů 5 q. 

Atentát na Heydricha 

Dne 27. května byl spáchán atentát 
na Rainharda Heydricha, říšského 
protektora. S okamžitou platností 
byl vyhlášen vyjímečný stav nad 
celým protektorátem. Nastala 
hrozná doba pro český národ. 
Udávání a vraždění českých lidí. 

Lidice, Ležáky 

Byla vyvražděna obec Lidice u 
Kladna. Dne 24. června Němci 
vyvraždili obyvatele osady Ležáky u 
Louky okres Chrudim. Zachránil se 
jediný mlynářský učeň Jan Pavliš z 
Pusté Rybné. Na den 3. června byli 
voláni všichni starostové do Prahy 
na Staroměstské náměstí. Zde se je 
ministr Moravec snažil přesvědčit, 
že Němci jsou naši ochránci a 
spolupráce s nimi je nám ku 
prospěchu. Již po třetí vyhynuly 
ozimy, stupňují se dodávky, Němci 
zakazují zkrmovat obilí a brambory. 
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Z ničeho se má vytvořit co nejvíce. 
Pokuty, vyhrožování. 

Počasí 

Zima byla velmi krutá a dlouhá. 
Mrazy v lednu dostoupily až 36 °C. 
Pomrzlo stromoví a brambory ve 
sklepích. V únoru prudké vánice, 
březen mrazy kolem 20 °C. Do polí se 
šlo kolem 15. dubna. 1. květen pod 
sněhem. Sklizeň sena velmi chudá. 8. 
června bouře s krupobitím. Léto 
bylo příznivé. 18. října napadl první 
sníh a poté zlepšení. 12. listopadu 
sníh znovu a nastala skutečná zima. 
Prosinec vcelku mírný. Úroda tento 
rok průměrná. 

1943 

Tento rok přinesl Němcům prvé 
velké neúspěchy, jak na východní, 
tak i na jiných místech fronty, také i 
v Africe proti spojencům a v srdcích 
našich lidí se silně rozhořela naděje, 
že fašismus bude poražen. 20. dubna 
Hitlerovy narozeniny – na Březinách 
bez vlajek. 20. května nařízeno 
ustavit v naší obci Kuratorium – Svaz 
pro výchovu mládeže, požadováno 
povinné členství – vedoucím 
jmenován Ladislav Hladký čp. 16. 
Stále tvrději byly vymáhány 
dodávky – prováděny kontroly, 
prohlídky. Bylo sledováno pracovní 
nasazení každého občana od 16 do 

65 roků, rovněž tak u svobodných 
zase od 18 do 24 roků na práci do 
Říše. V květnu byly ze všech 
radiopřijímačů odstraněny krátké 
vlny, aby byl znemožněn poslech 
ciziny. Musely být ustaveny 
protiletecké hlídky. Kdo nesplnil 
dodávky, nesměl provést domácí 
porážku vepře, ani držet drobné 
zvířectvo. Bylo přeměřováno 
množství brambor ve sklepích. 
Těžce doléhala válka na naše 
obyvatelstvo. Schvalování atentátu 
na Heydricha, poslech cizího 
rozhlasu, poskytnutí jídla 
partyzánům, neb jejich ukrývání, na 
vše byla od Němců jediná odměna – 
trest smrti neb koncentrační tábor, 
což bylo totéž. 

Počasí 

Tento rok již nebyl tak mokrý a 
studený jak roky předešlé a v obilí 
byl úrodnější. Zato však byla 
katastrofální neúroda brambor i 
pícniny byly slabší. V lednu vánice a 
mrazy, únor velmi mírný, březen 
holomrazy. V dubnu od 12. do 17. 
sněhové vánice – přerušená 
doprava. Květen a červen studené 
počasí, časté deště. Teprve od 15. 
července až do pozdního podzimu 
sucho a teplo.   

 

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