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Tak jako každý rok je tu koutek
věnovaný těm nejmenším. Narodilo se
jich poměrně hodně. Sice tady většinou
nemají trvalé bydliště, ale na Březinách
je určitě budeme vídat o prázdninách a
víkendech a jejich rodiče s Březinami
spojili velkou část svého života.
 Anežka Luňáčková se narodila
Michalovi a jeho ženě Míše

 Viktorka Dorňáková se narodila
Katce (rozená Štursová) a jejímu
manželovi Pavlovi
Lenka Říhová se narodila Pavlovi a
Šárce (roz. Luňáčková), takže zde jsou
s Březinami úzce spjati oba rodiče.

Ondřej Mešťan se narodil Matějovi a
Žanetě
Karolína Filipidisová se narodila
Lence (roz. Luňáčková) a jejímu
manželovi Kalikratisovi.

 Eliška Luňáčková se
Martinovi a jeho ženě Petře
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narodila

Tím však výčet nekončí. Standa Dospěl
se narodil Janě (roz. Schreiberová) a
jejímu manželovi Standovi. Jejich fotku
se nám nepodařilo získat.
Všem rodičům blahopřejeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví.
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OU BŘEZINY
Činnost obecního úřadu byla
částečně omezena šetřením financí
na provedení Územního plánu
Březin, který je stále ve fázi
schvalování a bude dokončen
během roku 2009. Byly prováděny
akce menšího rozsahu, mezi něž
patří odstranění starého plotu
kolem
pomníku
padlých
a
vybudování plotu nového. Dále
celková
rekonstrukce
vývěsní
plochy,
natření
čekárny
na
křižovatce a u Musílků.
Rekonstrukce knihovny
Byla
vybudována
víceúčelová
zasedací místnost, která vznikla
spojením skladu CO a knihovny.
Místnost byla vybavena novým
nábytkem a po zavedení vody i
umyvadlem.

Březinách. Knihovna je nyní
otevřena každé pondělí od 18:30 do
19:00.
Využití knihovny - dílničky
Tato
místnost
bude
nadále
využívána jako knihovna, díky své
velikosti bude sloužit jako zasedací
místnost a využívat ji budou také
děti, které se zde pod vedením Ivety
Musílkové a Stáni Mešťanové
scházejí a tvoří různé dekorační
předměty. V letošním roce se zde
březinské děti sešly třikrát. V březnu
vyráběly
panáčky
z vajíček
v barevných květináčcích. Zúčastnilo
se devět dětí.

V říjnu přišlo jedenáct dětí a také
sedm dospělých a vyráběly se
lampióny.

Od října 2008 došlo ke změně
výpůjční doby v knihovně na

Všechny své výrobky si děti mohou
odnést domů a na jejich práci se
chodí dívat také mnoho dospělých
březinských
občanů.
Některé
materiály si děti nosí z domu a
některé materiály nakupuje obec.
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 Nová knihovna - plně vytížená 

Výpůjční doba v knihovně

V prosinci se děti v dílničkách sešly
v letošním roce naposledy a
vytvářely medvědy z oříšků a svíčky
z včelích plátů a přišlo devět dětí.

ročníku fotografické
z Afghánistánu.

soutěže

a

Výstava ručních prací
O výstavě fotografií najdete celou
řadu informací v část TJ Březiny. O
výstavě ručních prací bychom chtěli
stručně informovat zde.

Obecní zaměstnanec
Na stavebních a úklidových pracích
se podílela paní Iveta Musílková,
která byla zaměstnána obecním
úřadem přes Úřad práce v Poličce,
který zaměstnankyni OU financoval
z fondů Evropské unie. Dále měla na
starosti úklidové práce uvnitř a
kolem budovy kulturního domu a
obecního úřadu, sekání trávy,
nátěrové
práce
čekáren,
rekonstrukci vývěsní plochy a také
vybudování nového plotu kolem
pomníku padlých.
Výstavy v roce 2008
V létě se v budově bývalé školy
konalo několik výstav. Své obrazy
zde vystavovali Alena Mazochová,
Pavel Kadeřábek a Miloš Novotný.
Poměrně velké přízni se těšila také
výstava ručních prací a samozřejmě
také výstava fotografií z druhého
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Výstavu v létě shlédlo asi 200
návštěvníků. K vidění na výstavě
byly malované svícínky, šperky
z drátků, zvonkohry, drátkované
stromečky,
papírové
košíky,
malovaná vejce (i pštrosí), vázy,
obrázky (technikou decoupagé),
hedvábný šátek a kravata, malované
tričko, květináče, apod. Na ukázku
byly vystaveny také práce dětí
z dílniček.
Výstavu
zorganizovala
Stáňa
Mešťanová a vystavovaly na ní:
Stanislava Mešťanová (Březiny),
Zuzana Wernerová (Krásné),
Jitka Wernerová (Krásné),
Iveta Musílková (Březiny),
Tereza Matějková (Bystřec),
Zdena Slavíčková (Polička).
Odkup pozemku
Obec Březiny v letošním roce také
odkoupila pozemek p.č. 244/1
kolem budovy Obecního úřadu od
paní Ing. Jarmily Ratajové a pana
RNDr. Jana Kantorka CSc. o rozloze
1072 m2.
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Územní plán
Další velká částka z rozpočtu obce
byla zaplacena za územní plán, který
je v současné době ve fázi
schvalování a jeho celková cena je
273 700 Kč. Zaplaceny už jsou dvě
faktury v celkové výši 228 tisíc.
Jenom dodám, že vypracování
územního plánu je povinností každé
obce a tato povinnost je daná
zákonem. Návrh územního plánu je
k vidění na OU Březiny, MU Polička
a na internetových stránkách
www.breziny.policka.net.
Rok 2009
Protože příští rok už by se měla
finanční situace obce zlepšit,
můžete se těšit na několik
viditelnějších
proměn
obce.
Nejdůležitější
a
finančně
nejnáročnější bude výměna střešní
krytiny na obvodové zdi místního
hřbitova. Jak jste si jistě všimli,
krytina je v katastrofálním stavu a
tato celková rekonstrukce je
nevyhnutelná.

I v příštím roce se můžete těšit na
několik výstav v Kulturním domě.
Vystavovat by měli následující
malíři: pan Kadeřábek od 18. 7. do
31. 7., pan Kulhavý od 1. 8. do 14. 8.
a pan Novotný od 15. 8. do 29. 8.
Zopakována by měla být úspěšná
výstava ručních prací a také výstava
fotografií třetího ročníku soutěže
„Vysočina jak ji vidím já“.
Chtěli nám zrušit poštu
Asi Vám neunikla informace, že
vedení České pošty se v létě
rozhodlo zrušit od roku 2009 několik
svých poboček včetně pošty na
Březinách. Proti tomuto rozhodnutí
byla obecním úřadem sepsána
petice. Poděkování patří paní Ireně
Tomáškové, která s touto peticí
obešla celé Březiny a nasbírala asi
250 podpisů. Nakonec se věci na
vyšších místech odehrály trochu
jinak, než si tehdejší vedení České
pošty představovalo a pošta na
Březinách bude fungovat snad ještě
dlouhá léta.

V příštím roce už bychom se také
měli konečně dočkat výměny
prvních dvou čekáren. Dřevěné
čekárny budou v příštím roce
k vidění
na
zastávkách
„U
Valeckých“ a „U Luňáčků“. Finance
snad zbudou také na zkulturnění
plochy kolem kontejnerů.

Počet obyvatel
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V roce 2007 výrazným způsobem
stoupl
počet
obyvatel
na
dlouhodobě
rekordních
159
obyvatel. V roce 2008 se počet
obyvatel moc neměnil a nakonec se
znovu zastavil na čísle 159. Během
roku byl však rekord překonán a
počet obyvatel na Březinách dosáhl

hodnoty 160. V roce 2008 byla
k trvalému pobytu přihlášena paní
Miluška Gnojková (u Pospíšilů
č. p. 28), narodila se Karolína
Filipidisová č. p. 97 (dcera Lenky
roz. Luňáčkové), za svým manželem
do Poličky se odstěhovala Jana
Dospělová (rozená Schreiberová)
č. p. 101. Zemřel pan Stanislav
Lapáček č. p. 80.

králové z Pusté Rybné. Také letos
Vás všechny prosíme o vstřícnost.

Tříkrálová sbírka

Večer 27. října jsme se zúčastnili
lampionového
průvodu
a
vzpomínkového shromáždění u
příležitosti 90. výročí vzniku
samostatného Československa.

Poděkování patří všem, kteří zajistili
Tříkrálovou sbírku na Březinách,
protože byla vybrána částka
4 357 Kč, což je přibližně ještě o
600 Kč více než v loňském roce.
Navíc trasu od Pešků po křižovatku
stihli březinským králům vyfouknout

Vzpomínková shromáždění
Tak jako každý rok, i letos se obec
Březiny
podílela
na
dvou
vzpomínkových shromážděních.
8. května jsme se sešli u příležitosti
63. výročí ukončení 2. světové války
a osvobození Československa.

Poděkování za organizaci
Mgr. Vladimíru Báčovi.

patří

Tomáš Dudek a Lenka Štursová

RKV BŘEZINY
Akce, které pořádáme nebo kterých
se účastníme, jsou obdobné jako v
loňském roce. Posuďte sami:
Leden
Dětský karneval a maškarní bál,
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tentokrát za hojné účasti dětí a ještě
více dospělých.
Únor
Hry bez katastru v Jimramově. Her
se zúčastnilo 20 týmů nejenom z
východních Čech. Hry byly opět
rozděleny do dvou částí. V pěti
disciplínách základní části si
březinští vedli skvěle a do finálové
části postupovali z krásného
čtvrtého místa. Finále už tak dobře
nešlo a hlavně našim nevyšla
poslední "žrací" disciplína, která se
Březinám nepovedla snad ještě
Březinský zpravodaj, číslo 3, zima 2008

nikdy. Koláče s různými, vesměs
velmi zvláštními přísadami jedli osm
a půl minut, zatímco například
Řetová necelé dvě minuty. To vše
znamenalo celkově pěkné osmé
místo.

sauně, svezli se na tobogánu,
nechali se unášet řekou nebo
namasírovat vodními tryskami, či
posedět
v
perličkové
lázni.
Některým stačí postávat a hodnotit
okolo se koupající mladé slečny.

Vítězem her se stal Jarošov, druhá
skončila Dolní Dobrouč, třetí Řetová.
Všechny tyto týmy a také čtvrtá
Sloupnice a páté Boříkovice nechtěly
pořádat příští zimní HBK a tak se v
roce 2009 bude soutěžit v Přívratě,
který obsadil šesté místo.

Duben

Složení březinského družstva: Věra
Kučerová, Zuzka Wernerová, Stáňa
Mešťanová, Venda Mešťan, Pavel
Lapáček a Michal Pazdera.
Lyžování v Rokytnici nad Jizerou.

Pálení čarodějnic
Květen
Venčení kačerů jsme uskutečnili
10. května a prošli jsme trasu
směrem na Křižánky, Milovy, přes
Blatiny na Podlesí a zpět na Březiny.
Pokochali jsme se malebnou
krajinou, pobavili jsme nejen sebe
ale i turisty, které jsme hojně
potkávali. A kačeři (hračky na
provázku)? Byli jen dva, dále několik
autíček, veverka Terka, panenky a
další hračky na kolečkách.

Počasí vyšlo, sněhu bylo méně než
jiné roky, ale lyžovat se dalo.
Březen
MDŽ již tradičně s dárky nejen pro
ženy, ale i muže, jsme si připomněli
v Pusté Rybné.
Vodní ráj v Jihlavě navštěvujeme
pravidelně, abychom se prohřáli v
7

Takhle to vypadalo na parkovišti
před hospodou.
Červen
Pohádková olympiáda
Osm disciplín u pohádkových bytostí
Březinský zpravodaj, číslo 3, zima 2008

musely splnit děti, které přišly
soutěžit. Za splněný úkol dostávaly
sladkou odměnu a na závěr od
Rumburaka medaili.

Červenec
Hry bez katastru v Bučině
V sobotu 19. července jsme se
zúčastnili 33. her bez katastru v
Bučině. Do místa konání jsme odjeli
už ve čtvrtek, abychom se mohli dva
dny soustředit u dobrého jídla a pití.
Po dvou náročných večerech jsme v
sobotu
dopoledne
nastoupili,
abychom se podobně jako dalších
27 družstev zúčastnili tohoto
sportovně recesistického klání.

V základní části se nám mimořádně
dařilo. Všechny disciplíny základní
části nám vyhovovaly a obsadili
jsme v nich postupně výborné páté,
sedmé, druhé a první místo. K tomu
se připočítala malinko horší
průběžná disciplína, kde jsme
obsadili patnáctou pozici. Tyto
výsledky znamenaly, že jsme
základní část suverénně vyhráli a do
dvanáctičlenného finále jsme tedy
postoupili z prvního místa, a to se
nám povedlo poprvé v historii.
Ve finálové části jsme se snažili
udržet dobré postavení, ale
odhodlání soupeřů bylo obrovské.
Nejvíce jsme se obávali "žrací
disciplíny", která už nám několikrát
pokazila dobře rozehrané hry. I v
této disciplíně jsme bojovali ze
všech sil a kilo a půl zelí jedli téměř
bez kousání a snědli jsme ho jako
pátý nejrychlejší tým. Ani to ale
nakonec nestačilo na vítězství, ale
na celkově třetí místo. Přestože se
jedná
o
vynikající
výsledek,
znamenalo to pro nás menší
zklamání.
Vítězem her se stala Dolní Dobrouč,
druhá skončila Tisová, třetí Březiny,
čtvrté Třebohostice, o páté místo se
podělili borci z Přívratu a z
Nedošína, na sedmém místě
skončila Sloupnice. Pořadatelství
příštího ročníku nám uteklo o jeden
jediný bod a tak se za rok pojede
soutěžit do Tisové.
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Složení našeho týmu: Tereza
Dudková, Martina Štursová, Tomáš
Dudek, Standa Mešťan, a Pavel
Lapáček
Srpen
Vesnické hry dospělých
V sobotu 2. 8. se v Borové konal už
16.
ročník
Vesnických
her
dospělých. Tyto hry však zklamaly
především
počtem
soutěžních
družstev, kterých bylo pouze osm a
z toho dvě z Borové. Nižší počet
družstev se sešel pouze na prvním
ročníku.
Všech osm družstev se zúčastnilo
osmi dobře vymyšlených disciplín.
Družstvo Březin si vedlo velmi dobře
v prvních čtyřech disciplínách, po
kterých poměrně suverénně vedlo
před druhou Sloupnicí. Nakonec ale
forma nevydržela a vítězem her se
stala Sloupnice, druhé byly Březiny,
třetí domácí Borová. Pořadatelem
příštích her se stala čtvrtá Oldřiš.
Složení družstva Březin: Stáňa
Mešťanová, Martina Štursová, Jana
Mazáčková, Aleš Dudek, Venda
Mešťan a Pepa Kučera.
Moravský kras
Již podesáté jsme navštívili tuto
oblast za účelem odpočinku a
relaxace.
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Podle zájmu jsme se rozdělili na dvě
skupiny. První skupina zdatnějších a
odvážnějších navštívila veřejnosti
nepřístupné jeskyně v doprovodu
dvou zkušených jeskyňářů. Druhá
skupina se vypravila do Šošůvky na
kozí farmu. Zde jsme si prohlédli
kozy a zakoupili různé druhy sýrů,
kozí mléko, bryndzu a pro pány tu
mají připravené lahvové pivo s
medem. Bylo dobré. A celý víkend
se opravdu vydařil.
Florbalový turnaj rodin
Letos poprvé se konal turnaj ve
florbalu, ve kterém soutěžily
pětičlenné rodinné týmy ze Březin.
V konkurenci pěti týmů se vítězem
stali
Dudkovi,
druzí
skončili
Mešťanovi.
Listopad
Valná
hromada
občanského
sdružení proběhla o víkendu od
7. do 9. listopadu v boudě. Za hojné
účasti členů a hostů jsme zhodnotili
minulý rok a naplánovali akce na rok
2009.
Příští rok
Akce budou stejné jako letos, jenom
v květnu nebude Venčení kačerů,
ale Setkání samohybů. Těšte se, my
se také těšíme!!!
Lenka Štursová

Březinský zpravodaj, číslo 3, zima 2008

TJ BŘEZINY
Začátkem roku jsme stejně jako
v loni požádali o udělení grantu
Pardubický
kraj
na
naši
fotografickou soutěž.
V pátek 11. 1. jsme pro naše
nejmenší připravili stejně jako loni
promítání pohádky. A večer
proběhla výroční schůze naší TJ.
Z důvodu odstoupení dosavadního
předsedy Martina Vytlačila byla
hlavním bodem schůze volba jeho
nástupce. Zvolen byl p. Jiří Schreiber
ml. A tak složení nového výboru TJ
vypadá
takto.
Předseda
Jiří
Schreiber
ml.,
místopředseda
p. Michal
Luňáček,
hospodář
p. Milan Lapáček, předseda revizní
komise Veronika Švandová a
předseda odboru ASPV p. Pavel Říha
ml.
Sobota 12. 1. byla ve znamení
9. ročníku
memoriálu
Ludvíka
Forchtsama ve stolním tenise.
Do startovní listiny se zapsalo deset
borců ze Březin a okolí. Po odehrání
všech 45 zápasů bylo jasné, že i
v letošním ročníku bude pokračovat
vláda reprezentantů ze sousedních
Křižánek. Na prvních třech místech
se tedy seřadili 1. p. Vambera, 2. p.
Šír J. 3. p. Šír F.
Další pořadí turnaje: 4. Dospěl,
5. Říha, 6. Zobač, 7. Schreiber,
8. Balabán, 9. Šír M., 10. Pešek.
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Můžeme si jen přát, aby se nám
počet účastníků v jubilejním 10.
ročníku z řad Březiňáků rozrostl.
V sobotu 1. března jsme připravili
pro všechny zájemce v pořadí již
třetí
promítání
historických
fotografií na Březinách. Naše
poděkování míří k Vám všem, kteří
nám zapůjčujete svoje rodinné
fotografie na digitalizaci, abychom
je mohli následně na našich
promítáních
předvést
všem
zájemcům o historii dávno i
nedávno minulou. Soubor více jak
200
fotografií
doprovodil
průvodním slovem p. Pavel Říha st.
a doplnilo ho promítání dvou filmů
p. Rudolfa Mihleho Zvorali jsme co
se dalo a Šmerkust, natočených
před mnoha lety na Březinách. Těší
nás, že je o promítání stále velký
zájem a tak se budeme snažit,
abychom pro Vás připravili na další
promítání znovu nové a zajímavé
fotografie. Večer před promítáním
tj. v pátek 29. února jsme promítali
průřez fotografiemi, které bylo
možné vidět v předchozích letech.
Toto opakované promítání probíhá
v příjemně uvolněné atmosféře a
mohutně se o fotografiích diskutuje.
Jsme rádi, že i toto promítání má
své příznivce a tak i v této tradici
budeme nadále pokračovat.
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12. 7. jsme se znovu zúčastnili
volejbalového turnaje Kamenecké
podání.
Krásné letní počasí slibovalo
pohodový turnaj, ale hned třetí míč
v našem prvním zápase nám přinesl
smůlu. Michalův kotník nevydržel a
tak nezbývalo, než turnaj odehrát v
pěti.

nestačili vzdorovat a prohráli druhý i
třetí set. Celkově jsme obsadili
druhé místo a tak jen zbývá doufat,
že se popereme o pohár v Kamenci i
příští rok.
Celkové pořadí turnaje: 1. Adamov,
2. Březiny, 3. Kamenec, 4. Bulíci,
5. Pajdáci, 6. Sebraní

Základní informace k fotografické
soutěži a výstavě fotografií:

Oslabení nás ale zdravě nabudilo a
tak až na drobné zaváhání právě
v prvním zápase, který jsme vyhráli
2:1 se nám dařilo do posledního
zápasu držet naději na první místo.
Zde jsme narazili na družstvo
Adamova. První set jsme vyhráli
v poměru 25:21. Do druhého setu
soupeř vystřídal oba smečaře a
nahrávačku. Tomu jsme už v pěti
11

Ve velkém sále budovy bývalé školy
na Březinách byly instalovány na
ploše výstavní panely o celkové
rozloze 120 metrů čtverečních.
Dalších více jak 20 metrů výstavních
rámů bylo instalováno po stěnách.
Rozdělení hlavních panelů bylo
podobné jako při loňské výstavě na
tři skupiny. Vítězné práce naproti
vchodu ve zvětšené podobě spolu
se zvětšeninami fotografií, které
dostaly zvláštní čestné uznání
poroty. Na obou krajních výstavních
plochách fotografie soutěžících
účastníků vždy tak, aby práce
každého autora tvořila zhruba jeden
Březinský zpravodaj, číslo 3, zima 2008

výstavní celek. Ve vestibulu byly
vystaveny
vítězné
fotografie
loňského roku 2007.

Ředitelství výcviku a doktrín Krále
Jana Lucemburského ve Vyškově a v
červnu na Univerzitě obrany v Brně.

Po obvodní zdi výstavní místnosti
byla
souběžně
s
výstavou
soutěžních snímků, prezentována
výstava fotografa Dana Hlaváče 122
DNÍ V Afghánistánu a to na třinácti
výstavních panelech, které doplnily
4 zvětšeniny a 1 panel s daty o této
výstavě.

Vernisáž výstavy:

Podpraporčík
Daniel
Hlaváč,
příslušník 43. výsadkového praporu
Chrudim již dlouhou dobu dokazuje,
že kromě vojenského profesionála
je také kvalitním fotografem. Své
nasazení v rámci mise ISAF-PRT v
Afghánistánu zúročil také ve
fotografické tvorbě. V roce 2007
získal na prestižní soutěži Czech
Press Foto třetí cenu v kategorii
Každodenní život s fotografií Tváře
afghánských školáků. Vyvrcholením
jeho
fotografické
práce
v
Afghánistánu a současně prezentace
činnosti příslušníků 4. brigády
rychlého
nasazení
a
43.
výsadkového
mechanizovaného
praporu Chrudim je právě tato
sólová
výstava,
která
byla
prezentována od 10. prosince 2007
do 31. ledna 2008 v prostorách
Strahovského kláštera v Praze.
V průběhu
měsíce
května
v prostorách
velitelství
NATO
v Bruselu a před zastávkou na
Březinské výstavě ještě v prostorách
12

Zahájení výstavy se ujal hlavní
organizátor této výstavy pan Pavel
Říha mladší, který v krátkém
proslovu uvedl hlavního řečníka
březinského rodáka Mgr. Vladimíra
Báču. Ten ve svém jako vždy milém
a vtipném úvodním slově poděkoval
sponzorům,
garantům
a
organizátorům
této
výstavy.
Zhodnotil také vystavené práce a
svůj proslov zakončil krásnou
pohádkou pro všechny zúčastněné.
Poté došlo na předání čestných
uznání a cen pro vítěze jednotlivých
kategorií. K dobré pohodě na
vernisáži
přispělo
i
drobné
občerstvení
pro
všechny
návštěvníky.
Hodnocení fotografií
Soutěž byla vyhlášena v listopadu
2007 a trvala do konce června roku
2008. Vyhlašovatelé soutěže jsou TJ
Sokol Březiny a SPHV.
V červenci 2008 byla zpracována
zaslaná data do jednotného
formátu.
V témže měsíci se sešla čtyřčlenná
porota, aby vyhodnotila snímky
zaslané do soutěže. Porota byla
složena ze dvou profesionálních
fotografů, zástupců TJ Sokol Březiny
Březinský zpravodaj, číslo 3, zima 2008

a spolku Přátel historie vysočiny.
Hodnotitelé i letos měli velmi
těžkou práci, neboť celková úroveň
fotografií zaslaných do soutěže byla
znovu vysoká. Pro letošní rok byla
vypsána i divácká soutěž, které se
mohl zúčastnit každý z návštěvníků
výstavy.
Statistické údaje:
Výstava byla otevřena v neděli
3. 8. 2008 ve 14 hodin a trvala do
31. 8. 2008 tzn., že je přístupná
veřejnosti 28 dnů. Za tuto dobu ji
navštívilo celkem 1118 návštěvníků,
to je průměrně skoro 40 lidí na den.
Soutěžících autorů bylo 50 plus 1
mimosoutěžní. Přímo na zahájení
(vernisáž) přijelo 121 návštěvníků a
většina soutěžících fotografů. Autoři
zaslali do obou soutěžních kategorií
550 fotografií, z nichž byla většina v
digitální podobě. Mimo soutěž
vystavoval jeden autor (Dan Hlaváč
32 fotografií plus 5 panelů). Celkem
tedy návštěvník mohl shlédnout 587
fotografií vystavených ve výstavní
síni a 11 fotografií z loňského roku
ve vestibulu. Na zahájení byly
promítnuty i 2 krátké filmy z
Afghánistánu
a
retrospektiva
snímků z loňské výstavy. Naše údaje
můžeme doplnit i o nejmladšího a
nejstaršího účastníka soutěže. Jsou
to pan Lukáš Bednář, který měl v
době konání výstavy 13 let a pan
Josef Čermák ze Svitav 81 let.
13

Soutěže se zúčastnilo 35 mužů a 16
žen.
Oceněné fotografie:
V kategorii Vysočina jak ji vidím já si
vítězství vybojovala paní Lenka
Říhová se snímkem nazvaným U
Kozáčků. Druhé místo ve stejné
kategorii má stejného vítěze Lenka
Říhová a její snímek Betlém. Třetí
místo v této kategorii obsadil pan
Říha Jiří za snímek nazvaný
Bráchové. (Jiří a Lenka jsou
manželé).
V kategorii Vysočina jak ji vidím já
(SÉRIE) si vítězství a první místo
vybojoval
jednoznačně
pan
Stanislav Odvářka za snímky
s názvem Nad Krásným. Druhé
místo obsadil rodák z Pusté Rybné
pan Jar. Břeněk za sérii snímků
Hlučál. Třetí místo nebylo porotou
uděleno.
V kategorii nejkrásnější strom
Vysočiny zvítězil pan Jiří Říha za
snímek Náš modřín. Druhé místo
obsadil pan Lukáš Paseka za snímek
s názvem Javor při večerním světle.
Třetí místo si odváží nejúspěšnější
účastnice soutěže paní Lenka Říhová
za snímek s názvem Nad Světy.
Nejkrásnější strom Vysočiny (SÉRIE).
První místo obsadil pan M. Pazdera
z Pusté Rybné za sérii snímků Roční
období. Druhé místo obsadil i vloni
úspěšný pan Miloš Mesiuaer za sérii
Březinský zpravodaj, číslo 3, zima 2008

snímků Březiny. Třetí místo obsadil
pan Jakub Čermák za sérii snímků
Pod bodem mrazu.
Čestná uznání poroty získaly práce
pánů Michala Říhy za fotografii
Březiny od školy a pan Jakub
Čermák za snímek Milovský potok.
Divácká anketa: Dělené první místo
se shodným počtem hlasů získaly
snímky Michala Říhy a Jakuba
Čermáka, kteří získali shodně po 7
hlasech. Třetí místo v divácké
soutěži obsadil pan Michal Zauf se
čtyřmi hlasy. V divácké anketě
získalo alespoň 1 hlas 40 autorů.
Hlasovalo celkem 103 návštěvníků
výstavy. Z 545 soutěžních snímků
bylo diváky oceněno 202 snímků.
Závěrem mi dovolte na tomto místě
poděkovat všem našim kamarádům,
přátelům a známým, kteří nám při
realizaci soutěže a při přípravě
výstavy
všemožně
pomáhají.
Vyjmenovávat zde všechny nelze a
tak mi dovolte alespoň tři jména za
všechny. Naše velké poděkování
míří tedy k panu Josefu Švandovi,
který patří stejně jako paní
Klodnerová a Jirka Schreiber k jádru
organizačního týmu a bez jejichž
podpory a pomoci by se rozhodně
příprava
této
akce
nedala
zvládnout.
A ještě jedno poděkování. To míří
na Obecní úřad Březiny, který nám
při našich akcích vychází vstříc a tak
14

i díky jeho velké podpoře můžeme
tyto akce pro Vás všechny na
Březinách
pořádat
v takovém
rozsahu.
V srpnu se již pravidelně koná na
Březinách tzv. Nohejbal na pohodu.
I přes nestálé počasí se sjela tradiční
družstva a turnaj proběhl v jak jinak
než pohodovém a přátelském
duchu.
Sobota 23. srpna patřila prestižnímu
nohejbalovému turnaji Březinský
nohec,
který
měl
již
své
9. pokračování.

Hlavním organizátorem a dobrou
duší tohoto projektu je Martin
Vytlačil. Zázemí čtyř kurtů v Borové,
vysoká úroveň družstev, ale také
příjemné prostředí a vstřícná
obsluha přilákala na turnaj 22 týmů
z celého Pardubického kraje i Brna.
S osmou hodinou přijížděli první
nedočkaví účastníci. Po registraci
probíhal los do čtyř skupin a
atmosférou se neslo napětí
z očekávání budoucích soupeřů.
Devátá hodina zahájila první zápasy.
Po poledni jsme měli 4 postupující
Březinský zpravodaj, číslo 3, zima 2008

z každé skupiny do vyřazovací části.
Poražení sestupovali do tabulek o
umístění, a tak si i oni do sytosti
zahráli. Vyrovnanost týmů na špici
dokládalo dohrávání snad všech
zápasů od čtvrtfinále výš v
tiebrejcích. Nakonec byl tím
nejšťastnějším týmem, který si
odvezl putovní pohár, ASPV
z Moravské Třebové, který ve finále
porazil tým z Borové. Na třetím
místě skončili „3promile“ a „až“ na
čtvrtém obhájci loňského vítězství
z Proseče
„Stepní
kozy“.
K všeobecné spokojenosti jistě
přispěla také možnost vyhlásit a
ocenit umístění všech soutěžících.

To díky ochotě partnerů turnaje,
kteří věnovali velké množství cen
pro všechny.
Na konec roku jsme připravili pro
naše nejmenší Mikulášskou besídku.
Jako vždy si Mikuláš, anděl i čerti
udělali čas a doputovali na Březiny,
aby nadělili dětem podle zásluh.
Večer potom proběhla tradiční
Mikulášská diskotéka pro ty starší.
Závěrem mi dovolte popřát Vám za
všechny členy naší TJ do Nového
roku 2009 vše nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody.
Pavel Říha

SDH BŘEZINY
Činnost našeho sboru v tomto roce
odstartovala Josefovská zábava,
která se konala 15. března.
K poslechu a tanci hrála kapela Rock
melodie z Trpína. Nechyběla bohatá
tombola a domácí kuchyně.
V měsíci červnu se náš řadový člen
Pavel Říha zúčastnil okrskové
soutěže v Oldříši jako rozhodčí.
15. listopadu jsme uspořádali
taneční
zábavu
tentokrát
posvícenskou, kde nám opět zahrála
trpínská kapela. Zábava se vydařila a
účast byla velmi hojná.
Během roku se také náš člen Daniel
Musílek ml. staral o veškerou
techniku, kterou máme k dispozici.
Došlo i na úklid prostor, kde se tato

technika nachází. Touto cestou mu
děkujeme.
Také jsme oslavili životní jubilea
pana Jaroslava Uhra (85 let), paní
Zdenky Benešové (80 let), pana
Stanislava Meštana (45 let), pana
Josefa Dudka (55 let), pana Daniela
Musílka st. (60 let) a pana Josefa
Švandy (65 let). Ještě jednou všem
oslavencům blahopřejeme!
Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem, kteří nám pomáhají s akcemi
a chodem našeho sboru.
Návrh činnosti na rok 2009:
Uspořádání tradiční Josefovské a
Posvícenské zábavy a Mikulášské
besídky pro nejmenší. Iveta Musílková
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SDRUŽENÍ PŘÁTEL HISTORIE VYSOČINY
Spolek přátel historie Vysočiny je
volným seskupením lidí, kteří se
zajímají o poznávání historie naší
Vysočiny a snaží se na setkáních,
která pořádají, seznamovat s historií
všechny, kdo o ni mají zájem. Jsme
rádi, že členové naší TJ byli u zrodu
této myšlenky a tak Vás ve zkratce
chceme informovat o akcích, které
pořádá.
Páté setkání Spolku přátel historie
Vysočiny se konalo dne 10. května
v obci Daňkovice. Všechny přítomné
přivítal Ing. Klodner a úvodního
slova se poté ujal p. Říha st.
Pracovně bylo toto setkání nazváno
prvním Moravským zasedáním
neboť na Moravskou stranu
Vysočiny
(pokud
nepočítáme
předvánoční povídání pod Devíti
skalami), se náš spolek zaměřil
poprvé.
V úvodním slově p. Říha obeznámil
přítomné s bohatou historií obce
Daňkovice. Obšírně byl vysvětlen
původ názvu obce, majitelé panství.
Nezapomněl se samozřejmě zmínit i
o slavných rodácích a přiblížil i
partyzánské hnutí. Poté přišlo na
řadu hlavní téma tohoto setkání a to
téma hradní. Sešli jsme se
v Daňkovicích a tak je jasné, že
hlavním tématem byl hrad Skála na
vrchu Štarkov. Pan Říha ve zkratce
seznámil přítomné s historií hradu,
s jeho zakladateli a majiteli,

stavebním členěním a příčinou jeho
zániku.
Potom se všichni zúčastnění
odebrali na hrad, kde se ujal slova
hlavní řečník tohoto setkání PhDr.
Ludvík
Belcredi,
vedoucí
archeologického
ústavu
při
Moravském zemském muzeu v
Brně. Podrobně pohovořil o
průběhu vykopávek na hradě Skála,
které již dlouhá léta provádí
Moravské zemské muzeum Brno.
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 Členové SPHV na Štarkově 

Zmínil nálezy, které zde byly
učiněny, vysvětlil z jak neznatelných
obrysů se nakonec podařilo hrad
odkrýt do dnešní podoby a velmi
zasvěceně odpovídal na všechny
dotazy, které padaly z našich řad.
Na závěr jsme předali p. Belcredimu
kopii
historické
mapy
Jimramovského panství a vydali se
na podrobnou prohlídku hradu.
Krouna: Dne 15. listopadu 2008 ve
14.00 hod. se konalo již 6. setkání
„Spolku přátel historie Vysočiny“.
Tentokrát se přátelé a hosté tohoto

spolku sešli v přístavbě ZŠ v Krouně.
Ředitel školy Mgr. Josef Kyncl
poskytl velice příjemné prostředí
pro čtyřhodinové posezení a
starosta Krouny Mgr. Pavel Ondra
se postaral o malé pohoštění, které
přišlo velice vhod. Nikdo asi
nečekal, že se schůzka protáhne až
do večerních hodin.
Hlavním tématem sobotního setkání
byla především historie hraček a
působení hračkářů na Vysočině.
Pavel Ondra přivítal všechny
zúčastněné a předal slovo panu
Pavlu Říhovi, který v úvodním
projevu vzpomněl Ing. Karla
Klodnera, otce myšlenky, jak
přiblížit lidem Vysočinu, člověka,
který byl jedním z hlavních aktivistů
Spolku přátel historie Vysočiny.
Bohužel nemohl dnes již být mezi
námi. Zemřel velice náhle a
nečekaně
19.
června
2008.
V průběhu setkání položil Pavel
Ondra kytici květin na krounském
hřbitově na hrob pana Karla
Klodnera k uctění jeho památky.
Po úvodu dostala slovo PhDr. Ilona
Vojancová,
ředitelka
Souboru
lidových staveb Vysočina, která nám
přiblížila historii hraček a život
hračkářů na Vysočině v minulosti i
v současnosti. Kromě mluveného
slova jsme díky paní Vojancové
mohli také shlédnout zajímavý
filmový dokument na toto téma.
Samozřejmě, že při této přednášce

velmi často zaznělo jméno pana
Františka Bukáčka, Zdeňka Bukáčka
st. a Zdeňka Bukáčka ml. Zdeněk
Bukáček ml. byl také osobně
přítomen na setkání a připravil pro
návštěvníky krásnou a milou
výstavku
svých
výrobků
–
krounských hraček.
Jako další téma bylo seznámení
s obcí Krouna, kterého se skvěle
ujala paní Marcela Nekvindová.
Připomněla nám dávnou historii
Krouny a přiblížila nám pěkná místa
uprostřed přírody, která je možno
v Krouně a jejím okolí navštívit.
Dalším bodem setkání bylo krátké
seznámení s historií a současností
místních částí obce Krouna, kterými
jsou Čachnov, Františky, Oldřiš,
Rychnov a Ruda. Referát přednesla
kronikářka obce Hana Moravcová.
Poté se ke slovu dostal pan Pavel
Říha, který nás seznámil s hračkami
a hračkáři v jeho rodišti - tedy
v obci Březiny a jejich okolí.
Na závěr nám pan Pavel Ondra
vykouzlil přímo před našima očima
holubičku. Na toto kouzlo si přinesl
dva malé dřevěné polotovary (dva
dřevěné špalíčky vyřezané do nic
neříkajícího tvaru), ostrý nůž a
k tomu své dvě šikovné ruce.
Předvedl nám, jak vzniká rozkošná
štípaná holubička, která se dříve
zavěšovala nad stolem nebo nad
kolébkou dítěte jako symbol štěstí,
pohody a míru.
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Všichni přítomní se rozcházeli ve
velmi dobré a příjemné náladě
s příslibem, že další setkání se
uskuteční v únoru 2009. Tématem

této schůzky by mělo být dýmkařství
a řezbářství na Vysočině.
Pavel Říha

VÝSTAVA BETLÉMŮ - ROZHOVOR S PANEM OLDŘICHEM KUČEROU
V letošním čísle přinášíme rozhovor
s panem Oldřichem Kučerou st.,
který již po několik let v adventním
čase otvírá výstavu vlastoručně
vyrobených betlémů a vánoční
hudbou zve k nahlédnutí.
Kdy
jsi
se
začal
zabývat
modelováním betlémů ?
Začal jsem asi před pěti lety ve svém
volném čase.
Jaké materiály používáš ?
Na figurky používám papír, sololit.
Dále používám temperové barvy,
vodové barvy, laky, lepidla. Jako

podložky
polystyren
nebo
polyuretan. Vše pak dolaďuji
mechem, pískem a kameny.
Kolik betlémů už jsi vyrobil?
Asi osm.
V loňském roce jsi měl venku
postavený betlém v téměř životní
velikosti s figurkami od Josefa Lady.
Mohl bys popsat jeho výrobu?
Betlém
jsem
připravoval
k 120. výročí narození J. Lady.
Nejprve jsem z naskenovaných
malých obrázků zvětšil figurky přes
diaprojektor na papír v měřítku 10:1

18

Březinský zpravodaj, číslo 3, zima 2008

na velikost 80 cm a postavy jsem
obkreslil. Spotřeboval jsem 25 m2
papíru. Papír jsem nalepil na
sololitové desky a pak jsem
vyřezával lupenkovou pilkou. Po
vyřezání 32 figur jsem se pustil do
barvení vodovými barvami. Ty se mi
nejlépe míchaly. Snažil jsem se, aby
barvy byly věrohodné předloze.
Figury jsem nalakoval. Venku na
prostoru 8 x 5 m jsem postavil
přístřešek z chvojí a rozmístil figury.
Pak jsem na místa figur natloukl
kolíky a k nim figury přivázal, aby je
vítr nekácel a aby se daly
povytahovat ze sněhu.
Kolik času jsi u tohoto betlému
strávil?
Nevím přesně, ale pracoval jsem na
něm asi dva měsíce ve volných
chvílích.
Zapojuješ do přípravy i rodinu nebo

vše zvládáš sám?
Vše zvládám sám. Začínal jsem
vyřezávat ručně lupenkovou pilkou,
která řeže všemi směry. Přicházela
únava a tak jsem si vyrobil
lupenkovou pilku do šicího stroje.
Ten byl na elektriku a práce šla
snadněji a rychleji.
Máš přibližnou představu kolik lidí
se přišlo na betlémy podívat?
První rok to bylo 320 lidí, druhý rok
380 a vloni 415 včetně několika
rodin z Německa a Holandska.
Můžeme se těšit ještě na nějaký
nový betlém?
Zatím o tom neuvažuji, spíše bych si
nějaký betlém na dobu výstavy
vypůjčil.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně
elánu a nových nápadů do dalších
let.
Lenka Štursová
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Mikuláš, anděl a čerti jezdili po Březinách
Je 5. 12., začíná být šero a já
vzpomínám na své dětství. Míša
Pospíšilová si směle vykračuje
směrem k obchodu a já obdivuji její
odvahu. Kdybych byl malý, už by mě
nikdo ven nedostal. Seděl bych
doma a ve strachu bych čekal na ten
hrozný okamžik, až zazvoní čerti.
Ti jsou snad rok od roku ošklivější. A
taky línější. Dřív chodili pěšky. Teď
jsou tak pohodlní, že z pekla
přijedou na voze, který je zapojen za
traktorem. Letos jsem čerty sledoval
a šel mi z toho mráz po zádech.
V pekle musí být opravdu teplo a
jsem rád, že jsem se tam zatím
nedostal. Čerti mají i na voze
zapálený oheň, aby se mohli
ohřívat.

děti. Někde byli čerti spokojení,
protože věděli, že tam bydlí hodné
děti. Ty pak jen řekli básničku a od
čertů dostali balíček sladkostí.
Někde ale byli čerti spokojení méně
a s dětmi už to vypadalo bledě.
Nakonec se ale čerti slitovali a děti
dostali ještě jednu šanci do příštího
roku. I čerti ale byli překvapeni
z toho, jak silné děti na Březinách
bydlí. Někde se děti držely tak
pevně křesla, že je nebylo možné od
křesla oddělit, jinde tak pevně visely
na trnoži u stolu, že by musely být
do pekla odneseny i se stolem.

Letos mě čerti vzali mezi sebe a
přikázali mi, abych o nich napsal
tento článek. Čerti přijeli na Březiny
asi o půl páté a se svým pojízdným
peklem se rozjeli po Březinách, od
chalupy k chalupě a hledali zlobivé

Celá pekelná banda zároveň velmi
děkuje rodině Musílkových za
zajištění celé řady důležitých věcí.
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Na závěr bych chtěl dodat, že
pojízdné peklo vzbuzuje pozdvižení
nejenom na Březinách, ale také
v sousední Pusté Rybné, kde tahle
parta čertů zakončila svoji trasu.

Tomáš Dudek

Z BŘEZINSKÉ KRONIKY
Také dnes přinášíme pár stránek, ve
kterých citujeme kroniku naší obce.
Dnes se můžete dočíst o tom, co se
v naší obci dělo v druhé polovině
devatenáctého století a na začátku
dvacátého století.
Drašar
Na počátku druhé polovice minulého
století působil zde jako učitel na
evang. škole Josef Václav Justin Michl,
u lidu zvaný „Drašar“.
Životní osud muže tohoto byl velmi
pestrý. Lakotou svých příbuzných
vehnán byl do piaristického řádu. Po
studiích stal se profesorem na
různých školách řádových a v té době
byl i spisovatelsky činný. Sepsal a
vydal: „Pravopis illyrský“, „Soustava
jazyka
českého
s hlediště
pravopisného“, „Slovo o českých
věcnicích“,
„Obraz
slovesnosti
Slovanů“, „Polička, král. věnné město
v Čechách“ aj. Přispíval též do
časopisů: „Jindy a nyní“, „Včely“,
„Květů“,
„Časopisu
katolického
duchovenstva“ a mnoho prací
zanechal v rukopise.
J. V. J. Michl, přírodou pro manželství
a otcovství založený, necítil se
spokojeným ve svém povolání a
přestoupil po roce 1848 na víru
protestantskou doufaje, že konečně
bude moci žíti podle svých lidských
tužeb. Osud mu však již nepřál. Jako
dřívějšímu kazateli nebylo těžkým, při
svém úřadě učitelském, vykonati i
pobožnost v nepřítomnosti farářově.
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Tím ovšem pletl se do povinností a
práv evang. faráře v Telecím a
následek – byl zbaven učitelství. Poté
živil se nuzně písařením po obcích.
Zemřel r. 1862 ve stáří 52 let v bídné
chaloupce, která stála v těch místech,
kde dosud rozkládá a stále zvětšuje
svou krásnou korunu „Drašarova
lípa“.
Pochován byl na nedávno před tím
založeném hřbitůvku u zdi hřbitovní.
Spolek divadelních ochotníků „Tyl“
z Poličky zasadil mu tam pamětní
desku v roce 1892.
Žije již málo pamětníků Drašarových,
ale po staveních najdeme ještě různé
listiny, jichž psaním sobě nuznou
skyvu chleba vydělával.
Smutný život tohoto nevšedního, ale
neprávem zapomenutého člověka,
upřímného
vlastence,
vylíčila
spisovatelka Tereza Nováková ve
svém úchvatném románu „Drašar“.
První obec. úřadovna
První úřadování bylo v „domě“.
Jednou
z důležitých
povinností
rychtářových bylo rozsuzovati sporné
strany. Při tom rychtář poukázal vždy
na „právo“ na bílém šátku před ním
ležícím a na mučidla před okny
připravená.
Rychtářové
Prvním rychtářem byl K. Makovský.
Po něm ustanoven byl Miška, později
Luňáček. Tento byl také posledním
rychtářem této obce.
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Starostové

Rozšíření školy

Dále voleni jsou starostové. Prvním
starostou zvolen Maděra, č. 10, po
něm Kučera, č. 24, dále Teplý, č. 17,
Kaštánek, č. 9, Kučera, č. 18,
Nemanský, č. 24, Husák, č. 44 – 45,
Teplý, č. 17, Teplý, č. 30, Zbytovský,
č. 46.

Velikému počtu dětí jednotřídní škola
nevyhovovala,
proto
r.
1887
přikročeno bylo k rozšíření její na
dvoutřídní. Bylo nutno přistavěti ještě
jednu třídu. Stavbou pověřen místní
občan Frant. Pavlík. Rozpočet na
přístavbu činil 1.700 zl.

Stavba školy

Živelní pohromy

V roce 1847 vystavěli si občané
evang. novou školu nákladem
3.400 zl. Náklad uhrazen dary
dobročinných spolků, zejména Gustav
– Adolfského. Před tím vyučovalo se
v různých pazderkách, posledně
v Žejdlíkově
pazderce
(nyní
rozbořené).

Novou živelní pohromou postižena
byla zdejší obec v roce 1893. Veliké
spousty vod chrlily šedé mraky na
vlnící se obilí, jež úplně zničeno. Voda
pak vymlela veliké rokle, v nichž
dospělý člověk mohl se lehce neviděn
procházeti.

Ve válce v roce 1866 nebyla obec
ušetřena, Prusové sem vtrhli a hojnou
kořist vzali.
Krupobití
V roce následujícím postižena byla
zdejší obec hrozným krupobitím.
Kroupy velikosti slepičího vejce
tloukly do vyprahlé země skoro
½ hodiny. Země po této katastrofě
podobala se poušti.
Neštovice
V roce 1886 řádila mezi zdejším
občanstvem
zhoubná
nemoc
neštovice. Nebylo takřka rodiny, kde
by zlé této nemoci nebylo. 4 – 5 členů
rodiny bylo jí postiženo. Úmrtí,
zejména dětí, byla častá. Smutné to
byly pohřby bez průvodů.
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V létě r. 1904 panovalo veliké sucho a
horko. Mnohé potoky i řeky zcela
vyschly. Žalostný byl pohled na
vyprahlou zemi. Obilí doschlo
nastojatě, hospodáři velikých škod
utrpěli. Vodní zvířena z větší části
pohynula nedostatkem vody.
Změny v učit. sboru
V roce 1906 loučí se s Březinami
dlouholetý spr. školy p. Adolf Šťastný,
který zde nepřetržitě působil po
43 let. Týž vychoval zde tři generace
občanů. Všichni jeho žáci s láskou na
něho vzpomínají. V obci vykonal
mnoho. 30 let byl členem obecního
zastupit. a členem církevního
presbyterstva. Zvláštní pozornost
věnoval štěpařství a jeho snahou bylo
učiniti z Březin pěknou ovocnou
zahradu. Do značné míry se mu to
podařilo.
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Do roku 1870 byl správcem školy
církevní. Toho roku proměněna škola
ta v obecnou. Do roku 1887 byl
správcem školy jednotřídní. Od té
doby jmenován řídícím učitelem školy
dvoutřídní.
Nástupcem jeho stal se František
Kunc, rodák z blízké vesnice Pusté
Rybné.
Nařízení stavby nové šk. budovy
V listopadu 1909 nařídila okr. šk. rada
zdejší obci stavbu nové školní budovy.
Obec se staví proti tomu. Příčinou
odporu byla chudoba občanů a strach
z velikého zatížení poplatnictva.

Sčítání lidu
V tomto roce provedeno zde sčítání
lidu. Napočteno 105 domů (96
obydlených, 9 neobydlených) a 539
osob (281 muž. pohl., 258 žen. pohl.).
Evangelíků 447, řím. katol. 90, 1 žid a
1 osoba bez vyznání. V osadě
Damašku sem patřící napočteno 19
domů, 109 osob (54 muž. p., 55 ž. p.),
evangelíků 85, řím. katol. 18 a 6 osob
bez vyznání.
Stavba školní budovy

Obvodní lékař

Odvolání proti stavbě nové šk. budovy
zamítlo m. k. a vyučování v březnu
1911.
Obec
přikročuje
tedy
k počátečním pracím ke stavbě.

1. ledna 1910 nastoupil na místo
obvodního lékaře v Telecím Dr. J.
Boudyš. Týž působil zde až do roku
1929. Rozuměl dobře zdejším
poměrům, znal chudobu zdejšího
občanstva a v sazbách byl velmi
mírný.

V roce 1912 zvolen starostou obce
p. Bohuslav
Šťastný.
Za
jeho
úřadování provedena stavba nové
školní budovy. Ještě v tomto roce
započato se svážením stavebního
materiálu. Cihly objednány od fy. J.
Kopista z Úřetic (1000 kusů za 48 K).

Stavba šk. budovy zamítnutí odvolání

Nový obchod

V červenci 1910 zamítla zem. šk. rada
odvolání obce zdejší proti stavbě
nové školní budovy.

Josef Musílek, rodák z Telecího,
zařizuje zde obchod smíšeným zbožím
v č. 84.

Stavba okresní silnice

Dobytčí váha

30. dubna 1911 započalo se stavbou
silnice Březiny – Pustá Rybná. Stavba
silnice
té
pronajata
místním
občanům. pp. Františku Pavlíkovi a
Janu Říhovi za dozoru p. B. Šťastného.
(Délka 2120 m za 25.000 K.) Do správy
okresu převzata 29. prosince 1911.

Svépomocný spolek pro nutné
porážení dobytka pořídil dobytčí
váhu, kterou umístil u p. Ad. Luňáčka
č. 35.
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Stavba školní budovy
V květnu 1913 začato se stavbou
školy na pozemku rolníka Jaroslava
Částky, č. 33; stavba dokončena

v prázdninách 1914, takže nový školní
rok 1914/15 zahájen byl již v nové
školní budově. Celkový náklad činil
65.000 K. Jednotlivé práce zadány.

ublíženo. Mnozí měli jen ten kousek
pole a tímto rozhodnutím správy
panství jimramovského zbaveni pole
úplně.

Práce zednická staviteli Otakaru
Medkovi z Hlinska. Práce tesařská
mistru
tes.
Josefu
Henychovi
z Německého. Práce truhlářská mistru
truh. Josefu Černému z Pusté Rybné.
Práce zámečnická mistru zam. Ant.
Kaštánkovi z Hor. Dubenek. Práce
malířská mistru mal. J. Pešákovi ze
Svratouchu.

Předzvěsti války

Relief Komenského zhotoven prof.
Kunhartem.
Tašky
na krytinu
objednány od fy Tomášek z Vysokého
Mýta.
Pole na Moravském
V tomto roce odebráno pole zdejším
chalupám na tzv. „Moravském“.
Nadlesní Mayer z Krásného na panství
Belcrediho dal pozemky ty zalesniti.
Zdejšímu chudému lidu tím značně

Politické ovzduší bylo již velmi dusné.
Z úředních dopisů, na obecní úřad
docházejících,
cítiti
neobvyklou
činnost v pátrání po osobách vojenské
služby povinných. Nařízeno poříditi
seznam pitných vod a dány pokyny
pro případ pochodů vojska po vsi.
Starostům
došlo
poučení
o
příspěvcích vyživovacích. Obecní
výbory vyzvány, aby podaly návrh na
osvobození obecních funkcionářů od
vojenské služby. Obecní výbor
navrhuje
osvoboditi
starostu
p. B. Šťastného.
V příštím zpravodaji
V příštím roce se dozvíte jak to na
Březinách vypadalo během první
světové války.
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