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Naši nejmenší
Natálka se narodila Michalu
Pazderovi a jeho manželce Soně
30. června 2014.
Moc gratulujeme a všem přejeme
hlavně hodně zdraví.

Životní jubilea

V letošním roce oslavily krásné
95. narozeniny paní Marta
Kučerová
a
paní
Anna
Honzálková.
85. narozeniny
Vladimír Báča.

oslavil

Mgr.

Všem
oslavencům
k jejich
významným výročím gratulujeme
a přejeme hlavně hodně zdraví
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Informace obecního úřadu
Oprava místních komunikací
Největší investiční akcí roku
2014
byla
oprava
cesty
V Pastvisku. V rámci této opravy
byl po celé délce obnoven příkop,
osazeny tři nové kovové příčné
svodnice a obnoven povrch této
komunikace.
Nové svodnice byly osazeny ještě
na
cestě
výše,
směrem
k Peňázom. Celkové náklady na
opravu této komunikace činily
cca 500 000 Kč.
Rekonstrukce hřbitovní brány
Na konci roku 2013 došlo
k domluvě s panem Luňáčkem,
který si vzal na starost
rekonstrukci brány na hřbitov a
tuto rekonstrukci také na jaře
roku 2014 provedl.
Hřbitovy – kamenná historie
Již v minulých letech jsme vás
informovali o zapojení naší obce
do projektu „Hřbitovy – kamenná
historie“. V současné době jsou
již první hmatatelné výsledky
tohoto projektu. Na OU jsou
(hlavně pro vás) k dispozici
letáky a knihy o hřbitovech obcí,
které jsou do projektu zapojeny a
u místního hřbitova jsou
umístěny dvě informační tabule.
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Funkční už by měl být také
software na správu hřbitova.
Lokální výstražný systém
V minulých letech jsme vás také
informovali o tom, že má naše
obec zpracovanou žádost o
dotace na lokální výstražný
systém, jehož součástí by měl být
bezdrátový rozhlas.
V letošním roce byl tento dotační
titul (zřejmě naposledy) vypsán
a tak byla naše žádost podána na
Státní fond životního prostředí a
byla kladně posouzena.
Proběhlo výběrové řízení na
dodavatele LVS a digitálního
povodňového plánu. Vítězem na
zpracování DPP se stala firma
Crisis Consulting a digitální
povodňový plán je již hotový.
Vítězem na dodání LVS se stala
firma Mopos Communications
z Pardubic. Po přidělení kmitočtu
ČTU
začala
s dodávkami
materiálu a na jaře roku 2015 by
měla
proběhnout
vlastní
instalace.
Celkové
náklady
přesahují
1 000 000 Kč, ale připomínám, že
spoluúčast obce na celkových
nákladech bude 10 %.
O přesnějších číslech vás budeme
informovat v roce 2015.
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Rekonstrukce elektrického vedení
V roce 2015 by měla proběhnout
celková
obměna
vedení
vysokého napětí v obci Březiny.
V roce 2016 by pak měla
proběhnout
rekonstrukce
zbývajících úseků nízkého napětí
(s
výjimkou
úseků
rekonstruovaných v roce 2013).
Toto vedení by mělo být
nahrazeno vedením v zemi. Pro
obec to opět bude znamenat
velmi vysoké náklady, protože
bude muset být v těchto úsecích
vybudováno
nové
veřejné
osvětlení. Je jisté, že na rok 2016
nebude možné plánovat žádné
další investice.
Hlavní investice v roce 2015
Na rok 2015 se opět počítá
s investicemi hlavně do místních
komunikací.
Doufejme,
že
dopadne
rekonstrukce
nejnutnější části komunikace
V Dolánkách a komunikace ke
hřbitovu. Tato komunikace není
ve vlastnictví obce a tak bude
nejdříve nutné se domluvit se
současnými majiteli. Dokončeny
by měly být také úpravy u bývalé
školy – odvod vody a oprava
asfaltové plochy.
Sponzorský dar
MUDr. Vladimír Filipi věnoval
obci sponzorský dar, který bude
použit na opravu asfaltové
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plochy u
Děkujeme.

dětského

hřiště.

Veřejně prospěšné práce
Z úřadu práce byli naší obci
v letošním roce přiděleni dva
zaměstnanci,
paní
Iveta
Musílková a pan Petr Valecký. Od
dubna do října se starali hlavně o
údržbu zeleně a veřejných
prostranství v obci.
Brigádnická činnost
Na jaře letošního roku pan
Stanislav
Mešťan
dokončil
vodoinstalaci a další drobné
úpravy ve „forsajt baru“.
V létě pan Milan Lapáček ml.
natíral nové čekárny a pan
Daniel Musílek st. upravil staré
čekárny tak, aby v nich bylo
možné parkovat obecní frézu a
skladovat další materiál.
Velké množství hodin pro obec
odpracoval pan Pavel Tomášek.
Divadlo
Na jaře nás s novým divadelním
přestavením navštívil divadelní
spolek z Křižánek.
O
prázdninách
nám
dvě
divadelní hry zahráli také
kočovní divadelníci (dvě party)
z Poličky.
Za všechna
děkujeme.

tři

představení
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Volby do zastupitelstva obce
V říjnu se konaly komunální
volby, ve kterých byli do
zastupitelstva zvoleni:
1. Irena Tomášková
2. Tomáš Dudek
3. Lenka Štursová
4. Bedřich Pazdera
5. Olga Zezulová
6. Stanislav Mešťan
7. Tomáš Musílek

59 hlasů
58 hlasů
58 hlasů
58 hlasů
57 hlasů
51 hlasů
54 hlasů

Náhradníkem se stal:
1. Jaroslav Štursa

10 hlasů

Na
ustavujícím
zasedání
zastupitelstva byl starostou
zvolen
Tomáš
Dudek
a
místostarostkou
paní
Irena
Tomášková.
Výstavy v budově bývalé školy
V budově bývalé školy se v roce
2014 konaly tři výstavy. Své
obrazy zde vystavovali pánové
Bartoš a Švec z Poličky a pan
Novotný ze Svratky.
V roce 2015 by se měla
uskutečnit výstava obrazů dvou
malířů. Od 11. 7. by měl své
obrazy vystavovat pan Peřina a
od 8. 8. pan Novotný.
Svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu

Odpady
bude
možné
u
kontejnerů skládat cca 14 dní
před termínem.
Vzpomínková shromáždění
Také letos se Obecní úřad
Březiny
podílel
na
dvou
vzpomínkových shromážděních.
8. 5. jsme se sešli u příležitosti
69. výročí ukončení 2. světové
války
a
osvobození
Československa.
Večer 27. 10. konal lampionový
průvod
a
vzpomínkové
shromáždění u příležitosti 96.
výročí vzniku samostatného
Československa. Průvodu se
zúčastnilo několik desítek dětí a
dospělých.
Poděkování za organizaci obou
akcí patří Mgr. Vladimíru Báčovi.
Vývoj obyvatelstva
V letošním roce se z trvalého
pobytu
odhlásila
Markéta
Švandová.
Zemřela Marta Ondrová, Jaroslav
Uher a Zdeněk Pospíšil.
Na Březinách nyní žije 146
obyvatel.
Tomáš Dudek

Termíny svozu velkoobjemového
a nebezpečného odpadu na rok
2015 jsou 27. dubna a 16. září.
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RKV Březiny
Hory

Pálení čarodějnic

První akcí tohoto roku byl již
tradiční výjezd na hory do
Rokytnice nad Jizerou, kde jsme
již po patnácté strávili lyžováním,
turistikou a odpočinkem celý
lednový týden.

Ani letos jsme nezapomněli na
pálení čarodějnic. Bylo však
spojené s nemilou příhodou Bédy
Pazdery, který byl při přípravě
dřeva zraněn a stále ještě se léčí a
nemůže do pracovního procesu.

Dětský karneval

První máj

Po návratu z hor jsme připravili
dětský karneval, konaný v únoru.
Sál kulturního domu se 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.
Večerní maškarní bál pro dospělé
se nekonal.

1. května ráno jsme opět po dvou
letech vyrazili na Křižánky na
recesistickou oslavu 1. máje
s jedním alegorickým vozem. Ani
tento výlet se neobešel bez
problémů. Ještě cestou tam jsme
píchli kolo u alegorického vozu,
ale dojeli jsme na prázdné
pneumatice až na Křižánky.

Hry bez katastru
O týden později jsme dvěma
osobními auty jeli soutěžit do
Mistrovic na zimní Hry bez
katastru. Družstvo ve složení
Stáňa Mešťanová, Jana Šírová,
Michal Balabán, Aleš Dudek a Jára
Kučera vybojovalo 7. příčku.
MDŽ
První březnový víkend se již po
mnoho let odehrává v Pusté
Rybné, v hostinci, kde se scházejí
všichni, kdo chtějí věnovat
pozornost ženám u příležitosti
jejich mezinárodního svátku.
6

Píchlou pneumatikou jsme budili
velkou pozornost přítomných
diváků. Zvládli jsme objet celý
průvod i část cesty domů, ale na
Milovech nás řidič Standa odstavil
a dojel pro nový valník. S tím se
však postavil jedním kolem do
díry tak nešťastně, že po rozjezdu
Březinský zpravodaj, číslo 9, zima 2014

utrhl osu. Po krátké opravě jsme
dojeli do boudy, kde jsme strávili
zbytek odpoledne úklidem po
čarodějnicích.
Cesta pohádkovým lesem
V červnu jsme pořádali Cestu
pohádkovým
lesem
se
zakončením
na
parketu
u
kulturního domu, kde děti mohly

Balabán, Jaroslav Kučera, Standa
Mešťan, Tomáš Musílek a brankář
Milan Fajmon.
Vesnické hry dospělých
V červenci jsme nejdříve vyrazili
do Krásného na Vesnické hry
dospělých, kde jsme obsadili 3.
místo. Soutěže byly zábavné a
někteří naši členové družstva je
dokázali v zápalu boje ještě
poplést, takže jsme se náramně
bavili. Soutěžili všichni sourozenci
Kučerovi – Věra, Jára a Pepa a
posílili je Jana Šírová, Martina
Štursová a David Balabán.
Hry bez katastru

využít k relaxaci nové dětské
hřiště. Účast dětí se po několika
letech zvedla a napočítali jsme 85
dětí.
Fotbal v Pusté Rybné
V neděli 6. 7. 2014 jsme se v Pusté
Rybné zúčastnili fotbalového
turnaje v rámci projektu Fotbal
pro rozvoj - kopeme za lepší
svět. Turnaje
se
zúčastnilo
osm týmů. My jsme postoupili z
druhého místa do semifinále.
V semifinále jsme porazili vítěze
druhé skupiny a ve finále tým
„Pionýři“. Složení týmu: Janča
Šírová, Stáňa Mešťanová, Tamara
Vomočilová, Aleš Dudek, Michael
7

Hned po těchto hrách jsme se
vrhli na přípravu HER bez
katastru, které jsme po loňské
výhře hostili na Březinách.
Připravili
jsme
9
soutěží,
vybraných z minulých ročníků
her, jež se u nás konaly. A tak
první srpnovou sobotu si 28
družstev z celého Pardubického
kraje, ale i z dalších krajů, mohlo
vyzkoušet házení těstem do dálky,
plnění děravé trubky vodou, lízání
šlehačky ze sličné soutěžící slečny,
provlékání
vajíčka
nohavicí
kalhot, motání popruhů, honění
obruče a běh housenky přes
překážky. Naším soutěžícím se
plnění těchto disciplín velmi
dařilo a skončili na krásném
2. místě.
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nimi řítili na druhý konec lomu.
Ani se nám nechtělo domů.
Poslední prázdninový víkend

A komu to tak šlo? Martinu
Luňáčkovi, Věře Kučerové, Pavlu a
Katce Dorňákovým a Pepovi
Kučerovi.
Výlet
V polovině srpna jsme jeli
objednaným autobusem na výlet.
Navštívili jsme hrad Svojanov a
zavítali jsme na místo námi
dlouhodobě
navštěvované
–
vápenku v Moravském krasu.
Vápenka je přebudovaná na
lanové a horolezecké centrum –
Velká dohoda. Strávili jsme zde
celé odpoledne, kdy naše děti
neustále prolézaly tzv. Lanáček a
my jsme se před jízdou na lanovce
posilňovali u nově postaveného
stánku a po očku sledovali, co
vyvádějí naše děti a vnoučata a
hledali odvahu k jízdě na laně
přes celý lom. Nakonec odvahu u
stánku získalo 11 dospělých,
oblékli se do lezeckých oblečků a
vyrazili na kopec. Ostatní, co
odvahu nenašli o to víc
povzbuzovali, když jsme se nad
8

V srpnu jsme absolvovali ještě
jednu povedenou víkendovou
akci. Původně naplánovaný pobyt
na Čachnově ve staré škole, jsme
po příjezdu na místo narychlo
zrušili a vydali se do Borovnice na
výletiště. Ukázalo se, že toto místo
odtržené od okolního světa, bylo
ideální. Kdo chtěl, spal ve stanech,
kdo chtěl, spal uvnitř, kdo chtěl,
nespal vůbec. Děti hrály hry na
parketu, posezení zastřešené
s výhledem na parket, možnost
vaření uvnitř budovy. Nedaleko,
ale na kopci Prosička, kam jsme
vyrazili na sobotní výlet. Ukázalo
se, že přestože bydlíme blízko, tak
mnozí z nás navštívili Prosičku
poprvé.
Valná hromada
Na konci října se v boudě konala
valná
hromada
spojená
s
víkendovým odpočinkem v boudě.
Na valné hromadě proběhla volba
nového předsedy RKV. Nejvíce
hlasů obdržela Lenka Štursová a
Standa Mešťan a v následujících
letech se ujmou vedení naší
organizace.
Lenka Štursová
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SDH Březiny
Výroční schůze
Rok 2014 zahájila VVH sboru,
která proběhla v sobotu 4. ledna.
V pátek 21. února se naši
zástupci zúčastnili VVH okrsku
Borová, která tentokrát proběhla
v Kamenci. Předneseny byly
zprávy jednotlivých sborů a
projednány
termíny
akcí
pořádaných jak v rámci okrsku,
tak
okresu
a
také
celorepublikové, které měly
návaznost na výročí 150 let
českého dobrovolného hasičstva.
Zmíněno bylo i mistrovství světa
dorostu a juniorů, které mělo
proběhnout ve Svitavách.
Příprava na soutěž
Od začátku roku jsme také velice
intenzivně pracovali na přípravě
soutěže pro JSDH.
Té se také věnovala členská
schůze, která proběhla v pátek
21. března a na níž jsme
domlouvali vše potřebné pro
zdárný průběh celé akce. Této
schůze se účastnilo i několik
zástupců sborů, kteří s námi tuto
soutěž spolupořádali. V sobotu
potom proběhla další schůze a
to, jak pořadatelů, tak zástupců
družstev přihlášených do noční
hlídky.
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Následně proběhlo školení členů
jednotek ze Březin a z Pusté
Rybné
v poskytování
první
pomoci a to v Pusté Rybné. Další
školení a nácvik probíhaly
v rámci příprav stanovišť pro
připravovanou soutěž.
Soutěž „Noční hlídka“
V noci ze soboty na neděli, tedy
26. a 27. dubna proběhla na
Březinách a v okolních obcích
soutěž ,,Noční hlídka“.
Okrsková soutěž
1. června jsme reprezentovali
sbor v Kamenci na okrskovém
kole PS. Naše družstvo obsadilo
celkově deváté místo.
Úmrtí
Bohužel., také u nás zavlál černý
prapor a tak jsme se 17. června
naposledy rozloučili s naším
zakládajícím členem bratrem
Jaroslavem Uhrem a ve středu
19. listopadu s bratrem Zdeňkem
Pospíšilem.
Cvičení ve Svitavách
V sobotu 19. července se čtyři
naši zástupci zúčastnili v nočních
hodinách
rozebírání
části
konstrukce pro výstup na věž,
která byla instalována na
Svitavském stadionu pro MS. Byl
Březinský zpravodaj, číslo 9, zima 2014

to Lukáš Luňáček, Míra Pešek,
Michal Luňáček a Pavel Říha.
Oslavy
Z oslav to byla tentokrát účast na
oslavách 120. výročí založení
SDH v Pusté Kamenici. V sobotu
se naši členové vydali popřát
kolegům
z Pusté
Kamenice
k jejich výročí a při této
příležitosti obdržel náš sbor i
pamětní
stuhu
k praporu,
věnovanou SH ČMS u příležitosti
150. výročí hasičstva.
Členská schůze
19. září proběhla členská schůze,
na které jsme členy seznámili
s termíny akcí do konce roku
2014 a tím pádem i s termínem
VVH
sboru,
která
byla
naplánována jako volební.
Posvícenská zábava
8. listopadu jsme jako již
tradičně
uspořádali
posvícenskou zábavu. Hrála nám
kapela Náhoda z Litomyšle.
Anketa „Dobrovolný hasič“
13. listopadu naši zástupci odjeli
do Brna, kde proběhlo slavnostní
vyhlášení ankety dobrovolný
hasič roku 2014. Odborná porota
vybrala
z
téměř
200
nominovaných 25 jednotek a 25
sborů, které poslala do finále.
Soutěž Noční hlídka byla akcí,
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kterou jsme představili činnost
našeho sboru a porota tuto akci a
potažmo i náš sbor poslala do
finále této ankety. Veřejné
hlasování nakonec rozhodlo, že
jsme v naší oblasti, tedy kraje
Pardubického, Královéhradeckého
a Libereckého obsadili 5 místo.
Hlasování bylo těsné a tak nás od
třetího místa dělilo pouhých 96
hlasů a od druhého 102.
Volební valná hromada
V sobotu 22. listopadu volební
VVH rozhodla o složení výboru
na dalších pět let. Starostou
sboru byl zvolen Jiří Schreiber a
velitelem
Tomáš
Musílek.
Z výboru
odstoupil
Milan
Lapáček st., který ale nadále
bude ve funkci preventisty
sboru. Na toto místo ve výboru
sboru byl zvolen Daniel Musílek
ml. Na VVH byla předána i
ocenění některým členům sboru.
ČU OSH – Josef Dudek, ČU KSH –
Daniel Musílek st., medaile Za
Zásluhy – Milan Lapáček st.,
medaile sv. Floriana – Ladislav
Fajmon st., medaile sv. Floriana –
Miroslav Luňáček.
U příležitosti životních výročí
v tomto roce, medaile k 150.
výročí českého dobrovolného
hasičstva – Jan Peňáz, medaile sv.
Floriana – Anna Honzálková.
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Mikulášká besídka
Poslední akcí byla mikulášská
nadílka
pro
nejmenší
a
diskotéka.
Jednotka
Od začátku roku pokračují práce
na vylepšení hasičárny a pod
vedením velitele zde členové
jednotky odvádějí velice dobrou
práci. Proběhlo také přezkoušení
techniky, auta, čerpadel a
věcných
prostředků.
Došlo
k dovybavení
zdravotních
prostředků.
Proběhlo školení členů jednotek
ze Březin a z Pusté Rybné
v poskytování první pomoci a to
v Pusté Rybné.

26. dubna se jednotka zúčastnila
soutěže Noční hlídka.
9. května se jednotka zúčastnila
taktického
cvičení
okrsku,
v areálu ACHP Polička. Námětem
bylo zdolání požáru sila, kde
jednotky vybavené DT provedli
zásah na silo a ostatní jednotky
likvidovali
ohniska
požárů
v okolí. Vyzkoušena byla i
radiová komunikace při zásahu.
Pokud jde o další školení, velitel
jednotky Tomáš Musílek byl
v tomto roce na dvou školeních a
to 6.3. a 7.10.
Zásahová činnost v tomto roce až
do dnešního dne je nulová.
Pavel Říha ml.

TJ Březiny
Stolní tenis
Také letos, na začátku roku
(hned 4. ledna)uspořádala TJ
nejen pro březinské Memoriál
Ludvíka Forchtsama, turnaj ve
stolním
tenise
jednotlivců.
Odměnou nám byla hojná účast a
skvělé výkony
Malá kopaná
Největší sportovní akcí se ale
v posledních
letech
stává
memoriál
Ludvíka
Luňáčka
11

v malé kopané…. Turnaj, který již
tradičně proběhl na hřišti u
rybníka 26.7.2014 byl pátým
setkáním a navíc byl ozdoben
rekordní účastní – 8 týmů. Týmy
se utkaly každý s každým ve
dvou čtyřčlenných skupinách a
následně v play off.
Vítězi se stali borci z Pusté
Rybné, kteří ve finále porazili
loňského šampiona SolarVenti a
na 3. místě skončil Čunda tým.
Michal Luňáček¨
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Z Březinské kroniky
1928

dále napsány
rozhodnutí.

při

konečném

Zřízení věžičky na márnici
Spor o lesní katastr s Pustou Rybnou
V měsíci dubnu vzrušena obec
zdejší žádostí obce Pusté Rybné o
lesní
katastr
velkostatku
rychmburského v celkové výměře
770 ha, patřícího ke zdejší obci,
což jsou ¾ celého katastru obce
Březin.
Obec
Pustá
Rybná
odůvodňuje svoji žádost tím, že
lesy ty patřily k osadě Damašku,
která prý bývala samostatnou
obcí.

Na návrh místních starších
z českobratrské
církve
byla
z církevních prostředků opatřena
v létě
márnice
na
zdejším
hřbitůvku věžičkou a zvonkem. Při
církevní slavnosti 7. října poprvé
naň zazvoněno. Podle usnesení
místního staršovstva bude jej
používáno nejen k církevním
účelům, ale bude též zvoněno
poledne v době od 1. dubna do
31. října každého roku.

Osada Damašek byla na svou
žádost a po vzájemné dohodě
s obcí Březinami propuštěna a
připojena k Pusté Rybné bez
dalších nároků na katastr Březin.
Lesní katastr, o nějž se v žádosti
jedná, patřil odedávna k Březinám
a nikoliv k Damašku, jak se obec
Pustá Rybná mylně domnívá.
Zahájeny spor byl okresní správní
komisí v Poličce vyřízen ve
prospěch
Březin
zásluhou
referenta
Březin
p.
Boh.
Šťastného, člena okr. správní
komise. Nespokojená obec Pustá
Rybná podala proti rozhodnutí
okr. správní komise protest
zemskému úřadu v Praze. Další
podrobnosti tohoto sporu budou

Obecní chudobinec
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V listopadové a prosincové schůzi
obecního
zastupitelstva
uvažováno o stavbě obecního
chudobince
a
usneseno
jednomyslně postaviti domek
jednopatrový na pozemku pí
Antonie Částkové pod školou.
Volby do okr. a zemských zastupit.
2. prosince konaly se zde volby do
okresních
a
zemských
zastupitelstev. Ve zdejší obci
zúčastnilo se těchto voleb:
a) do okresního zastupitelstva …
209 voličů
b) do zemského zastupitelstva …
210 voličů

Při
volbě
do
okresního
zastupitelstva obdržely:
kandid. str. republ. 138 hlasů
kandid. str. nár. social. 48 hlasů
kandid. str. soc. dem. 7 hlasů
kandid. sdruž. katol. dom. 7 hlasů
kandid. str. lidové 4 hlasy
kandid. str. živnost. 2 hlasy
kandid. něm. zeměděl. 2 hlasy
kandid. str. komunist. 1 hlas
Při
volbě
do
zemského
zastupitelstva obdržely:
kandid. str. republ. 144 hlasů
kandid. str. nár. social. 43 hlasů
kandid. str. lidové 13 hlasů
kandid. str. soc. dem. 7 hlasů
kandid. str. živnost. 2 hlasy
kandid. str. komunist. 1 hlas
Průběh obou těchto voleb byl
naprosto klidný.
Počasí
Zima byla velmi nestálá. Silné
mrazy střídaly se s častými
oblevami. Jaro přihlásilo se
teplými a pěknými dny. Nezvyklé
toto počasí se náhle změnilo bouří
16. dubna. V noci na 17. dubna
silně sněžilo. Se střech visely ½ m
dlouhé střechýly, stromy se
ohýbaly pod velikou tíhou sněhu.
Od té doby bylo jaro stále studené.
1. června byl tuhý mráz. Léto pak
bylo horké a suché, i počátek
13

podzimu byl suchý. V říjnu byly
teploty podnormální, listopad
mírný a suchý, v prosinci mrzlo
při mírném poprachu.
Úroda
Úroda byla průměrná. Žita i ovsy
byly kratší na slámu, zato dobře
sypaly. Brambory daly dobrou
úrodu. Mimořádně bohatá byla
úroda ovoce.
Narození, úmrtí
V tomto roce narodilo se zde 13
dětí. Zemřelo celkem 5 osob a to: 2
děti ve stáří do 1 roku, 1 osoba ve
stáří 60 let, 2 osoby ve stáří přes
70 let.
Osvětová činnost
Tělocvičná jednota Sokol, místní
osvět. komise sehrály tři divadelní
hry v hostinci u Luňáčků a to:
Horkého
„Baťoch“
/vesel./,
Krejčího „Půlnoc“ /drama/ a
„Dědkové“ /vesel./. Na všech
divadelních představeních byla
účast občanstva velmi dobrá.
Dále pořádány přednášky na
théma: „Masaryk – vychovatel
národa“, „Mírové hnutí“, „Jan
Amos Komenský“, „Boj o školu“,
„Mistr Jan Hus“, „10. výročí naší
samostatnosti“
a
„Cesty
k osvobození“.
Účast
na
přednáškách byla velmi hojná.
Přednášky ty konány v první třídě
obecné školy i lidové školy
Březinský zpravodaj, číslo 9, zima 2014

hospodářské. /Jar. Hejtmánek,
Karel Štindl, Jar. Nunvář/ Správa
školy pořádala 3 besídky žáků a
rodičů. Programem byly vhodné
proslovy, čísla zpěvná a recitace.

1929

15 Kč za 1 m3 a naveženo tak
100 m3.
Cihly
30 000 kusů cihel uvolil se udělati
a vypáliti v tomto roce p. Jar.
Částka v Březinách č. 33 /1 000
kusů za 325 kč/.
Požáry od blesku

Obecní chudobinec plánek
V měsíci lednu přikročilo obecní
zastupitelstvo
k definitivnímu
řešení
stavby
obecního
chudobince. Usneseno požádati p
stavitele Jos. Macha v Poličce o
vypracování plánku, jakož i
předběžného
rozpočtu.
Obec
vypůjčila si 40 000 Kč u místní
kampeličky, což před tím okresní
správní komisí schváleno. Dodaný
plánek p. stav. J. Machem z Poličky
byl
všemi
členy
obecního
zastupitelstva příznivě přijat.
Rozpočet v okrouhlé výši Kč
96 000 bylo nutno krýti novou
výpůjčkou. Obecní zastupitelstvo
usneslo se v únoru požádati
okresní úřad o povolení další
zápůjčky v obnose Kč 50 000
/okresní správní komise byla
1. prosince 1928 zrušena/.
Navážka kamení
Současně
začato
s navážkou
kamene do základů. Kámen uvolili
se navážeti místní povozníci po
14

24. července v 8 ½ hodin večer za
veliké bouře sjel blesk do
obytného stavení p. Antonína
Pospíšila č. 28 a v několika
minutách na to do stavení p.
Františka Honzálka č. 10. Blesk
v obou případech zapálil. Za
velikého lijáku a křižování blesků
hořela obě stavení. Oba postižení
utrpěli značnou škodu, která jen
z nepatrné části kryta byla
pojištěním.
/V
obci
není
hasičského sboru/.
Autobusová doprava
1. srpna začal jezdit autobusem
p. Jan Teplý z Pusté Rybné na lince
Svratka, Křižánky, České Milovy,
Březiny, Pustá Rybná, Telecí,
Lačnov, Sádek, Kamenec, Polička a
zpět 2krát denně. /Trať 30 km
dlouhá./ Tak dočkala se konečně
naše obec spojení se světem,
kterého tolik postrádala. Majitel
autodopravy stanovil mírnou
sazbu, a to: 6 Kč z Březin do
Poličky a 4 Kč z Březin do Svratky.
Mimo to projevil ochotu a značnou
účinlivost v obstarávání různých
Březinský zpravodaj, číslo 9, zima 2014

potřeb v obou městech i jinde,
čímž získal si plněpřízeň zdejšího
občanstva.

–20 °C. sněhu spadlo mnoho a
poněvadž byl sypký, časté větry
dělaly veliké závěje.

Volby do Národního shromáždění

Byl-li leden velmi studený, mrzlo
v únoru ještě více, zvláště v prvé
polovině měsíce. 10. února
zaznamenán zde mráz –37 °C.
V době 2 měsíců nenastala obleva.
Teploměr ukazoval –15 až –40 °C.
Teprve koncem měsíce února
nastala obleva. Jaro bylo studené a
suché. V květnu spadly větší
srážky a také se oteplilo, takže
úroda se začala slibně ukazovati.
Léto bylo suché, dosti teplé, ale
velmi bouřlivé. Častá krupobití
zdejší kraj minula. Podzim byl
rovněž suchý, teprve v listopadu a
prosinci spadly vydatné srážky
v podobě deště. Sníh zůstal ležeti
teprve 17. 12. Do té doby bylo
úplně holo a bez mrazů.

27. října se konaly volby do
Národního shromáždění. Ve zdejší
obci volilo celkem do Poslanecké
sněmovny 242 voličů a obdržely:
kandid. str. republik. 171 hlasů
kandid. str. nár. social. 48 hlasů
kandid. str. soc. dem. 12 hlasů
kandid. str. lidové 6 hlasů
kandid. str. živnost. 1 hlas
kandidat. ligy proti vázaným
kandidat. list 3 hlasy
kandid. něm. křesť. social. 1 hlas
Do senátu volilo celkem 209
voličů a obdržely:
kandid. str. republ. 142 hlasů
kandid. str. nár. social. 42 hlasů
kandid. str. soc. dem. 12 hlasů
kandid. str. lidové 6 hlasy
kandid. str. živnost. 3 hlasy
Volby ty konány v první třídě
obecné školy a průběh jejich byl
úplně
klidný.
Komisařem
jmenován okr. úřadem spr. školy
Jar. Hejtmánek.
Počasí a úroda, krutá zima
V tomto
roce
byla
zima
mimořádně krutá. Celý leden
mrzlo, koncem měsíce začal padat
sníh při velmi nízké teplotě kolem
15

Škody vel. mrazy
Úroda veškerých plodin byla
vcelku dobrá. Kruté mrazy
způsobily mnoho škod. Většina
lesní zvěře i ptactva pohynula.
Zajíci
dorážely
k příbytkům
lidským až do dvorů a lezli do
zahrad, kde zničili mladé stromky
úplně. Byli tak hubení, že se
protáhli i mezi tyčkami v plotech.
Škody na ovocných stromech jsou
katastrofální.
Mladší
stromy
většinou pomrzly, starší pak byly
značně poškozeny a rok od roku
odumíraly. Není takřka ovocného
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stromu, který by vydržel tuto
pohromu, aby neměl památky.
Největší škodu utrpěly stromy
s peckovitým ovocem. I ta naše
třešeň ptáčnice“ byla zničena.
V údolích a při vodách jsou škody
větší než na stráních a kopcích.
Málo stromů se na jaře zazelenalo.
Mnohé vypučely, listí předčasně
žloutlo, strom usychal a odumřel.
Narození a úmrtí
Letos narodilo se 12 dětí, zemřelo
10 osob, a to: 3 děti ve stáří do
jednoho roku, jedna osoba ve stáří
66 let, 4 osoby ve stáří přes 70 let
a 2 osoby ve stáří přes 80 let.
Osvětová činnost
Tělocvičná
jednota
Sokol
s osvětovou komisí sehrály 2 hry,
a to: „Šofer“ /veselohra/ a
Šamberkovu hru „Palackého třída
č. 27“ /vesel./. Konaly přednášky
na théma: „Za Masarykem“, Mistr
Jan Hus“, „ Kniha Osvoboditel“.
Přednášeli p. uč. Karel Štindl a p.
prof. S. Romportl. Účast na
přenáškách byla dobrá.
Správa školy pořádala 2 besídky
žáků a rodičů v I. tř. obecné školy.
Na programu byly proslovy,

básně, sborové recitace, jedno i
dvouhlasé zpěvy.
Polévková akce
Na podnět Okresní péče o mládež
v Poličce započato zde s vařením
polévek pro chudé školní děti od
1. ledna 1929 do konce března t. r.
Akce tato je pro zdejší vesnici
nesmírně důležitá. Žactvo má
většinou daleko do školy, zůstává
zde i přes poledne o kousku
suchého chleba a proto akce tato i
občanstvem byla příznivě přijata.
Mimo to % chudého žactva je
v naší chudé vesnici značné.
Okresní péče o mládež v Poličce
slíbila přispívati na tuto akci
penězi, když se obec postará o
kuchařku, kterou si sama bude
vydržovati a dá i topivo potřebné
k uvaření těchto polévek. Vaří se
v reservní třídě vždy v pondělí,
v úterý, ve čtvrtek a v pátek, tedy
v dny, kdy mají žáci celý den
vyučování. Na polévky chdí
v tomto roce 45 dětí.
Včely
10 včelařů v naší obci zazimovalo
letos celkem 48 včelstev.

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