Noviny pro občany vesnice Březiny

Číslo 1

(prosinec 2006)

Vážení čtenáři,
Právě se k Vám dostalo první číslo našich novin. Jedná se o číslo zkušební, proto budeme
rádi za všechny Vaše připomínky, ke kterým budeme moct přihlížet při vydávání čísel dalších.
Březinský zpravodaj bude mít charakter občasníku. Chtěli bychom v něm informovat Vás,
březinské občany a příznivce naší obce, o zajímavostech a dění na Březinách. Obsah
zpravodaje můžete do budoucna sami ovlivnit, stačí napsat článek, který se bude více či méně
týkat dění v Březinách a okolí, článek zaslat na emailovou adresu t.dudek@post.cz a my Váš
příspěvek rádi zveřejníme.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007

Budoucí generace

Česká katolická charita pořádá ve dnech od 2. do
14. ledna 2007 celorepublikovou veřejnou sbírku
určenou na pomoc lidem v nouzi. Organizaci sbírky na
Poličsku převzala již tradičně Farní charita Polička za
aktivní pomoci obcí, škol, místních farností a
dobrovolníků.

Na této fotce bychom vám rádi
představili
nejmladšího
občánka
Březin. Je to Anička Zezulová, která se
v září narodila šťastným rodičům
Olince a Mirkovi.

Stala se tak novým, 153. občanem
Až u vašich dveří v prvních lednových dnech Březin.
zaklepou Tři králové, vzpomeňte na dávný příběh, kdy
tyto tři postavy putovaly pouští, aby přinesly jednomu
chudému dítěti narozenému v chlévě zlato, kadidlo a
myrhu. I dnes Tři králové ponesou dar. Putují krajem,
aby stejně jako před dvěmi tisíci a sedmi lety
nastřádali peníze, které pomohou chudým lidem v
nouzi: zestárlým, těžce nemocným, opuštěným,
matkám samoživitelkám.
Přijměte je a pomozte!
Koledující skupina se na požádání prokáže
pověřením České katolické charity.

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví !!

Peníze prosím vkládejte pouze do zapečetěné
pokladničky
Březinský zpravodaj, číslo 1, zima 2006
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VOLBY 2006
Rok 2006 se dá nazvat rokem volebním, protože jsme v něm šli k volebním urnám hned
třikrát. Poprvé v červnu, kdy se volilo do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, podruhé a
potřetí v říjnu, kdy se volilo do Senátu Parlamentu ČR a do obecního zastupitelstva.

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY (červen2006)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhrála ODS těsně před
ČSSD. Pravicové parlamentní strany získaly v ČR asi o 4 % více hlasů než levicové, po
přepočítání na mandáty má však pravice 100 poslanců stejně jako levice a my jsme už šest
měsíců svědky marných pokusů o sestavení vlády, ale také toho, jak poslanci, kteří nevládnou
berou už šest měsíců hezké peníze za něco, co nedělají. Jen škoda, že peníze na jejich platy
jdou z našich daní.
Jak můžete vidět na následujících grafech, na Březinách volby vyhrála levice, přestože
proti volbám, které se konaly před čtyřmi výrazně posílila ODS (tehdy měla na Březinách jen 9
hlasů) naopak výrazně si pohoršila KSČM a Strana zelených (před čtyřmi roky 23 a 10 hlasů).
Volební účast, která na Březinách byla o devět procent více než celorepublikový průměr
svědčí o Vašem zájmu o veřejné dění.
Počet oprávněných voličů
Volební účast
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů

126
92
91
1

Strana

Volební účast na Březinách

Hlasy

ČSSD
ODS
KSČM
KDU-ČSL
SNK-ED
Strana zelených
NEZÁVISLÍ
Balbínova poetická strana
Právo a spravedlnost
Národní strana

34
26
13
7
3
2
2
2
1
1

73%

Volební účast v ČR
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VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA (říjen 2006)
Počet oprávněných voličů
Volební účast
Počet odevzdaných platných
hlasovacích lístků
Počet odevzdaných hlasovacích
neplatných lístků
Celkový počet odevzdaných hlasů
Kandidát

116
74 (63,8%)
70
4
455
Počet hlasů

MEŠŤAN Stanislav
LAPÁČEK Miloš
TOMÁŠKOVÁ Irena
PAZDERA Bedřich
ŠTURSOVÁ Lenka
DUDEK Tomáš
ŠTURSA Jaroslav
MUSÍLEK Daniel

67
60
61
61
66
61
49
30

Nejvíce hlasů od březinských voličů
dostal pan Stanislav Mešťan. Členy
zastupitelstva se dále stali: Lenka
Štursová, Irena Tomášková, Bedřich
Pazdera, Tomáš Dudek, Miloš Lapáček a
Jaroslav Štursa.
Dne 10.11.2006 byl na ustavující
schůzi zastupitelstva zvolen starostou
pan Stanislav Mešťan, místostarostou
byl zvolen pan Miloš Lapáček.
Všichni zvolení zastupitelé složili
slib. Byla přednesena zpráva o
hospodaření obce v minulých čtyřech
letech a zároveň plán činnosti na
nejbližší období.

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU - 1.kolo (říjen 2006)
Po šesti letech se v okrese Svitavy volil nový senátor. Jen připomenu, že v Senátu má
každý okres jednoho svého zástupce. Celkem má tedy Senát 81 členů. V našem okrese
postavily své kandidáty jen čtyři strany. Na Březinách, stejně jako v celém okrese zvítězil
v prvním kole starosta Poličky, pan Miroslav Popelka. Do druhého kola tedy postoupil právě on
a jeho protikandidátem byl pan Václav Koukal, starosta Svitav.
Na Březinách zvítězil Miroslav Popelka i v druhém kole. Celkově ale zvítězil a senátorem se
stal Václav Koukal, stejně jako před šesti lety svitavský starosta. Senátorem se stal hlavně díky
vysokému vítězství ve Svitavách a okolních obcích. Volební účast na Březinách byla v obou
kolech vyšší, než byl celorepublikový průměr.
Výsledky voleb na Březinách
Počet oprávněných voličů
116
Volební účast
71 61,2%
60
Počet platných hlasů
58
50
Počet neplatných hlasů
23
40
Hlasů Procent
30
Miroslav Popelka (ODS)
34
58,6
20
Jiří Havel (ČSSD)
14
24,1
10
Miroslav Krejčí (KSČM)
8
13,8
0
Václav Koukal (KDU-ČSL)
2
3,5
ČSSD
ODS
KSČM KDU-ČSL

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU - 2.kolo (říjen 2006)
Výsledky voleb na Březinách

80
60

Počet oprávněných voličů
Volební účast
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů

40

Miroslav Popelka (ODS)
Václav Koukal (KDU-ČSL)

20
0

ODS

31

Hlasů
22
7

116
26,7%
29
2
Procent
75,9
34,1

KDU-ČSL
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ZPRÁVA O ČINNOSTI OÚ V LETECH 2003 – 2006
V tomto článku bychom chtěli informovat o projektech a akcích, které OÚ Březiny zajistil a
provedl během tohoto období.
V zimě roku 2003 byly opáleny staré
nátěry a nově natřena okna v celé budově
Kulturního domu. Kolem kotle v Kulturním
domě byla vybudována ochranná zeď a byly
obloženy zdi v kuchyňském koutě. Následně
byly vymalovány všechny chodby a poté i
ostatní místnosti v celé budově. Vymalovány
byly i místnosti budovy Obecního úřadu a
kancelář OÚ Březiny byla dovybavena
kancelářským nábytkem. Dokončily se terénní
úpravy okolí studní obecního vodovodu a
pravidelně bylo upravováno okolí Kulturního
domu, budovy OÚ, hřbitova a okolí cest.
Z budovy OÚ byl vystěhován a zlikvidován
sklad CO. K těmto pracím obec využívala
služeb Aleše Dudka, který u OÚ vykonával
civilní službu. Stávající veřejné osvětlení bylo
nahrazeno novým, které je i při větším
množství světel ekonomicky výhodnější.
V roce 2004 byl dokončen rozvod
veřejného osvětlení, které bylo namontováno
také na budovu OÚ. Obecní úřad dokončil
splácení půjčky na vodovod. Ušetřené
finanční prostředky byly
vloženy
do
vybudování a opravy cest od Drašarovy lípy
k Peňázom a na opravu cesty ke Kučerovu
mlýnu. Dále byly obnoveny příkopy dle
stávajících komunikací v Pasekách, od
Luňáčkovy
lípy
k Honzálkom
a
od
Mešťanových směrem k Peňázom. Během
léta a podzimu zaměstnával OÚ dva
pracovníky na veřejně prospěšné práce. Byla
to paní Štěpánka Praxová a pan Zdeněk
Pospíšil. Zaměstnanci uklízeli okolí Kulturního
domu, OÚ a veřejná prostranství. Uklízeli a
zpracovávali pokácené dřevo od řeky,
prováděli údržbu KD a hřbitova. V tomto roce
dostaly nový „kabát“ internetové stránky
obce, stránky byly a jsou pravidelně
aktualizovány a od roku 2004 do dnešního
dne je navštívilo již více než 6000 zájemců.
Na jaře a v létě roku 2005 probíhalo
dokončení
výstavby
podkrovního
bytu
v Kulturním domě, což byla největší investice
tohoto roku. Byly dokončeny vnitřní úpravy
KD, tj. výměna dveří tak, aby mohla tato
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budova být zkolaudována. Na těchto pracích
a na úpravě okolí KD a veřejných
prostranství se opět podíleli sezónní
zaměstnanci.
V letošním roce byl rekonstruován byt
a jímka pod OÚ. Na konci léta byla opravena
a natřena celá střecha na budově Kulturního
domu. Vzhledem k tomu, že obec Březiny
musí umět hospodařit s malým rozpočtem,
byly tyto dvě akce pro tento rok klíčové.
9.2.2006 byl zkolaudován byt v půdní
vestavbě Kulturního domu. Dále byla
osekána a omítnuta část zdi hřbitova.
V budově školy byla vymalována místnost
bývalé tělocvičny, celé schodiště a chodba.
30.8.2006 byla provedena kolaudace budovy
školy na Kulturní dům s pohostinstvím.
Stejně jako v minulých letech na budově
OÚ, bylo letos také na budovu Kulturního
domu namontováno veřejné osvětlení.
Úpravy okolí budov a veřejného prostranství
byly prováděny brigádnicky. Od prázdnin
byla zřízena pečovatelská služba, jak asi víte
jedná se o rozvoz obědů a poskytování
ostatních služeb občanům v případě zájmu.
Seznam je k nahlédnutí na OÚ. Na konci
roku 2006 bylo započato s vydáváním
Březinského zpravodaje.
Obecní úřad pravidelně (2 x ročně)
zajišťuje svoz objemného a nebezpečného
odpadu. O termínech svozu jste pravidelně
informováni jak na internetových stránkách
obce tak na obecní vývěsce.
Horní patro Kulturního domu je v létě
vždy pronajímáno zájemcům, kteří zde chtějí
vystavovat své obrazy. V létě 2006 to byli:
od 1.7. do 14.7. pan Ladislav Kulhavý, od
15.7. do 28.7. paní Alena Mazochová a od
29.7. do 11.8. pan Miloš Novotný.
OÚ Březiny se také spolupodílí na
pořádání některých dalších akcí, jako je
například
Lampiónový
průvod
nebo
vzpomínka na konec 2. světové války, ze
které se na Březiny nevrátilo 21 statečných
občanů.
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VÝHLED DO BUDOUCNA
Na minulé stránce jste se dozvěděli o tom, co už bylo a tady bych chtěl stručně
vyjmenovat pár bodů, abyste věděli, co nás čeká. Co se tedy plánuje pro příští rok?
 Postupně bychom chtěli neestetické plechové čekárny, které se na Vysočinu nehodí, a
které už jsou na některých místech velmi poničené nahradit jinými, dřevěnými.
 Měly by být dokončeny úpravy hřbitovních zdí a brány.
 Dokončeny by měly být také úpravy kolem studní, tj. mělo by být vytyčeno ochranné
pásmo, studny by měly být oploceny a vodovod zkolaudován.
 Opravena by měla být cesta k Lapáčkom „k vodě“.
 Pamatováno je také na estetické úpravy obce:
o Proschlé hlohy podél silnice od Luňáčkovy lípy k OÚ by měly být nahrazeny za jiné
dřeviny.
o Okolí kontejnerů by mělo být osázeno živým plotem.
 V plánu je další a pravidelná údržba cest a příkopů.
 Dle finanční situace je plánována jedna velká akce, kterou bychom chtěli stihnou během
tohoto volebního období a to je nová fasáda na Kulturním domě (budova bývalé školy).

Předběžný přehled sportovních a kulturních akcí na rok 2007
►

RKV Březiny ◄

►

TJ Březiny

◄

- běžky nebo pěšky

Leden – Historické promítání (Foto + film)

- Maškarní (27.1.)

Únor – Bowling (turnaj Svitavy)

- Hry bez katastru (D. Dobrouč)

Březen – Volejbal (Březinská Síť 2007)

- Hory

Duben – Šipky (steel)

Březen

- MDŽ

Květen – Memoriál LF (stolní tenis)

Duben

- Velikonoční diskotéka (8.4.)

Červen – Nohejbal na plácku

- Pálení čarodějnic

Červenec – Volejbal na plácku

- Sběr kamene

Srpen – Březinský nohec 2007

- Setkání samohybů

Září – Bowling (turnaj Svitavy)

Červen

- Cesta pohádkovým lesem

Říjen – Volejbal (Březinská Síť 2007)

Červenec

- Vesnické hry dospělých

Listopad – Šipky (steel)

Srpen

- Hry bez katastru

Prosinec – Bowling (turnaj Svitavy)

Leden
Únor

Květen

- Vápenka

► SDH Březiny

Září

- cesta Vysočinou

Červen – okrsková soutěž

Říjen

- přebírání brambor

Listopad – posvícenská zábava

Listopad

- bowling (Polička)

Prosinec

- Mikulášská besídka (+disko)
- Štěpánská diskotéka

► ostatní

◄

◄

Květen – připomenutí konce 2. světové války a
památky padlých spoluobčanů
Říjen – lampiónový průvod
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Koutek RKV Březiny
Něco z činnosti březinských recesistů
v letošním roce:
Začátkem roku při výjezdu na běžkách
se
domluvila
nová
akce
nazvaná
NETRADIČNÍ DVANÁCTIBOJ a o týden
později 18.ledna se uskutečnila na
lyžařském vleku 1.disciplína Jízda na
čemkoliv. A na čem se tedy jezdilo ? Na
posteli , na židli , na nafukovacím člunu a
drakovi,na lehátku,na střeše od trabanta ,v
umyvadle ,kbelíku apod.Každý další měsíc
probíhaly tyto soutěže :












Soutěž o nejlepší masku
Živé člověče nezlob se
Střelba z praku
Skládání puzzle
Zatloukání hřebíků
Sběr kytiček magnetem
Florbalové nájezdy
Nejdelší slupka z jablka
Drakiáda
Bowling
Pití na čas

Zajímá vás jak dvanáctiboj dopadl?
Mezi dětmi se na prvních místech umístili
V.Štursa, Pavel Vítek a Esterka Tomášková.
Mezi ženami si nejlépe vedly Stáňa
Mešťanová,
Lenka
Štursová,
Alena
Pazderová a Irena Tomášková. Mezi muži se
o body neustále přetahovali Matěj Mešťan
s Alešem a Tomášem Dudkovými.
Rekordních výsledků dosáhli:
 B.Pazdera při střelbě z praku
 Bezdíček při zatloukání hřebíků
 J.Filipiová při skládání puzzle
 F.Mňuk při sbírání kytiček
 I.Tomášková při florbalových
nájezdech
 M.Zezula při nejdelší slupce z jablka
 T. Musílek při bowlingu
 ?
při pití na čas
Nejmladším
účastníkem
byla
Esterka
Tomášková - 6 let a nejstarším účastníkem
Josef Švanda - 63 let
Celkem se dvanáctiboje zúčastnilo 29 žen,
28 mužů a ve dvanácti více či méně
šílených disciplínách soutěžilo také 11 dětí.
Březinský zpravodaj, číslo 1, zima 2006

První únorová sobota, 4.2.2006 patřila
velmi populární akci, na kterou se sjíždějí
zájemci z velkého okolí. Odpoledne se totiž
konal dětský karneval a večer maškarní
bál. O hudbu se odpoledne postaral DJ
Matěj a večer kapela Frankenstein.

V sobotu 11.2.2006 se družstvo Březin
zúčastnilo 28. Her bez katastru, které se
konaly ve Sloupnici. Březinští k celé soutěži
přistoupili opět velmi zodpovědně :-). V
základní části podali ve všech pěti
disciplínách kvalitní a vyrovnané výkony, což
je v konkurenci 28 družstev zařadilo na 6.
místo se stejným bodovým ziskem jako
Jimramov. S přehledem tedy postoupili do
dvanácti členného finále.

Ve finále už se soutěžilo pouze ve třech
disciplínách. V nich jsme obsadili postupně
2., 4. a 8. místo (to byla "žrací" disciplína letos jsme museli sníst mísu uvařených,
namačkaných, ale studených bramborů s
česnekem - nic moc, ale pořád lepší než
minule, kdy jsme museli spořádat meloun a
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zapíjet to kefírem a pivem). Tyto výsledky
pro Březiny znamenaly celkové kvalitní páté
místo (opět stejný bodový zisk jako
Jimramov).
1. místo vybojovala Dolní Dobrouč, 2.
skončila Litomyšl, 3. domácí Sloupnice a 4.
Jarošov. Březinští se podělili o páté místo s
Jimramovem a zbývajících 22 družstev tedy
porazili.

Na obrázku vidíme týmy „trojkoalice“ Březiny,
Pustá Rybná a Jimramov

Složení březinského týmu: Romana
Kostelecká, Zuzka Wernerová, Tomáš
Dudek, Aleš Dudek a Matěj Mešťan.
16.4. – NEDĚLE VELIKONOČNÍ – RKV
pořádalo
již
tradiční
velikonoční
diskotéku, která se velmi vydařila. Hudbu
zajišťovali naši známí DJové – Matěj M. a
Martin L. Akce začínala ve 20:00 a
návštěvníci, kteří přišli dříve než ve 21:00
měli vstup zdarma.

vítězství vybojovali Pepíci z Prahy, na
druhém místě se umístilo družstvo, které
startovalo na našich hrách poprvé, byli to
borci z Nedvězí. Dále se zúčastnily týmy
z Krásného, Pusté Rybné, Telecího, Borové,
Korouhve, Jimramova, Borovnice, Sloupnice
a doplnit.
V srpnu jsme se zúčastnili 29. Her bez
katastru na Mandlu. Vyrazili jsme již ve
čtvrtek, ale počasí nám nepřálo a trvalý déšť
nás provázel až do neděle. Soutěžilo se tedy
v bahně a to doslova a do písmene.
Soutěžící družstvo ve složení T. Dudek,
V. Mešťan, P. Dorňák, K. Dorňáková a
Z.Wernerová to nemělo vůbec lehké.
V konkurenci 30 družstev jsme s přehledem
vyhráli 1. soutěž - kutálení traktorové
pneumatiky do kopce, ale pak se nám
nedařilo podle našich představ a do finále
jsme nepostoupili o 1bod. Nakonec jsme
však byli velmi rádi, protože všechny
finálové disciplíny se konaly ve vodě a při
pohledu na soutěžící, kteří po splnění finále
vylezli z vody a neměli nic suchého, do čeho
by se oblékli a v čem by se při venkovní
teplotě asi 14°C zahřáli, jsme si řekli, že
jsme vlastně měli štěstí!
Mezitím jsme stihli několik brigád na
pomoc ZD při sběru kamení, rozebrání
zbourané stodoly a přebírání brambor.
Odpočinout jsme si jeli v zimě na jeden
týden na hory do Rokytnice nad Jizerou a
v létě na jeden víkend do Moravského
krasu na vápenku.

4. června jsme stihli uspořádat Cestu
pohádkovým lesem – letos již po
patnácté!
Sobota 29. července 2006 patřila již 14.
ročníku Vesnických her dospělých
s večerní diskotékou na hřišti. Zábavného
soutěžního klání v netradičních disciplínách
se zúčastnilo opět 12 družstev. Všichni se
pěkně vyřádili a pobavili celkem v devíti
soutěžích. Družstvo Březin ve složení Věra
Kučerová, Stáňa Mešťanová, Jitka Filipiová,
Fanda Mňuk, Josef Kučera a Michal Pazdera
obsadilo velmi pěkné 3.místo. Celkové
Březinský zpravodaj, číslo 1, zima 2006

Další informace a fotky z činnosti RKV
naleznete na internetových stránkách
www.breziny.policka.net
Strana 7 z 12

Koutek TJ Březiny
Přehled akcí TJ Březiny za rok 2006
začínáme 11.3.2006, kdy proběhla první
letošní kulturní akce, kterou jsme nachystali
pro všechny, kdo se zajímá o historii Březin
a okolí. Ve spolupráci s OÚ který nám
zapůjčil prostory KD, jsme uspořádali
výstavu zvětšenin starých skleněných
diapozitivů s vyobrazením Březin, Pusté
Rybné, Borové a dalších okolních obcí.
Následovala projekce dalších snímků Březin,
kterou průvodním slovem doplnil náš
dlouholetý člen p. Pavel Říha st. V průběhu
debaty která probíhala při promítání p. Říha
uvedl také některé informace o počátcích
naší obce, které jsou mu známy, a o kterých
píše v publikaci o Březinách. V druhé části
promítání se ujal slova p.ing. Klodner
z Borové z jehož archivu pochází většina
vystavených
starých
fotografií
a
okomentoval sadu dalších 180 snímků
z okolních vesnic. Účast na výstavě a

místo. Složení týmu: Pavel Říha, Tomáš
Říha, Tomáš Dudek, Michal Luňáček, Lenka
Jelínková, Barča

▲ Kdo si ještě pamatuje, když naše škola ▲
vypadala takto??

Tým který až do zápasu s námi neztratil ani
jeden set a nakonec opět remíza 1:1.
Celkovému pořadí opět dominovali Jouďové
s 11 vyhranými sety. 2. místo Svitavy 10, 3.
místo Kamenec 7, 4. místo Březiny 6
vyhraných setů, 5. Telecí 4, 6. Bukvičky 3,
7. místo Šup tam Tým 1. Složení týmu:
Pavel Říha, Tomáš Říha, Tomáš Dudek,
Michal Kozel, Jiří Schreiber, Lenka Jelínková,
Barča.

následném promítání byla nad očekávání
velká, přišlo na 130 lidí.
Družstvo březinských volejbalistů se v
sobotu 27.5.2006 zúčastnilo volejbalového
turnaje v Borové. Na turnaji startovalo 6
družstev a hrálo se systémem každý s
každým. Náš tým prohrál hned v 1. velmi
napínavém zápase s družstvem ze Svitav
(jak se později ukázalo, šlo o předčasné
finále). Protože v žádném jiném utkání už
březinští nezaváhali, v žádném jiném utkání
už neztratili ani set a nepřipustili ani žádnou
dramatickou koncovku obsadili konečné 2.
Březinský zpravodaj, číslo 1, zima 2006

V sobotu 15.7.2006 se březinští
volejbalisté
zúčastnili
turnaje
v
Kamenci s názvem Kamenecké podání,
který mívá vždy velmi vysokou kvalitu.
Březinští volejbalisté zahajovali celý turnaj s
vítězem Amaterské volejbalové ligy v
Poličce, týmem Bukviček a prohráli první set
25:27, ve druhém setu už s přehledem
zvítězili březinští, stejně tak jako v celém
druhém zápase s "Šup tam týmem". Jako
třetí čekal na náš tým domácí Kamenec v
nejsilnější sestavě a první překvapení bylo
na světě. Remíza 1:1. Čtvrtý zápas našim
nevyšel. Prohráli se Svitavami 2:0. Pátý
soupeř a známý tým z Telecího (posílený o
Jimramováky a Borováky) a opět remíza 1:1.
A poslední soupeř - obhájce loňského
prvenství, poličský tým s názvem "Jouďové".

Přibližně 20 zájemců se zúčastnilo
poznávací vycházky na Damašek, kterou
uspořádal člen TJ Březiny p. Pavel Říha opět
ve spolupráci s Ing. Klodnerem.
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Poslední srpnová sobota patřila přes
mírně zachmuřené počasí nohejbalovým
turnajům, které se na poličsku konali. Tím
nejprestižnějším
byl
již
7.
ročník
„Březinského nohejbalu“, který pořádalo
Středisko volného času Mozaika Polička a TJ
Březiny v areálu sokolovny v Borové. Zázemí
čtyř kurtů, vstřícná obsluha s bohatou
nabídkou občerstvení a příjemné prostředí
přilákalo na turnaj 20 týmů z celého
Pardubického kraje a též z Brna. Předešlé
ročníky přilákaly do Borové kvalitní družstva,
a tak úroveň zápasů oproti dřívějším létům
opět vzrostla. Devátá hodina zahájila první
zápasy týmů, rozdělených do čtyřech skupin,
přičemž z každé postoupily čtyři nejlepší
celky do vyřazovací části. Konečné pořadí
týmů: 1.Sokol Hylváty, 2.Sáhir 2 (Svitavy),
3.Stepní kozy (Proseč), 4.Sáhir 1 (Svitavy),
5.Horní Újezd, 6.Lufťáci Borová, 7.S.R.O.
(Vendolí), 8.Benátky (Litomyšl), 9.KVH,
10.PDH Svitavy, 11.Invalidi (Borová),
12.Dementi
(Borová),
13.Jedlová,
14.Důchodci Borová, 15.Florida Mečouns
(Letovice), 16.Oldřiš, 17.Vobal s mozkem
(Krásné),
18.Nováčci
Borová,
19.Kozochmatáci (Jedlová), 20.Kraskona
(Polička)
28.září 2006 a znovu je tu volejbal Poličský Out. Rozlosování nás poslalo do
skupiny s Lachtany a družstvem Bystrého.
Nesehranost a absence dvou hráčů
základního kádru
náš výkon velmi
poznamenalo. Zápas s družstvem Bystrého
byl jednoznačný. Velké množství chyb na
naší straně nedalo šanci na vítězství. První
set s Lachtany byl podobný, do druhého
jsme nastoupili již v pěti a výkon se zlepšil.
Oba zápasy v opravném pavouku jsme díky
zlepšenému výkonu vyhráli a nakonec nám
patřilo v turnaji páté místo.
Ukončení sezóny na Třech Studních,
sobota 30.9.2006 přinesla Březinským
volejbalistům návrat na bednu . Stejně
jako v Poličce jsme hráli pouze v pěti.
Prvním soupeřem bylo domácí družstvo
hotelu U Loubů. Trochu jsme se v pěti na
hřišti hledali, ale zápas jsme nakonec
dovedli k vítězství. Druhý zápas a soupeř
Real Sikovec. První set jsme v koncovce
vyhráli, ale v druhém jsme na začátku
Březinský zpravodaj, číslo 1, zima 2006

zaváhali, bodovou ztrátu jsme už nestačili
dotáhnout. Výsledek 1:1 a naše prohra na
body. Stále zde ale byla možnost, dosáhnout
až na druhé místo. První opravný zápas a
opět mužstvo hotelu u Loubů. Po velmi
dramatickém průběhu jsme zvítězili a
postoupili do boje o druhé místo. Tento
zápas se díky pokročilé době hrál pouze na
jeden set. Velké odhodlání a chuť vrátit
porážku družstvu Sikovce, které nás poslalo
do oprav, slavilo úspěch. Celkově druhé
místo ze sedmi družstev je příjemným
zakončením
venkovní
sezóny.
Pořadí
v turnaji : 1. Nové Město na Moravě, 2.
Březiny, 3. Real Sikovec, 4. Hotel u Loubů,
5. Muňáci, 6. Tri nasosky, 7. Křižáci
21.10. proběhl další ročník memoriálu
Ludvíka Forchtsama ve stolním tenise
jednotlivců. Turnaj jako již tradičně proběhl
v prostorách KD na Březinách. Bohužel účast
na letošním ročníku byla slabá a tak
doufáme, že příští ročník znovu přiláká
místní i přespolní nadšence.
TJ Telecí uspořádala v sobotu 28.10.
v Poličce volejbalový turnaj a Březinské
družstvo nemohlo scházet. Naši dva
Tomášové (Dudek a Říha) a elitní
nahrávačka Barča nemohli nastoupit a tak
byla sestava značně pozměněná. Nejvíc nás
ale překvapilo že turnaj byl otevřený i
registrovaným hráčům a s těmi jsme se
v aktuální sestavě nemohli srovnávat. Ze
sedmi velmi náročných zápasů jsme urvali
soupeřům pouze dva sety a to stačilo pouze
na poslední místo. Nasbírali jsme však
spoustu
zkušeností
a
věříme,
že
v amatérských turnajích se znovu vrátíme na
přední příčky.
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Koutek SDH Březiny
Hasiči ze Březin se v červnu zúčastnili
okrskového kola hasičské soutěže,
které tentokrát pořádal SDH Telecí.

s nesrovnatelně lepším vybavením, většími
finančními prostředky a družstva, která
přistupují k „hasiččině“ poloprofesionálně a
žádná družstva v našem okrsku se s těmito
jednotkami SDH nemohou srovnávat.
Všechna ostatní družstva okrsku
Borová byla v těchto třech letech našimi
poražena. Letos se ale tolik nedařilo a SDH
Březiny si trochu zavzpomínalo na staré časy
a vrátilo se na předposlední místo.

V Telecím se letos našim hasičům nedařilo
tak jako v předchozích třech letech na
závodech v Sádku, Pusté Kamenici a
Kamenci.

V sobotu 11.11.2006 pořádal SDH
Březiny posvícenskou zábavu. Připravena
byla bohatá tombola a také výběr z domácí
kuchyně. K poslechu a tanci hrála skupina
Strejci.
A v sobotu 2.12. pořádal SDH Březiny
v odpoledních
hodinách
Mikulášskou
besídku pro děti a večer Mikulášskou
diskotéku. Hráli březinští DJové Mates a
Matějus.

V těchto třech letech před sebe Březiny
pustily vždy pouze družstva z Kamence,
Sádku a Telecího, což jsou družstva

Z BŘEZINSKÉ KRONIKY
Tuto rubriku jsme zavedli pro ty, kteří se zajímají o Březiny a jejich poměrně bohatou
historii. V každém čísle zpravodaje bychom chtěli otisknout nějakou kapitolu z naší kroniky,
která byla založena v roce 1925. Prvním kronikářem byl jednomyslně zvolen pan Jaroslav
Hejtmánek, řídící učitel. V dnešním okénku z naší kroniky Vám přiblížíme, jak je v kronice
popsán vznik vesnice.
Vznik vesnice (podle školní kroniky)
Podle výpovědi starých mužů vznikla
osada tato pravděpodobně v té době, kdy
válka třicetiletá ke konci se chýlila.
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Obyvatelstvo okolních míst utíkalo
před Švédy a vše, co s sebou vzíti mohlo,
ukrývalo v „březině“, krajině močálovité,
neschůdné, takže Švédové, kteří i sem
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vnikly, pro neschůdnost krajinu tu opustili.
Lid pak až do poslednější doby nacházíval
podkovy koní vojsk švédských (zpáteční
klamné stopy).
Desná a Bezděkov
V těchto dobách a dříve (již od století
třináctého) patřilo okolí toto pánům na
Rychmburce. Blízko „březiny“ u Pusté Rybné
stávala osada „Děsná“, jež v dobách
bouřlivých zanikla. Na protější straně
„březiny“ za řekou Svratkou bývala osada
„Bezděkov“, jež zanikla za vpádu Uhrů do
Čech za Jiřího krále. Místu tomu se říká
dosud Bezděkov.
Perničky
V době
nájezdů
nepřátelských
ukrývalo se obyvatelstvo okolních míst na
nepřístupných skaliskách, jež dosud stojí
v zákoutí tomto.
Na vrcholech těchto skalisk nalézáme
vytesané mísovité prohlubniny až dodnes.
Podle jedné pověsti obětovali zde předkové
naši bohu Perunu, dle jiné drtívali zde obilí –
obilnice=perny – skály proto Perničky se
jmenují.
Karlštejn
Skalní
rozvalina
„Karlštejn“
rozkládající se blíže města Svratky bývala
strážným „Českomoravské branky“. Dosud
možno spatřit zde dvoje valy, jimiž rozvalina
ta je obehnána. (V kabinetě zdejší školy
uloženy některé nálezy – úlomky nádob aj.)
Průlom
Lesnatý tento kraj byl okolnímu
obyvatelstvu dostatečně znám. Místa slunná
a sušší byla vyhledávána novými osadníky,
kteří v těch místech počali mýtiti „březinu“.
První obydlí lidské vystavěno v příhodném
místě středním, nynější čp. 19. Teplý z Pusté
Rybné byl prvním jeho obyvatelem. Nyní je
číslo toto majetkem kováře Josefa Češky.
Průlom byl tedy učiněn. Za tímto
prvním osadníkem přicházeli i jiní, mýtili
lesy, zdělávali pole i louky (nikoliv v těsném
sousedství předcházejících, nýbrž každý sám
pro sebe na různých místech). Na založení
nové osady ani nepomýšleno.
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Části obce
Podle polohy, úkazů přírodních a
podobně dávali předkové místům i lidem
jména, takže na pravé příjmení ani nedbáno.
Říkalo se „Zlomští“ (zlomy = vichrem
poražený les), „Vodářští“ (u Hlučálu),
Dolanečtí, Domaři, Chalupáci, Podkopečtí,
Pasekáři, Hamerští apod.
Hamry
Poněvadž bylo zde dostatek dříví a
v blízkosti vyskytovala se ruda železná
(Telecí), zřízeny byly zde troje „hamry“ na
účet
velkostatku
jimramovského
a
rychmburského při řece Svratcavě. V té
době povoláni sem zruční dělníci Kinclové,
z nichž mnozí po zániku těchto hutí zde
setrvali a se usadili.
Hutě
V těchž dobách stávaly zde i skelné
rukodílny
od
správy
velkostatku
rychmburského zřízené na místech, kde nyní
čp. 57 stává. V domě čp. 59 bydleli úřední
zřízenci knížecí. Když i sklárna zanikla,
shořeno první poschodí domu tohoto a
přízemek s vykázanými k tomu pozemky
koupil Karel Makovský z Pusté Rybné. Jména
„Sklenářka“, „Klíšťata“ naznačují, že více
podobných závodů v krajině této se
nacházelo. I pracovníci v těchto závodech
zaměstnaní zde po většině zůstali a jali se
zdělávati knížecí pustinu (Lucký, Miška ze
Svratouchu, kovář z Rychmburku aj.).
První rychtář
V té době učiněn již jakýsi počátek
osady této a ustanoven první rychtář K.
Makovský. Ten měl právo i šenkovati nápoje
z knížecích závodů v Rychmburku odebírané.
Pře dalším vývinu určeny i hranice, pokud
březina, nynější obec Březiny, respektive
pozemky osadníků sahati mají.
Hraničné
Na pohraniční čáře této vystavěna
byla hájenka „Hraničné“ zvaná. Zde byl byt
hajného. Byly to dvě budovy, které poskytly
úkrytu mnohým, zvláště v roce 1866.
Hraničné toto shořelo v roce 1878 a místa ta
zasázena lesem. Známky, že tu obydlí
stávala možno dosud viděti.
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Neprozřetelným jednáním předků
sahají hranice pozemků občanů březinských
jen po knížecí les. Pozemky ty museli
obyvatelé březinští až do roku 1875
vykupovati.
Spory – vojenská exekuce
Obyvatelstvo osady této vedlo časté
spory s velkostatkem rychmburským pro
značné dávky vrchností požadované. Mnozí
březinští neplatili. Tím vznikly veliké resty a
na viníky poslána vojenská exekuce.

I v ohledu církevním měli zdejší
obyvatelé časté spory s velkostatkem a
duchovními. Vojenská posádka byla zde opět
k udržování pořádku a poslušnosti.
Pohřbívání mrtvých
Obyvatelé Březin pohřbívali mrtvé své
až do roku 1861 na hřbitov v Pusté Rybné.
Od těch dob mají již svůj vlastní hřbitov
v osadě samé. Vyznavači římsko-katolického
náboženství trvají dosud na zařízení starém
a mrtvé své pochovávají do Pusté Rybné.

Březinský zpravodaj, zdarma dodává do schránek občanů Březin OÚ Březiny. Redaktor: Tomáš Dudek.
V rubrice Zpráva o činnosti OÚ a výhled do budoucna spolupracovali Stanislav Mešťan, Lenka Šturmová a ostatní
zastupitelé, v rubrice RKV Březiny spolupracovala Lenka Štursová a v rubrice TJ Březiny spolupracoval Pavel Říha.
Celý zpravodaj ve formátu PDF a v barevném provedení, ale také mnoho dalších zajímavých a hlavně aktuálních
informací naleznete na internetových stránkách www.breziny.policka.net
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