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Naši nejmenší

Vojtíšek se narodil
Pazderovi a Soně

Michalu

Jolanka se narodila Aleši Dudkovi a
Janě Šírové

Šťastným rodičům blahopřejeme a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí

Poděkování
Rodina Šimonova, bytem Březiny č.
p. 21, by touto cestou ráda
poděkovala všem jednotkám sborů
dobrovolných a profesionálních
hasičů, kteří zasahovali při
likvidaci požáru jejich rodinného
domu dne 30. září 2017.
Velké poděkování za veškerou
pomoc patří také Zemědělskému
družstvu Březiny, Obci Březiny a
všem občanům, kteří pomáhali při
odstraňování následků požáru ve
dnech následujících.
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Zvláštní poděkování pak patří p.
Tomáši a Danielu Musílkovým za
jejich obětavost a ochotu, se kterou
pomáhali ještě dalších nespočet
hodin a dále pak p. Pavlu
Pospíšilovi ml., za zásobování
svačinami a pitím v nemalém
rozsahu.
Velmi si Vaší podpory a pomoci
vážíme.

Rodina Šimonova
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Informace obecního úřadu
Nová místnost pro OU
V letošním roce byly dokončeny
stavební úpravy v místnosti bývalé
pošty a v létě se tam přestěhoval
z prvního patra obecní úřad
V místnosti byla vybetonovaná
podlaha, vyměněny byly dveře a
okna, nově byla rozvedena elektřina
i voda, byly opraveny omítky,
položeno nové lino a na závěr byla
místnost
vybavena
novým
nábytkem.
Bývalá škola
V budově
bývalé
školy
byly
rekonstruovány pánské toalety a byl
vymalován sál.
Hřbitov
Nejvíce
času
strávili
naši
zaměstnanci opravami zvoničky na
hřbitově. Opravená byla dřevěná
konstrukce, některé trámy byly
zcela vyměněny, některé vyztuženy.
Střecha je nově pokrytá plastovým
šindelem a na zvoničce jsou nové
dřevěné obklady. Nové je také
veškeré oplechování.
Plánované bylo také rozšíření
kolumbária. Na kolumbárium je vše
připravené (základy i zazděné okno
ve zvoničce), skoro celé je zaplacené
a u řemeslníků připravené. Po
domluvě s dodavatelem bude na
místo osazeno na jaře.
3

V příštím roce bychom ještě rádi
opravili hřbitovní zeď.
Projektová studie
Během roku 2017 byla zpracována
projektová studie a následně projekt
pro zázemí a sociální zařízení na
hřišti u boudy. Projektová studie
byla k nahlédnutí na setkání se
zastupiteli v budově bývalé školy
8. 12. 2017.
Odkup pozemků
Během roku se podařilo odkoupit
pozemek, na kterém stojí pomník
padlých občanů z první světové
války, o výměře 131 m2 od Veroniky
Švandové.
Část hřiště u rybníka o výměře cca
1000 m2 se podařilo odkoupit od
paní Naděždy Luňáčkové.
Místní komunikace
Na jaře byly záplatovány díry na
cestě od lípy směrem k rybníku (cca
25 000 Kč). Poté byla přívalovým
deštěm zničena cesta od Nádvorníků
k řece. Její oprava stála opět 25 000
Kč.
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení bylo doplněno do
altánu s kontejnery. Další plánované
rozšíření osvětlení v obci se letos
realizovat nepodařilo a bereme to
jako úkol do dalšího roku.
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Veřejně prospěšné práce
Na veřejně prospěšné práce byli
úřadem
práce
přiděleni
2
zaměstnanci (Petr Valecký a
Stanislav Mešťan) od dubna do
prosince a 1 zaměstnanec na
částečný úvazek (Miloš Tobiáš) od
dubna do října.
Starali se hlavně o údržbu zeleně a
veřejných prostranství v obci a
údržbu obecních budov. Zajistili a
provedli
veškeré
práce
při
rekonstrukci
kanceláře
OU,
pánských záchodů v KD i zvoničky
na hřbitově, vymalovali sál v KD a
mnoho dalších prací.

2. světové války
Československa.

a

osvobození

Večer 27. 10. se konal lampionový
průvod a vzpomínkové shromáždění
u příležitosti 99. výročí vzniku
samostatného
Československa.
Přestože tuto akci letos provázelo
velmi nepříznivé počasí, zúčastnilo
se nemalé množství dětí i dospělých.
Tímto všem zúčastněným děkujeme.
Poděkování za spoluorganizaci obou
akcí patří Mgr. Vladimíru Báčovi.
Podpora dalších akcí

Odpady bude možné u kontejnerů
skládat cca 14 dní před termínem.

Jsme rádi, když to na obci „žije“ a
proto se snažíme veškeré aktivity
v obci podporovat a vycházet
pořadatelům vstříc. Již potřetí jsme
převzali záštitu nad běžeckým
závodem Březinská padesátka,
tradičně přispíváme částkou 1500
Kč a nulovým nájmem na organizaci
Mikulášské besídky a také další akce
se snažíme různě podporovat podle
potřeby. Podruhé naše obec také
převzala záštitu nad Adventním
zpíváním
vánočních písní
u
vánočního stromečku. V roce 2016
nás velmi mile překvapila účast i
atmosféra a těšíme se, že to letos
bude podobné.

Vzpomínková shromáždění

Jednotka SDH

Také letos se Obecní úřad Březiny
podílel na dvou vzpomínkových
shromážděních. 8. 5. jsme se sešli u
příležitosti 72. výročí ukončení

Snažíme se v rámci možností
udržovat velmi dobře vybavenou
jednotku SDH Březiny. Kromě
nutných výdajů se navíc z obecního
rozpočtu pořídily také dva nové

Plánované investice v roce 2018
Kromě
již
zmíněných
akcí
(dokončení prací na místním
hřbitově a práce na VO by veškerá
pozornost v roce 2018 měla být
věnována stavbě zázemí na hřišti.
Svoz odpadu
Termíny svozu velkoobjemového a
nebezpečného odpadu na rok 2018
jsou 23. dubna a 24. září.
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trojvrstvé obleky pro členy jednotky
SDH (cca 14 000 Kč za jeden oblek),
spolufinancovali
jsme
novou
radiostanici a další vybavení získané
z dotací a na konci roku se naskytla
příležitost ještě velmi výhodně
dovybavit jednotku třemi kusy
helem. V létě jsme pak koupili od
SDH Strakov Avii (více o tom
informuje Pavel Říha v článku SDH).
Kupní cena byla 1 Kč  a po
objednání a provedení základních
oprav
začala
být
jednotkou
využívána.
Tříkrálová sbírka
V tříkrálové sbírce se v obci vloni
vybralo 7460 Kč. Za vaši štědrost
vám jménem obce i Oblastní charity
v Poličce patří velký dík. V roce 2018
k vám Tři králové dorazí 6. 1. 2018
Poděkování sponzorům

Kunc přispěl i letos částkou
10 000 Kč na akce konané v obci a
pan MUDr. Vladimír Filipi částkou
20 000 na plánované zázemí na
hřišti u rybníka. Moc děkujeme.
Vývoj obyvatelstva.
K trvalému pobytu se v letošním
roce přihlásila Zdenka Dvořáková a
její dcera Viktorie a paní Jitka
Novotná.
Narodila se Jolanka Dudková.
Zemřela paní Marta Valecká a paní
Anna Honzálková.
Z trvalého pobytu se odhlásili
Milada Fajmonová a její dcera
Elenka, Lucie Samková, Miroslav
Pešek, Martin Makovský a Lenka
Karafiátová.
Na Březinách nyní žije pouze 143
obyvatel.

Velké poděkování patří dvěma
našim stálým příznivcům. Ing. Ivo

Tomáš Dudek

Březinská padesátka potřetí
V roce 2017 se postavili závodníci na
trať „Padesátky“ už potřetí. Zaznělo
přivítání účastníků, projev pana
starosty, zavzpomínání si na otce
zakladatele. Pak se rozběhl dlouhý
barevný had po silnici směr Telecí.
Možná to neví ani někteří
pořadatelé, ale tohle přesně je ta
chvíle, kdy si Michal Pazdera natočí
4 piva a jde s nimi na hřbitov. Připít
si s Bedichem Musílkem, Ludvou
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Luňáčkem a Ludvou Forchtsamem.
Posedí s nimi a poděkuje, že nás
shora tak nějak hlídají.
A pak už nastává to, co každý rok.
Tým „Padesátky“ šlape jak hodinky –
někdo vaří, někdo jede na
občerstvovačku, někdo točí pivo,
někdo uklízí po registraci, někdo
chystá gril, někdo pouští hudbu,
někdo jede fotit na trať…. Bez
každého jednoho z nás by závod
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nebyl takovým, jakým je. Březiňáci
jsou prostě sehraná parta.
Letos se na trať postavilo 98 mužů a
51 žen. 50-ti kilometrovou trať
zdolal v traťovém rekordu Radek
Toman s časem 4:07:55, z žen byla
nejrychlejší Alena Bojanovská v čase
5:21:58.
Účastníci závodu z nás cítí, že to
děláme rádi. Nejen pro ně, ale i pro
sebe. I my se bavíme. Jak nám po

závodě napsal jeden z běžců: „Malý
závod s velkým srdcem. Díky, bylo to
opět super. Jste větší a s větším
dítětem bývají větší starosti.
Zůstaňte, jací jste. Díky za fajn
organizaci a skvělou atmosféru.“ A
k tomu není co dodat. Snad jen to, že
v roce 2018 do toho jdeme znovu. A
kdy? 7. července!
Olga Radimecká Pazderová

Hry bez katastru a Vesnické hry dospělých – RKV Březiny
Akce, které pořádáme nebo kterých
se účastníme, jsou již po několik let
stále stejné a tak je nebudu
vypisovat,
ale
zaměřím
se
podrobněji na jednu velkou akci,
kterou jsme v letošním roce pořádali
– 51. ročník HER BEZ KATASTRU a
25. ročník VESNICKÝCH HER
DOSPĚLÝCH.
Oboje hry proběhly 29. července
2017 na hřišti u rybníka za velmi
pěkného letního počasí. Her se
zúčastnilo 20 družstev většinou
z Pardubického
kraje.
Z kraje
Vysočina
přijelo
družstvo
z Krásného. Družstva absolvovala 8
soutěžních disciplín, které jsou
rozděleny na základní čast a
finálovou část. Do finále postupovalo
15 nejlepších družstev ze základní
části.
Ukaž, jak umíš sát aneb polož
koule na dírku: členové družstva
6

museli papírovou ruličkou ústy
přisát míček, přenést a umístit na
další ruličku.
Brouk Pytlík na výletě aneb strč
ho tam ať stojí: družstvo nafouklo
balonky, dopravilo na druhý konec
dráhy,
nacpalo
balonky
do
punčocháčů, nasadilo na hlavu a
běželo do cíle.

Děláme to všelijak aneb jde to i
bez rukou: ve dvojicích si soutěžící
bez pomoci rukou svlékali tričko a
podkolenky.
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Čtyři míče na čtyři způsoby aneb
ruce pryč: bez pomoci rukou
soutěžící přenášeli ping-pongový
míček na talíři, tenisový míček,
fotbalový míč mezi koleny a dvojice
přenesla gymnastický míč mezi
zády.
Březinský
vodovod
aneb
necvrndej mimo: družstvo plnilo
hadicí kelímek vodou, který byl
připevněn na pěnové trubce a
přenášlo vodu do kbelíku na konci
dráhy.

Schody do nebe a zpět: dvě dvojice
drží prkénka proti sobě, po kterých
přechází pátý člen.

Velké
JOJO
byla
průběžná
disciplína, kdy členové družstva
odmotávali lano z cívky a zase
namotávali zpět.
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Žrací TANTRIX aneb hraní po
Březinsku:
tantrix
je
šestiúhelníkový hlavolam, který
měli soutěžící složit poté, co
přeskočili překážku a snědli klas
kukuřice, vařené vajíčko, rajče,
vařenou bramboru a banán.

Březinský zpravodaj, číslo 12, zima 2017

V roce 2018 na 26. VESNICKÉ HRY
DOSPĚLÝCH pojedeme do Pusté
Rybné a na 53. HRY BEZ KATASTRU
do Bučiny.

Lenka Štursová
Co se psalo o hrách před hrami

Po ukončení soutěží nám čekání na
vyhlášení výsledků zkrátila hudební
skupina ze Svitav SUE, která přijela
na pozvání jednoho z členů této
skupiny Michala Luňáčka. Bylo to
velmi příjemné zpestření a tímto
Michalovi a celé skupině ještě
jednou děkujeme.
Následovalo vyhlášení výsledků. S
disciplínami si nejlépe poradilo
družstvo Pusté Rybné a celé hrací
klání vyhrálo. Na 2. místě skončilo
družstvo z Dolní Dobrouče, na 3.
místě Bučina a jak dopadli naši
březinští borci? Po mnoha letech
soutěžení a velkém zimním úspěchu,
kdy naše družstvo zvítězilo na hrách
v Litomyšli, se neprobojovali do
finále. Startovali ve složení: Martina
Štursová, Radka Neprašová, Láďa
Nepraš, Josef Kučera a Michal
Luňáček
Příště už „nasadíme na soutěže“
družstvo předváděcí, které si ve
složení: Míra Šír, Šíma Dudek, Mára
Tomášek, Anička Zezulová a Viki
Dorňáková vedlo o dost lépe.
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K tématu konání dvojích her na
Březinách vyšel v kaleidoskopu HBK
recesivně pojatý článek, který
přikládáme:
Když jsem opět, tentokrát naprosto
neplánovaně, dostal příležitost
ulevit si na úvodní straně našeho
nejskvělejšího periodika, o tématu
mé úvahy nebylo zdaleka pochyb.
Když jsem se 10. srpna 1996 na 9.
Hrách bez katastru v Jarošově
poprvé potkal se soutěžním
družstvem z malé obce zvané
Březiny, nemohl jsem v tu chvíli tušit
jakého vskutku až historického
okamžiku jsem byl přítomen. Po
náročných
„seznamovacích
procedurách“, ze kterých mě bolela
hlava ještě v pondělí, jsem se totiž
dozvěděl,
že
moje
geniální
recesistická myšlenka z roku 1992,
není v širokém dalekém vesmíru
zdaleka jediná. Rázem jsem zjistil, že
„nějací šílenci“ z nějaké výspy
Pardubického kraje, mají podobné,
dalo by se říci až totožné, smýšlení. A
v tu chvíli jsem si slastně oddychl, že
přeci jen na tu „recesistickou osvětu“
nebudu tak osamocen. A tím zdaleka
a v žádném případě nechci
zpochybňovat velké zásluhy všech
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ostatních bezejmenných pořadatelů
všelijakých, převážně vesnických
akcí, které se týden co týden
odehrávají po celé naší vlasti
zaslíbené. Od tohoto prvního setkání
již uplynulo neuvěřitelných 21 let a
tato parta nádherných lidiček se za
tu dobu pečlivě a právem usadila v
tomto
našem
společném
recesistickém soukolí zvaném Hry
bez katastru. A co je důležité,
dokázala nás už čtyřikrát úspěšně
pohostit ve své, sice velikostí malé,
ale o to víc činorodé obci.
Skutečnost, že to v prvních třech
případech bylo pokaždé v zimě
(2002, 2004, 2013), byla pro tým tak
„frustrující“, že vítězná motivace na
každých dalších letních hrách byla
více než patrná. A zde se naplnilo
ono známé rčení: „Kdo si počká, ten
se dočká“. Doslova „tropické“
vítězství v létě roku 2013 v Přívratu
konečně zajistilo to toužebně
vyhlížené letní pořadatelství a vy
jste si díky tomu mohli v roce 2014
prohlédnout poprvé další nový
areál, který svojí nadmořskou
výškou 615 m, jen těsně zůstává
druhým nejvýše položeným areálem
v historii našich her. A vy můžete
zapátrat v paměti, který že je
položen nejvýše. (Pro vás, kteří
pečlivě čtete náš plátek, to rozhodně
nebude žádný problém.) Ale zpět k
tématu, já bych zde skromně
podotkl, že když se daří, tak se daří a
proto po nádherném druhém místě
březinských,
na
loňských
9

„indiánských“ hrách v Poříčí a po
jejich neméně statečném rozhodnutí
opět pořádat, máte dnes podruhé
příležitost strávit krásný den v
tomto nádherném koutu přírody. A
zdaleka nejen to. Jak známe naše
březinské kamarády, není to
všechno. Oni nám totiž opět
připravili něco navíc. Své páté
pořadatelství, kterým se zároveň
vyšvihli na druhou příčku v počtu
hostitelů, vyšperkovali spojením
obou našich akcí. A proto dnes máte
možnost být svědky historického
milníku, kdy dvě stejné recesistické
akce, které vznikly nezávisle na
sobě, budou sdílet stejný areál a
tudíž probíhat společně. Naši dnešní
hostitelé sice prohlašují, že je to
poprvé a zároveň naposledy, ale já
bych
se
dalším
společným
průsečíkům
v
následujících
desetiletích rozhodně nebránil. A to
protože my, jako Hry bez katastru,
jsme teď na řadě ukázat našim
kamarádům ze Žďárských vrchů to
naše podhůří Orlických hor. Ale dost
už spekulování, je před námi sobotní
den, který si můžeme zpříjemnit a
naplnit jenom my sami a nezáleží
zda jsme vesnicky dospělí nebo bez
katastru. A co tedy popřát 76.
Vesnickým hrám dospělých bez
katastru? Co největší množství
fantastických lidiček, které stráví
nezapomenutelné chvíle na tomto
krásném místě. Nádherně prožitý
den Vám přeje Váš Generální
ředitel HBK Tomáš Stejskal
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Memoriál Ludvíka Luňáčka
Také letos, ač byl termín konání
posunutý na první srpnovou sobotu,
nám Ludvík u svatého Petra
domluvil krásné letní počasí,
vyšperkované v noci na sobotu
lehkým deštíkem. Takže trávník
udržovaný od začátku jara měl
„téměř ligové“ parametry (tak akorát
zelený, soudržný, prostě žádná
sahara – i krtkovi se v něm líbilo ).

4. srpna se tedy sjelo 5 víceméně
tradičních účastníků, včetně obhájců
z Borovnice, a jeden nováček – tým
s názvem Chalupáři poskládaný
Milanem Šoubou, aby systémem
každý s každým poměřili svoje
fotbalové dovednosti.

Jak turnaj dopadl, je patrné
z tabulky, stejně jako to, že úspěšná
trojice soupeřů byla vyrovnaná,
takže o držiteli putovního poháru
musela rozhodnout až minitabulka.
Nás jako organizátory těší stálý
zájem družstev o účast v turnaji,
pomalu se zvyšující povědomí o
turnaji mezi místními i přespolními
(do ochozů si našlo cestu na 50
diváků), stejně jako fakt, že ač se
nejen mezi kopačkami občas
zajiskřilo, obešel se tentokrát celý
turnaj bez vážnějšího zranění (aspoň
doufáme… ).
O předání cen se tradičně postaral
Vladimír Martinec. Nejen, že si
potřásl pravicí a alespoň drobností
odměnil kapitány všech družstev, ale
cenu předal i L. Tauberovi
z Krásného – nejlepšímu střelci
turnaje se 7 přesnými trefami, stejně
jako Stáně Mešťanové (hájila barvy
Pusté Rybné) a Kláře Dimitrovové,
hráčce Čunda týmu – jediným dvěma
příslušnicím něžného pohlaví, které
se bez bázně a hany zapojily do bojů
na trávníku.
Těšme se, že se počet hráček třeba
rozroste už na následujícím ročníku,
který
proběhne
s největší
pravděpodobností 28. 7. 2018 na
tradičním místě – hřišti u rybníka na
našich Březinách.
Michal Luňáček
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Slavní Březiňáci dneška
V naší obci máme v současné době dva mladé obyvatele, kteří dokazují, že i
z malé vesničky se dá velkou pílí a cílevědomostí vypracovat na světovou
úroveň.
První je Esterka Tomášková, která studuje na konzervatoři v Pardubicích hru
na akordeon. Na mezinárodní soutěži 26. 11. 2017 v Dunajské Stredě obsadila
1. místo a rovněž sbírá přední příčky i v dalších soutěžích.
Druhým je Vojtěch Štursa, který se věnuje od svých šesti let skoku na lyžích a
nyní reprezentuje Českou republiku v tomto sportu. Největšího úspěchu
dosáhl v loňské sezoně, kdy získal 3. místo v letní Grand Prix v ruském
Čajkovském. V zimě pak jeho nejlepší výsledek byl 8. místo ve Světovém
poháru ve švýcarském Englbergu.
Pro oba jsme si připravili několik otázek:
Ester Tomášková
Proč zrovna akordeon?
Děda Javůrek si přál, aby někdo z
rodiny hrál na harmoniku, tak to
zbylo na mě.
Od kolika let hraješ na tento
nástroj?
Od 2. třídy, takže asi od sedmi let.
Jak
zvládáš
studium
na
konzervatoři a co chceš dělat po
studiu?
Zatím si myslím, že zvládám. Po
konzervatoři bych chtěla na vysokou
školu (nejspíš pedagogickou) a
potom učit na ZUŠ.
Jak se jmenuje tvůj profesor na
hru na akordeon?
Antonín Dvořák.
Kolik hodin denně cvičíš a máš
vůbec čas na něco jiného?
25 hodin denně .
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Kolik kg váží tvůj nástroj a odkud
pochází?
Váží 15 kg a je vyrobený v Itálii na
zakázku.
Kolik halenek a kalhot ti již tvůj
akordeon roztrhal?
Zatím jsem na 3 halenkách a 2
kalhotách...
Jsi před vystoupením, či soutěží
nervózní?
Já jsem nervózní, i když mám hrát
doma před babičkou, takže ano,
jsem.
Kdy ti tvůj nástroj udělal největší
radost?
Když byl zamčený na konzervatoři a
já neměla klíče 
Kterého ocenění si nejvíce vážíš?
Nejvíce si vážím pochvaly od
spolužáka, který má ke všemu a
všem vždy výhrady.
Březinský zpravodaj, číslo 12, zima 2017

Vojta Štursa
Který je tvůj nejoblíbenější
můstek?
Úplně nejoblíbenější říct nedokážu,
ale skáče se mi dobře třeba v
Innsbrucku a Klingenthalu. Raději
mám ty větší můstky s velikostí
kolem 140metrů.
Jaký je tvůj osobní rekord?
201,5 m z Planice loňského roku.
Závody Světového poháru jsou po
celém světě. Jak snášíš cestování a
podíváš se i jinam, než na můstek?
Člověk si cestovat zvykne a naučí se
dlouhý cesty snášet bez problémů.
Je to prostě součástí a už to ani
nevnímám. Extrém jsou cesty do
Japonska, to mi k srdci nesedlo.
Bohužel čas na prolézání památek a
zajímavostí nemám. Takže je to
pokaždé stejné - vidím jen tři věci hotel, můstek a tělocvičnu, na víc
není čas.
Máš nějakou vtipnou nebo
zajímavou
příhodu
ze
skokanského dění?
Vtipný, nebo zajímavý je každý den.
Furt se něco děje, nedokážu si tedy
momentálně nic vybavit.
Přes týden pobýváš v Liberci. Jak
často se v zimní sezoně dostaneš
domů, na Březiny?
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Myslím, že tak třikrát za sezonu bych
se domů dostat mohl. Jednou na
vánoce a pak ještě dvakrát v
průběhu sezony. Je to těžké, vracíme
se v neděli pozdě večer, případně v
pondělí přes den. Úterý, středa
trénink a k tomu zařizování věcí na
další závod. No a ve čtvrtek se zase
odjíždí. Týdny přes sezonu utíkají
hrozně rychle a hodilo by se mi, aby
den měl 25 hodin.
Skokani si udržují nízkou váhu.
Kolik měříš a vážíš? Liší se to
v létě?
Měřím 176cm a můj limit je 60kilo.
Přes léto je to volnější, není tolik
závodů a s pár kily navíc jde lépe
nabrat síla.
Vaříš si sám nebo se někde
stravuješ?
Mimo sezonu si více vařím sám. Přes
zimu na jídla výhradně chodím.
Vaření bere spoustu času a energie a
zároveň si nedokážu sám udělat
vysoce kvalitní jídlo.
Popiš nám jídlo na jeden tvůj den.
Velkou vědu v tom není třeba hledat.
Jím normálně tři, čtyři jídla denně, ve
srovnání s normálním člověkem
menší porce. Samozřejmě všechna
jídla musí být kvalitní a taková aby z
nich tělo mělo maximální využití.
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SDH Březiny
V únoru jsme se zúčastnili výroční
valné hromady okrsku Borová, kde
proběhlo i školení některých členů
pro přístup do centrální evidence
našeho sdružení. Matěj Mešťan
prošel v březnu školením vedoucích
mládeže ve Svitavách a Jiří
Schreiber, Jana Schreiberová a Pavel
Říha úspěšně složili zkoušky
rozhodčích požárního sportu po
dokončeném školení v Jedlové.
Dvoudenního
školení
nositelů
dýchací techniky se na stanicích HZS
ve Svitavách a Poličce zúčastnili
čtyři členové naší výjezdové
jednotky.
Sbírali
jsme
také
zkušenosti v Trpíně, kde proběhl
závod železný hasič.
Námětové cvičení okrsku Borová
proběhlo tentokrát v Korouhvi. Náš
zástupce se také účastnil předání
nového automobilu CAS v Jevíčku.
Květnové okrskové soutěže v
Kamenci se naše družstvo opět
neúčastnilo. Pavel Říha byl ten den
delegován jako rozhodčí na
okrskové soutěži ve Strakově u
Litomyšle. Na poslední chvíli
dorazila pozvánka na oslavu SDH
Odranec a tak za náš sbor popřál
kolegům pouze náměstek starosty.
Do výbavy jednotky nám přibylo v
červnu vozidlo AVIA ve skříňové
úpravě od SDH Strakov. V hojném
počtu jsme se zúčastnili oslav 120.
výročí založení sboru na Křižánkách.
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Místní sbor v rámci těchto oslav
světil i nové vozidlo Ford tranzit.
Naše družstvo se také zúčastnilo
hasičského fotbalu ve Svratce.
V srpnu jsme byli osloveni s prosbou
o spolupráci od kolegů z Kamence a
tak se naši dva rozhodčí, Jana
Schreiberová a Pavel Říha účastnili
Kameneckých večerních stovek. 5. 9.
se několik našich členů vydalo do
Pusté Kamenice na pohřeb bývalého
velitele zdejšího sboru bratra
Sodomky.
22. a 23. 9. proběhlo v rekreačním
středisku Balda velké školení
techniků ochrany obyvatelstva,
které pořádal pro tři okresy HZS ve
Svitavách. Tímto školením zdárně
prošel i technik naší jednotky Pavel
Říha.
23. 9. jsme se také v hojném počtu
účastnili setkání hasičských praporů
nejen Pardubického kraje ve
Svitavách a přivezli jsme si krásnou
pamětní stuhu. Počasí sice akci moc
nepřálo, ale více jak sedmdesát
praporů na Svitavském náměstí a
několik stovek hasičů stálo za to
vidět.
Velký požár vypukl 30. 9. na
Březinách v čp. 21. Naše jednotka
vyjela bleskově na místo události a
zahájila hasební a záchranné práce.
Požár byl podporován větrným
počasím ale i tak se podařilo
Březinský zpravodaj, číslo 12, zima 2017

zachránit ustájený dobytek. K
požáru se sjelo celkem deset
jednotek hasičů, z toho tři ze
sousedního kraje Vysočina.

Po dohašení a vyklízecích pracích
naše jednotka společně s kolegy z
Pusté Rybné po celou noc prováděla
dohlídku
nad
požářištěm
a
několikrát likvidovala malá ohniska.
3. - 10.října probíhaly další práce
jako dozor při pálení, čištění
vozovky atd. 7. 10. proběhla velká
brigáda občanů na tomto objektu.
17. 10. Pavel Říha a Jana
Schreiberová odcestovali do Prahy,
kde ČT natáčela s finalisty na
Pražském hradě krátké medailónky
k anketě dobrovolný hasič roku, do
které jsme se přihlásili s naší Noční
hlídkou.
20. 10. jsme se naposledy rozloučili
s naší zakládající členkou, paní
Annou Honzálkovou v obřadní síni v
Poličce a já Vám všem mnohokrát
děkuji za hojnou účast na tomto
posledním rozloučení.
27. 10. proběhla pravidelná schůze
okrsku Borová, na které naši
zástupci pan Lapáček a Pavel Říha
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podávali zprávu o činnosti rad, ve
kterých na okresním sdružení
hasičů
působí.
Po
rezignaci
náměstka
starosty
okresního
sdružení hasičů ve Svitavách pana
Hořínka nominoval výkonný výbor
okresního sdružení do voleb na
setkání představitelů sborů bratra
Josefa Tichého z Jedlové a Pavla Říhu
ze Březin. Na této schůzce okrsku se
do volby přihlásil i velitel okrsku
Borová, bratr Milan Štěpánek. Náš
sbor byl také vybrán, aby uspořádal
v únoru 2018 výroční valnou
hromadu okrsku Borová.
Pavel Říha také navštívil setkání
zasloužilých hasičů Pardubického
kraje a nositelů řádu sv. Floriána
v Městečku Trnávka.
První listopadovou sobotu jsme
uspořádali
tradiční
Březinské
posvícení, kde byla účast velice
dobrá.
Příští sobotu, tedy 11. 11. proběhlo
v Hartmanicích pravidelné setkání
představitelů sborů okresu Svitavy.
Za náš sbor se účastnil místo
starosty
Jiřího
Schreibera,
preventista sboru bratr Milan
Lapáček a Pavel Říha jako vedoucí
okresní odborné rady ochrany
obyvatelstva. Do voleb na pozici
náměstka starosty se krom již dříve
jmenovaných přihlásil i bratr Michal
Počka. Z prvního kola postoupil
z prvního místa Pavel Říha a druhý
Michal Počka. V druhém kole byl
zvolen na místo náměstka starosty
Březinský zpravodaj, číslo 12, zima 2017

Okresního sdružení hasičů ve
Svitavách bratr Pavel Říha v počtu
hlasů 71 ku 31. Součástí akce bylo i
předávání nového vozidla Ford
Tranzit místnímu sboru.
Sobota 25. 11. byla z našeho pohledu
velice úspěšným dnem pro náš sbor.
Ve Svitavách se od rána konalo
setkání
velitelů
jednotek
Pardubického kraje, kterého se
zúčastnil náš velitel Tomáš Musílek
a technik jednotky Pavel Říha.
Seminář nám přinesl mnoho
poznatků a to jak v oblasti činnosti
jednotek jejich výcviku, tak i v
možnostech jejich financování na
krajské úrovni. Třešničkou na
pomyslném dortu pak byla výhra v
tombole, kdy jsme si domů odvezli
úplně nové kalové čerpadlo od fa.
Pavliš a Hartman v ceně cca
11000 Kč.

Odpoledne jsme potom vyrazili ve
složení Tomáš Musílek jako velitel
sboru,
naše jednatelka Jana
Schreiberová, která zastupovala
starostu sboru a Pavel Říha
náměstek sboru na Galavečer, při
příležitosti předávání cen v anketě
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dobrovolný hasič roku 2017. Akce
tentokrát proběhla ve dvoraně
rektorátu
VUT
v Brně,
kde
organizátoři
připravili
velice
příjemné prostředí. Jak je již v této
anketě zvykem, nikdo až do poslední
chvíle nevěděl, na jakém místě se
umístil. O to větší bylo naše
překvapení, když porota na třetím
místě v oblasti východ Čech
vyhlásila náš sbor. Cenu přebíral na
pódiu náměstek starosty Pavel Říha
a radost to byla opravdu velká. K
tomuto umístění přináleží finanční
odměna 40 000,- Kč. Pro náš sbor
jsme také získali ruční vysílačku
Hytera v ceně cca 7000,- Kč a batoh
na pilu od fa. Stihl. Večer pak
pokračoval společenskou večeří v
blízkém hotelu Continental.

2. 12. jsme uspořádali Mikulášskou
besídku pro naše děti, tentokrát bez
diskotéky, pouze s večerním
posezením s hudbou.
Jubilea
Balabán
Jaroslav
Lapáček

v letošním roce oslavili:
Michael 25 let, Kučera
25let, Kučera Josef 30let,
Milan ml. 45let, Luňáček
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Miroslav 65let, Mešťan Matěj 30let,
Musílková Helena 65let, Pešek
Miroslav ml. 25let, Šírová Jana 45let,
Švec Jiří 25let.
Rok nám zakončila výroční valná
hromada sboru, která proběhla v
sobotu 9. 12. a v příštím roce nás
čeká třetí ročník Noční hlídky.
Teď mi dovolte ještě pár
podrobnějších informaci k naší
výjezdové jednotce.
Činnost jednotky byla v tomto roce
bohatá a to, jak na činnost
zásahovou, tak co se týká běžných
činností.

Další úpravou, kterou má vozidlo za
sebou je tzv. falešný vysokotlak.
Pořízení vysokotlakého hašení do
těchto vozidel je finančně hodně
náročné a tak jsme hledali způsob,
jak ho nahradit. Díky kontaktům na
vojenské hasiče se k nám dostala
informace o možnosti využití
stávajících vývodů z CAS na hadice D
s koncovkou Tajfun. Došlo tak
k vybavení našeho vozidla 40m
hadice D a tím pádem k velice
rychlému a efektivnímu zdroji
hašení, který může bez problémů
použít jeden hasič a jeho síla je
opravdu velká.

Na jaře naše vozidlo CAS prošlo
plánovanou opravou, při které se
předělávala spojka, došlo k vyvaření
několika jeho částí a vozidlo dostalo
nové úložné prostory na bocích. Ty
jsme nutně potřebovali pro umístění
dýchací techniky na jedné straně a
technického materiálu a motorové
pily na straně druhé.
Na
následných
úpravách
a
rozmístění
vybavení
kluci
z jednotky odpracovali spousty
hodin.
Byl dokončen také sušák na hadice,
což nám výrazně ušetří práci a
můžeme po zásahu hadice rychle
usušit a připravit na další použití.
Úpravy má za sebou i prostor
hasičárny, kde byl instalován sušák
na přilby, rukavice a další oděvní
součástky.
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V letošním roce prošel pravidelným
školením velitelů Tomáš Musílek a
pravidelným přezkoušením pilař
jednotky Jiří Švec. V dubnu proběhlo
také školení nositelů dýchací
techniky.
Toto
školení
bylo
dvoudenní, první den teorie na
stanici ve Svitavách a druhý den
praktická část s předýcháním na
stanici v Poličce. Vzhledem k tomu,
že máme v jednotce čtyři dýchací
přístroje Saturn S7, prošla tímto
školením čtveřice našich členů a to
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Tomáš Musílek, Matěj Mešťan, Jiří
Švec a Pavel Říha. Od jara tedy máme
v jednotce čtyři nositele dýchací
techniky.
S tím také souvisí pravidelné
předýchávání, tzn., že jednou za tři
měsíce musí všichni vydýchat
alespoň jednu tlakovou lahev při
plánované činnosti v plné výstroji a
pod zátěží. To první proběhlo 14. 7.
a další nám nahradilo použití
dýchacích přístrojů při požáru na
Březinách.
Podařilo se nám také zrevidovat
náhradní lahve pro dýchací
techniku, které jsme měli na Noční
hlídku a tak ve vozidle budeme mít
mimo čtyř kompletních dýchacích
přístrojů i dvě náhradní lahve 7l a
dvě 5l. Ty už také našly své využití
při
zmiňovaném
požáru
na
Březinách.
Do vozidla byla pořízena nová
vozidlová radiostanice. Na tuto
přispěl z dotačního titulu 70% i
Pardubický kraj. CAS je tak
v současnosti vybavena tak, jak
stanoví předpisy a můžeme říci, že
veškeré vybavení slouží velice
dobře.
Pokud jde o zásahy, má v letošním
roce jednotka včetně technických
výjezdů do dnešního dne deset.
Záměrně uvádím i technické zásahy,
protože i tyto se do zásahové
činnosti jednotky započítávají a jsou
na HZS evidovány.
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7. 6. proběhlo čištění kanálů u
Navrátilů
29. 6. odstranění spadlého stromu u
Valeckých
30. 9. požár čp. 21 zásah dvoudenní
4. 10. dohled při pálení, úklid
vozovky
7. - 8. 10. úklid požářiště, dohled při
pálení, čištění vozovky, řízení
dopravy
29. 10. větrná smršť – střecha kravín
29. 10. větrná smršť – strom u
Kučerova mlýna
29. 10. větrná smršť – strom na
Rybenském lese
30. 10 strom ve drátech el. vedení
16. 11. brigáda
Proběhlo také pravidelné námětové
cvičení okrsku Borová. Tentokrát
v Korouhvi – Kateřinkách a to jako
ve většině případů na téma dálková
doprava vody.
28. 6. nám přijela do jednotky posila
ve formě dopravního automobilu
AVIA od sboru ve Strakově. Vozidlo
se podařilo získat za cenu opravdu
symbolickou a ještě jsme navázali
velice dobré a přátelské vztahy
s tímto sborem. Na tomto vozidle se
musela udělat technická a převody
vozidla v rámci zařazení do našeho
sboru v evidenci HZS. Vozidlo po
úpravách bylo hned využito pro
dopravu na oslavy na Křižánkách a
na setkání praporů do Svitav. Není to
ale pouze vozidlo pro oslavy. Vozidlo
je zařazeno do výjezdu a jako takové
bylo již tento rok využito dvakrát.
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Poprvé při velkém požáru na
Březinách,
kde
díky
jeho
uspořádání, kde v zadní části skříně
může být umístěna PPS12 a další
zásahové vybavení + místa k sezení,
bylo vozidlo použito při zřízení
čerpacího stanoviště pro plnění
cisteren u řeky. Naše CAS tak
operovala jako prvosledové vozidlo
u požáru a AVIE mohla dělat další
práci. V druhém případě pak při
větrné smršti, kdy CAS byla vyjetá u
zásahu na střechu kravína a AVIE
vyjela k dalšímu zásahu na strom.
Avie také byla využita při dohlídce
požářiště v nočních hodinách, kde
sloužila hasičům jako útočiště před
chladem a nepřízní počasí. Počítáme
také s jejím využitím pro naše mladé
hasiče, aby mohli jezdit společně na
soutěže bez toho, aby se musela brát
tři auta a ještě tahat vozík se
stříkačkou.
Obec dlouhodobě vynakládá na
jednotku nemalé prostředky a je
potřeba jí za to velice poděkovat.
Velké poděkování ale zasluhují kluci
z jednotky, kteří pod vedením
Tomáše Musílka odvádějí obrovskou
spoustu práce a to, jak na svěřené
technice a vybavení, tak při všech
souvisejících činnostech, včetně
zásahů. O to více nás může mrzet, že
na naši žádost o zařazení do
kategorie JPO III nebylo oficiálně ze
strany HZS vůbec odpovězeno.
Do vybavení jednotky krom výše
uvedených věcí přibylo několik
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dalších položek. Jedná se o
nehořlavé kukly pod přilby v počtu
6ks, dva nové vícevrstvé zásahové
oděvy pro zásahy uvnitř budov,
zásahové rukavice a také jedna
hadice B75. O několik starších jsme
při požáru na Březinách přišli. K
dnešnímu dni můžeme k tomuto
výčtu připočíst také novou ruční
digitální vysílačku a kalové čerpadlo.
Zásah při požáru na čp. 21 a
následně při větrné kalamitě jasně
ukázal, že tyto prostředky nejsou
pro obec penězi vyhozenými z okna
a že díky nim může jednotka účinně
zasáhnout a to i ve velice náročných
podmínkách, přímo v hořících
objektech a reagovat bez problémů
na většinu výzev z operačního
střediska hasičů. Dá se říci, že letošní
rok prověřil veškerou techniku,
kterou jsme za posledních několik
let pořídili a alespoň dle mého
názoru slouží ku prospěchu obce a
našich občanů. Poděkování patří v
případě požáru na Březinách i
ostatním jednotkám, které se
k jednomu z největších požárů
v tomto roce v okrese sjely a
pomáhaly při jeho likvidaci. Požár
nám také ukázal, na čem všem
můžeme ještě zapracovat a jak třeba
řídit dopravu vody v jednotlivých
částech obce při mimořádné
události nebo zapojení skupin
dobrovolníků našeho sboru při
týlovém zabezpečení zasahujících
jednotek. Na těchto věcech usilovně
pracujeme a budeme se snažit je
Březinský zpravodaj, číslo 12, zima 2017

uvádět do života. Musíme si
uvědomit, že v obci máme v
současné době objekty, které
vykazují zvýšené riziko při vzniku
požáru a to nejenom velký seník
družstva, který již jednou byl
příčinou požáru, ale také velká
ubytovací zařízení, fotovoltaické
panely a v neposlední řadě se nám
zvyšuje s vývojem počasí i možnost
požárů v okolních lesních porostech.
Když připočteme zvyšující se
frekvenci provozu na pozemních
komunikacích v obci a okolí, je
souhrn rizik opravdu velký a je
potřeba se na mimořádné události

dopředu připravovat. Proto se také
usilovně pokoušíme získat novější
cisternu, která by nahradila naši, v
příštím roce již 50. letou CAS 706.
Závěrem mi dovolte, abych Vám
členům i nečlenům poděkoval za
podporu a přízeň, kterou sboru a
jednotce projevujete. Za veškerou
Vaši nezištnou pomoc při akcích,
které pořádáme a za veškerý volný
čas, který dáváte do těchto činností
na úkor svých rodin a blízkých. Ještě
jednou velké díky. Přeji Vám Všem
mnoho zdraví a štěstí do roku 2018.
Pavel Říha ml.

Z Březinské kroniky
Rok 1932
Úmrtí
24. února zemřel, raněn mozkovou
mrtvicí, člen obecního zastupitelstva
a
letopisecké
komise,
Josef
Kaštánek, rolník, čp. 16, ve stáří 63
let. Byl váženým občanem a jeho
dobrý a vtipný humor každého
obveselil. Čest jeho památce! Do
obecního zastupitelstva vstoupil
jeho náhradník p. Josef Honzálek, čp.
54.
Požár
V noci 17. dubna vypukl oheň ve
mlýně p. Jana Kučery, čp. 15.
Dřevěná budova shořela do základů.
K ohni dostavily se hasičské sbory
z Pusté Rybné a z Krásného. Štěstí,
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že mlýn stojí o samotě a tak nebylo
jiných domů požárem ohroženo.
Škoda byla kryta pojištěním. Majitel
p. Jan Kučera se dal ještě tento rok
do stavby a postavil velmi pěkný
mlýn vybavený dobrými stroji a na
podzim počal již mlíti. Vodní pohon,
kolo na svrchní vodu, vyřadil a zřídil
si turbínu.
Odvoz dříví, Sázení lesních stromků
V lesích na panství Turn-Taxise bylo
všecko dřevo polomem zničené
zpracováno a z větší části odveženo
do Rychnova a Borové, odkud denně
mnoho vagonů bylo vypravováno.
Lesní správě nastala další starost.
Veliké paseky bylo nutno zasázeti.
Mimo to bylo třeba napřed
odstraniti roští, jehož bylo mnoho na
pasekách. Na tuto práci nestačily
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zdejší síly, proto sem povolala lesní
správa Slovačky, které ubytovala
v lesní chatě u Hraničného. Veliké
plochy lesa byly tak zasázeny, neboť
i na podzim bylo v sázení
pokračováno. Stromy, jimž vichřicí
byla jen část koruny zlomena, byly
letos vykacovány a tak ponenáhlu
mizí stopy obrovské lesní kalamity.
Současně mizí též i výdělek zdejšího
občanstva.
Hospodářská krise
Většinou
drobní
zemědělci,
odkázaní na vedlejší výdělek v lese,
nemají dnes již práce. Hospodářská
krise stlačila ceny hospodářských
plodin a zvláště dobytka, do té míry,
že se dnes naprosto nevyplácí
dobytek pěstovati. Chudý náš lid
nemá obilních přebytků, věnuje se
z větší části chovu dobytka a tak
vyhlídky, zvláště na zimu 1932/33,
jsou velmi neutěšené.
Změna ve sboru učitelském
Zatímní učitelka Růžena Dvořáková
po dvouletém působení ve zdejší
obci odchází na definit. místo do
Oldřiše v okrese poličském a sem
nastupuje uč. Marie Nývltová
z Rohozné. /1. září 1932/. Růžena
Dvořáková konala řádně své školní
povinnosti a zvláštní zálibu měla v
dětských
div.
představeních.
Z výtěžků těchto divadel pořízeno
loutkové divadlo pro děti, o něž má
zásluhu.
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Vyrovnání
V září bylo Josefu Musílkovi, místnímu
obchodníku,
krajským
soudem
v Chrudimi
povoleno
vyrovnání
věřitelských závazků 45%.

Počasí a úroda
Letošní zima byla celkem chudá na
sníh /1931/32/. Větší množství
sněhu spadlo koncem března, neměl
však dlouhého trvání. Jarní práce
v poli se začaly v druhé polovici
dubna při pěkném suchém počasí.
Žita dobře přezimovala a slibovala
dobrou žeň. Poměrně vlhký a
chladný květen a z velké části i
deštivý červen blahodárně působily
na vzrůst plodin. Píce se urodilo
hojně. Pozdější sucho v červenci i
srpnu plodinám již neublížilo. Časté,
ale nepatrné deště koncem července
i počátkem srpna, jež střídaly se
s parny, byly příčinou hojného
rozšíření rzi obilné, která napadla
pšenice, jež téměř úplně zničila.
Sláma zčernala a zrnka byla
nevyvinutá, scvrklá bez obsahu
moučného. Štěstí ještě, že se pšenice
u nás málo pěstuje a tak škodu
utrpělo
jen
několik
větších
hospodářů. Bramborům a řepě bylo
letošní počasí v celku příznivé, daly
tedy i tyto plodiny dobrou a hojnou
úrodu.
Krupobití
18. září, v dobu u nás neobvyklou,
přišla veliká bouře s krupobitím a
Březinský zpravodaj, číslo 12, zima 2017

způsobila veliké škody na ovoci,
jehož se letos mimořádně hojně
urodilo. I stromy ovocné byly
kroupami poškozeny.

roku, jedna osoba ve stáří 39 let, 2
osoby ve stáří přes 60 let, 2 osoby
přes 70 roků staré a jedna přes 80
let.

Sobotní hosté

Osvětová činnost

V poslední době těší se Březiny
velké oblibě jako letoviště a čím dále
jsou více navštěvovány letními
hosty. Jedna pražská rodina
/p.vr.revid. Karel Novotný/ postavil
si zde na kopci u obecního lesa chatu
pro letní pobyt.

Tělocvičná jednota Sokol s místní
osvětovou komisí sehrály 2
divadelní hry v hostinci u Luňáčků, a
to: „Teta Fany“ /vesel. 22./5./ a
Vrah, hra E. Rady /28./10/.

Polévková akce
V zimním období 1931/32 účastní
se polévkové akce až 70 dětí. Dotace
okresní péče o mládež v Poličce však
slábne. Letos dostala místní
stravovací komise jen 300 Kč, proto
polévková komise s rodičovským
sdružením podnikla po škol. obci
sbírku, která vynesla 312 Kč.
Celkové
vydání
na
polévky
s kuchařkou, úklidem a topivem činí
891,20 Kč. Po odečtení dotace obce
320 Kč /snížena cena topiva o 20
Kč/, činí peněžitý náklad na vařivo
571,20 Kč. Přebytek 40,80 Kč uložen
pro příští rok.
Včely
11 včelařů zdejší obce zazimovalo
letos celkem 67 včelstev.
Narození, Úmrtí
Letos narodilo se zde 19 dětí.
Zemřelo 8 osob, a to: 2 děti do 1
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Dále pořádány tři přednášky na
théma: „T.G.Masaryk“ /6./3./, „Mistr
Jan Hus /6./7./ a „ 28. říjen a doba
přítomná“. Prvou a třetí proslovil
ř.uč. Jaroslav Hejtmánek, druhou p.
R. Báča, odborný učitel v Rohozné.
Účast na divadlech i přednáškách
byla slabá. Hospodářská krise
působí neblaze i v tomto směru.
Strana nár.social. sehrála u Lapáčků
tyto div. hry: „ Na polském zámku“, „
V černé rokli“ oba obrazy ze života.
Správa školy pořádala dvě besídky
žáků a rodičů s programem
zpěvným a recitačním. Vhodné
proslovy a scény doplnily program
těchto besídek. Účast na těchto
besídkách byla dobrá. Nutno
podotknouti, že besídky tyto těší se
hojné přízni občanstva.
Změny ve vedení kroniky
Zápisem za rok 1932 končí záznamy
pořízené kronikářem Jaroslavem
Hejtmánkem.
V konceptu
se
zachovaly jím připravené zápisy za
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roky 1933 až 1937. V letech 1938 až
1960 nebyla kronika vedena.
Dřívější
kronikář
Jaroslav
Hejtmánek zemřel v roce 1958.
V roce 1960 jmenoval Místní
národní
výbor
v Březinách
kronikářkou Drahomíru Bílou,
učitelku, dceru dřívějšího kronikáře.
V tomto roce byl založen II. díl
kroniky,
do
kterého
budou
pořizovány pravidelné roční zápisy
počínaje rokem 1960.
1933
Z konceptu Jaroslava Hejtmánka
přepisovala Drahomíra Bílá.
Požár
V úterý 24. ledna v 8 hodin večer
vypukl z neznámé příčiny požár
v domě Františka Kaštánka č. 37
„Pod kopcem“. Zhoubnému živlu
podlehla nejen budova se zásobami
píce, slámy, nářadím, ale uhořel i
dobytek a drůbež /1 kůň, 3 kusy
hovězího dobytka/. Značná škoda
kryta jen z části pojištěním.
Úmrtí
28. února odešel z domova s úmyslem
sebevražedným
místní
chudý
František Kincl a v lese nad „Domy“ se
oběsil. Bližší příčina jeho činu není
známa. Jisto je, že manželé nežili
zrovna v nejlepší shodě.

Spor o lesy
Pět let trvající spor obce Březin s
Pustou Rybnou o lesní katastr zdejší
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obec
prohrála
konečným
rozhodnutím Nejvyššího správního
soudu ze dne 14. 4. 1932,
č. 6366/32.
Obec Pustá Rybná přijala do svého
svazku osadu Damašek, která až do
roku 1924 patřila ke Březinám.
Osada Damašek propuštěna ze
svazku zdejší obce na svou žádost a
s tou podmínkou, že mimo vlastní
pozemky zůstane ostatní katastr
obce Březin nedotčen. Osada
Damašek i Pustá Rybná tuto
podmínku přijaly. Teprve v roce
1928 projevila obec Pustá Rybná
s tímto uspořádáním nespokojenost
a
požádala
obec
Březiny
prostřednictvím okresního úřadu
v Poličce o celý lesní katastr Březin
/770 ha/, jelikož prý lesy ty patřily k
„obci“ Damašku odedávna. Spor
tento prošel všemi instancemi.
Okresní správní komise v Poličce
rozhodla věc ve prospěch Březin. Na
protest Pusté Rybné rozhodoval
okresní úřad v Poličce ještě jednou o
této věci, a to v neprospěch obce
Březin.
O
protestu
Březin
rozhodoval Zemský úřad v Praze a
přiřkl obci Pusté Rybné 2/5 lesního
katastru Březin. Zdejší obec
protestovala
do
rozhodnutí
Zemského
úřadu
ministerstva
vnitra,
leč
toto
rozhodnutí
Zemského úřadu plně potvrdilo.
Krajně roztrpčeno protestuje obecní
zastupitelstvo Březin u Nejvyššího
správního soudu v Praze. Bohužel i
zde obec naše prohrála, a tak katastr
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náš ztenčen o 400 ha pozemků
s osadou Damaškem. Z celkové
výměry 1122 ha zůstává zdejší obci
přibližně 720 ha výměry. Na tolik
povinností /veliký náklad na
chudinství i školu/ zdejší obec
nestačí. Obec naše postavila pro
chudé chudobinec v ceně 115.000
Kč v předpokladu, že výměra
katastru zůstane nezměněna. Po
rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu v Praze je obec postavena
před
těžká
a
v budoucnosti
nesnesitelná břemena.
Změna starosty
Starosta obce pan Josef Musílek,
jemuž
povoleno
vyrovnání,
z nařízení Okresního úřadu v Poličce
je zbaven úřadu starostenského a
počátkem června ujímá se úřadu
jeho náměstek František Forchtsam.
Změny v učitelském sboru
Učitelka Marie Nývltová odchází 1.
září 1933 do Korouhve a sem
jmenována
učitelka
Růžena
Holomková z Rohozné. Učitelem
řím. kat. náboženství je od 1. 9.
admin. z Krásné p. Josef Pospíšil,
jelikož dosavadní učitel řím. katol.
náboženství farář Jan Biskup
z Borové
přestal
z důvodů
zdravotních vyučovati.
Počasí a úroda
Zima v tomto roce 1932-33 nebyla
bohatá na sníh, zato se tvořila velmi
často jinovatka, která způsobila
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škody na ovocném stromoví i na
lesních stromech. Již měsíc březen
byl bez sněhu. Počasí však bylo
sychravé a velmi studené. Vyskytly
se též časté holomrazy. Jarní měsíce
byly chladné a deštivé. Zaseté jařiny
špatně vzcházely. Ovocné stromoví
málo /kromě peckovic/ a pozdě
kvetlo. Deštivé počasí mělo celkem
dobrý vliv na vzrůst slam, zvláště u
žita, která dorostla do značné výše.
Délka stébel byla až přes 2m. I letní
měsíce byly vlhké a studené.
Obiloviny bujně rostly a v dobře
hnojených půdách polehly. Na
několika místech lehly již před
květem neb v době květu a ty pak
vydaly málo a chudá zrna. Chladné a
deštivé počasí působilo zhoubně na
okopaniny. Brambory daly poloviční
úrodu proti letům předcházejícím.
Nevalně se dařilo i pícninám. Sen
bylo málo, pozdní jetele byly místy
lepší, i otavy byly dobré. Nepříznivé
počasí působilo neblaze i na vývin
ovoce.
Poměrně
dobré byly
peckovice, velmi špatné hrušky a
jablka, které se řádně nevyvinuly a
nedozrály.
Hospodářská krise
Pokračující
hospodářská
krise
doléhá dnes velmi těžce na náš
chudý kraj. Lid zdejší zbaven
jediného výdělku v lesích, je
odkázán
na
svá
skrovná
hospodářství a při dnešních cenách
dobytka jak hovězího /3-4 Kč za 1 kg
živé váhy/ tak i vepřového /5 Kč i
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pod 5 Kč za 1 kg živé váhy/ nemůže
dostáti svým povinnostem. Ceny
výrobků průmyslových, poplatky,
daně nezmenšeny, některé i
zvýšeny, a tak náš lid je nucen sahati
k výpůjčkám. Zadlužení hospodářů
je značné. Nebude-li v dohledné
době zjednána náprava, musí se
mnozí hospodáři vyprodati. Řady
nezaměstnaných se tím jen zvětší a
útěk z venkova bude zveličen.
Koupě lesa
Dne 1. listopadu rozhodlo se obecní
zastupitelstvo koupiti výběžek lesa
nad „Domy“ z panství Turn-Taxise
ve výměře 2 ha za 5.100 Kč.
Polévková akce
V zimním období 1932-33 účastní se
polévkové akce průměrně 60 dětí.
Dotace Okresní péče o mládež
v Poličce činila 305 Kč. Celkový
náklad 961,8 Kč byl uhrazen
zmíněnou dotací okresní péče o
mládež, obcí a rodičovským
sdružením.
Narození, úmrtí
Letos se narodilo zde 8 dětí. Zemřelo
5 osob, a to 1 dítě do 1 roku, jedna
osoba ve stáří 41 let, jedna ve stáří
přes 50 let, jedna ve stáří přes 70 let
a jedna ve stáří přes 80 let.

Včely
Dvanáct včelařů
zazimovalo letos
včelstev.

zdejší obce
celkem 109

Osvětová činnost
Tělocvičná jednota Sokol s místní
osvětovou komisí sehrály dvě
divadelní hry v hostinci u Luňáčků, a
to Horký: Srážka vlaků, dne 9. dubna
a národní hru od F. Baleje: Není
muže nad kováře, 28. října. Dále
pořádány tři přednášky na théma:
„T.G.Masaryk“
/7.
března/,
„Dokončit
dílo
Husovo“
/5. července/
a
„Obrana
demokracie“ /28. října/. Všechny
přednášky
proslavil
Jaroslav
Hejtmánek, řídící učitel. Účast na
přednáškách uspokojila. Správa
školy pořádala jednu besídku žáků a
rodičů s programem zpěvným a
recitačním. Pořad besídky zpestřen
pěknými scénkami a proslovem.
Dále bylo sehráno dětské divadelní
představení
Jaroslava
Průchy:
Krakonošova
medecina.
Bylo
provedeno dne 5. března k oslavě
narozenin páně presidentových. Dne
19. února a 28. května byly pro děti
sehrány vždy dvě loutkové hry.

Obec Březiny, Březiny 32, 57201 Polička,
http://www.breziny.net, obec@breziny.net, 461746553
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