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Informace Obecního úřadu 

Pozemky u OU 

Obec dokončila odkup pozemků 
kolem budovy obecního úřadu, 
parkoviště a pod parkovištěm až 
k mostu. Pozemky od paní Ing. 
Jarmily Ratajové a pana RNDr. Jana 
Kantorka Csc byly odkoupeny už 
v roce 2008. Letos byly odkoupeny 
ještě pozemky od pana Vlastimila 
Lžičaře a od pana Ladislava 
Honzálka. Celkové náklady na 
odkup těchto všech pozemků byly 
227 639 Kč. Následně se mohlo 
přistoupit k úpravám uvedených 
ploch. 

Úprava parkoviště a okolí 
kontejnerů 

Parkoviště dostalo nový asfaltový 
povrch v ceně 108 000 Kč. Nad 
kontejnery byl vybudován 
přístřešek a celá plocha pod 
odpady byla zpevněna dlažbou v 
hodnotě 122 000 Kč. Okolí 
kontejnerů bylo osázeno živým 
plotem do koupených květináčů. 
Náklady na zeleň činily 19 600 Kč.  

K budově obecního úřadu byl 
zakoupen odpočinkový přístřešek 
pro turisty za 19 450 Kč a tři 
květináče, které budou na zimu 
odstraňovány, aby nezavazely při 
odklízení sněhu.  

Úpravy ve škole 

V roce 2010 také pokračovaly 
úpravy ve velkém sále Kulturního 
domu. Ve výčepu byla položena 
dlažba a obklady. Do celého 
výčepu byla zakoupena kuchyňská 
linka. Náklady činily 125 000 Kč. 
Nad jevištěm byl strop pokryt 
štukem. 

Podpora hasičů 

Obecní úřad v letech 2009 a 2010 
pomohl částkou 60 000 s dotací 
10 000 Kč z kraje zakoupit nové 
vybavení hasičům. Jednalo se o 
uniformy, přilby, savice a 
pneumatiky. 

Udržovací práce 

Na úklidových pracích po 
stavebních úpravách a na dalších 
udržovacích pracích v obci se 
podílela paní Iveta Musílková, 
která byla zaměstnána Obecním 
úřadem přes Úřad práce v Poličce. 
Ten zaměstnankyni financoval 
z fondů EU. 

Našim nejmenším 

Ze Sdružení pro rozvoj Poličska byl 
obci přidělen projekt nazvaný 
NAŠIM NEJMENŠÍM. Jedná se o 
částku 90 000 Kč, spoluúčast OU je 
15%. Jde o altán o rozloze 25 m2, 
který musí stát na obecním 
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pozemku a je určen pro setkávání 
a volnočasové aktivity dětí a 
rodičů. Pro tento altán bylo 
vybráno místo pod výletištěm u 
budovy školy.  

Počet obyvatel 

V posledních letech měl počet 
obyvatel na Březinách mírně 
stoupající tendenci. Letos tomu 
bylo bohužel naopak. 

V březnu se z trvalého pobytu na 
Březinách odhlásili Karel, Eliška a 
Jarmila Bajglovi. V červenci pak 
paní Vlasta Luňáčková.  

V květnu nás navždy opustil pan 
Ludvík Luňáček.  

V červenci se narodila Eliška 
Schreiberová. Březiny tak nyní mají 
152 obyvatel. 

Výstavy ve škole 

V letošním roce ve škole proběhla 
výstava fotografií čtvrtého ročníku 
soutěže „Vysočina jak ji vidím já“. 
Z malířů zde vystavovali pan Jan 
Čihák a pan Miloš Novotný. 
Navštívit jste mohli také druhý 
ročník výstavy ručních prací.  

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 

Na jaře roku 2010 se v České 
republice volilo nové obsazení 
poslanecké sněmovny.  

Na Březinách se volilo takto: 

Volební účast 67,2 %, volilo 82 ze 
122 oprávněných voličů. 

Politická strana Hlasy Procenta 

ČSSD  23 28,05 

ODS  18 21,95 

KSČM  15 18,29 

Věci veřejné 13 15,85 

SPO Zemanovci 5 6,10 

TOP 09 3 3,66 

Strana zelených 2 2,44 

Suverenita 2 2,44 

Česká pirátská strana 1 1,22 

Volby do obecního zastupitelstva 

V říjnu roku 2010 jsme šli k volbám 
podruhé. Tentokrát jsme volili 
členy do obecního zastupitelstva.  

Celkový počet voličů: 121 

Volební účast: 76 voličů (62,8 %) 

Počet platných hlasů: 75 

Jméno kandidáta Hlasy Zvolen 

1 Tomáš Dudek 65 ano 

2 Irena Tomášková 67 ano 

3 Stanislav Mešťan 66 ano 

4 Lenka Štursová 69 ano 

5 Bedřich Pazdera 64 ano 

6 Jaroslav Štursa 37 ano 

7 Olga Zezulová 66 ano 

8 Daniel Musílek 34 ne 

Dne 12. 11. 2010 byl na ustavující 
schůzi nového zastupitelstva 
zvolen starostou pan Tomáš Dudek 
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a místostarostou paní Irena 
Tomášková. 

Tříkrálová sbírka 

Na začátku roku opět proběhla 
Tříkrálová sbírka. Výtěžek této 
sbírky byl věnován charitě v 
Poličce, která za něj zakoupí 
potřebné věci a vybavení pro svoji 
činnost a hlavně ke spokojenosti 
všech dětí, které navštěvují tento 
stacionář.  

 Na Březinách se v roce 2010 
podařilo vybrat 5 839 Kč, což je 
přibližně o 450 Kč více než vloni. 
Všem březinským občanům 
jménem poličské charity děkujeme 
za jejich příspěvky a paní Ivetě 
Musílkové za zajištění celé sbírky. 

Vzpomínková shromáždění 

Také letos se Obecní úřad Březiny 
podílel na dvou vzpomínkových 
shromážděních. 8. května jsme se 
sešli u příležitosti 65. výročí 
ukončení 2. světové války a 
osvobození Československa.  

Večer 27. října jsme se zúčastnili 
lampionového průvodu a 
vzpomínkového shromáždění u 
příležitosti 92. výročí vzniku 
samostatného Československa. 

Poděkování za organizaci patří 
Mgr. Vladimíru Báčovi. 

Svoz velkoobjemového odpadu 

Svoz velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu je 
naplánovaný na 21. 4. 2011 a 
27. 9. 2011 

Příští roky 

V příštím roce bude na základě 
projektu „Našim nejmenším“ 
vybudován altán u školy pod 
výletištěm. Prostor bychom chtěli 
skutečně využít pro naše nejmenší 
a okolí tohoto altánu bychom 
chtěli během několika 
následujících let vybavit některými 
dalšími atrakcemi a vybudovat zde 
dětské hřiště. 

V minulých letech byla započata 
oprava hřbitovní zdi. V příštím 
roce bude tato rekonstrukce 
dokončena. Bude také nutné nově 
postavit celou horní část kapličky a 
pokrýt novou krytinou.  

Ke zdárnému řešení snad už 
dospěje situace s pozemky pod 
čekárnami a bude se moct 
přistoupit k postupné výměně 
plechových čekáren. 

Postupně bude nutné 
zrekonstruovat některé obecní 
cesty. V první etapě cestu do 
„Pasek“ a cestu „ K vodě“. 

 To je výčet asi těch největších a 
nejnákladnějších akcí, které naši 
obec v příštích letech čekají.  
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Naši nejmenší 

 

 Eliška Schreiberová se 13. 7. 
2010 narodila manželům Janě a 
Jirkovi Schreiberovým. 

 

 

 Bětuška Luňáčková se narodila 
dne 12. 11. 2010 manželům 
Michalovi a Míše Luňáčkovým. 

 

 

 Hanička Říhová se narodila dne 
13. 4. 2010 manželům Šárce a 
Pavlovi Říhovým. 

 

 

 Kačenka Lapáčková se narodila 
manželům Petrovi a Iloně 
Lapáčkovým už v roce 2009. Naším 
nedopatřením nebyla v loňském 
čísle její fotka zveřejněna. Kačence 
se za naši chybu velmi 
omlouváme. 

Šťastným rodičům gratulujeme a 
všem přejeme hlavně hodně 
zdraví. 
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Koutek RKV Březiny 

Karneval 

První akcí tohoto roku byl již 
tradiční dětský karneval a 
maškarní bál pro dospělé, který se 
konal 2. února. Po několika letech 
malé účasti se sál kulturního domu 
odpoledne zaplnil nejen maskami, 
ale rodiči, prarodiči, tetami a 
kamarády. Všichni se přišli pobavit 
a sledovat jak děti tancují, soutěží 
a třeba se i hašteří nebo perou. 
Večer si po vzoru dětí dospělí vše 
zopakovali. 

 

Zimní hry bez katastru 

O týden později jsme jeli dvěma 
osobními auty soutěžit do Kunčic u 
Letohradu. Družstvo ve složení 
Michal Balabán, Josef Kučera, 
Mirek Pešek, Stáňa Mešťanová a 
její kamarádka Tereza Matějková 
vybojovalo v základní části krásné 
7. místo, ale ve finále jej neudrželi 
a klesli na konečnou 12. příčku.  

 

Hory 

Další únorová sobota byla ve 
znamení odjezdu na hory. Značně 
omlazená sestava vydržela v 
horské chaloupce celý týden. 
Nejen v chaloupce, ale i na 
přilehlých svazích na lyžích, na 
snowbordech a také v blízkých 
boudách u výborného svařeného 
vína. 

 

Mezinárodní den žen 

První březnový víkend se již po 
mnoho let (celkem 11) odehrává v 
Pusté Rybné v hostinci, kde se 
scházejí všichni, kdo chtějí věnovat 
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pozornost ženám u příležitosti 
jejich mezinárodního svátku. 

Pálení čarodějnic 

Ani letos jsme nezapomněli na 
pálení čarodějnic, spojené s 
grilováním makrel. Deštivé počasí 
ale brzy vyhnalo příchozí domů. 

Nikdy nezapomeneme 

Začátkem května jsme 
zavzpomínali na všechny veselé 
příhody prožité s Ludvíkem 
Luňáčkem, na všechny akce, 
kterých se účastnil a všechny akce, 
s kterými nám vždy ochotně 
pomáhal. Rozloučili jsme se a 
nezapomeneme. 

Mezinárodní den dětí 

V červnu jsme letos nepořádali 
Cestu pohádkovým lesem, ale 
objednali jsme pro děti 
kouzelnické představení a zapůjčili 
jsme trampolínu, kterou jsme 
vzhledem k nepříznivému počasí 
postavili ve škole. Děti si mohly 
celý víkend chodit zaskákat. Také 
si zkusily ježdění na koních pod 
dozorem Katky Stráníkové a 
Michala Pazdery. 

Letní hry bez katastru a Vesnické 
hry dospělých 

V červenci byla v plánu účast na 
dvojích hrách – Hry bez katastru v 
Janově, které proběhly za pěkného 

letního počasí a Vesnické hry 
dospělých v Sádku, které byly pro 
několikadenní vytrvalý déšť 
přeloženy na první srpnový víkend. 
Termín se však některým 
družstvům nehodil a projevilo se 
to na účasti. Ze čtyř družstev 
skončily Březiny na 3. místě. 
Vyhrálo družstvo Korouhve. 

 

Moravský kras 

 

Srpnové návštěvy Moravského 
krasu se zúčastnilo 25 osob. 
Výprava se rozdělila do několika 
skupin. Jedni věnovali celý víkend 
odpočinku, druzí šli navštívit 
Sloupsko-šošuvské jeskyně, třetí si 
udělali pěší výlet na Baldovec a do 
Šošůvky, někteří navštívili 
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Macochu nebo se procházeli v 
blízkém okolí lomu. Všichni se 
vraceli spokojení a hladoví do 
tábořiště. Tam už na každého 
čekalo bohaté občerstvení v 
podobě moravského stolu. 

Valná hromada 

V polovině října se v boudě konala 
valná hromada spojená s 
víkendovým odpočinkem v boudě. 
Na valné hromadě proběhla volba 
nového předsedy RKV. Nejvíce 
hlasů obdržel Aleš Dudek a Standa 
Mešťan a v následujících letech se 
ujmou vedení naší organizace. 

Drakiáda a fotbalové utkání ženatí 
- svobodní 

Poslední říjnovou sobotu se 
uskutečnila drakiáda. Tentokrát 
foukal vítr dostatečně, takže se 
rodiče dětí příliš neunavili.  

 

To se projevilo i v následujícím 
fotbalu svobodných proti ženatým, 
kteří letos dali dva góly. Svobodní 
jich ovšem poslali do brány šest. 

Termín fotbalového zápasu nebyl 
vzhledem k počasí příliš vhodný. V 
okamžiku, kdy zalezlo sluníčko, šla 
teplota prudce dolů a všichni 
fandové rychle spěchali domů do 
tepla. 

Mikulášká besídka a diskotéka 

Poslední akcí tohoto roku byla 
Mikulášská besídka s večerní 
čertovskou diskotékou. Děti 
přednesly básničky, zazpívaly 
písničky a netrpělivě očekávaly 
příchod čertů. S napětím pak 
sledovaly, zda na ně Mikuláš 
nezapomene s balíčkem dobrot.  

 

Akce, které nás čekají na začátku 
příštího roku? 

22. 1. - 29. 1. – hory Rokytnice nad 
Jizerou 
5. února – Dětský karneval a 
maškarní bál, hraje NAEX 
12. února – Hry bez katastru v 
Řetové 

 Za RKV Březiny Lenka Štursová
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Koutek TJ Březiny 

Výroční schůze 

V pátek tj. 8. 1. 2010 proběhla 
pravidelná výroční schůze naší TJ. 
Byla zde zhodnocena činnost TJ 
v uplynulém roce a schválen plán 
činnosti na rok 2010.  

Stolní tenis 

Začátek roku je na Březinách již 
tradičně spjat se stolním tenisem. 
V sobotu 9. 1. 2010 jsme 
uspořádali jubilejní 11. ročník 
memoriálu Ludvíka Forchtsama. 
Účast nás velice potěšila, neboť do 
turnaje se nám tentokrát přihlásilo 
18 hráčů. K vidění bylo mnoho 
zajímavých zápasů a nás může jen 
těšit, že Březiňáci předvedenými 
výkony rozhodně ostudu nedělali. 
Finálový zápas, ve kterém nakonec 
slavila vítězství obranářská taktika 
Vaška Půlkrábka pak byl 
opravdovou lahůdkou. Diváci a 
účastníci turnaje odměňovali 
mnohokrát oba aktéry finále při 
jejich výměnách potleskem. Byl to 
krásný sportovní zážitek na konec 
velmi vydařeného turnaje.  

Výsledky turnaje: 1. Vašek 
Půlkrábek, 2. Malina, 3. Vambera, 
4. Werner, 5. Šír J., 6. Šiler P., 7. Šír 
Fr., 8. Šír O., 9. Peřina, 10. Marek 
J., 11. Říha, 12. Daněk L., 13. 
Voldán, 14. Šír M., 15. Zobač, 

16. Daněk J., 17. Balabán D., 18. 
Luňáček M.  

Putovní pohár se tedy tentokrát 
stěhoval do Svitav.  

Pohár pro nejlepšího hráče ze 
Březin získal tentokrát Pavel Říha, 
který svedl o pohár souboj s Láďou 
Daňkem. 

22. 1. 2011 nás čeká 12. ročník a 
tak se budeme těšit na vás 
všechny, kdo si s námi přijdete 
znovu zahrát.  

Bowling 

V neděli 28. 3. 2010 jsme ve 
Svitavách uspořádali opět 
přátelský turnaj v bowlingu. Za 
účasti 22 hráčů proběhlo nedělní 
dopoledne v příjemné a uvolněné 
atmosféře. Závěr turnaje 
korunovalo vyhlášení výsledků na 
schodišti bowlingového centra ve 
stylu soutěže Deset stupňů ke 
zlaté.  

Malá kopaná 

Turnaj v malé kopané byl poslední 
sportovní akcí tohoto roku. Na 
hřišti u rybníka se utkala družstva 
Březin, Pusté Rybné a družstvo 
konečných vítězů Čunda team. 
Turnaj v malé kopané jsme 
obnovili po letech a doufáme, že 
v příštím roce přivítáme na 
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Březinách i více amatérských 
družstev. 

Fotografická soutěž 

Fotografická soutěž "Vysočina jak 
ji vidím já" má za sebou svůj čtvrtý 
ročník. Hlavní téma, které provází 
naši soutěž od počátku, je 
“Vysočina jak ji vidím já“. 
Speciálním tématem pro letošní 
ročník byl kámen. I tentokrát jsme 
toto téma volili tak, aby se dalo 
pojmout z mnoha úhlů a nechali 
jsme na fotografech, jak jej uchopí. 
Do soutěže přihlásilo své 
fotografie 44 amatérských 
fotografů, kteří zaslali více jak 550 
fotografií. A tak ani tentokrát 
neměla porota jednoduché 
rozhodování.  

V kategorii Vysočina - fotografie se 
na 1. místě umístila p. Dana 
Horská, na 2. místě p. Jaroslav 
Prodělal a na 3. místě znovu p. 
Dana Horská 

V kategorii Vysočina - seriál na 
1. místě p. Tomáš Sum, ten také 
získal zvláštní cenu poroty. Na 
2. místě p. Josef Čermák a třetí 
místo porotou nebylo uděleno. 

V kategorii Kámen – foto na 
1. místě Ing. Jaroslav Mareš, na 
2. místě p. Jaroslav Prodělal a na 
3. místě p. Václav Hospodář 

V kategorii Kámen - seriál na 
1. místě Ing. Jaroslav Mareš, na 

2. místě p. Václav Hospodář a na 
3. místě p. Pavel Říha 

Speciální cenu Karla Klodnera 
získal p. Martin Pazdera. 

Letošní ročník byl od počátku tak 
trochu v ohrožení, díky tomu, že 
nám nebyl přidělen grant 
z Pardubického kraje jako v 
minulých letech. Naštěstí jsme 
našli podporu u pojišťovny 
Generali a tak mohla soutěž i 
výstava proběhnout. Není to ale 
jen Generali, která nám pomáhá. 
Bez velké podpory Obecního úřadu 
na Březinách, který nám poskytuje 
prostory pro pořádání výstavy a 
dalších firem, institucí i jednotlivců 
by se akce v tomto rozsahu už 
nemohla pořádat.  

Vzhledem k tomu, že 
vystavovaných fotografií bylo více 
jak 550, letos výstavní panely 
zabraly plochu 114 metrů 
čtverečních. Jako vždy vítězné 
snímky z jednotlivých kategorií 
vystavujeme i ve zvětšeninách. 

Ani v letošním roce jsme neporušili 
naši tradici a na výstavu jsme 
připravili i speciálního hosta. 
Tentokrát to byl svitavský fotograf 
Ondra Getzel a jeho fotografie, 
které vznikly při jeho dvouleté 
cestě po Asii a Oceánii. Výstava 
pod názvem „CESTY DÁLEK„ byla 
presentována na devatenácti 
panelech po obvodu celého sálu. 
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Obě tyto výstavy bylo možné 
shlédnout ve velkém sále 
kulturního domu na Březinách a to 
denně v termínu 1. 8. 2010 až 
31. 8. 2010 do 10:00 do 17:00 

Za TJ mi ještě závěrem dovolte 
popřát Vám všem, hodně pohody, 
štěstí a do toho nového roku, 
hlavně hodně zdraví a ať se Vám 
daří. 

Za TJ Březiny Pavel Říha

Sdružení přátel historie Vysočiny 

Rok 2010 byl v činnosti SPHV 
vzhledem ke zdravotním problémům a 
velkému pracovnímu vytížení 
organizátorů spolku tak úspěšný, jako 
ten loňský. V průběhu roku se 
podařilo uskutečnit pouze jedno ze 
dvou plánovaných setkání a to na 
téma, STEZKY, CESTY, SILNICE. Setkání 
se uskutečnilo pod záštitou starosty 
obce Krouna pana Mgr. Ondry 
v budově místní školy. Pro přednášku 
jsme získali pana Ing. Pražana a pana 
Štěpána, autory odborně naučné 
knihy o historii cest ve zdejším kraji a 
to od pravěku do dob zcela 
nedávných. Pro mnohé účastníky 
setkání bylo překvapením, že silnice 
v dnešním slova smyslu jsou až na 
výjimky téměř novodobá historie, 
která sahá do doby vládnutí Marie 
Terezie a Josefa II. Před touto 
historickou dobou jsou sice silnice a 
stezky na území dnešních Čech 
samozřejmě také, ale spadají pod 
správu jednotlivých panství a spojení 
se světem vede po většinou 
nezpevněných cestách. Po obsáhlém 
seznámení s tématem silnice proběhla 
téměř dvouhodinová diskuze na toto 

téma a to, jak nad starší historií cest, 
například nad takzvanou Trstenickou 
stezkou, tak až po novodobé stavby 
silnic a cest v naší oblasti. Akce se 
zúčastnilo téměř 70 příznivců SPHV, 
kteří se po malém pohoštění 
spokojeně rozešli s příslibem a 
pozváním na další akci, která měla 
proběhnout v měsíci květnu, 
nejpozději však na začátku června a 
to, na téma Historie pěstování včel 
s přihlédnutím k místu konání 
(Březiny). Schůzka se však nestihla 
uskutečnit pro zdravotní problémy jak 
autora schůzky, tak přednášejících. 
Pozdější termín konání se již 
neuskutečnil z důvodů pracovního 
vytížení jak SPHV, tak přednášejících. 
Bylo konstatováno, že téma Včely 
bude přesunuto na rok 2011 spolu 
s tématy sklářství a rozvoj zemědělství 
v dobách panování Marie Terezie a 
Josefa II. V příštím roce se budeme 
těšit na sekání při besedách, které pro 
Vás připravíme na Březinách a 
v Kroune. 

Za SPHV Pavel Říha st. 
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Koutek SDH Březiny 

Výroční schůze 

Rok nám tradičně odstartovala 
výroční členská schůze, které se 
tentokrát zúčastnila jen necelá 
polovina členů SDH. Velký vliv na 
to mělo hlavně počasí, které bylo 
opravdu velice špatné a tak 
nedorazil ani zástupce okrsku. Na 
schůzi byla přednesena zpráva o 
činnosti sboru v roce 2009 a byl 
schválen plán činnosti na rok 2010. 
Byla zmíněna i životní jubilea členů 
v tomto roce a na řadu přišlo i 
ocenění některých členů našeho 
sboru. V diskusi byl také projednán 
návrh na uspořádání oslav 
60. výročí založení našeho sboru. 

Hned na začátku roku také převzal 
funkci jednatele sboru po Janě 
Schreiberové p. Josef Švanda a 
výbor byl ještě doplněn o 
preventistu p. Milana Lapáčka st. a 
náměstka starosty p. Pavla Říhu 
ml. Funkce kronikáře sboru se 
ochotně ujal náš hospodář p. 
Bedřich Pazdera. 

Aktuální složení výboru SDH 
Březiny Starosta- Ladislav Fajmon 
st., Velitel - Miroslav Luňáček, 
Náměstek starosty - Pavel Říha 
ml., Jednatel - Josef Švanda, 
Hospodář/Kronikář - Bedřich 
Pazdera, Preventista - Milan 
Lapáček st. 

Další akcí, kterou náš sbor hostil 
byla výroční valná hromada okrsku 
Borová. V pátek 26. 2. 2010 od 
18:00 hod jsme v budově bývalé 
školy na Březinách přivítali 
zástupce všech sborů z našeho 
okrsku.  

Námětové cvičení 

Dne 15. 5. 2010 proběhlo v obci 
Korouhev také námětové cvičení 
sborů okrsku Borová, kterého se 
zúčastnila i naše jednotka. Tato 
cvičení slouží k prověření jak 
hasičů, tak jejich techniky. O tu 
naši se vzorně stará p. Daniel 
Musílek ml. 

V měsíci květnu sbor citelně 
postihla smrt našeho bratra 
Ludvíka Luňáčka. 

Oslava 

V minulém roce se tedy naše 
snažení zaměřilo na oslavy výročí 
založení sboru. K tomu výročí bylo 
rozhodnuto zakoupit a vysvětit 
sborový prapor, který by nám i 
generacím našich následovníků 
připomínal vše, co hasičské hnutí 
v obci reprezentuje. Toto se nám 
podařilo jen díky nezištné peněžní 
pomoci sponzorů, kterým tímto 
ještě jednou mnohokrát 
děkujeme. Prapor byl zadán 
k výrobě firmě  Velebný & Fam 
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z Ústí nad Orlicí a domovenky na 
stejnokroje vyrobila firma Zahas. 
Proběhlo mnoho přípravných 
schůzek výboru a naši členové 
objížděli v průběhu roku oslavy 
sborů v širokém okolí, abychom 
získali inspiraci pro průběh našich 
oslav. Bylo nutné zpracovat 
kompletní plán oslav, vybavit co 
možná nejvíc našich členů 
stejnokroji a zajistit mnoho dalších 
věcí, nutných pro zdárný průběh 
celé akce. Velké poděkování patří 
Obecnímu úřadu na Březinách a to 
nejen za finanční pomoc, ale 
hlavně za to, jak zvládl veškeré 
úpravy prostranství u OÚ a vytvořil 
tak velice příjemné prostředí pro 
oslavy. Ale nejen jemu se sluší 
poděkovat. Naše poděkování 
touto cestou míří k Vám všem, 
kteří jste přiložili ruku k dílu a 
pomohli tak připravit důstojný 
průběh oslav.  

Jak už většina z vás ví, až na 
maličkosti vše klaplo a první 
zářijová sobota se i přes vážné 
obavy z deště vydařila. Úvod patřil 
nástupům, hlášením sborů před 
školou a slavnostnímu pochodu 
všech čtrnácti sborů s prapory a 
s dechovou hudbou Jásalka v čele. 
Hlavní program zahájil sólista 
opery ND pan Jan Markvart, 
nádherně zazpívanou hymnou. 
Poté následoval hlavní bod oslav. 
Prapor a stuhu k němu s velikou 

vážností vysvětil pan farář Mgr. 
Lukáš Pešout. O vzniku a tradici 
našeho sboru referoval náš velitel, 
Mirek Luňáček. Poté vystoupil 
místostarosta obce pan Miloš 
Lapáček a pokračoval starosta 
krajského sdružení hasičů Josef 
Bidmon, který předal sboru 
významné vyznamenání. 

 Máme to štěstí, že mezi sebou 
máme ještě čtyři ze zakládajících 
členů sboru. Jsou jimi paní Zdena 
Benešová, Anna Honzálková, 
Marie Luňáčková a pan Jaroslav 
Uher. Těmto zakládajícím členům 
byly předány krásné pamětní listy 
a dárkové balíčky jako výraz vděku 
za jejich práci pro sbor i obec. Poté 
následovalo předání čestných 
uznání OSH a medailí za věrnost. 
Rád bych na tomto místě také 
vyzdvihl vystupování 
uniformované části sboru 
v průběhu oslav a hlavně naší 
vlajkové čety. Kluci se tohoto 
čestného, ale nelehkého úkolu 
zhostili na jedničku. Poděkování 
ale míří pro Vás všechny, kteří jste 
svou nezištnou a obětavou prací 
zajistili na různých postech hladký 
průběh oslav. 

V následném zábavném programu 
vystoupily mažoretky vedené paní 
Musilovou, byla předvedena 
ukázka dávné hasičské techniky od 
hasičů z Krásného, nové techniky 
HZS z Poličky a Sněžného a také 
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hasičské budoucnosti šikovných 
mladých hasičů ze sousední Pusté 
Rybné.  

Doprovodnou akcí byla také 
výstava s hasičskou tématikou, 
která byla k vidění v prvním patře 
kulturního domu. Bylo zde možno 
shlédnout vybavení hasičů jak 
historické, tak to nejmodernější a 
na panelech byla k vidění historie 
našeho sboru v dokumentech a 
fotografiích. Sympatickou tečku 
obstarali večer harmonikáři, 
pánové Roušar a Trnka. Jsme rádi, 
že jste si na toto posezení našli 
cestu a v pohodové atmosféře tak 
společně s námi uzavřeli tento 
slavnostní den. 

Okrsková soutěž Sádek 2010 

Ve velice dobře rozběhnuté 
štafetě nám na posledním úseku 
spadl minimax a ztráta těch 
několika vteřin, nás odsunula na 
předposlední místo v první 
disciplíně. Smůla nás 
pronásledovala i v soutěži 
jednotlivců kde trochu zaúřadoval 
vítr a shodil klukům připravené 
hadice. Potom si ale smůla zasedla 
na Jardu Kučeru přímo dokonale. 
Při náběhu na bariéru mu 
podklouzla noha, zaklínila se pod 
bariérou a došlo k velice 
bolestivému zranění kotníku. V 
soutěži nám tak zůstali pouze tři 
závodníci. Jistota platných pokusů 

už byla a tak šli všichni do svého 
druhého naplno. Výsledné šesté 
místo kopírovalo umístnění z 
loňského okrsku v Kamenci. 
Protože Jarda nemohl do disciplíny 
požární útok nastoupit, museli 
jsme najít náhradu. Naštěstí kluci z 
Pusté Rybné přijeli ve větším počtu 
a tak jsme mohli s jejich pomocí k 
této disciplíně nastoupit. Vše 
klaplo na jedničku a výsledkem byl 
druhý nejlepší čas, jaký jsme kdy 
na soutěžích dosáhli. Znovu se 
před nás dostala pouze družstva, 
která mají silnější stroje než je 
naše dvanáctka. Výsledek okrsku 
je tedy celkové sedmé místo. O 
jedno místo jsme si tedy pohoršili 
proti loňskému roku, ale vzhledem 
k okolnostem, můžeme být s 
výsledkem spokojeni.   

Soutěž v Telecím 

Za příjemného počasí jsme čekali, 
až na nás přijde řada a abychom 
dokázali, že ač nebylo v letošním 
roce moc možností pro trénink, 
můžou kluci čerpat z kvalitní 
loňské přípravy. To se nakonec i 
potvrdilo. Výsledné 16. místo 
tomu sice moc neodpovídá, ale 
pokud si uvědomíme, že na lize už 
jsme opravdu jediní, kdo jezdí na 
závody se zásahovou mašinou, je 
čas super. Tedy pro upřesnění 
30:21 a vylepšení našeho druhého 
nejlepšího času na závodech 
vůbec. Toto umístnění nám 
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zajistilo prvních pět bodů v lize. 
Ještě musím připomenout, že na 
začátku sezóny nám obec 
zakoupila pro startování dvanáctky 
autobaterii, za což musím velice 
poděkovat.  

Moje poděkování míří k Vám 
všem, kteří nám všemožně 
pomáháte a také Obecnímu úřadu 
na Březinách, který pro družstvo 
PS v posledních letech zajistil 
mnoho vybavení, bez kterého se 
už nedá v dnešní době závodit. 

Zasloužilý hasič 

Zasloužilý hasič - výběrové 
vyznamenání, které se uděluje jen 
členům-hasičům, kteří svou 
celoživotní prací přispěli k rozvoji 
dobrovolného hasičstva. Je to 
nejvyšší vyznamenání udělované 
v rámci hasičského hnutí. Ve 
dnech 11., 12. a 13. listopadu 
2010 si z rukou starosty SH ČMS 
Ing. Karla Richtra přebralo 52 
členů sdružení tituly Zasloužilý 
hasič. Jedním z těchto oceněných 
byl i člen SDH Březiny p. Josef 
Švanda. Předání titulu proběhlo při 
krásném ceremoniálu v centru 
hasičského hnutí na zámku 
v Přibyslavi. Bratru Švandovi 
k tomuto vyznamenání 
gratulujeme! 

Taneční zábavy 

V průběhu roku jsme uspořádali 
dvě taneční zábavy a začátkem 
července prázdninovou diskotéku.  
Poslední akcí roku 2010 byl turnaj 
v mariáši. V sobotu 27. 11. jsme 
pořádali turnaj v mariáši pro sbory 
našeho okrsku. Vítězem turnaje se 
stal Josef Jiruše z Kamence, 
druhým také  kamenecký zástupce 
Josef Groulík a třetí byl Petr 
Dobrovolný ze Spělkova. V turnaji 
dobře obstála i jediná žena a to 
paní Olga Dědičová z P. Kamenice. 
Nutno ještě dodat, že oběd, který 
pro hráče připravila paní Zezulová, 
byl všemi po zásluze velmi 
chválen.  

Plán činnosti 

Plán činnosti pro příští rok bude 
projednán na výroční valné 
hromadě SDH, která proběhne 
v pátek 21. 1. 2011 a na kterou 
srdečně zveme všechny členy i 
příznivce SDH. Na VVH budou 
závěrem promítnuty fotografie 
z oslav sboru. 

Závěrem mi dovolte popřát Vám 
všem klidné svátky Vánoční a 
v roce příštím stálé zdraví, rodinné 
štěstí a splnění všech Vašich přání 
a tužeb. To Vám přejí Vaši 
dobrovolní hasiči. 

Za SDH Březiny Pavel Říha 
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Rozhovor s panem Mgr. Vladimírem Báčou 

Letos přinášíme rozhovor s panem 
Mgr. Vladimírem Báčou, který byl 
u příležitosti 65. výročí osvobození 
Československa pozván ruským 
velvyslanectvím na návštěvu v 
Praze. 

Kdo přesně Tě pozval a jak ses 
tuto zprávu dozvěděl? 

Na oznámení s hlavičkou 
velvyslanectví Ruské federace 
psaném vznešeným diplomatickým 
jazykem, že jsem dle příkazu 
prezidenta Ruské federace 
číslo...datum...atd byl vyznamenán 
jubileiní medailí „65 let vítězství ve 
Velké Vlastenecké válce 1941 – 
1945“ a jsem zván k předání této 
medaile do Prahy. Podepsán 
velvyslanec Alexey Fedotov. 

Někdy v únoru 2010 před tímto 
dopisem mně někdo telefonoval z 
Prahy, zda jsem dostal dopis z 
ruského velvyslanectví. Pravil 
jsem, že jsem nedostal, ale 
připustil možnost, která se 
potvrdila, že dopis leží ve schránce 
na chalupě na Březinách, zatím co 
já ležím a léčím se ve Skutči. Takže 
1. pozvání na 17. únor jsem 
zmeškal, to druhé došlo do Skutče, 
jsem 11. března realizoval. 

Kteří lidé se tohoto setkání 
účastnili? 

 

Většinou to byli frontoví vojáci a 
vojákyně v uniformách armády ČR. 
Podle toho, že obřad trval asi 45 – 
50 minut, myslím, že 
vyznamenaných bylo přibližně 20, 
ale každý z nich mohl mít 
doprovod, takže počet všech 
přítomných osob odhaduji na 60. 

Jaký byl program akce ? 

Sám velvyslanec pan Fedotov a 
dva vysocí důstojníci v hodnosti 
plukovníka nás jednotlivě vítali na 
široké chodbě již v předsálí – v sále 
pak následoval krátký projev pana 
velvyslance, vyvolávání 
jednotlivců, předání medaile, třech 
růží a knihy, srdečné blahopřání.  

Fotograf velvyslanectví v té 
kratičké chvilce stačil každého 
vyfotografovat, mne s panem 
velvyslancem celkem pětkrát a 
během týdne došly fotografie 
poštou. Potom byla beseda s 
velice bohatým pohoštěním na 
stolech po obvodu sálu i jeho 
středu, jídla teplé i studené 
kuchyně, masitá, rybí, sladká, 
ovoce, zelenina, nápoje všeho 
druhu, samozřejmě vynikající 
ruská vodka a naše plzeňské pivo. 

Jaké další významné osoby jsi tam 
potkal? Bylo tam hodně 
pamětníků 2. světové války nebo 
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se zde sešli i lidé, kteří již toto 
období nepamatují? 

Na tomto slavnostním předání 
vyznamenání – Rusové pro to mají 
slovo ceremonija – byli v podstatě 
jen ti vyznamenaní a jejich 
doprovod. S mnoha dalšími jsem 
se setkal až za dva měsíce 
6. května 2010 znovu na 
velvyslanectví Ruské federace na 
recepci u příležitosti 65. výročí Dne 
vítězství. Pokud předání medailí 
byly přítomny desítky lidí, pak na 
recepci to již byly stovky. Byl tam i 
náš prezident Václav Klaus, 
vedoucí představitelé našich 
politických stran, poslanecké 
sněmovny a senátu parlamentu 
ČR, armády ČR, hejtmani krajů, 
vojenští přidělenci cizích států v 
uniformách. Pochopitelně, 
pamětníci, účastníci a váleční 
veteráni druhé světové války byli v 
tomto početném shromáždění v 
menšině. Setkal jsem se tam a 
pohovořil s hejtmanem 
Pardubického kraje Radkem 
Martínkem, s předsedou senátu 
Přemyslem Sobotkou, panem 
profesorem Knížákem, s 
předsedkyní ÚV Českého svazu 
bojovníků za svobodu Andělou 
Dvořákovou a řadou veteránů 
našeho svazu a z Československé 
obce legionářské. Samozřejmě na 
recepci bylo nesmírné množství 

jídla a nápojů všeho druhu, 
kulturní program, zpěv, hudba. 

 

Dostal jsi něco, co Ti tento den 
bude připomínat? Máš nějaký 
zajímavý zážitek ? 

Ano. Ta hmotná památka je 
zmíněná medaile, kniha a 
georgijevská černooranžová stuha 
symbolizující statečnost a vítězství 
ruských vojsk barvami ohně a 
střelného prachu. Ale především 
vlastní prožitek z akce a 
vzpomínková ozvěna z válečné 
zimy 1942 – 43 na Březinách, kdy 
jsme s partyzánem Dolfíkem 
Ondrou z chalupy č. 26 měli první 
možnost setkat se s uprchlými 
ruskými válečnými zajatci a 
poskytnout jim pomoc orientační 
(mapou) potravinovou a oděvní. 

Ještě k dotazu na zajímavý zážitek 
z recepce v Praze. Uvedu jen 
jeden, vteřinový, ale 
nezapomenutelný: na odpočívadle 
schodiště velvyslanectví jsem 
uviděl předsedu senátu pana Dr. 
Sobotku. Šel jsem ho pozdravit, už 
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jsme se vzájemně viděli, 
obloukové schody snad nějak 
změnily rytmus a já s pozdravem 
padl panu senátorovi k nohám na 
koberec, na koleno, ne na nos. 
Raději o tom ani nepiš, abych 
nebyl na Březinách za nemehlo. 
Snad ještě jeden: u stánku s 
pohankou a česnekem nebo bez a 
s vodkou jsem pár minut mluvil s 
obsluhou rusky až mně pravili, že 
mohu mluvit česky, že jsou z 
vojenské hudební školy z 
Roudnice. 

Chtěl bys nám, kteří jsme válku 
nezažili a doufám, že nezažijeme , 
ještě něco sdělit? 

Ano. Chraňte, prosím, odkaz 
našeho prvního a druhého odboje. 

Chraňte památku všech 
československých vojáků a 
bojovníků, kteří v 1. světové válce 
za vznik Československa a ve 
2. světové válce za jeho 
osvobození položili životy. 

Vím, že na Březinách na 21 
padlých březinských mužů v 
1. světové válce a na ruského 
partyzána Michala Svičkara, 
pochovaného na našem hřbitůvku 
nezapomínáme a nezapomeneme. 
Děkuji Vám a všechny Vás srdečně 
pozdravuji. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
zdraví a životní pohody do dalších 
let. Lenka Štursová 
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Z Březinské kroniky 

V koutku věnované březinské 
historii se dnes podíváme na 
důležitý rok 1918.  

Rok 1918 

Bída a hlad v roce 1918 ve 
vnitrozemí i na frontě byly 
katastrofální. Lid náš říká: “Takhle 
to dále už nepůjde – mele se 
z posledního.“ Rekvience obilí a 
dobytka stihala jedna druhou, 
saháno již i na osivo. Též válečné 
půjčky jdou jedna za druhou. Na 
všechny válečné půjčky upsali 2 
zdejší občané a ti hned půjčky ty 
prodali s menší ztrátou. Nastává 
hospodářská katastrofa. Pole 
nedostatečně zdělávaná, málo 
hnojená, dávala špatnou úrodu. 
Dobytek neustálými rekvisicemi se 
značně ztenčil, nebylo masa, ale 
také málo mléka i másla. Ceny 
všeho úžasně stouply. Co platny 
všechny ty maximální ceny, když 
nebylo možno nic koupiti. Pod 
rukou prodávány věci denní 
potřeby za úžasné ceny.  

Prodáván 1 q žita za 800 k, pšenice 
za 1000 k, bramborů za 200 k, 
1 sele za 800 k, 1 kg másla za 60 k, 
1 kg masa vepřového za 40 k, 1 m 
látky (špatné kvality) za 300 – 400 
k, pár koní stál až 60 000 k. 

Obec má dodati 20 q žita, 15 q 
ječmene, 110 q ovsa. Do obce 

dodáno celkem 119 q 97 kg vařiva 
za zvýšené ceny o 120 %. 

Ačkoliv obec naše byla chudá, 
přece až sem přicházela celá řada 
nešťastníků s baťochy, aby zde 
alespoň trochu „té naší pšenice“ 
bramborů sehnali. Lid náš (pokud 
mohl) vyhověl tklivým prosbám 
jejich a přenechával jim část 
skrovných svých zásob, 
nepožadoval cen přemrštěných, 
raději sáhl po tabáku neb různých 
potřebných věcech do domácnosti 
neboť nikdo si rakouských peněz 
„úplavic“ nevážil a také nikdo jich 
neschovával. 

Nutno zde vyzdvihnouti, že ve 
zdejší obci nebylo udavačů, nebylo 
krádeží a všechny ty hrozné 
události neměly také tak velikého 
vlivu na zkaženost zdejší školní 
mládeže. Lid zdejší, v jádru dobrý a 
v horském tomto kraji izolovaný, 
nešel krok za krokem v těchto 
špatnostech za ostatními. Mládež 
svěřena byla matkám a škole. Díky 
učitelům, jimiž podařilo se mládež 
v těchto zlých dobách udržeti, že 
nepropadla mravní zkáze. 
Vyučování na zdejší škole nebylo 
přerušeno.  

Ve vojsku rakouském nastává 
anarchie. Vojáci houfně desertují, 
schovávají se v lesích, nedostavují 
se včas ke svým plukům 
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z dovolených a čekají až četnictvo 
pro ně přijde a odvede je. 
Nejpřísnější tresty, jimiž jim 
vyhrožováno, neměly účinku. 
Každý ke všemu zlhostejněl – 
otupěl. Lid čtyři roky mučený, 
týraný, počal zvedati hlavu, začal 
zlořečiti. Bylo cítiti, že to dlouho 
trvati nemůže.  

28. říjen 1918  

28. říjen 1918 ukončil hrozná tato 
utrpení. Den všeobecného 
ulehčení. Sem došla zvěst o 
splnění našich tužeb a přání teprve 
29. října. Nebylo zde okázalých 
průvodů, ani zpěvů, zato bylo 
možné spatřiti jasné klidné 
obličeje, z nichž zmizely všechny 
chmury dnů minulých a bylo 
možno v nich čísti: „Konečně 
přece! Teď již bude lépe“.  

Nyní očekáván netrpělivě návrat 
těch drahých, kteří pomáhali 
zhroutiti to shnilé Rakousko. 
Netrvalo to dlouho a přicházeli ti 
naši vojáčkové, ovšem ne všichni. 
Mnozí byli marně očekáváni. Z naší 
malé vísky bylo odvedeno a 
sloužilo na vojně 108 občanů. Byli 
to:  

Odvedenci ze zdejší obce 

z čísla narozen v roce 

1 Rudolf Dudek 1891 
3 Josef Kaštánek 1893 
4  Čeněk Dudek 1876 

4 František Maděra 1896 
4 Adolf Maděra 1900 
6 Josef Teplý 1866 
6 Josef Teplý 1894 
7  František Vítek 1879 
7 Adolf Vítek 1883 
7 Josef Vítek 1888 
8 Ludvík Dudek 1895 
8 Josef Dudek 1897 
8 Václav Dudek 1899 
9 Adolf Kaštánek 1890 
9 Bohumil Kaštánek 1897 
10 František Honzálek 1875 
12 Jaroslav Bureš 1894 
13 František Suchý  1899 
14 František Kučera 1874 
15 Jan Kučera 1881 
16 Josef Kaštánek 1869 
16a  Michal Dudek 1873 
16a  Antonín dudek 1895 
16a Václav Hladký 1879 
17  František Kozáček 1873 
18 František Kučera 1900 
19 Josef Češka 1896 
21  František Žejdlík 1890 
21  Josef Žejdlík 1893 
22 Antonín Kašpar 1879 
23 Jindřich Maděra 1898 
24 František Říha 1886 
24 Bohumil Říha 1894 
24 Jan Říha 1896 
25 Josef Javůrek 1874 
25 Adolf Javůrek 1898 
25a Čeněk Fajmon 1886 
26 Hynek Ondra 1870 
27 Karel Chvála 1894 
27 Albín Chvála 1897 
28 Antonín Pospíšil 1873 
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28 František Smělý 1888 
29 Ladislav Honzálek 1893 
30 Josef Teplý  1886 
30  František Teplý  1888 
30  Rudolf Teplý 1890 
35 Adolf Luňáček 1873 
35a  Josef Buchta 1886 
35a Ludvík Buchta  1890 
35a Jindřich Buchta 1897 
35a Adolf Vincenc 1884 
37 Jan Kaštánek 1891 
37 Josef Kaštánek 1897 
38 Adolf Pail 1884 
40 František Pavlík 1870 
40  František Pavlík  1898 
43 Jan Maděra 1869 
43 Jaroslav Maděra 1895 
44  Bedřich Teplý 1894 
46 Josef Slavíček 1879 
47 František Forchtsam 1891 
47 Antonín Forchtsam 1893 
48 František Šedý 1873 
48 František Šedý 1900 
49 Jan Zerzánek 1889 
49 Josef Kadlec 1878 
50 Ludvík Lapáček 1883 
52 Jan Ehrenberger 1882 
53 František Ondra 1900 
54 Josef Honzálek 1877 
56 Josef Taraba 1892 
59 Václav Pelc 1898 
60 František Slavíček 1885 
61 František Vašák 1887 
61  Josef Vašák 1896 
62 František Kamenský 1866 
62 František Kamenský 1896 
62 Jaroslav Kamenský 1899 
65  Josef Kučera 1899 

66 Ladislav Boháč 1892 
76 František Trávníček  1897 
76 František Teska 1890 
78 Josef Javůrek 1899 
79 Gustav Teplý 1894 
79  Rudolf Teplý 1896 
80  Miloslav Pechr 1888 
81 Josef Zrůst 1897 
81 Richard Zrůst 1900 
81  Liboslav Zrůst 1900 
84 Josef Musílek 1889 
90 Josef Lapáček 1877 
91  Adolf Luňáček 1890 
93 Čeněk Kincl 1873 
93 Josef Kincl 1896 
93 Ludvík Kincl 1898 
94  Josef Dvořák 1887 
96 František Ondra 1878 
99 František Kincl 1888 
99 Josef Láznička 1896 
100 Josef Pechr 1893 
100 Ladislav Pechr 1895 
102 Adolf Boháč 1895 
103  Josef Davídek 1893 
103 Alois Vincenc 1896 
103 Boh. Vincenc 1899 
104 Rudolf Říha 1880 
105  Josef Luňáček 1874 
106 Bohuslav Kunc 1898 

K tomu ještě nutno připočíst 
mnohé zdejší příslušníky jinde 
usazené. Jejich osud ve válce této 
není blíže znám. 

Padlí ve světové válce 

Ze 108 narukovaných občanů 
nevrátilo se 21. Ti zaplatili smrtí 
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svou vykoupení naší svobody. 
Téměř 20 % odvedenců zůstalo na 
„poli cti a slávy“. Jsou to: 

Buchta Josef * 21. 4. 1886 
Davídek Josef * 12. 5. 1893 
Dudek Antonín * 4. 4. 1888 
Dudek Čeněk * 23. 11. 1876 
Dudek Michal * 3. 1. 1873 
Dvořák Josef * 28. 11. 1887 
Kozáček František * 25. 9. 1873 
Kučera Josef * 5. 2. 1899 
Luňáček Adolf * 23. 6. 1890 
Luňáček Josef * 5. 12. 1874 
Pavlík František * 15. 2. 1898 
Teplý František * 28. 3. 1888 
Teplý Rudolf * 23. 10. 1896 
Teplý Bedřich * 3. 8. 1894 
Teplý Rudolf * 6. 8. 1890 
Vašák Josef * 17. 2. 1896 
Vítek František * 14. 11. 1879 
Zbytovský Jan * 8. 2. 1867 
Zrůst Liboslav * 12. 12. 1900 
Žejdlík František * 6. 12. 1890 
Žejdlík Josef * 13. 2. 1893 

Jako aktivní důstojník sloužil 
v rakouské armádě Jan Zbytovský, 
syn zdejšího chalupníka. Padl a 
uveden je mezi padlými na 
pomníku. V seznamu odtud 
narukovaných není zapsán. 

Zmrzačení 

Z těch, kteří přetrpěli hrozná muka 
válečná, mají mnozí zdraví navždy 

podkopáno. Teprve později 
ukázaly se zhoubné následky této 
války. Tři z nich, jako zmrzačení 
berou rentu. Jsou to: František 
Kučera, č. 14, chromá ruka, 
Miloslav Pechr, č. 80, průtrž – chr. 
prst, Josef Kaštánek, č. 3, ztráta 
oka. 

Legionáři 

Také legionáře má zdejší obec. 
Jsou to: František Honzálek, č. 10, 
legionář ruský, Jindřich Maděra, č. 
23, legionář italský, Adolf 
Kaštánek, č. 9, legionář italský. 

B. Šťastný – zásluhy 

Ke konci vylíčení událostí 
válečných nemožno 
nevzpomenouti p. Bohuslava 
Šťastného, rolníka, č. 55, který byl 
po dobu války okresním obilním 
inspektorem a pokud mu bylo 
možno, pamatoval s aprovizací na 
zdejší chudý lid, aby netrpěl nouzí. 

J. Srnka – zásluhy 

Dále nutno vzpomenouti p. J. 
Srnky, četnického strážmistra 
z Telecího, který v hrozných těch 
dobách nikomu neubližoval, kde 
mohl i pomáhal. Sám při řeči 
ledacos nadhodil, aby lid na blížící 
se nebezpečí upozornil. 

 

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