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Naši nejmenší

Terezka se narodila manželům Janě a Jiřímu Švecovým 14. listopadu 2013.
Rodičům blahopřejeme a Terezce přejeme hodně zdraví.

Životní jubileum

Krásných 90 let oslavil 8. ledna 2013 pan Jaroslav Uher. Panu Uhrovi
k významnému životnímu jubileu blahopřejeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.
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Informace obecního úřadu
Obecní byt v přízemí
Dokončena byla rekonstrukce
přízemního
obecního
bytu
v bývalé škole. Po výměně oken
následovalo snížení a zateplení
stropů,
kompletní
výměna
elektroinstalace
včetně
rozvaděče. V celém bytě byly
položeny nové podlahy a udělány
nové omítky. Vyměněny byly
troje dveře a byt byl vymalován.
Do kuchyně byla instalována
nová kuchyňská linka s obklady.
Kompletně přestavěna byla
koupelna se záchodem. Celkové
náklady na rekonstrukci se
vyšplhaly na 400 000 Kč. V létě
se do zrekonstruovaného bytu
nastěhoval Martin Makovský.
Obecní byt v prvním patře
Druhý obecní byt v budově školy
byl v září vymalován a byla do
něho instalována kuchyňská
linka. Ke konci prázdnin se
z bytu odstěhovali prozatimní
nájemníci a v listopadu se do
bytu nastěhovali manželé Jana a
Jiří Švecovi. Ti v bytě z velké části
nahradili elektrické přímotopy
topením na tuhá paliva. U školy
byl tak postaven nový dřevník,
který užívají nájemci horního
bytu.
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Rekonstrukce veřejného osvětlení
Obrovskou a nečekanou finanční
zátěž pro obec představovala
rekonstrukce
veřejného
osvětlení.
Už
vloni
jsme
informovali o plánované výměně
elektrického vedení v Dolánkách.
Bylo odstraněno staré venkovní
vedení. Nové vedení bylo
umístěno do země. Náklady na
veřejné
osvětlení
byly
projektantem odhadnuty na
100 000 Kč. Jenže firma, která
akci realizovala, si nakalkulovala
v podstatě
v plné
ceně
i
výkopové práce a tak se nakonec
jednalo o částku dvojnásobnou.
A hned nám také bylo oznámeno,
že ihned bude následovat druhá
podobná
akce,
výměna
venkovního
vedení
od
Nádvorníků směrem k Českým
Milovům. Veřejné osvětlení obce
končí u Valeckých a tento úsek
nás přišel na dalších asi 150 000
Kč. Celkem tedy přes 350 000 Kč.
Dětské hřiště
Úspěšná byla naše žádost o
dotaci na dětské hřiště a tak se
mohl projekt realizovat. Celkové
náklady na hřiště byly asi
220 000 Kč včetně dopadové
plochy.
Z toho
dotace
z Pardubického
kraje
činila
100 000 Kč.
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Sponzorský dar
Poděkování si zaslouží MUDr.
Vladimír Filipi, který obci
věnoval sponzorský dar, jenž byl
použit na vybudování dopadové
plochy u dětského hřiště. Ještě
jednou děkujeme.
Odvodnění nádvoří u školy
Protože spodní byt v budově
školy
dlouhodobě
bojuje
s nadměrnou
vlhkostí,
byla
kolem horní stěny zakopána a
štěrkem zasypána meliorační
trubka.

v bývalé škole sehráli své další
představení. Děkujeme.
Výstavy v budově bývalé školy
V budově bývalé školy se v roce
2013 konaly tři výstavy. O
výstavě historických map píše
pan Pavel Říha ve svém článku.
Dále zde letos vystavovali malíři
Jiří Skořepa a Miloš Novotný.
Svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu
Termíny
pro
svoz
24. 4. 2014 a 15. 9. 2014.

jsou

Dlouho se plánovalo svedení
okapů v celém nádvoří školy do
země a tady se naskytla
příležitost uložit tyto svody do
jednoho výkopu. Voda z okapů
by už neměla odplavovat
materiál z „cesty“ na nádvoří
školy.

Vzpomínková shromáždění

Veřejně prospěšné práce

Večer 27. 10. konal lampionový
průvod
a
vzpomínkové
shromáždění u příležitosti 95.
výročí
vzniku
samostatného
Československa.
Průvodu
se
zúčastnilo více než 90 dětí a
dospělých.

Z úřadu práce byl naší obci
v letošním roce přidělen jeden
zaměstnanec,
paní
Iveta
Musílková. Od dubna do října se
starala hlavně o údržbu zeleně a
veřejných prostranství v obci.
Kočovné divadlo
Také letos v červenci k nám
zavítali
kočovní
divadelníci
z Poličky. Před zaplněným sálem
4

Také letos se Obecní úřad Březiny
podílel na dvou vzpomínkových
shromážděních.
8. 5. jsme se sešli u příležitosti 68.
výročí ukončení 2. světové války a
osvobození Československa.

Poděkování za organizaci obou
akcí patří Mgr. Vladimíru Báčovi.
Pobočka pošty
Už několik let se snaží vedení
pošty uzavřít pobočku na
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Březinách. Bez souhlasu obce to
ale vedení pošty dle dohody
udělat
nemohlo.
Obec
samozřejmě nesouhlasila a tak to
management pošty vzal z druhé
strany a doslova donutil skončit
paní pošťačku.
Pobočku tak pošta „dočasně
uzavřela“ a tváří se, že hledá
nového zaměstnance. Regionální
manažer Drda vždy zavolá, zeptá
se, jestli o někom nevíme. My
odpovíme, že ne. On prý taky ne
a tak bude dál „hledat“. Tak
trapné, stačilo nezbavovat se
paní Pospíšilové.
Plán na rok 2014
Největší investiční akcí v roce
2014 by měla být plánovaná
oprava cesty v „Pastvisku“.
Náklady na tuto akci včetně
zabetonování železných spůstků
nejspíš přesáhnou 400 000 Kč.
Rádi bychom při této příležitosti
opravili
také
zpevněnou
asfaltovou plochu u budovy
bývalé školy. Objednány budou
cenové nabídky na opravu cesty
ke hřbitovu. Bohužel pozemek
pod touto cestou nepatří obci.
Rádi bychom nechali opravit
vstupní bránu na hřbitov a natřít
čekárny. Na čekárny budou
doplněny okapy. To by mělo
vyřešit problém, který je v dešti
v čekárně „U Luňáčků“.
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Dále běží projekt „Hřbitovy –
kamenná historie“ a stále se čeká
na výsledek žádosti o dotace na
místní rozhlas.
Vývoj obyvatelstva
V roce 2013 se narodila Terezka
Švecová.
K trvalému pobytu se přihlásili
Jiří Švec, Hana a Marcel
Kastnerovi.
V létě zemřela v 57 letech paní
Bronislava Dudková a na podzim
v 80-ti letech paní Miloslava
Uhrová.
Z trvalého pobytu se odhlásili
Michal Pazdera, Jiří Fanta,
Marcela, Oldřich a Andrea
Kučerovi, Petra Fajmonová,
Kristýna Koláčková a Šárka
Luňáčková.
Počet obyvatel tak poklesl na
150.
Nové pohlednice
Na jaře jste mohli poprvé spatřit
a následně v obchodě koupit
novou jarní a letní pohlednici
obce Březiny. V nejbližší době se
objeví
také
nová
zimní
pohlednice.
Tomáš Dudek
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RKV Březiny
Hory

Hry bez katastru - zimní

První akcí tohoto roku bylo
lyžování poslední lednový týden
v Rokytnici nad Jizerou.

Celý následující týden jsme
věnovali přípravám na Hry bez
katastru, které jsme pořádali 16.
února 2013. Připravovali tratě,
zkoušeli soutěže, kompletovali
ceny a medaile, domýšleli
jídelníček a v sobotu jsme
vyhlíželi pouze počasí, které nám
přálo. Vše běželo jako na drátku,
spokojeni
byli
soutěžící
i
pořadatelé. Družstvo předváděcí
tvořily děti školou povinné: Ester
Tomášková, Adéla Daňková, Míša
Pospíšilová a Luboš Ondra.
Družstvo soutěžní: Pepa Kučera,
Jára Kučera, Mirek Pešek, Lucka
Pavlišová a Tamara Vomočilová.
Družstvo Březin sice postoupilo
do finále, ale muselo se spokojit
s 12. příčkou. Her se zúčastnilo 28
družstev.

Maškarní
Hned o týden později jsme již
tradičně
uspořádali
dětský
karneval a maškarní bál. Při
odpoledním reji masek se sešlo
kolem padesáti děti, které si
zatancovaly, zasoutěžily a dobře
se bavily až do pozdního
odpoledne. Večer děti vystřídali
dospělí. Jejich účast však byla
mnohem menší než v minulých
letech.

U této příležitosti bychom chtěli
poděkovat všem, kteří nám
pomohli
finančně
nebo
věnováním sponzorského daru. Za
zmínku stojí uvést dar pana
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Vildomce,
který
věnoval
vítěznému družstvu pět mobilních
telefonů.
MDŽ
Jen posezením a kytičkou jsme si
připomněli MDŽ v Pusté Rybné.
Plavání
V březnu jsme ještě vyjeli do
krytého bazénu do Litomyšle. Moc
se nám tam líbilo a tak jsme si
návštěvu zopakovali ještě jednou.
Pálení čarodějnic

diváky, kteří při krásném počasí
vydrželi až do večera.
Pohádkový les
Druhou červnovou sobotu jsme se
věnovali dětem, pro které jsme
připravili Cestu pohádkovým
lesem. Po několika letech nám
přálo i počasí a téměř 80 dětí si
mohlo zasoutěžit či plnit různé
úkoly u loupežníků, lišky a
Budulínka, Boba a Bobka nebo si
zatancovat s vílami a dalšími
pohádkovými bytostmi.

V dubnu jsme pálili čarodějnice a
pomalu začínali přemýšlet nad
Setkáním samohybů.
Setkání samohybů

Vesnické hry dospělých

Setkání samohybů se uskutečnilo
v polovině května a opět se sjelo
mnoho zajímavých strojů, které se
nejdříve předvedly divákům a
potom se mohly přihlásit do
soutěží: jízda zručnosti a terénní
jízda. Doprovodným programem
byla burza součástek a strojů a
ukázka činnosti štěpkovačů dřeva.
Akce byla hojně navštívena
7

V červenci se k nám na Březiny
vrátily po sedmi letech Vesnické
hry dospělých, které jsme
pořádali hlavně proto, aby
nezanikly. Sešlo se osm družstev
z okolních obcí. Soutěžní bláznivé
klání vyhrál Sádek, druhé bylo
Krásné a na třetím místě skončily
Březiny. Sádek pořadatelství
odmítl a tak se podařilo
přesvědčit soutěžní družstvo
z Krásného, aby se ujali pořádání
příštího ročníku.
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Hry bez katastru - letní
O týden později jsme vyjeli na
Letní HBK do Přívratu. Po menším
bloudění jsme našli krásný areál,
kde jsme se v pátek ubytovali a
večer se soustředili na soutěžní
sobotu. A tentokrát nám všechno
sedlo a poprvé v historii jsme
vyhráli tyto hry. Družstvo ve
složení Stáňa Mešťanová, Katka
Dorňáková, Jára Kučera, Michal
Balabán a Pavel Dorňák získalo
1. místo. Družstvo dokonce
zvládlo i žrací disciplínu. Pro nás
to znamená další pořádání her –
letních Her bez katastru, které na
Březinách budou poprvé.
Exkurze – Zderaz

Pátek a sobotu jsme věnovali
výletům do okolí, večer pak
letnímu kinu a posezení u ohně
s kytarou. Promítali jsme si 20 let
staré začátky našich akcí a bavilo
to nejenom nás, ale i naše
vnoučata.
Dovolená v boudě
Tradičně na podzim trávíme
víkend v boudě u rybníka, kde
vždy proběhne valná hromada
s hodnocením akcí minulých a
plánováním akcí budoucích.
Mikuláš
Poslední akcí před vydáním
zpravodaje
byla
Mikulášská
besídka pro děti, které se
zúčastnilo asi 40 dětí a večerní
diskotéka, které se zúčastnil
rekordně malý počet návštěvníků.
Diskotéky

Nejen, že jsme poprvé vyhráli
HBK, ale poprvé po 12-ti letech
jsme nejeli do Moravského krasu,
ale vyjeli jsme na prodloužený
víkend do nedaleké Zderazi.
Vyměnili jsme vápencový lom za
pískovcový.
Ve Zderazi jsme se ubytovali ve
sportovním areálu s vynikajícím
zázemím, vodou
a
záchodky.
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27. prosince se bude konat ještě
Štěpánská diskotéka. Další dvě
diskotéky
se
konaly
na
Velikonoční neděli a po dnu dětí
byla diskotéka venku.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem členům i příznivcům RKV,
kteří s pořádáním akcí pomáhali
jak fyzicky, tak finančně nebo
sponzorskými dary a věřím, že
nám zůstanou nakloněni i
v příštím roce.
Lenka Štursová
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SDH Březiny
Okrsková soutěž
V květnu proběhla v Oldřiši
přípravná
schůze
před
okrskovou soutěží a 2. června se
naše
družstvo
zúčastnilo
okrskového kola PS v Oldřiši, kde
obsadilo 5. místo.

a nakonec jsme se ještě zúčastnili
oslav 110. výročí v Sádku.

Rozloučení
Smutnou událostí bylo poslední
rozloučení
s naší
členkou
Bronislavou Dudkovou. Rád bych
vás poprosil o tichou vzpomínku.
Pohřbu jsme se jako sbor
zúčastnili ještě jednou a to,
v Pusté Rybné na pohřbu bratra
Kaštánka.
Jubilea
Jubilea v roce 2013 oslavili:
Jaroslav Uher 90let, Veronika
Švandová
40let,
Lenka
Filipidisová 40let, Josef Dudek
60let, Štěpánka Luňáčková 40let,
Standa Mešťan 50let, Daniel
Musílek 65let a Josef Švanda
70let.
Oslavy sborů
Náš sbor jsme v letošním roce
reprezentovali také na oslavách
okolních sborů. Nejdříve to bylo
v Borové, kde místní sbor oslavil
115 let od svého založení. Další
bylo výročí v Novém Jimramově
9

Když už mluvíme o oslavách,
podařilo se nám sehnat video
z našich oslav a fotografie z
několika dalších, které se
pokusíme promítnout v lednu na
VVH sboru.
Brigáda
V dubnu jsme se zúčastnili
obecní brigády na údržbu cesty
pro pěší na začátku obce u
Českých Milov.
Prevence
Na úseku prevence působí velmi
aktivně p. Lapáček, který
zajišťoval pro občany prohlídky
komínů, spolupracuje s obcí a
snaží se dostat do povědomí
veškeré informace, které získá na
setkáních preventistů.
Posvícenská zábava
Posvícení je tedy zatím jedinou
kulturní akcí, kterou pořádáme a
dopadlo i tentokrát docela dobře.
Březinský zpravodaj, číslo 8, zima 2013

Vzali jsme novou kapelu, která se
podle ohlasů líbila. Musím
poděkovat vám všem, kteří jste
pomohli nebo pomoc nabízeli a
také všem, kteří pomohli sehnat
ceny do tomboly. Ta byla znovu
velice
pěkná.
Vzhledem
k okolnostem bylo nutné vyřídit
živnostenský list pro sbor.
Požár v Pusté Rybné
Jak už jsme se zmínili, jednotka
měla hned na začátku roku ostrý
výjezd k požáru v Pusté Rybné.
Na likvidaci požáru se podílelo
celkem
pět
dobrovolných
hasičských jednotek (Telecí,
Pustá Rybná, Březiny, Oldřiš a
Pomezí)
a
jednotka
profesionálních hasičů z Poličky.
Podmínky na místě zásahu
odpovídaly ročnímu období.
Zima, sníh a s přibývajícím
časem i značně zledovatělá
příjezdová komunikace. Krom už
výše zmiňované dopravy vody
jsme tedy také pomáhali s jejím
posypem u místa zásahu.

V létě ještě jednotka prováděla
tzv. technickou pomoc při
odstranění spadlého stromu u
Švandů.
Taktické cvičení
V dubnu se naše jednotka
zúčastnila taktického cvičení
okrsku Borová, které proběhlo
v Sádku. Tohoto cvičení se
zúčastnilo všech devět sborů
okrsku.

Nacvičovala
se
kyvadlová
doprava vody na fiktivní požár
na kopci nad hřištěm.

Další zásahy jednotky
V
březnu
byl
jednotkou
v zárodku zlikvidován požár
kontejneru. Bylo štěstí, že zrovna
probíhala brigáda v hasičárně.
Díky tomu se požár nerozšířil a
nezasáhnul novou konstrukci
přístřešku pro kontejnery.
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Čerpací stanoviště pro CAS, bylo
zřízeno u tírny. Zásah byl
prováděn na dvě oddělená
požářiště a naše jednotka se
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shodou okolností dostala na hrot
jednoho z nich. Po dohašení bylo
provedeno vyhodnocení celého
cvičení a jednotky se vrátily na
své základny.

naše jednotka předčasný vánoční
dárek. Mimořádnou neinvestiční
dotaci. Za tuto dotaci bylo
pořízeno další nové vybavení
jednotky.

Údržba

Školení

V dubnu proběhla technická na
CAS, před kterou byla provedena
větší údržba vozidla.

Pro
příští
rok
naplánované školení
členů jednotky na
motorové pily.

Během roku se odpracovalo
mnoho hodin na opravách a
údržbě hasičárny, kde se
opravila podlaha v podkroví a
dával se do pořádku sklad.
Vybavení
Co se týče vybavení vozidla, byl
pořízen nový žebřík a další
drobné
nářadí
potřebné
v případě zásahu. V říjnu dostala

11

máme
několika
obsluhu

Závěrem bych Vám všem popřál
krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví do nového roku
2014. Všechny bych také rád
pozval na VVH sboru, která
proběhne
4.
ledna
2014
v budově bývalé školy na
Březinách a to od 19:00.
Pavel Říha ml.
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TJ Březiny
Činnost TJ se v poslední době
soustřeďuje na dvě sportovní
akce. Tou první je vždy začátkem
roku
Memoriál
Ludvíka
Forchtsama ve stolním tenise
jednotlivců.

pohár. Ten pro tento rok získal
Jaroslav Šír z Křižánek. Druhý byl
Václav Pulkrábek ze Svitav a třetí
místo obsadil Ladislav Nunvář.

Stolní tenis
Ani tentokrát tomu nebylo jinak.
V sobotu
23.
února
se
v kulturním domě na Březinách
sešli příznivci tohoto krásného
sportu, aby poměřili svoje síly.
Protože už v minulém roce
vzrostl počet mladších hráčů,
kategorie
jsme
rozdělili
následovně. Dívky do patnácti
let, chlapci do patnácti let, ženy,
muži a již tradičně i kategorie o
nejlepšího
hráče
z Březin
v celkovém hodnocení.
V kategorii ženy získala první
místo a putovní pohár Iveta
Musílková. V kategorii dívky do
15 let první místo obsadila Adéla
Daňková a v kategorii chlapci do
15 let vybojoval první místo
Ondra Šťastný z Telecího.
K vidění bylo mnoho zajímavých
zápasů a je potěšující, že
předvedené
výkony
těch
mladších
mají
vzrůstající
tendenci.
Hlavní cenou Memoriálu LF byl
jako vždy broušený putovní
12

Pohár pro nejlepšího hráče
z Březin získal tentokrát David
Balabán. I tady je vidět značný
posun ve výkonnosti, který
potvrzuje celkové 4. místo.
Můžeme se tak jen těšit na další
ročník a na výkony, které nám
Březinský zpravodaj, číslo 8, zima 2013

soutěžící znovu předvedou. Pro
všechny
příznivce
ještě
informace
termínu
dalšího
turnaje. Ten proběhne v sobotu
4. ledna 2014.
Malá kopaná
Druhou sportovní akcí, kterou
pořádáme je Memoriál Ludvíka
Luňáčka v malé kopané. Druhý
ročník proběhl za opravdu
parného počasí na hřišti za
rybníkem. V sobotu 27. července
se tedy na Březinách naplno
rozjela pravá fotbalová paráda.
Do turnaje se letos přihlásilo 6
družstev. Vítězem turnaje a
držitelem putovního poháru se
stal tým SolarVenti ze Svitav
před
taktéž
svitavskými
“7 zpocenými“ a obhájci titulu,
Čunda týmem. Za krásného
počasí se na dobře připraveném
povrchu
vystřídalo
v 15
zápasech na šedesát sportovců.
Zastoupeno bylo i něžné pohlaví,
když za tým Krásného opět
nastoupila Zuzka Wernerová.

Padlo celkem 43 branek.
Nejlepším střelcem se stal až
v závěrečném
penaltovém
rozstřelu Petr Šmerda z týmu
SolarVenti. Při tomto rozstřelu
hájil branku vyhlášený nejlepší
brankář turnaje – Jirka Švec
(Pustá Rybná). Všechna družstva
byla odměněna diplomy, nejlepší
tři pak i věcnými cenami, stejně
jako nejlepší střelec a brankář.
Ceny
předával
Vladimír
Martinec. Turnaj získává na
oblibě i mezi diváky. Všechna
družstva přislíbila účast i na
příštím ročníku, tak snad si i
diváci opět najdou k rybníku
cestu.
Závěrem nám dovolte popřát Vše
nejlepší do nového roku a hlavně
hodně zdraví a rodinné pohody.
Pavel Říha ml. a Michal Luňáček
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Výstava historických map
Na vernisáži výstavy přednesl
úvodní slovo Ing. Václav Šafář,
z VUGTK v Praze, který přítomné
seznámil
jak
s historií
kartografie v Čechách, tak s její
současností. Všem zájemcům pak
fundovaně odpovídal na jejich
dotazy ohledně map vystavených
na této rozsáhlé výstavě.
Že to byla opravdu výstava
rozsahem i náplní mimořádná,
není pochyb. Svědčí o tom více
jak stovka vystavených faximilií
historických map zemí koruny
České. Mezi exponáty mohli
návštěvníci tak například vidět
nejstarší dochovanou tištěnou
mapu
Čech
od
Mikuláše
Klaudiána, mapu Čech od Jana
Kryštofa Müllera v rozměrech
2822x2403cm, Vetterovu mapu
Čech
v
podobě
růže,
Komenského mapu Moravy a
mnohé další unikáty a skvosty
mapové tvorby.

Výstava probíhala v termínu od
22. 6. 2013 do 18. 7. 2013. První
týden byl posunut ještě do
14

školního roku, aby byla dána
možnost školám navštívit tuto
výstavu. To se také částečně
zdařilo. K návštěvnosti můžeme
řici
jediné.
Předčila naše
očekávání a tím, že jsme se
dostali
lehce
nad
tisíc
návštěvníků, jsme se vyrovnali
velice
úspěšné
výstavě
amatérských fotografií, kterou
jsme několik let na Březinách
pořádali.

Na Březiny si tedy našlo cestu
mnoho návštěvníků, a to,
nejenom laiků, ale i odborníků.
Všichni ocenili, že k výstavě byl
všem
návštěvníkům
dán
průvodcem výklad a to, jak o
historických mapách, tak o
mapové části, která se vázala
přímo k obci Březiny. Není tedy
divu, že průměrně tu návštěvníci
zůstávali více jak hodinu a půl a
mnozí se vraceli i několikrát.
Pavel Říha ml.
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Trocha povídání pro Březinský
zpravodaj na téma mapová
historie obce Březiny. Přispěji
tedy se svou trochou úvah, dnes
na téma letošní výstavy starých
(historických) map, kterou jsme
v
krásných
výstavních
prostorách obce instalovali.
Nebudu se věnovat samozřejmě
všemu, co na výstavě bylo
instalováno, ale pouze části,
které zobrazovaly mapovou
historii obce Březiny. Jak si mohl
návštěvník výstavy všimnout,
Březiny mají velice zajímavý
mapový fond, který je uložen jak
ve státním archivu Zámrsk, tak i
ve státním archivu Litomyšl.
Samozřejmě část map je i v
soukromých sbírkách. Převážná
část mapových děl je jak jsem již
uvedl, uložena ve státním
archivu Zámrsk, kde se nalézá i
zatím nejstarší nám známá mapa
obce s určením parcel i se jmény
držitelů těchto pozemků. Mapa
hraniční
oblasti
panství
Rychmburského zobrazuje České
Křižánky, České Milovy a
Březiny. Mapu vytvořil dvorní
kartograf
panství
Rychmburského,
pan
F. X. Preitsch. Mapa je barevná,
ručně kolorována a je datována
rokem 1731. Na této mapě mimo
jiné najdete označení mlýna
(dnes č. p. 15), sklárny (v lokalitě
u Domů) a pozemků hamerských
(zapsáno hamru). Jména na
15

mapě zapsána zní hezky česky
(Josef Tlustý, Lukáš Kinzl, Johan
Starej, Karl Wondra, G.Jelinek,
Wenzl Kvapil, Josef Nikl, Uher,
Pechr, atd.).
Další z map, které bych rád uvedl
do povědomí veřejnosti, jsou
předchůdkyně
stabilního
katastru, tzv. mapy Josefského
katastru, taktéž ze sbírek
státního archivu Zámrsk, které
vytvořil kartograf Franz Zebišer
v roce 1787. Jen pro zajímavost
uvedu, že na této mapě jsou
zakresleny již tři hamry, dva
mlýny, sklárna, důl na jíl a tři
místa, kde se těží železná ruda v
obci. Mapa je taktéž ručně
kolorována a jak si jistě pozorný
divák všiml, má jiné číslování
pozemků než stabilní katastr.
K mapám od tohoto kartografa
patří i mapové provedení osady
Damašek z téže doby. Proč
Damašek, ptáte se? To proto, že
osada Damašek je do 1924
součástí Březin a tak ji uvádíme
jako historickou součást obce.
Pozdější, již téměř dokonalé
katastrální díla vznikají již těsně
před stabilním katastrem (1824)
a jsou dílem kartografa Šindlera,
potažmo F. Zebišera. Jsou
vytvořeny pro potřeby nového
majitele panství T. Taxise a jsou
nalezené v nedávné době v
archivu Zámrsk. Liší se od
stabilního katastru i při dnešním
Březinský zpravodaj, číslo 8, zima 2013

satelitním mapování pouze o
centimetry. Každé toto dílo je, jak
jsem již předeslal originálem
ručně kresleným a mnohé se
dochovaly pouze v jednom
jediném provedení. Nedá mi a
ještě se zmíním o několika
mapách, které zachycují pouze
výseky z katastru obce a jsou
datovány do první poloviny 18.
století. Na nich se vlastně
dochovávají hranice panství a
obce u většiny hájenek či
lesoven, ať již na Milovech,
Březinách či Damašku.
Od těchto, řekl bych, pravěkých
katastrů se v roce 1839 objeví
opravdový
mapový
skvost.
Stabilní katastr, indikační skica
císařských otisků s určením
přesných ploch parcel i s
dnešním
katastrálním
číslováním. Tyto katastrální
mapy jsou tak dokonalé, že se
používají pro porovnání ještě
dnes. Mapové vysvětlivky nám
určí, kde se nachází půda plodná,
neplodná, skály, bažiny, lesy,
doly a další a další údaje. Na
mapě jsou ale zakresleny i stavby
(zděné červeně, dřevostavby
žlutě) u nich jsou zaneseny i čísla
popisná. Takže při kombinaci,
kdy jsou označeny parcely jmény
majitelů s číslem popisným,
můžeme
určit i
jmennou
populaci obce Březin, potažmo
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Damašku a tzv. Wüst Rybné. To
je část dnešní Pusté Rybné
(Rychmburské), která je do roku
1885 součástí Březin. Ale nejen
to. Jako součást katastru vznikají
i mapy speciální, třeba Wasr
mapy
(vodní)
které
s
milimetrovou přesností určují
prameny, toky i malinkých struh
či rybníčky, no prostě vše co s
vodou má něco společného. Je
zajímavé, že obec, která vzniká
na pomezí Čech a Moravy, je
zachycena téměř na všech
mapách vznikajících na přelomu
17. a 18. století, ale až na vyjímky
ji neznalý nenalezne. Je totiž
zakreslena
pod
názvem
určujícím místo, ale ne vlastním
názvem. Takže zkomolenina z
řečtiny se přes staročeštinu a
němčinu zapíše jako Teschná
psáno s německým ostrým s
nebo z nabodeníčkem t. j. tečka
nad s. Ovšem na těchto mapách z
této
doby
je
obec
již
zakreslována
téměř
bez
průmyslu, který zaniká v obci na
přelomu 18. a 19. století. Z
průmyslu je zde naznačeno
pouze zpracování lnu. Ale to je již
na další povídání.
P. s. Teschná – ležící na levém
břehu – levobřežní.
Pavel Říha st.
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Z Březinské kroniky
1925
Volba míst školní rady
V měsíci březnu provedena zde
volba členů místní školní rady.
Zvoleni pp. Boh. Šťastný, č. 55,
Adolf Luňáček, č. 35, Antonín
Pospíšil, č. 28. Předsedou zvolen p.
B.
Šťastný,
místopředsedou
p. Adolf Luňáček a čl. p. Antonín
Pospíšil ustanoven školdozorcem.
Čestné občanství
Ve schůzi obecního zastupitelstva
11.
dubna
jmenován
byl
dlouholetý starosta obce p.
Bohuslav Šťastný za zásluhy o
obec čestným občanem zdejší
obce.
Změna ve sboru učitelském
1. září nastoupila zde jako literní
učitelka sl. Jarmila Trojanová,
rodem z Rokytna u Pardubic.
Rozšíření koncese hostinské
V
září
povoleno
obecním
zastupitelstvem rozšíření koncese
hostinské pí Marii Říhové v č. 24.
Počasí – úroda
Jaro i léto bylo velmi mokré. Jen
podzim byl o něco sušší. Úroda
byla celkem slabá, jen pícniny daly
17

dobrou
sypaly.

žeň.

Obiloviny

málo

Osvětová činnost
Tělocvičná jednota Sokol s místní
osvětovou komisí sehrála v tomto
roce v hostinci u Luňáčku celkem
3 divadelní hry a pořádala dvě
přednášky na théma „Mistr Jan
Hus“ a „28. říjen 1918“. Přednášeli
oba zdejší učitelé. Správa školy
sehrála jedno dětské divadelní
představení a pořádala 1 dětskou
besídku s programem zpěvným a
recitačním.
1926
Pohyb obyvatel
Těžké životní podmínky v našem
horském kraji přinutily mnohé
zdejší osadníky, že se vyprodali a
odsud odstěhovali. Již v dřívějších
letech
někteří
odešli
do
příznivějších poměrů. V tomto
roce v druhé polovici února prodal
chalupu i s pozemky č. 86 p. J.
Raba a vystěhoval se i s rodinou.
Číslo toto koupil soused Jan
Kaštánek, č. 31. Koncem března
odstěhoval se odsud kolář Josef
Kalášek, který obýval č. 84.
Přesídlil do Českých Milov, kde si
koupil hospodářskou usedlost.
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Požár
V noci 14. března vyhořela z
neznámé příčiny chalupa pí
Antonie Kaštánkové, č. 31. Rychlá
pomoc
nejbližších
sousedů
zabránila rozšíření požáru, neboť
v těsné blízkostí hořícího domku
bylo obytné stavení č. 31.
Domovní prohlídka
V měsíci červnu vzrušena byla
obec naše domovní prohlídkou.
Hajný Vašák za doprovodu dvou
četníků hledal ztracené dříví z lesa
panství Turn-Taxise bez asistence
obecních funkcionářů. Prohlídka
ta stala
se
na podkladě
anonymních udání. U některých
občanů nalezeno něco dříví, jež
mělo "nedovolenou míru" a
postiženým uložena pokuta.
Stavby
Na spáleništi č. 22 postavil si
domek p. Bohumil Říha. Pan Lad.
Javůrek, č. 78 přistavěl jednu
obytnou světnici, stodolu a chlév
postavil p. Fr. Kučera, č. 14.
Veřejné cvičení Sokola

cvičení byl zdařilý a účast občanů
velmi skvělá.
Změny ve sboru učitelském
Učitelka Jarmila Trojanová odešla
1. září do Dolního Újezda. Byla
dobrou učitelkou a pro svou
milou, skromnou povahu všemi
milována. Sem ustanoven učitel
Karel Štindl, rodák litomyšlský.
Týž dostal zde i definitivupo uč.
Boh. Filípkovi. Na místo toto byl
jediným žadatelem.
Počasí – úroda
Počasí v tomto roce nebylo
rostlinstvu příznivé. Jaro, léto i
podzim byly převážně vlhké. Žita
velmi
špatně
přezimovala.
Obiloviny trpěly značně vlhkem,
špatně odkvetly, daly málo zrna,
za to slam bylo mnoho. I zemáky
daly
slabou
úrodu.
Jediné
pícninám se dobře dařilo.
Rádio
V prosinci postaveno v obci první
"radio" u J. Hejtmánka, ř. učitele.
Osvětová činnost

29. srpna konala zdejší tělocvičná
jednotka Sokol první veřejný
cvičení
v
"Písku"
u
Forchtsamových
za
účasti
okolních jednot. Případný proslov
učinil Jar. Hejtmánek, ř. uč., t. č.
vzdělavatel
jednoty.
Průběh

Tělocvičná jednota Sokol s místní
osvětovou komisí sehrála v tomto
roce 2 divadelní hry, pořádala 4
přednášky na théma: „T. G.
Masaryk“, „Čsl. Červený kříž“,
„Význam 28. října 1918“ a „Mistr
Alois Jirásek“. Přednášeli oba
zdejší učitelé.
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Správa školy pořádala 2 besídky s
případnými proslovy, s čísly
zpěvnými a recitacemi.
1927
Přemístění obecní knihovny
Ve schůzi obecního zastupitelstva
17. března usneseno obecní
knihovnu, která až dosud byla
uložena u knihovníka p. Boh.
Šťastného v Březinách č. 55,
umístit v reservní třídě obecní
školy. Současně usneseno pořídit
pro knihy skříň, aby tyto knihy
byly bezpečně uloženy.
Stavba hostince u Lapáčků
Počátkem jara začalo se stavbou
hostince u Lapáčku č. 90.
Dosavadní hostinská místnost, na
kterou by byli nástupci po zemřelé
majitelce J. Lapáčkové živnost
hostinskou
nedostali
byla
rozbourána a postaven hostinec
nový,
platným
předpisům
vyhovující. Živnost hostinská
povolená pí Anně Lapačkové
obecním zastupitelstvem v měsíci
dubnu, což nadřízeným úřadem
potvrzeno a koncese hostinská
jmenované přidělena.
Návrhy na stavbu obec. chudob.
Jelikož "pazderky" u větších
hospodářských usedlostí, obydlí
místních chudých, stářím sešly a
byly většinou rozbourány, vzešla
19

obci starost, jak opatřiti byt pro
chudé zdejší příslušníky. Na návrh
člena obecního zastupitelstva p.
Josefa Musílka usneseno ve schůzi
obecního
zastup.
27.
října
postaviti obecní chudobinec a
zároveň do obecního rozpočtu
dána peněžitá položka Kč 40.000 k
tomuto účelu.
Obecní dávky
Hospodářství obecní vykazuje
značný schodek, proto obecní
zastupitelstvo ve schůzi 30. října
zavadí ku krytí schodku obecní
dávky a to:
1. z nápojů
2. z přiznání domovského práva
3. z přechodného ubytování
Stalo se tak po nařízení zemského
úřadu, jelikož obec byla nucena
požádati
o
výpomoc
z
vyrovnávacího fondu.
Volby do obcí
V měsíci říjnu konaly se zde volby
do obcí. Voleno 15 členů obecního
zastupitelstva. Poněvadž byla včas
podána jen jediná kandidátka, a to
strany republikánské, zvoleno
všech 15 členů z této strany. Byli
to pp. Josef Musílek, obchodník, č.
99, Josef Kaštánek, rolník, č. 16,
Josef Češka, rolník č. 19, Adolf
Luňáček, rolník a hostinský č. 35,
Jaroslav Hejtmánek, ř. uč., č. 106,
František Honzálek, rolník č. 10,
Rudolf Teplý, rolník č. 44,
Březinský zpravodaj, číslo 8, zima 2013

František Teplý, rolník č. 45,
Antonín Pospíšil, rolník č. 28,
Ladislav Honzálek, rolník č. 29,
Adolf Vítek, rolník č. 7, František
Vraspír, rolník č. 38, Jan Kučera,
mlynář č. 15, Jan Kaštánek, rolník
č. 31 a Josef Honzálek, rolník č. 54.
Starostou zvolen 10 hlasy
dosavadní starosta p. Adolf
Luňáček, č. 35, Náměstkem Jan
Kaštánek, č. 31, radními František
Honzálek, č. 10, Josef Češka, č.19 a
František Teplý, č. 45.
Počasí a úroda
Zima v tomto roce byla celkem
mírná. Jaro bylo s počátku teplé,
později chladné. Pozdní mrazy
zničili ovocný květ. 13. května
silně sněžilo. Léto bylo celkem
příznivé i podzim byl dobrý.
Úroda obilovin i pícnin byla dobrá.
Velmi
dobrou
úrodu
daly
brambory. V suchém a teplém
pozdním létu i na začátku
podzimu zle řádily housenky na
tuřínu a zelí. Listí tuřínu bylo
úplně zničeno.
Narození a úmrtí
V tomto roce narodilo se zde
celkem 12 dětí a zemřelo 11 osob.
Ze zemřelých byly 4 děti ve stáří

do 1 roku, 2 osoby ve stáří do 30
let, 2 ve stáří 40 let a 3 ve stáří
přes 70 let. Tragický byl skon
Ladislava Kaštánka rodem z
Českých Milov, č. 16 a bytem u
p. Jana Kaštánka č. 31. Jmenovaný
mladík 23 roků starý jel 15. září
večer z Čachnova, kam dovážel
dříví z lesa, lehl si na vůz a
pravděpodobně usnul. Vůz v jízdě
po nerovném se zvrhl a zmíněny
spadl tak nešťastně, že si zlomil
páteř a byl okamžitě mrtev.
Požitím kyseliny octové v úmyslu
sebevražedném zemřela Jindřiška
Maděrová ve stáří 25 let /15. 11./
Osvětová činnost
Tělocvičná jednota Sokol s místní
osvětovou komisí sehrála v tomto
roce v hostinci u Luňáčku 2
divadelní
hry
a
to
Stroupežnického „Naši Furianti“ a
Nejedlého „Kde domov můj“.
Pořádala 4 přednášky na théma:
„T.G.Masaryk“,
„O
knize
a
časopisech“, „Mistr Jan Hus“,
„28. říjen
1918“.
Všechny
přednášky proslovil učitel Karel
Štindl při hojné účasti občanstva.
Správa školy pořádala jednu
besídku s případným proslovem, s
čísly zpěvnými a recitacemi.
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