Noviny pro občany vesnice Březiny

Číslo 2 (prosinec 2007)

Krásné životní jubileum
Paní Marie Luňáčková, nejstarší
občanka naší krásné vesnice, oslavila
28. listopadu 2007 své devadesáté
narozeniny. K dosaženému jubileu ji
jménem zastupitelstva obce ještě
jednou blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně štěstí, spokojenosti a
hlavně zdraví.

Účast v televizních soutěžích
V
září
naši
obec
výborně
reprezentoval v televizní soutěži „O
korunu krále Karla“ pan Josef Švanda.
Soutěž v Praze vyhrál a korunu si
přivezl domů. Přinášíme krátký
rozhovor:
Mohl bys přiblížit několika větami
tuto soutěž čtenářům, kteří ji ještě
neviděli?
Tato soutěž je k vidění každou neděli
odpoledne.
Jejím
smyslem
je
zajímavou formou přiblížit naše
dějiny, kulturu, umění a život v
dávných dobách. Je to volné
pokračování populárního seriálu „O
poklad Anežky České“ s Markem
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Ebenem. Nyní je moderátorem Jan
Čenský a soutěží se ve studiu na
Kavčích horách, tedy ne přímo v
historických objektech jako před tím.
Co předcházelo tomu, než jsi se
dostal do soutěže?
Zajímá mne historie a tak jsem se
díval na tuto soutěž. Znal jsem hodně
odpovědí, ale nebyl jsem přesvědčen,
zda bych uspěl, protože jak podmínky
časové, tak další omezení při soutěži,
jsou velmi odlišné od křesla v
obýváku. Vše
vyřešila
dcerunka
Verunka tím, že mě přihlásila. Já jsem
byl v pohodě, před přijetím je vždy
vyhlášen konkurz, tak jsem si myslel
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času dost. Nečekaná změna ale nastala
odhlášením
jedné soutěžící na
poslední chvíli (mimochodem, jak
říkala paní Ulmová, tato paní měla
fenomenální znalosti a stále stála o
účast, těsně před ji však zradilo
sebevědomí).
Tak jsem
byl
povolán, na přípravu nebyl čas ani
materiály a o zámcích v západních
Čechách jsem toho celkově moc
nevěděl. (Verunka totiž v přihlášce
uvedla, že jsem již byl v soutěži "O
poklad", proto jsem byl vybrán pro
záskok.)

využili k předvádění svých úspěchů a
znalostí. Věřte, nebylo to pro mne ani
trochu povzbuzující. Naopak, byl jsem
dokonale zdeptán ještě před začátkem.
Měl jsi trému a jak se projevila?
Trému jsem si moc nepřipouštěl,
největší strach jsem měl, abych
nezvrtal nějakou lehkou otázku a tak
nebyl za blba. Samozřejmě, časová
tíseň přinesla chyby, ale nejen mně.
Na poslední chvíli, po několika
nepřesnostech, jsem se přeci jen
dokázal soustředit na sto procent, což
mi zajistilo vítězství.
Mohl bys nám něco říci o koruně
kterou vlastníš?
Je vyrobena z kříšťálového skla v
atelieru Bořka Šípka. Každý kus je
originál, takže má dvojí cenu,
uměleckou a sběratelskou.
Zajímáš se o vědomostní soutěže. V
které další Ti budeme moci držet
palce?
Absolvoval jsem v polovině listopadu
AZ kvíz v Brně. Peníze jsem sice
žádné nevyhrál, ale ani jsem si snad
netrhl ostudu. Mělo by se to vysílat
pravděpodobně 20. prosince.

Jaká
byla
atmosféra?

mezi

soutěžícími

Točit se mělo od 9 hodin. Několikeré
poruchy techniky opozdily začátek o
víc jak 2 hodiny a i potom byly
problémy.
To
bylo
znát
na
rozladěnosti
personálu
a
také
nervozity, která se přenášela i na nás.
Moji kolegové ale těchto prodlev
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Děkuji za rozhovor, gratuluji a přeji
hodně úspěchů v dalších soutěžích.
Lenka Štursová
Také zastupitelstvo obce se připojuje a
gratuluje panu Josefu Švandovi
k dosaženým úspěchům a zároveň
děkuje
za
opravdu
vzornou
reprezentaci obce před kamerami
České televize.
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Letošní novorozenci
V roce 2007 se na Březinách narodily
celkem tři děti a pokračuje trend
z poslední doby. Všechny tři jsou totiž
stejně jako v roce 2006 dívky.
V létě se manželům Oldřichovi a
Marcele Kučerovým narodila dcera
Andrea, v září pak manželům Lubošovi
a Janě Ondrovým dcera Karolína a do
třetice se v říjnu manželům Jirkovi a
Janě Schreiberovým narodila dcera
Monika. Všem třem manželským párům
gratulujeme a přejeme hodně zdraví
dětem i maminkám.

 Karolína Ondrová s maminkou

 Monika Schreiberová s maminkou
 Andrea Kučerová s maminkou
Tříkrálová sbírka
Jako každý rok tak i letos se od 2.1. do
14.1.2007 konala Tříkrálovká sbírka.
Organizaci této sbírky převzala Farní
charita Polička. Na Březinách měla
několik let tuto sbírku na starosti p.
Olga Radimecká (roz. Pazderová),
které tímto za vše děkuji. Nové úlohy
Tří králů se ujali Stáňa Mešťanová,
Michal Balabán a Filip Musílek
v doprovodu dohlížející osoby.
I přes nepřízeň některých místních
obyvatel se nám podařilo vybrat velmi
slušnou částku, kterou jsme ani
nečekali. Tato částka činila 3 708,- Kč.
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Doufám, že i v příštím roce se najde
nějaký dobrovolník, který bude
ochoten účastnit se této sbírky a projít
Březiny z jednoho konce na druhý. A
pokud se u Vás i příští rok osmělí
zazvonit tato trojice, věřte, že opravdu
nejsme výběrčí daní a podobně.
Nakonec je na každém z Vás, jak se
rozhodne. Zda tuto sbírku podpoří
nebo nepodpoří. I tak chci všem
obyvatelům Březin poděkovat za
kladný přístup.
Iveta Musílková
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Obecní úřad v roce 2007
Největší akcí letošního roku bylo
vyčištění požární nádrže, to jest odvoz
bahna ze dna nádrže, odstranění a
vyčištění hráze od náletu rostlin, plevelů a
výměna prken ve stavidle. Prkna
propouštěla vodu a byla z velké části
shnilá. Akce zabrala celý víkend od 27.
do 29. dubna. Byla organizována
brigádnicky, ale pomoci přišli jen členové
RKV a mládež, která má zájem o koupání
v nádrži. Pozitivním zjištěním bylo, že v
nádrži spokojeně žije několik desítek ryb
a stovky raků bahenních. Zvláště tito
živočichové svědčí o čistotě vody, která
se zde nachází. Velká část raků byla
vrácena do nádrže, část uplavala při
vypouštění a několik jedinců se přesunulo
k majitelům rybníčků, rozmístěných po
Březinách.
V březnu proběhla kolaudace sklepního
bytu pod obecním úřadem, ve kterém nyní
bydlí manželé Pokorní. Dále byly
vyměněny proschlé hlohy za břízy a lípy
podél silnice od Luňáčkovy lípy k
obecnímu úřadu (13. dubna). Příkopy,
okolí obecního úřadu, hřbitova, hasičárny
a kontejnerů byly udržovány brigádnicky.
Rovněž úklid kulturního domu včetně
mytí oken byl prováděn brigádnicky.
7. května byly natřeny kontejnery a vrata
u hasičárny.
Během letních prázdnin probíhaly
kulturním domě výstavy malířů Sýkory,
Kadeřábka a nakonec Novotného
a
v průběhu celého srpna velmi úspěšná
výstava fotografií z fotografické soutěže
„Vysočina jak ji vidím já“ a „Březiny
mýma očima“, kterou uspořádala TJ
Březiny.
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Ve dnech 16. a 17. srpna se dočkaly
své opravy další obecní cesty.
Tentokrát se jednalo o cesty „V
Pastvisku“, „V Hamrech“ a „V
Pasekách“. Ještě v srpnu zakoupil
obecní úřad společně se složkami
RKV, TJ a SDH skládací lavičky a
stoly na akce pořádané venku.
Společně se Svazem bojovníků za
svobodu jsme si připomněli 8. května
62. výročí ukončení 2. světové války a
28. října lampionovým průvodem 89.
výročí vzniku ČSR.
Obecní úřad přistoupil k vytvoření
územního plánu Březin, aby zde
zájemci o trvalé bydlení na Březinách
mohli postavit rodinné domy. V říjnu
proběhl
konkurz
na
vytvoření
územního plánu a ze tří firem vyhrála
konkurz firma Urbanistické středisko
Brno, spol. s r.o., jejíž rozpočet na tuto
akci činí 309 400,- Kč. Konkurs
probíhal v přítomnosti zastupitelů obce
a pod dohledem pana Mihulky
z Městského
úřadu
v
Poličce.
Vzhledem k této finanční částce byl
obecní úřad nucen ustoupit od dalších
plánovaných akcí na tento rok,
především
o
výměnu
čekáren
plechových za dřevěné.
V květnu vyšel ve Sbírce zákonů ČR
zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), který nabyl v účinnost dnem
1.1.2007. V přechodných ustanoveních
zákona je uvedena lhůta 5 roků ode
dne nabytí jeho účinnosti, ve které
musí být nahrazena územně plánovací
dokumentace (ÚPD) schválená po
1.7.1992 novým územním plánem.
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Vzhledem
k ustanovení
nového
stavebního zákona přijalo zastupitelstvo
dne 7.5.2007 usnesení o pořízení nového
územního plánu (ÚP). Důvodem pro jeho
pořízení je však nejen znění stavebního
zákona, ale i snaha v souladu s rozvojem
obce navrhnout územně plánovací
dokument, který stanoví základní
koncepci rozvoje a uspořádání celého
katastrálního území obce Březiny. Tzn.
vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel
území a který uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generacím budoucím.
Předpoklady pro udržitelný rozvoj území
zajišťuje soustavné a komplexní řešení
účelného
využití
a
prostorového
uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území.
Neméně výrazným důvodem pro pořízení
nového ÚP je i fakt, že se neustále
objevují požadavky na zpracování změn
funkčního využití některých lokalit
v katastru obce.

Všechny tyto požadavky by měly být
řešeny již v novém ÚP, a to včetně
případného rozšíření již vymezených
rozvojových ploch podle stávající
ÚPD obce a urbanistických studií
obecních částí, návrhu vymezení
nových zastavitelných ploch s různým
funkčním využitím (bydlení, průmysl,
výroba, občanská vybavenost, sport,
rekreace atd.), vymezení ploch a
koridorů pro dopravní a technickou
infrastrukturu.
Nemalou finanční částku doplácí obec
na jednoho obyvatele za odpady.
Občané Březin platí 200,- Kč za 1
obyvatele a OÚ Březiny doplácí za
každého občana dalších 203,40 Kč.
Jen pro srovnání uvádíme, že
například v Pusté Rybné platí každý
občan za odpady 450,- Kč, v Telecím
480,- Kč a v Borové obec nedoplácí
nic a každý občan platí také 480,- Kč.
A na závěr připomínáme, že OÚ
Březiny organizuje každoročně svoz
velkoobjemového a nebezpečného
odpadu. O jeho termínech jste vždy
informováni na úřední desce a na
internetových stránkách. V přístím
roce se tento svoz bude konat
2. května a 12. září.

Vývoj počtu obyvatel v roce 2007
Na konci roku 2006 se na Březiny
přistěhovala rodina Šimonova a na
počátku roku 2007 tak měla obec Březiny
154 obyvatel. V roce 2007 se ze Březin
odstěhovala Marcela Musílková se synem
Michalem. Zemřela paní Libuše Kučerová.
Jak jsme už psali výše, narodily se tři děti:
Andrea Kučerová, Karolína Ondrová a
Monika Schreiberová. K trvalému pobytu
byli přihlášeni Tereza Dudková, Ludvík a
Březinský zpravodaj, číslo 2, zima 2007

Naďa Luňáčkovi, Markéta Švandová a
Eliška Bajglová. Počet obyvatel na
Březinách se tedy zastavil na počtu
159 a pokračuje tak mírně rostoucí
trend počtu obyvatel v naší malebné
vísce
z posledních
let.
Jen
připomínám, že ještě na začátku roku
2000 žilo v naší obci 134 obyvatel.
Doufáme, že tento trend bude
pokračovat.
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Kroužek dovedných rukou pro děti
V roce 2008 bude v budově OÚ spojena
místnost knihovny s bývalým skladem
CO. Vznikne tak jedna velká místnost,
která však nebude využívána jen jako
knihovna, ale cestu si do ní snad najdou
také březinské děti. Paní Iveta Musílková
a slečna Stáňa Mešťanová budou
v příštím roce v této místnosti provozovat
kroužky pro děti. Tyto kroužky budou

zaměřeny na ruční práce s různými
materiály. Kroužky zatím nebudou
pořádány pravidelně, ale příležitostně.
Většinou tedy nejspíš během vánočních,
velikonočních a jiných prázdnin.
O termínu kroužků budete vždy včas
informováni prostřednictvím Obecního
úřadu
Březiny
a
oficiálních
internetových stránek obce.

Internet dostupný pro všechny
V místnosti obecní knihovny bude od
roku 2008 všem občanům Březin
k dispozici
počítač
s připojením

k internetu. V případě potřeby si na
Internet můžete zajít každou neděli mezi
11. a 12. hodinou dopolední.

Oficiální internetové stránky obce Březiny
Oficiální internetové stránky můžete
navštívit
po
zadání
adresy
www.breziny.policka.net.
Také
tyto
stránky se v poslední době těší poměrně
vysoké popularitě, což nás pochopitelně
těší. Chtěl bych připomenout, že stránky
byly založeny a jsou pravidelně
aktualizovány od roku 2004. V prvních
měsících po založení až do konce roku
2005 je navštěvovali průměrně 4 lidi
denně (řekl bych, že vím kdo to byl ).
První zlom nastal v roce 2006, kdy se
návštěvnost vyšplhala na dvojnásobek. Na
začátku roku 2007 tedy počítadlo
ukazovalo přibližně 6 300 návštěv.
Opravdový boom nastal právě v roce
2007. Za prvních jedenáct měsíců tohoto
roku naše stránky shlédlo krásných 11 377
návštěvníků a za prvních deset dní
v prosinci dalších 500 a počítadlo se ke
dni 10. prosince zastavilo na hodnotě
18 130 návštěvníků. Průměrný počet
návštěv se v tomto roce pohybuje nad
hranicí jednoho tisíce měsíčně, něco mezi
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30 a 40 návštěvami za den. To už je na
takhle malou obec opravdu hezké číslo a
porovnáme-li ho s mnohými i většími
obcemi z okolí, zjistíme, že návštěvnost
našich stránek je i mnohonásobně vyšší.
Rekordu bylo dosaženo letos v listopadu,
kdy naše stránky shlédlo 1 414 lidí, ale i
prosinec se zatím vyvíjí velmi slibně. A
podle doménových adres, ze kterých se
někdo dívá na naše stránky, můžu také
říct, že spektrum návštěvníků těchto
stránek je velmi široké. Samozřejmostí už
není pouze okolí Březin, ale pravidelné
návštěvy jsou zaznamenávány z celé
České republiky, od Ostravy až po Plzeň.
A nejenom to, velmi často jsou
zaznamenávány přístupy z Holandska,
Slovenska, Německa, Rakouska, USA a
Kanady. A občas také z Austrálie. Že by
lidé (nebo jejich potomci), kteří byli
nuceni
opustit
Březiny
ale
i
Československo, pořád pamatovali na
svůj původ?
Tomáš Dudek
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Předběžný přehled kulturních a sportovních akcí na rok 2008
 RKV Březiny 

 TJ Březiny 

Leden

- běžky, sjezdovky, ....
hlavně sníh

Memoriál Ludvíka Forchtsama – stolní
tenis (Březiny)

Únor

- Dětský karneval a
Maškarní bál (2.2.)

Promítání starých fotografií ze Březin
a okolí + další film o Březinách

- Hry bez katastru
v Jimramově (9.2.)

Bowling (Svitavy)

- Odjezd na hory do
Rokytnice (9.2.)
Březen

- Velikonoční diskotéka

Duben

- Pálení čarodějnic (30.4.)

Květen

- Kačeři

Červen

- Cesta pohádkovým lesem
pro děti

Červenec - Vesnické hry dospělých v
Borové
Srpen

- Hry bez katastru v Bučině
- Moravský kras
(poznávací výlet)

Září

- výlet na kolách
- 2. ročník florbalového
turnaje

Říjen

- brigádnická výpomoc ZD

Listopad

- bowling v Poličce

Prosinec

- Štěpánská diskotéka
- Silvestr v boudě či jinde

Nohejbal „Na pohodu (Březiny)“
Březinská síť – volejbal (Březiny)
Březinský nohec – nohejbal (Borová)
Fotografická soutěž a výstava
fotografií (Březiny)
Mikulášská besídka pro děti a večer
diskotéka pro ty starší

 OÚ Březiny 
8.5. Slavnost k 63. výročí ukončení
2. světové války
28.10. Lampiónový průvod u
příležitosti 90. výročí vzniku
Československé republiky
Výstavy obrazů v budově bývalé
školy:
19.7. – 1.8. Alena Mazochová
2.8. – 15.8. Pavel Kadeřábek
16.8. – 31.8. Miloš Novotný

 SDH Březiny 
Květen – červen: Okrsková soutěž
Listopad: Posvícenská zábava
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Z ČINNOSTI BŘEZINSKÝCH RECESISTŮ
Tato činnost je většinou tvořena z
několika dobře zaběhnutých, dalo by
se říci již tradičních akcí. K nim patří
DĚTSKÝ
KARNEVAL
a
MAŠKARNÍ BÁL, konaný poslední
lednový víkend za účasti mnoha
masek nejen ze sousedních obcí, ale z
celého kraje. A jak vidíte na obrázku,
letos přijel také pan Čtvrtníček se
svými soby.

O týden později jsme se zúčastnili
jubilejních
30.
HER
BEZ
KATASTRU v Horní Dobrouči.
Soutěžilo se v osmi bláznivých
disciplínách: hledaly se mince v obilí,
napínala se guma přivázaná ke stromu,
v hokejové výstroji bylo nutné porazit
draka, skládalo se puzzle, nosily se
piliny, zavazovaly se boty, jezdilo se
na společné lyži a těm, kteří se
probojovali až do finále se poštěstilo
sníst celé kuře a bochník chleba.
Našemu družstvu se to také podařilo a
ve složení Stáňa Mešťanová, Lenka
Štursová, Tomáš Dudek, Aleš Dudek a
Josef Kučera obsadili v konkurenci 28
družstev 8. místo.
Zima na Březinách byla téměř bez
sněhu a tak jsme první týden v únoru
vyrazili do Rokytnice nad Jizerou
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zalyžovat si. Sněhu zde sice bylo dost,
ale počasí nám příliš nepřálo a několik
dní pršelo. I přesto se našly chvíle, kdy
se lyžovat dalo. A v těch ostatních
chvilkách se holdovalo dobrému jídlu,
pití a družné zábavě.

Koncem dubna jsme se sešli na pálení
čarodějnic. Letošní pálení bylo
spojené s úklidem hřiště a okolí
boudy, protože se blížila velmi
vyhledávaná akce, a to SETKÁNÍ
SAMOHYBŮ.
Dne 19.5. se už od 11 hodin ze všech
stran blížily k Březinám různé stroje,
většinou domácí výroby. Jejich počet
se zastavil na čísle 29. Odpoledne bylo
věnováno prohlídce těchto strojů a
uskutečnila se soutěž v couvání s
dvoukolákem, kterou vyhrál březinský
Mirek Zezula. Byly zde předvedeny
ukázky štěpkovačů a Daniel Musílek
ml. předvedl práci s novým sekacím
strojem, který si na louce poradí i s
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větvemi a stromky. Sešlo se na čtyři
sta spokojených diváků.

První červnový víkend jsme pro děti
zorganizovali
CESTU
KOLEM
SVĚTA. Děti na startu dostaly mapku
s jednotlivými světadíly, které měly
navštívit a na stanovištích plnily
úkoly, za které dostávaly světové
peníze a v americkém Las Vegas, jež
bylo v boudě, je mohly v herně
rozmnožit nebo také o všechny přijít.
Za získané peníze si u stánku mohly
koupit hry, puzzle, omalovánky a další
drobnosti. Nikdo z dětí neodcházel s
prázdnou.
Dne 28.7.2007 Pražští Pepíci jako
vítězové loňského ročníku pořádali na
Březinách už 15. ročník oblíbeného
soutěžního klání VESNICKÉ HRY
DOSPĚLÝCH. Her se zúčastnilo 12
družstev, která soutěžila v 9 vtipných,
ale fyzicky náročných disciplínách.
Stěžejní pomůckou byly pneumatiky,
přes které se nejprve soutěžící
přenášeli, pak z nich stavěli komín,
prohazovali jimi míček. Skákalo se ve
dvojici na koberci, házela se
namočená houba, kterou se měl uhasit
plamen, chodilo se se svázanýma
nohama a poslední disciplína proběhla
v rybníce. Vítězem těchto her se stala
Borová, druhá skončila Sloupnice a
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třetí Borovnice. Naše družstvo ve
složení Stáňa Mešťanová, Matěj
Mešťan, Tomáš a Tereza Dudkovi,
Martin Luňáček a Jana Pospíšilová
skoncilo na 6. místě.

Hned následující sobotu 4.8.2007 jsme
se zúčastnili letních HER BEZ
KATASTRU v Dolních Boříkovicích.
Do místa konání jsme odcestovali o
dva dny dříve a po tomto soustředění
jsme vstoupili do soutěže prvním
místem v úvodní disciplíně. Jednalo se
o skákání v pytli, které už máme
docela nacvičené. V dalších soutěžích
se nám tolik nedařilo a do finále jsme
postupovali ze sedmého místa.Ve
finále nám opět vyšla jedna disciplína

a to koulení pneumatik (2. místo), ale
jíst piškoty posypané moukou a zapíjet
pivem se zavázanýma rukama za
zády??? Bylo z toho celkově 10. místo
pro Terezu a Tomáše Dudkovi, Věru
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Kučerovou, Vendu Mešťana a Aleše
Dudka.
Ani
letos
jsme
nevynechali
odpočinkovou jízdu do Moravského
krasu.
Třídenní
pobyt
dává
zapomenout na každodenní starosti a
umožňuje nabrat nové síly a podívat se
do jeskyní a okolí. A nechyběl také
tradiční poznávací cyklistický výlet po
okolních památkách a hospůdkách.
První prosincový víkend jsme
v budově
bývalé
školy
opět
zorganizovali pro naše nejmenší
občánky Mikulášskou besídku. Za
hezkou básničku nebo písničku a také
za upřímný příslib, že se polepší,
dostaly děti balíček plný sladkostí.
Večer pak následovala Mikulášská
diskotéka.

Dudek Tereze Juránkové v Jimramově
a natrvalo zůstal s námi a do třetice to
v srpnu zkusil i Jan Coufal z Borové a
vzal si Lucii Musílkovou z Pavlásek.
Poprvé jsme letos v září uspořádali
florbalový turnaj na venku za účasti 6
družstev z Poličky, Telecího, Březin a
tří smíšených družstev z nichž největší
pozornost budilo družstvo dívek, které
skončilo na 4. místě v čele s
kapitánkou
Stáňou
Mešťanovou.
Znalost podmínek a povrchu hřiště
částečně pomohla vyhrát celý turnaj
družstvu Březin ve složení Aleš a
Tomáš Dudkovi,Venda a Matěj
Mešťanovi,
Josef
Kučera
a
neprůstřelný brankář Pavel Lapáček.
Dvakrát jsme také vyslali své družstvo
na florbalové turnaje, které se konaly
v okolí. Toho prvního se zúčastnili
7.4. v Lubné a po smolné porážce ve
finále s Telecím obsadili krásné druhé
místo. Třetí skončila Korouhev. Na
druhém turnaji, který se konal v
Poličce sehráli několik napínavých a
vyrovnaných zápasů, ale přesto
tentokrát
obsadili
nemedailovou
příčku. Vítězem tohoto turnaje se stala

Kromě těchto tradičních akcí jsme
nezapomněli
na
brigádnickou
výpomoc ZD při přebírání brambor a
obecnímu úřadu při vybírání bahna z
požární nádrže.
V tomto roce se několik našich členů a
přátel rozhodlo pro společný život ve
dvou a tak jsme postupně absolvovali
několik „zpívání“ a následně svateb.
Nejdříve se rozhodl Libor Juránek a
vzal si v Poličce za ženu Gábinu z
Ostravy a natrvalo se od nás oddělil,
pak 14.7.2007 řekl své ano Tomáš
Březinský zpravodaj, číslo 2, zima 2007

Korouhev. Za Březiny si na těchto
turnajích zahráli Aleš Dudek, Venda
Mešťan, Pavel Lapáček, Josef Kučera,
Jarda Kučera, Tomáš Dudek, Matěj
Mešťan a Pavel Dorňák.
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Z ČINNOSTI TJ BŘEZINY
Začátek roku se nesl v masové
propagaci naší velké kulturní akce,
kterou jsme vyhlásili koncem roku
2006, tedy fotografické soutěže pro
amatérské fotografy. Soutěž se nám
podařilo propagovat na většině webů
v okolí a podle počtu přístupů na
březinských stránkách jsme mohli
doufat v četnou účast.

o promítání velice těší a tak
připravujeme další. Snažíme se také o
zachování jakéhokoliv filmového
materiálu,
který
se
vztahuje
k Březinám. To je i případ 8mm filmu
o
Březinské
padesátce,
který
svědomitě uchovával p. Lapáček a my
jsme jej mohli po převedení na DVD
předvést na promítání.

13. ledna proběhl již 8. ročník
memoriálu Ludvíka Forchtsama ve
stolním tenise jednotlivců. Zúčastnilo
se 9 soutěžících. Vítězem se stal p. Šír
z Křižánek, druhé místo obsadil jeho
bratr a třetí příčku obsadil loňský vítěz
Venda
Měšťan.
Příjemným
překvapením
byl
výkon
těch
nejmladších. Bratři Balabánové a J.
Kučera se nezalekli starších hráčů a
svou dravostí a chutí do hry naznačili,
že se na Březinách o budoucnost
stolního
tenisu
bát
rozhodně
nemusíme.

Proto patří náš dík všem, kteří
poskytují své staré i novější rodinné
fotografie ze Březin na digitalizaci a
následné promítání. Doufáme, že se
nám tak podaří zachovat co nejvíce
z historie naší obce pro generace
budoucí.

V pátek 16. února jsme pro naše
nejmenší připravili v KD pohádku a
poté bylo pro zájemce zopakováno
první promítání historických fotografií
s obsáhlým
povídáním
o
zajímavostech Březin.
17. února jsme uspořádali díky
podpoře OÚ v prostorách KD na
Březinách
druhé
promítání
historických fotografií. Fotky Březin
z období dávného i nedávného
doprovodil zasvěceným průvodním
slovem p. Říha st. Na závěr byly
promítnuty dva filmy, Březinská
padesátka a Otvírání studánek. Na
promítání se přišlo podívat více než 90
lidí. Musíme podotknout, že nás zájem
Březinský zpravodaj, číslo 2, zima 2007

3. března jsme reprezentovali Březiny
na pingpongovém turnaji v Pusté
Rybné. V konkurenci 12 hráčů jsme
obsadili třetí a čtvrté místo: 3. Říha 4.
Schreiber.
Měsíce květen a červen se nesly
v duchu příprav fotografické soutěže.
Musíme
připomenout,
že
na
přípravách se aktivně podíleli i
členové
SPHV,
kteří
jsou
spoluorganizátory celé akce. Dne
14. července se sešla šestičlenná
porota,
která
z 311
fotografií
vyhodnotila vítěze tří kategorií.
V červnu plánovalo naše volejbalové
družstvo účast na turnaji v Kamenci.
Družstvo se ale nesešlo a tak naši TJ
reprezentoval jen Pavel Říha jako člen
družstva sousedního Telecího, které
také nebylo zdaleka kompletní.
Družstvo poskládané na poslední
chvíli překvapilo všechny soupeře a
nakonec získalo první místo a putovní
pohár Kameneckého podání.
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Koncem července a začátkem srpna
proběhla oprava hřiště u OÚ. Po letech
bylo zapotřebí dát do pořádku povrch,
který nesl už velkou známku
opotřebení. Obecní úřad nechal přivést
materiál na výměnu povrchu a tak
jsme mohli začít s opravou. Byl
proveden nátěr sloupů na sítě a
opraveny napínáky. Provedeno bylo
také chemické ošetření hřiště proti
plevelům a nakonec položen nový
povrch. Několik dní se válcovalo a
kropilo, aby bylo hřiště připraveno na
srpnový turnaj a další provoz.
4. srpna se Březinské družstvo ve
značně pozměněné podobě zúčastnilo
turnaje ve Svitavách „Mixy 2007“.
Los nám přiřadil velmi silnou skupinu.
První zápas proti družstvu Brněnských
draků jsme zvládli velmi dobře a po
výsledku 2:0 jsme velmi opatrně začali
doufat v postup ze skupiny. Druhý
zápas nás ale uvedl zpět do reality.
Výborná hra družstva Radiměře a
nesehranost našeho týmu se projevila
v jasné prohře 0:2. Čekaly nás ještě
dva zápasy. Lesní správa - Březiny 2:0
(25:16, 25:17). Výsledek poměrně

jednoznačný, ale výkon našeho
družstva se začal zlepšovat. Poslední
zápas ve skupině a Jarovské smeče.
Pozdějšího vícemistra turnaje, jsme
pořádně potrápili. Výsledek 0:2
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(17:25, 24:26) sice jasně říká, že jsme
prohráli i tento zápas, ale body
v setech napoví, že jsme se herně
velmi zlepšili. Od postupu nás dělila
jedna výhra a tak jsme nakonec ze 13
družstev skončili na 8. místě.
O týden později měl na Březinách
proběhnout další ročník turnaje
Březinská síť. Většina družstev se nám
ale nakonec z turnaje na poslední
chvíli odhlásila a tak se v sobotu na
hřišti odehrály tři zápasy s vítězem
minulého ročníku Kosáky. Březinské
družstvo se po dlouhé době sešlo
skoro kompletní (scházel pouze libero
Jiří Schreiber). Nesehranost a dlouhá
herní pauza se ale podepsala na naší
hře. Ze tří zápasů se nám nepodařilo
vyhrát ani jediný a tak se vítězem
tohoto malého volejbalového klání
stali Kosáci.
V sobotu to ale nebyla jediná akce
kterou jsme pořádali. Na hřišti u
Štursů probíhal zároveň s volejbalem i
nohejbalový turnaj „Na pohodu“,
kterého se zúčastnilo 5 družstev
z okolí.
V neděli 5. srpna odstartovala
v letošním roce naše nejúspěšnější
kulturní akce. Vernisáž zahájila
výstavu fotografií, kterou byla
završena fotografická soutěž “Březiny
mýma očima“ a “Vysočina jak ji vidím
já“. Zahájení a úvodního slova se ujal
březinský rodák pan Mgr. Vladimír
Báča, který v krátkém a vtipném
úvodním
slově
poděkoval
jak
účastníkům soutěže, tak i sponzorům a
organizátorům výstavy. Ve svém
proslovu mimo jiné vysoce ohodnotil
práce amatérských fotografů, kteří se
zúčastnili soutěže. Dále se ujal slova
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jeden z hlavních organizátorů p. Pavel
Říha st. a seznámil všechny přítomné
s výsledky soutěže a prací poroty.
Následovalo předání cen vítězům
jednotlivých kategorií a čestných
uznání pro všechny, kteří se zúčastnili
fotografické soutěže.

Oceněné fotografie:
V kategorii Březiny mýma očima
1. místo Šárka Luňáčková (Březiny),
2. místo Miloš Mesieur (Praha),
3. místo Lenka Říhová (Zruč n.
Sázavou).
V kategorii Vysočina jak ji vidím já se
udělovalo první místo hned dvakrát a
to paní Sivii Kulkové (Müllheim), a
panu Ing. Karlu Klodnerovi (Borová),
2. místo pan Pavel Říha ml. (Svitavy).
V kategorii série snímků z Vysočiny
zvítězil pan Jakub Čermák (Brno) a
cenu Obecního úřadu Březiny získala
paní Věra Jedličková (Radonice)
Pro představu uvádíme trochu
statistických údajů o soutěži a výstavě.
Obesláno bylo elektronickou formou
138 OÚ v okolí. V celém průběhu
soutěže a výstavy bylo vyvěšeno více
než 80 plakátů
Soutěže se zúčastnilo 32 fotografů a 2
zaslali své fotografie mimo soutěž.
Soutěž můžeme označit i za
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mezinárodní díky účasti 2 soutěžících
z Německa. Autoři zaslali do soutěže
celkem 311 soutěžních fotografií.
Mimo soutěž se prezentovalo na
výstavě dalších 60 snímků. Fotografie
zabraly místo na 80-ti metrech
výstavních panelů. Výstava byla
otevřena od 5.8.2007 do 2.9. 2007. To
znamená, že byla přístupná veřejnosti
29 dnů, každý den od 10:00 do 17:00.
Za tuto dobu navštívilo výstavu 1096
návštěvníků tj. průměrně 38 denně.
Přímo v den zahájení shlédlo výstavu
více než 100 návštěvníků. Naše
statistika našla i nejmladšího a
nejstaršího
účastníka.
V obou
případech jsou to pánové. Tomu
nejmladšímu bylo 14 a nejstaršímu 71
let.
Po celou dobu výstavy byly
návštěvníkům
k dispozici
naši
průvodci výstavou p. P. Říha st.
s manželkou a také p. J. Švanda
s manželkou. Velký dík patří také
panu Karlu Klodnerovi s chotí za
nezištnou pomoc při organizaci celé
výstavy.
Dne 1.9.2007 jsme pořádali společně
se sdružením Mozaika na hřišti v
Borové u Sokolovny 8. ročník turnaje
neregistrovaných hráčů nohejbalu
„Březinský nohec“. Turnaje se
zúčastnilo 18 týmu a pořadí bylo
následující:
1. Proseč, 2. Sebranice, 3. Lufťáci
Borová, 4. Sokol Hylváty, 5. KVH, 6.
Fotrotronic, 7. Standa Team, 8. PDH
Svitavy, 9. Modřecké papričky, 10.
Vendolí, 11. Pat a Mat, 12. Důchodci
Borová, 13. Na přetřes, 14. Tři
chlastokolometři, 15. Švédská trojka
(jediný tým kde hrála 1 žena),
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16. Vobal s mozkem, 17. Štefanydes,
18. Maxberg.

1.11.2007 jsme odstartovali druhý
ročník fotografické soutěže “Vysočina
jak ji vidím já“ a jako druhé téma jsme
vybrali „Tisíc tváří stromů Vysočiny“.
Soutěž potrvá od 1.11.2007 do
30.6.2008. Podrobné informace o
soutěži naleznete na březinských
webových stránkách. Budeme se těšit
na Vaše fotografie.
V sobotu 8.12. proběhl v tělocvičně
svratecké základní školy volejbalový
turnaj, který jsme uspořádali jako
náhradu za nezdařenou “Březinskou
síť 07“. Do Svratky se sjela nakonec
jen čtyři ze šesti nahlášených družstev,
aby změřila svoje síly pod vysokou sítí
a bojovala o putovní pohár. Březinské
družstvo znovu nemohlo nastoupit
v základní sestavě. Tedy tentokrát
spíše nastoupilo jen torzo základní
sestavy, smečař Michal Luňáček a

blokař Pavel Říha a tak nás doplnili
hráči Kosáků, minulého vítěze turnaje.
Turnaje se zúčastnila tato družstva:
Kanárci Herálec, Kosi ze Březin,
Kilšoteři ze Žďáru a Jonatáni z
Hradce.
Systém turnaje byl upraven podle
počtu družstev a tak se utkal každý
s každým. Hrálo se na dva vítězné sety
do 25 bodů. Třetí rozhodující set se
hrál také na 25 bodů. Nad očekávání
se většina zápasů rozhodovala až ve
třetím setu a tak se nám turnaj trochu
protáhnul a také řádně zdramatizoval.
Nakonec se vše rozhodovalo až
v posledním zápase, ve kterém proti
sobě nastoupila družstva Jonatánů z
Hradce a Kosáků ze Březin. Pokud
bychom zvítězili, stali bychom se i
vítězi turnaje. První set jsme
v napínavé koncovce obrátili ve svůj
prospěch. Ve druhém setu jsme
prohráli ve vyčerpávající koncovce 28
– 30 a ve třetím setu už jsme na
sehraný tým Hradce nestačili, ač jsme
v koncovce znovu stáhli jejich velký
náskok.
Vítězem turnaje a držiteli poháru se
pro tento rok stali Hradečtí Jonatáni,
druzí skončili Kilšoteři ze Žďáru, třetí
Kosi z Březin a na čtvrtém místě
skončili Kanárci z Herálce.

Sdružení přátel historie Vysočiny
Sdružení přátel historie vysočiny je
volným seskupením lidiček, kteří holdují
poznávání historie naší drahé Vysočiny a
snaží se na setkáních, která pořádají,
seznamovat všechny, kdo mají zájem,
s historií a zajímavostmi našeho regionu.
Jsme velice rádi, že jsme jako členové
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březinské TJ byli mezi zakládajícími
členy a tak si dovolíme Vás tímto
informovat ve zkratce o činnosti našeho
sdružení.
Koncem loňského roku se sešlo ve srubu
pod Devíti skalami naše sdružení. Na
pořadu bylo seznámení s historií
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Novoměstského panství (bratři Černí),
historií srubu, ve kterém setkání proběhlo
(bratři Černí) a referát, který se věnoval
kamenným
obchodům,
podomním
obchodníkům
a
výročním
trhům
v minulosti v této oblasti (Pavel Říha st.).
Zároveň to bylo příjemné rozloučení se
starým rokem na nejvyšším bodě ČMV.
První letošní setkání proběhlo 21. dubna
na loveckém zámečku Karlštejn, kde se
probírala historie rodu Kinských a doba
Thun-Taxise
(JUDr.
Blahoslav
Jindřichovský), historie zámku Karlštejn
(Ing. Zdeněk Sláma) a pomístní názvy
zejména lesní od Filipova a Krouny až
po Telecí a Březiny (Ing. Karel Klodner).
Na Karlštejně jsme probrali i závažný
příspěvek starosty Krouné Mgr. Pavla
Ondry o podnikatelském záměru p. Petra
Lamicha (fa. Lama z Opavy) – změna
manipulačního skladu dřeva v Čachnově
na zařízení pro sběr, výkup, třídění,
zpracování a úpravu kovových odpadů
na těchto pozemcích. K tomuto záměru
jsme vyslovili jednoznačně negativní
stanovisko našeho sdružení.
Odůvodnění našeho stanoviska je zcela
jednoznačně deklarováno tím, že do
chráněné krajinné oblasti a oblasti
pramenné, sklady odpadů zásadně
nepatří. Je nutno připomenout, že tato
skládka by mohla mít negativní dopad
nejen přímo na místo zřízení, ale i na
široké okolí.
Další společnou akcí na, které se SPHV
podílela bylo březnové promítání na
Březinách a samozřejmě pomoc při
přípravách a realizaci fotografické
soutěže s následnou srpnovou výstavou.
Další setkání proběhlo na podzim
v Borové. Beseda měla téma historie
železných dolů a hutí na vysočině,
hlavně pak v lokalitě Ruda – Čachnov,
Březinský zpravodaj, číslo 2, zima 2007

referát (p. J. Lorenc). Po obsáhlé debatě
k tomuto tématu se uskutečnila vyjížďka
přímo na místo, kde stával v lokalitě
Ruda důl na železnou rudu (limonit).
Součástí besedy byla i diskuse k výskytu
radonu v oblasti Krouné a okolí.
K tomuto tématu měli zasvěcený
komentář hydrolog Ing. Čáslavský a
chemik Ing. Ptáček, který pohovořil i o
změnách klimatu v širších souvislostech.
Jako vždy přišlo na řadu i povídání o
rostlinkách. Ostatně povídání o přírodě je
vždy součástí našich setkání. Základní
referát
na
téma
„Ergasiolipofyty
německého původu v oblasti Březin a
Pusté Rybné“ měla Mgr. Lenka Štrofová.
Jde o rostlinku, která k nám byla
zavlečena z Německa. Českým jménem
Všedobr. Imperatoria ostrutium vytrvalá,
mrkví nebo celerem páchnoucí rostlina
s oddenkem větveným, 30-100 cm
vysoká, koruna bílá, načervenalá, lístky
řapíčkaté. Květy okolíky, kvete od
května do srpna, rozšíření v ČR výrazně
v oblasti bývalých Sudet. Použití
v lidovém léčitelství dle lidového
označení tedy: Všedobr, Mistrukus,
Mistrův kořen, Kořen vředový, Vředový
janek. Uveden i v herbáři Matthioliho.
Používán jako lék při kataru průdušek,
astmatu, při delirum tremens, proti
infekčním chorobám, proti epilepsii a při
hnisání ran. Z rostlin se pálila i kořalka a
používala se jako afrodisiakum pro koně.
V naší oblasti se vyskytuje na
devatenácti místech a přímo na
Březinách jsou dvě. lokality.
Milou součástí setkání bylo ocenění
našeho člena p. Josefa Švandy, který od
sdružení obdržel pamětní list za vzornou
reprezentaci ve vědomostních soutěžích a
vítězství v soutěži „O korunu krále
Karla“.
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Z BŘEZINSKÉ HISTORIE
V minulém čísle Březinského zpravodaje jsme Vás seznámili s tím, jak je v naší
kronice popsáno založení naší vesnice, dnes Vás seznámíme s tím, jak to na Březinách
vypadalo v době založení kroniky tedy v roce 1925. Na začátek je nutno podotknout,
že kronikářem byl v té době jednomyslně zvolen Jaroslav Hejtmánek, řídící učitel
v Březinách.
Poloha obce

Úroda

Březiny, horská vesnička ve vysočině
„Českomoravské“,
rozkládají
se
v nejzápadnějším
cípu
okresu
poličského. Kraj romantický – chudý.
Na svazích k jihovýchodu a jihu
obrácených prostírají se ne příliš
rozsáhlá pole střídající se s lukami,
pastvinami a skalisky. Přirozenou
hradbu tvoří na návrších mohutné lesy,
jež objímají ten chudý, ale pilnou rukou
vzdělávaný kraj.

Daří se tu dobře žitu, ovsu, bramborům,
lnu a tuřínu. Ojediněle pěstuje se
pšenice i ječmen. Z pícnu seje se jetel
červený a úročník.

Vodstvo

Zvěř

Údolím protéká řeka Svratka, jež zde po
celé své délce dělí Čechy od sesterské
Moravy. Do ní vlévá se potok Hlučál,
který odděluje katastr obce Březin od
katastru obce Pusté Rybné. Mimo něj
vlévají se do Svratky ještě dva potůčky,
které nejsou tak veliké, ale nevysychají
úplně nikdy, jelikož sbírají své prameny
v blízkých lesích.

Z divoké zvířeny vyskytuje se zde srnec
a zajíc. Dravé zvěři poskytují zde husté
lesy a skaliska dostatečného úkrytu a
proto liška, kuna skalní i lesní, tchoř,
lasice i jezevec nejsou zde zvláštností.
V řece i rybnících možno spatřiti vydru i
ondatru.

Kvalita půdy

Z ptactva vyskytuje se zde v hojném
počtu vrabec, strnad, vlaštovka, špaček,
drozd, kos, sýkora, pěnkava, ťuhýk aj.
Na podzim pak poletují zde velká hejna
kvíčal, hýlů, jimž jeřáby podél silnic a
cest poskytují hojnost potravy.

Chráněny od severu přirozenou hradbou
mohutných lesů, mají Březiny výhodné
položení a nebýti těch srázných kopců,
močálovitosti
pozemků
a
místy
nedostatku ornice (prahory), byly by
Březiny jistě jednou z nejúrodnějších
vesnic vysočiny „Českomoravské“.
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Dobytek
Ze zvířectva chová se zde hojně
hovězího dobytka, (chudší mají kozy)
hojnost vepřového dobytka a drůbeže.
Větší rolníci a povozníci (odvážejí dříví
k pilám z blízkých lesů) mají koně.

Ptactvo

Z ptactva vodního je zde hojně
zastoupen ledňáček (vodní kos),
ojediněle lyska vodní. Z dravého ptactva
vyskytuje se zde krahujec, jestřáb i sova.
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Uspořádání obce

Komunikace

Vesnice tato netvoří souvislého celku.
Domky nevynikají výstavností, ale
pořádku milovný lid stále svědomitě
opravuje to své skromné obydlí, jež
vnějškem i vnitřkem je jeho ozdobou.

Velikou vinu na úbytku obyvatelstva má
též
nedostatek
komunikačních
prostředků. Na dráhu, na poštu, telegram
posílat, telefonovat, jíti k lékaři –
znamená vypraviti se na cestu 2 hodiny
trvající a uvážíme-li, že v době zimní
kraj zapadne velkým množstvím sněhu,
je pak cesta ta i nemožnou. Mimo to
cesty ty nutno konati pěšky, poněvadž i
koňských potahů je poskrovnu. Z toho
plyne též, že i průmyslu za takovýchto
podmínek nemůže se dařiti.

Domky ty roztroušeny jsou po svazích a
na některých místech tvoří skupiny.
Různé názvy těch skupin usnadňují
orientaci. Názvy ty jsou případné a
vývojem vesnice odůvodněny. Slyšeti
často: „U domu“, „V Chalupách“, „V
Pasekách“, „V Hamrech“, „Na ostrově“,
„Na druhé straně“, „Na Lýsku“, „V
Dolánkách“, „Ve Zlomech“ a „Na
vodárně“. K vesnici té patřila do roku
1923 osada Damašek, jež připojila se
k vesnici Pusté Rybné.
Obyvatelstvo, zaměstnání
V Březinách
bylo
v roce
1921
napočteno 446 obyvatel. Malý počet
obyvatel odůvodněn je nezaměstnaností.
Obyvatelé, kromě obdělávání chudých
polí, pracují z větší části v blízkých
lesích a výdělek zde nemůže zcela
dostačiti. Proto veliká část, zejména
mládeže, odchází na řemeslo a dělníci
pak vyhledávají místa jinde, kde život je
snesitelnější. Jednak odchází mládež do
služby a zřídka se domů vrací.
Čísel popisných je 106. Ve skutečnosti
pak mnohem menší, poněvadž ti, jež
neštěstí potkalo (obydlí zničeno
požárem) většinou se vyprodávají a
kupují jinde. Poslední dobou však se
začínají i nové domky stavěti a je
naděje, že pokles obyvatelstva se
zastaví.
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Náboženství
Obyvatelstvo je takřka zcela vyznání
českobratrského (až na 7 čísel). Nutno
zdůrazniti, že obyvatelstvo prodchnuto
je duchem náboženské snášenlivosti,
takže obyvatelstvo náboženství římsko
katolického nemůže naříkati na nepřízeň
ze strany většiny.
Snahy po vzdělání
Chvalitebnou
znalostí
zdejšího
občanstva jest, že ve snaze po vzdělání
nelituje těžce zaslouženého peníze na
předplácení různých časopisů, jakož i
cenné knihy. Mile překvapí, když
prozradíme, že vyskytnou se občané,
jejichž knihovna čítá i několik set
svazků. V době zimní běží cenná kniha
z ruky do ruky.
Obecní podniky
Chloubou naší vesnice je nádherná
škola, pro kterou musela obec přinést
veliké zatížení (stála okrouhle 85.000
K). Zatížení na chudou zdejší obec
obrovské! Dostavěna byla v roce 1914.
Postavěna je na místě vhodném –
17

uprostřed
budoucím.

vsi.

Krásný

pomník

Naproti ní u silnice stojí pomník padlým
ve světové válce postavený v roce 1924.
(3. srpna 1924 odhalen) Obnos skoro
8 000 Kč uhrazen sbírkami a výnosem
ze slavnosti při odhalení.
Politická příslušnost
Politicky není obyvatelstvo příliš
roztříštěno. Převážnou většinou (78%)
hlásí se ke straně republikánské, o
zbytek pak dělí se strana čsl. sociální
(11%), strana žívnostenská (6%), lidová
(3%). 2% připadají straně komunistické,
sociálně demokratické a národní straně
práce. Poměr vzat z posledních voleb do
Národního
shromáždění
dne
15. listopadu 1925.
Obecní zastupitelstvo
Při poslední volbě do obcí podána jen
jediná kandidátka (v roce 1920). Nutno
připomenouti, že všichni členové
obecního zastupitelstva (15), ve snaze
obci prospěti, snášejí se velice dobře. Že
obec hospodaří dobře, viděti z číslice
ušetřených peněz.
Kampelička
Občané mají zde i svoji „Kampeličku“ a
obrat její (1.200.000 – v roce 1925)
nasvědčuje
o
veliké
spořivosti
obyvatelstva.
Spolky
Na spolky je obec chudá. Je zde
založena tělocvičná jednota „Sokol“,
která se stará svědomitě, aby mládež
škole odrostlou pojala do svých řad a ji
v zásadách Tyršových a Fügnerových
vychovávala. Je zde též sdružení
Březinský zpravodaj, číslo 2, zima 2007

republikového dorostu a lidová škola
hospodářská, která rovněž pečuje o to,
aby mládež ve snaze po vzdělání byla
ukojena.
Pochopení pro ni je dobré.
Jazykové zvláštnosti
Jazykové zvláštnosti nejsou pestré. Dík
škole, která v tomto směru vykonala
mnoho. Mluva neliší se mnoho od řeči
spisovné. Jestliže úchylky se jeví, jsou
spíše z pohodlnosti některých.
Památnosti (Drašar – hřbitov,
Drašarova lípa)
Na památnosti není obec a nejbližší
okolí chudo. V první řadě je tu malý
hřbitov v roce 1861 postavený, kdež
odpočívá životem pronásledovaný Michl
(Drašar), o němž mnoho napsala
spisovatelka Tereza Nováková ve spise
„Drašar“.
Nedaleko
p.
Teplého
v Dolánkách č.6 stojí dosud „Drašarova
lípa“ stojící na místě, kde v malém
domku Drašar poslední dobou se
zdržoval a tam také zemřel. Domek ten
je nyní rozbořen a dosud možno spatřiti
známky, že tu stával. Některé písařské
výkony Michlovy jsou v rukou místních
občanů (p. Teplý č. 45).
Hamry
Na ostrově možno viděti známky
bývalých „hamrů“, kamž dovážena ruda
z blízkých kopců teleckých.
Milíře
Na kraji v lesích možno dosud spatřiti
volná prostranství, kde četné milíře se
pálily. U každého takového místa jsou
dvě studánky – doklad, neboť uhlíř
k výkonu svému nutně vody potřeboval.
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Černé skály
V blízkých Českých Milovách jsou
zbytky skelných hutí (možno dosud
spatřiti), kamž místní obyvatelé křemen
a uhlí dováželi. V lesích nad Březinami
strmí do výše „Černé skály“ zvané
„Čtyřpaličaté“ (čtyři palice), z nichž je
dobře viděti obce Křižánky, Milovy,
Blatiny, Valdorf, Březiny, nejvyšší bod
Českomoravské vysočiny „Devět skal“
(837 m). Dalšímu výhledu zabraňují
přečetné kopce, na něž je kraj náš dosti
bohat.
Perničky
Za nimi směrem ku Svratce (městu) jsou
„Perničky“ nazvané dle „pern“, v nichž
lid v dobách bouřlivých obilí drtíval
(možno viděti) – odtud i jejich jméno.
Karlštýn
Dále zmíněným směrem spatřiti lze
zkamenělý zámek „Karlštejn“, staré
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hradisko, ano i nový „Karlštejn“,
lovecký zámek pánů na Rychmburce.
Hraničné
Za hájenkou dále v lese je „Hraničné“,
kde dříve obydlí stávalo (nyní
rozbořeno). Zde rovněž se místní
obyvatelé v dobách zlých ukrývali (byt
revírníkův).
Bezděkov
Na protější straně moravské za řekou
Svratkou je vrch Bezděkov, nazvaný dle
osady, která v těch místech stála.
V dobách litic válečných zanikla (za
vpádu Uhrů, v době Jiřího krále).
V době poslední těší se místa tato
zvláštní pozornosti turistů. (Zásluha
zemřelého řídícího učitele Františka
Kunce, který na místní krásy
upozorňoval č. „Trstenická stezka“,
jakož i spisu „Drašar“). Kdo jednou
„Drašara“ přečetl, neopomene se v místa
ta podívati.
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Březiny se na
svém zasedání dne 14.08.2007
usnesením č. II./1 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v
souladu s § 10 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění zákona č. 313/2002
Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Obec Březiny touto obecně závaznou
vyhláškou zavádí místní poplatek ze
psů (dále jen „poplatek“).
Čl. 2 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci
poplatku ohlásit vznik poplatkové
povinnosti do 30 dnů.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je
poplatník povinen sdělit správci
poplatku příjmení, jméno a adresu
trvalého pobytu, jde-li o fyzickou
osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o
právnickou osobu. Fyzická nebo
právnická
osoba,
která
je
podnikatelským subjektem, uvede
rovněž čísla účtů u peněžních ústavů,
na nichž jsou soustředěny peněžní
prostředky z její podnikatelské
činnosti.
(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit
správci poplatku do 30 dnů jakékoliv
změny v ohlášených skutečnostech.
Čl. 3 Sazba poplatku
Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa 50 Kč,
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b) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 75 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu 40 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, poživatele invalidního,
starobního,
vdovského
nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatele sirotčího důchodu 30 Kč.
Čl. 4 Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30.05. každého
kalendářního roku.
Čl. 5 Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby nevidomé nebo bezmocné,
dále osoby s těžkým zdravotním
poškozením, kterým byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod podle
zvláštního právního předpisu
b) další osoby, které prokáží správci
poplatku důvod osvobození ze zákona.
Tyto osoby jsou povinny správci
poplatku vždy do 31.01. běžného roku
prokázat, že důvod osvobození trvá,
jinak osvobození zanikne.
(2) Úleva se poskytuje dle článku 3,
písmeno c. a d.
Čl. 6 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.
1/1995 o místních poplatcích, která
nabyla účinnosti dne 18.06.1995.
Čl. 7 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce
nabývá účinnosti dnem 2007.
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Obecně závazná vyhláška č. 2/2007,
o místním poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvo obce Březiny se na
svém zasedání dne 14.08.2007
usnesením č.II/2 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v
souladu s § 10 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění zákona č. 313/2002
Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Březiny touto obecně
závaznou vyhláškou zavádí místní
poplatek z ubytovací kapacity (dále
jen „poplatek“).
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým
je fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytla.
Ubytovatel je povinen vést ve zvláštní
knize evidenci ubytovaných osob, kde
budou uvedeny základní údaje
umožňující stanovení poplatku.
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci
poplatku ohlásit písemně nebo ústně
do protokolu zahájení činnosti
spočívající v poskytování přechodného
ubytování ve lhůtě do 15 dnů od
zahájení této činnosti.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je
ubytovatel povinen sdělit správci
poplatku příjmení, jméno a adresu
trvalého pobytu, jde-li o fyzickou
osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o
právnickou osobu. Fyzická nebo
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právnická
osoba,
která
je
podnikatelským
subjektem,
uvede
rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na
nichž
jsou
soustředěny
peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit
správci poplatku do 15 dnů jakékoliv
změny v ohlášených skutečnostech.
Čl. 3
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každé využité
lůžko a den 3,- Kč.
Čl. 4
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 31.12.
každého kalendářního roku
Čl. 5
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) ubytovací kapacity v zařízeních
sloužících k přechodnému ubytování
studentů a žáků
b) ubytovací kapacita v zařízeních
sloužících sociálním a charitativním
účelům
Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška
Obce Březiny č. 1/1995 o místních
poplatcích, která nabyla účinnosti dne
18.06.1995.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce
nabývá účinnosti dnem 2007
Miloš Lapáček, místostarosta
Stanislav Mešťan, starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
15.10.2007
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Redaktor: Tomáš Dudek. Spolupracovali Stanislav Mešťan, Lenka Štursová, Pavel
Říha, Václav Mešťan, Iveta Musílková
Všem čtenářům taky připomínám, že mají možnost obsah zpravodaje sami ovlivňovat.
Stačí napsat článek, který nějakým způsobem souvisí s naší obcí a zaslat ho na
emailovou adresu t.dudek@post.cz
Celý zpravodaj ve formátu PDF, ale také mnoho dalších zajímavých a hlavně
aktuálních informací o naší obci naleznete na oficiálních internetových stránkách
obce www.breziny.policka.net
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