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Informace Obecního úřadu
Našim nejmenším
V létě se na pozemku u bývalé
školy začal stavět altán pro naše
nejmenší. Na většinu altánu byla
získána dotace z MAS Bystré. Altán
byl slavnostně otevřen a předán
dětem
v srpnu
při
Cestě
pohádkovým lesem.

V příštích letech bychom altán
chtěli
vybavit
příjemným
posezením, celý prostor oplotit a
pokusit se o získání další dotace,
která by umožnila umístit k altánu
pár atrakcí (prolézačky, skluzavky,
houpačky) tak, aby prostředí
umožnilo určité vyžití našim
dětem.
Pohádkový les
Cestu
pohádkovým
lesem
uspořádal Obecní úřad Březiny ve
spolupráci
s RKV
Březiny
v polovině srpna. Děti cestou
lesem
mohly
potkat
včelí
medvídky, šmouly, vlka s Červenou
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karkulkou,
Pata
a
Mata,
čarodějnice, vodníka, Macha a
Šebestovou
nebo
Makovou
panenku a motýla Emanuela.

Kulturní dům
Také v letošním roce bylo nemalou
částkou investováno do sálu
v bývalé škole. Do neuspokojivého
stavu se postupně dostávaly židle
a najít cenově dostupnou, masivní,
dřevěnou židli nebylo snadné.
Nakonec se podařilo a na jaře bylo
koupeno 50 ks židlí přibližně po
550 Kč.
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Vyměněny a opraveny byly
všechny okapy a svody dešťové
vody na nádvoří kulturního domu.
Upraveno bylo výletiště. Byly
odstraněny držáky na staré
nepoužívané lavičky a stoly a celá
plocha
byla
srovnána.
Na
opraveném výletišti se v létě
konaly tři akce. Dětská diskotéka
po pohádkovém lese, venkovní
diskotéka pro dospělé a ochotníci
z Poličky zde sehráli divadelní hru
O Gilgaméšovi.

Výkup pozemků pod čekárnami
Během roku se podařilo vykoupit
pozemky
pod
autobusovými
čekárnami. Se všemi majiteli byla
dohodnuta symbolická částka
40 Kč za m2. Všem bývalým
majitelům bychom na tomto místě
chtěli poděkovat za vstřícnost a
spolupráci. Zvláštní poděkování
patří panu Josefu Kučerovi, Pavlu
Pospíšilovi ml. i st. a paní Lence
Štursové, kteří by byli ochotni
pozemky pod čekárnami obci
darovat.
Čekárny
V létě byly odstraněny staré
plechové čekárny U Musílků a U
Kučerova mlýna a byla zde
vybetonována nová deska.

I v příštím roce plánujeme do
bývalé školy investovat finanční
prostředky. Chtěli bychom začít
s kompletní
rekonstrukcí
výstavních místností ve druhém
podlaží. Kompletně vyměněna by
měla být elektroinstalace, protože
současný stav 2 zásuvky a 2 světla
na místnost už nevyhovují.
Pokračovat by se mělo omítkami,
podlahami a do budoucna i
kuchyňským koutem.
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Poté byly na tato místa usazeny
nové dřevěné čekárny. Původně
jsme
plánovali
z letošního
rozpočtu zakoupit pouze dvě
čekárny. Nakonec jsme ale pořídili
všechny čtyři, přestože jsme na
zbylá dvě místa ještě neměli
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vyřízené povolení na CHKO a na
stavebním úřadě. Tato povolení
vyřídíme v zimě a v roce 2012
budou i zbylé dvě čekárny usazeny
na svá místa. Náklady na pořízení
jedné dřevěné čekárny včetně
dveří,
laviček,
veškerého
materiálu, oplechování i střešní
krytiny byly cca 60 000 Kč.

opravy neskončí. V roce 2012
bychom rádi opravili i úsek U vody
a úsek od Zezulů k odchovně.
Opravy cest máme v plánu i
v dalších letech. Ve špatném stavu
je cesta ke kravínu, „Pastvisko“,
Dolánky apod. Uvidíme, které
úseky budeme schopni z našeho
rozpočtu opravit v následujících
letech.
Nejvýhodnější nabídka na opravu
cest přišla z Poličky. V rámci
spolupráce, která byla tímto se
SUS Polička navázána, byly
obnoveny některé příkopy podél
silnice třetí třídy na Březinách.
Doufejme, že spolupráce bude
pokračovat i v následujících letech.

Obecní cesty a příkopy
Nemalý finanční obnos byl už
v roce 2011 investován do
obecních cest. S první fází se
začalo na cestě do „Pasek“. Podél
této cesty byl obnoven a
prohlouben příkop, do cesty bylo
zabudováno 6 nových spůstků,
protože voda z kopce a lesa se
tady při každém větším dešti a tání
hezky vyřádila. Nakonec bylo na
cestu navoženo a uválcováno velké
množství frézingu.
V roce 2012 (jakmile počasí dovolí)
bude na celou cestu nanesen ještě
asfaltový
postřik.
Cestou
v Pasekách,
která
byla
jednoznačně v nejhorším stavu,
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Kompostovatelný odpad
Region Mikropoličsko, jehož jsou
Březiny členem, se úspěšně
pokusil získat dotaci na projekt
„komunální technika“. Projekt
spočívá
v tom,
že
si
kompostovatelný odpad (tráva,
listí apod.) z okolních vesnic budou
odvážet do Borové, kde se tento
odpad zkompostuje. Z této dotace
byly do okolních obcí nakoupeny
kontejnery. Na nákupu se podílela
každá obec 50 % spoluúčastí.
V současné době se snažíme
vytipovat pro kontejner vhodné
místo. Za vaše nápady budeme
vděčni. Bylo nám doporučeno, mít
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tento kontejner pokud možno dál
od ostatních kontejnerů, protože
pokud se v něm bude objevovat
jiný než kompostovatelný odpad,
nikdo nám ho neodveze.
Od jara by měla kompostárna
v Borové fungovat a tím pádem i
náš kontejner. Snažme se do něj
ukládat trávu, listí a rozložitelný
odpad.
Počet obyvatel
K trvalému pobytu se v roce 2011
přihlásil pan Igor Gargoš a paní
Alička Schreiberová. Narodila se
Elena Knapová.
Odhlášena
byla
Karolína
Filipidesová. V roce 2011 zemřel
pan Bedřich Musílek.
Počet obyvatel se tak na konci
roku zastavil na čísle 153.
Výstavy ve škole
Ve škole v roce 2011 proběhly dvě
větší výstavy. Výstava obrazů pana
Novotného a výstava fotografií
„Vysočina jak ji vidím já“.
Turistická mapa
Z dalšího
projektu
v rámci
Mikroregionu
Poličsko
byly
pořízeny mapy Poličska a okolí
s vyznačenými lyžařskými trasami.
My jsme mapu umístili na
pozemek vedle Pomníku padlých.
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Tříkrálová sbírka
Na začátku roku opět proběhla
Tříkrálová sbírka. Výtěžek této
sbírky byl věnován charitě v
Poličce, která za něj zakoupí
potřebné věci a vybavení pro svoji
činnost a hlavně ke spokojenosti
všech dětí, které navštěvují tento
stacionář.
Na Březinách se v roce 2010
podařilo vybrat 4 933 Kč, což je
přibližně o 900 Kč méně než vloni.
Přesto všem březinským občanům
i chalupářům jménem poličské
charity děkujeme za jejich
příspěvky a paní Ivetě Musílkové
za zajištění celé sbírky.
Vzpomínková shromáždění
Také letos se Obecní úřad Březiny
podílel na dvou vzpomínkových
shromážděních.
8. 5. jsme se sešli u příležitosti 66.
výročí ukončení 2. světové války a
osvobození Československa.
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Večer 27. 10. jsme se zúčastnili
lampionového
průvodu
a
vzpomínkového shromáždění u
příležitosti 93. výročí vzniku
samostatného Československa.
Poděkování za organizaci obou
akcí patří Mgr. Vladimíru Báčovi.
Poděkování
Poděkovat bychom chtěli panu
Vildomcovi, který poskytl obci
nemalý sponzorský dar na
zakoupení výpočetní techniky,
která v obci není v dobrém stavu.
Udržovací práce
Na
úklidových
pracích
po
stavebních úpravách a na dalších
udržovacích pracích v obci se
podílela paní Iveta Musílková,
která byla od května do listopadu
zaměstnána obecním úřadem přes
Úřad práce ve Svitavách. Ten na
zaměstnankyni přispíval z fondů
EU.
Česká pošta
První, ze čtyř nepříjemných témat
pro naši obec se objevilo hned
zkraje roku 2011. Na jednání přijel
ing. Ficner, vedoucí České pošty
pro okres Svitavy a seznámil nás
s plánem České pošty, podle
kterého měla být kamenná
pobočka v naší obci uzavřena.
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Hned druhý den byla odvolána
generální ředitelka České pošty.
Následně
proběhlo
jednání
zastupitelstva s občany a sepsala
se petice. Poté se ozval ing.
Horáček, ředitel České pošty pro
celé východní Čechy a zároveň
autor celé koncepce rušení
poboček. Přijel na Březiny a snažil
se nám vysvětlit, proč ruší pobočky
a jak budeme potom se službami
pošty spokojeni. Neúspěšně.
Projekt rušení poboček byl na pár
měsíců zastaven a rozběhl se až na
podzim. V Poličce se v listopadu
uskutečnilo jednání, kam přijel ing.
Horáček i ing. Ficner a byli pozváni
starostové z celého Poličska. Opět
se nám všem snažili vysvětlit, jak je
jejich
projekt
super.
Opět
neúspěšně.
Klíčová odpověď, kterou jsem
nakonec dostal od pana Horáčka
(byť ne příliš ochotně) byla, že
v současné době nemůže Česká
pošta rušit pobočky tam, kde s tím
nesouhlasí zastupitelstvo. Dokud
se něco nezmění, tak jsme tedy „za
vodou“. Je potřeba se ale připravit
na to, že jakmile dojde k privatizaci
České pošty a ze státního podniku
se stane akciová společnost,
budou nejspíš všechny tyto malé
kamenné
pobočky
zrušeny
okamžitě.
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Most na Českých Milovech
Na jaře se ozvali zástupci ze SÚS
Žďár nad Sázavou, že kvůli
špatnému stavu uzavírají ze dne na
den klenutý most na Českých
Milovech. Objížďková trasa do
Svratky vedla přes Krásné,
Daňkovice, Sněžné, Podlesí a
Milovy. SÚS naznačila a poté na
jednání v Novém Městě oznámila,
že v roce 2011 k opravě nedojde,
neboť nejsou peníze. To vyostřilo
napětí mezi postiženými obcemi
na straně jedné, SÚS na straně
druhé.
Takto dlouhá objížďka značně
komplikovala
cestu
našim
občanům
zaměstnaným
ve
Svratce, dětem dojíždějícím do
škol na Křižánky nebo do Svratky a
hlavně občanům Českých Milov,
kteří se nedostali ani do vesnice,
pod kterou patří.
Proběhlo několik jednání zástupců
obcí
Březin,
Pusté
Rybné,
Krásného, Křižánek a Svratky, na
kterých byl domluven společný
postup. Byly rozeslány protestní
dopisy na Pardubický kraj i kraj
Vysočina. Ocenit je nutné snahu
starosty Křižánek, pana Sedláčka,
který se účastnil celé řady jednání
na kraji Vysočina.
Ať už tomu napomohlo cokoliv,
důležité je, že se most začal
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opravovat a od 1. září byl opět
otevřen.
Přehrada Borovnice
Ministerstvo životního prostředí
opět oživilo téma stavění nových
přehrad.
Včetně
přehrady
Borovnice. V jejich konceptu se
píše o časovém horizontu za 50 až
100 let. V této problematice
spolupracujeme
s dalšími
postiženými obcemi, tedy Pustou
Rybnou, Telecím a Krásném.
Přehrada by případně sloužila jako
zásobárna pitné vody. Tzn., že by
byly značně omezeny činnosti
v jejím okolí, včetně zemědělství.
Všechny
zúčastněné
obce
k možnosti výstavby přehrady
předkládají jednoznačně zamítavá
stanoviska. Další jednání by mělo
proběhnout v roce 2012.
Nové jízdní řády
Pardubický kraj, pod vedením
hejtmana Radka Martínka a jeho
náměstka
zodpovědného
za
dopravu a investice Jana Tichého
(oba ČSSD), začal letos (po vzoru
Královéhradeckého kraje) pracovat
na projektu optimalizace dopravy.
Spolupráci náš kraj navázal se
společností Oredo, která tento
integrovaný dopravní systém
zavedla
právě
v kraji
královéhradeckém.
Myšlenka
tohoto projektu není špatná.
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Špatný je ale způsob, jakým byl
tento
projekt
realizován,
koordinován a hlavně přístup
společnosti
Oredo.
Druhým
problémem byla filozofie vedení
Pardubického
kraje.
V rámci
optimalizace došlo k značnému
navýšení dopravní obslužnosti na
frekventovaných úsecích našeho
kraje.
Zároveň
ale
došlo
k radikálnímu snížení dopravní
obslužnosti okrajových částí kraje.
Od prvního nástřelu jízdních řádů
se snažíme situaci připomínkovat,
tak jak si to vedení kraje přálo.
Zúčastnili jsme se několika jednání
se zástupci společnosti Oredo.
První z nich se konalo v srpnu
v Litomyšli a pozváno na něj bylo
na 90 starostů. To, že takové
jednání je úplně na nic, nemusím
snad ani dodávat. Další jednání
naštěstí
probíhala
v menších
skupinách v Poličce.
Všechna jednání probíhají stejně.
Vzneseme připomínky, odpoví
nám, že se tím budou zabývat a ať
jim to pošleme mailem. Mailem i
v papírové podobě jsme jim toho
poslali
spoustu,
nicméně
neodpověděli ani jednou. Z této
komunikace jsem pochopil, jak
jsou
současnému
vedení
Pardubického kraje občané naší
obce lhostejní.
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Mimo jiné jsme připomínkovali to,
že mají špatné pořadí zastávek
v naší
obci.
Ani
jednou
neodpověděli a teď jsou jízdní řády
vyvěšeny a samozřejmě špatně.
Ještě 5. 12. na jednání v Poličce
jsem na to zástupce společnosti
upozorňoval, ale úplně zbytečně.
Na jízdních řádech je 2x uvedena
zastávka Březiny U Musílků,
znamená to, že neodpovídají
kilometry
a
tím
pádem
samozřejmě časy. Jízdními řády se
tedy nemůžeme řídit, pokud
nechceme, aby nám autobus ujel.
Nebo budou autobusy jedoucí na
Poličku skutečně zastavovat U
Musílků,
pak
pojedou
do
Krásného, pak se vrátí k Musílkom
a pak teprve pojedou na Poličku?
Samozřejmě, že ne, mají tam
hrubou, ale snadno odstranitelnou
chybu, která jen dokazuje to, že
naše připomínky ani nečetli.
Na stránkách společnosti Oredo
(www.oredo.cz) jsou prý všechny
jízdní řády. U naší linky 833 tam
pořád je jen ta část, kterou
zajišťuje společnost Zlatovánek a
chybí část, kterou zajišťuje
společnost Zdar. Tedy ta hlavní
část. A to jízdní řády už více než
týden platí. Náš občan v současné
době v podstatě nemá šanci, aby si
spolehlivě zjistil čas odjezdu
autobusu. Ještě v neděli, tedy
v den, kdy začaly řády platit, jsme
Březinský zpravodaj, číslo 6, zima 2011

posílali dopis panu hejtmanovi,
náměstkovi i jednateli společnosti.
Odpověď zatím žádná a náprava
situace taky ne.
Ještě nikdy ničím jsem nestrávil
tolik úplně zbytečných hodin a
neztratil tolik nervů jako jednáním
s nekomunikující
společností
Oredo. A Pardubický kraj ji to
všechno toleruje a vesele ji dál
platí z našich daní.
Autobusů do naší obce bylo
zrušeno několik. Největší problém
však činí dopolední autobus, který
jezdil v 10:40 z Poličky. Jet k lékaři
v 6:30 ze Březin a přijet zpátky ve
13:30 je skutečně nemožné.
Vytrvale
tuto
situaci
připomínkujeme. Nechápu, jak
toto může udělat právě sociální
demokracie, která se všude chlubí
tím, jak jim záleží na obyčejných
lidech a vedení kraje všude píše o
tom, že základ pro ně je, aby se
dostaly děti do školy, nemocní
k lékaři, a dělníci do práce. Tady
někde udělali pánové chybu. Nebo
naši občané bez auta nemají na
lékaře nárok? Při posledním
jednání v Poličce nám řekli, že
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jestli ten autobus chceme, ať si ho
zaplatíme.
Víkendové spoje u nás jezdí
prázdné už nyní. Přesto mají
peníze na to, aby jejich počet ještě
zdvojnásobili. Prý v nich vidí
turistický potenciál. Jak může
vedení
Pardubického
kraje
z veřejných financí dotovat radši
prázdné autobusy pro turisty než
autobus pro nemocné? V Poličce
jsme na to dostali odpověď, že to
tak prostě je.
O tom, jak se nové jízdní řády
povedly, svědčí i to, že nám zatím
na gymnázium přicházejí někteří
žáci tak o 15 minut později,
protože autobusy to podle jízdních
řádů nestíhají (a to ještě není
sníh). Jiné studenty musíme zase
pouštět o několik minut dříve, aby
se vůbec dostali nějak rozumně
domů.
Snad se rok 2012 ponese
v klidnější atmosféře než ten
letošní a najdeme nějakou zbraň
proti slovu „optimalizace“.
Za Obec Březiny Tomáš Dudek
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Naši nejmenší

 Elenka se narodila Miladě
Fajmonové a Miroslavu Knapovi
28. července 2011.

 Matěj se narodil manželům
Martinovi a Petře Luňáčkovým
10. listopadu 2011.

 Natálka se narodila Matěji
Mešťanovi a Žanetě Chorvátové
17. listopadu 2011.

 Honzík se narodil manželům
Standovi a Janě Dospělové (rozená
Schreiberová) 28. září 2011
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Šťastným rodičům gratulujeme a
všem přejeme hlavně hodně
zdraví.
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Krásná životní jubilea – 85 a 80

 Marie Famfulíková – č. p. 58,
oslavila 1. května 2011 osmdesáté
páté narozeniny.

 Josefa Dudková – č. p. 8,
oslavila 2. února 2011 osmdesáté
narozeniny.

 Růžena Honzálková – č. p. 29,
oslavila 12. července 2011
osmdesáté narozeniny.
 Jaroslava Lapáčková – č. p. 50,
oslavila
8.
prosince
2011
osmdesáté páté narozeniny.
Miluška Gnojková – č. p. 107, 
oslavila
7.
listopadu
2011
osmdesáté narozeniny.
Všem
oslavenkyním
k jejich
krásnému jubileu ještě jednou
blahopřejeme a přejeme hlavně
hodně zdraví.
11

Březinský zpravodaj, číslo 6, zima 2011

Koutek RKV Březiny
Karneval
Stalo se již tradicí, že RKV Březiny
začátkem roku pořádá dětský
karneval a pro dospělé maškarní
bál.

Nebylo tomu jinak ani v tomto
roce a zvláště odpoledne se sešlo
mnoho dětských masek, které
tancovaly, soutěžily a bavily se až
do samého večera, kdy děti
vystřídali dospělí.

Rej v maskách se nám natolik
zalíbil, že jsme o 14 dní později
vyrazili na maškarní do Borové,
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abychom zjistili novinky ve světě
převleků.
Hory
Ještě před maškarním bálem jsme
navštívili krkonošské sjezdovky a
chaloupku v Rokytnici nad Jizerou,
kde jsme již dvanáctý rok trávili
celý týden, abychom zapomněli na
každodenní starosti.

Zimní hry bez katastru
V sobotu 12. února 2011 se
družstvo Březin ve složení Stáňa
Mešťanová, Jana Šírová, Aleš
Dudek, Josef Kučera a Michal
Balabán zúčastnilo 38. Her bez
katastru v Řetové. Po pěti
disciplínách základní části patřilo
Březinám desáté místo. Ve
finálové části se našemu družstvu
začalo dařit a ještě před poslední
disciplínou se dělilo o třetí místo.
Pak ale přišla na řadu neoblíbená
"žrací" disciplína ve které se
nejdříve muselo vypít oslazené
Březinský zpravodaj, číslo 6, zima 2011

pivo se syrovým vajíčkem.
Nakonec bylo nutné sníst směs z
kukuřice, krup, hrášku a dalších
surovin, které se našim nepodařilo
identifikovat. Tato disciplína je v
konkurenci 29 družstev odsunula
na konečné desáté místo.

lesem kvůli zavřenému mostu na
Milovech.

Setkání samohybů

Zvítězil Přívrat, druhé místo
obsadil Mandl, třetí byla Dolní
Dobrouč, čtvrtá Sloupnice a páté
Boříkovice.
Pálení čarodějnic
Poslední dubnový víkend je
věnován pálení čarodějnic. Letošní
30. duben byl tak deštivý, že se
pálení posunulo o týden později.

V polovině května jsme uspořádali
již 5. ročník SETKÁNÍ SAMOHYBŮ.
Sjelo se 50 samohybů a sešlo se asi
700 diváků. Na programu byla
přehlídka strojů, jízda zručnosti,
soutěž v tahu, burza strojů a
náhradních dílů. Diváci si mohli
prohlédnout v akci stroje na
štípání dřeva nebo se mohli dobře
občerstvit.

První máj
Neposunul se však 1. květen, kdy
jsme se dvěma alegorickými vozy
vyjeli na Křižánky na prvomájové
oslavy ve stylu předrevolučním.
Nezapomněli jsme vozy patřičně
vyzdobit
a
nechyběly
ani
transparenty. Jeden vůz vezl
pionýry a druhý zemědělce. Cestu
na Křižánky a zpět jsme absolvovali
13

Letní hry bez katastru
Další akcí byly Hry Bez Katastru,
konané v Kunčicích u Letohradu
19. července.
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Družstvo Březin ve složení Stáňa
Mešťanová, Jana Šírová, Aleš
Dudek, Josef Kučera a Venda
Mešťan bylo hned v první
disciplíně v konkurenci 27 družstev
nejlepší.
V
základní
části
absolvovali ještě další čtyři
disciplíny a do finále postupovali z
osmého místa. Ve finále na
soutěžící čekaly další tři bláznivé
disciplíny a naše družstvo se
posunulo na konečné krásné čtvrté
místo.
Pořadí na prvních místech: 1. Dolní
Dobrouč, 2. Přívrat, 3. Jablonné
nad Orlicí, 4. Březiny, 5. Polička
Vesnické hry dospělých
Začátkem srpna jsme se vypravili
na další ročník Vesnických her
dospělých, které se konaly v
Korouhvi. Her se zúčastnilo celkem
8 družstev, která změřila síly v 7
bláznivých disciplínách.

Našemu týmu se nevydařil hned
začátek her a v první disciplíně
jsme skončili na posledním místě.
Pak už ale následovalo zlepšení a
celkově jsme obsadili krásné
14

3. místo.
Pořádí.
1. Sádek,
2. Budislav, 3. Březiny, 4. Oldřiš
Složení týmu: Aleš Dudek, Michal
Balabán, Josef Kučera, Jana Šírová,
Stáňa Mešťanová, Věra Kučerová.
Moravský kras
Nevynechali jsme ani víkendovou
odpočinkovou
návštěvu
Moravského krasu. Po celodenním
náročném programu jsme se
scházeli kolem ohně u dobrého
jídla, pití a zpěvu. Hudební
doprovod nám zajistil Venda
Mešťan.
„Dovolená“ v boudě
Závěrečná akce se konala druhý
listopadový víkend v boudě, kdy
jsme se sešli, abychom zhodnotili
uplynulý rok a domluvili se na
akcích na rok následující.
Akce, které nás čekají na začátku
příštího roku?
28. 1. - 4. 2. – hory Rokytnice nad
Jizerou
11. února – Dětský karneval a
maškarní bál pro dospělé, hraje
NAEX
18. února – Hry bez katastru
v Přívratě
10. března – u příležitosti MDŽ ve
spolupráci s OÚ divadlo nejen pro
ženy, ale i pro muže a děti
30. dubna – Pálení čarodějnic
Za RKV Březiny Lenka Štursová
Březinský zpravodaj, číslo 6, zima 2011

Koutek TJ Březiny
Memoriál Ludvíka Forchtama
22. ledna uspořádala naše TJ již
12. ročník turnaje ve stolním
tenise jednotlivců pod názvem
Memoriál Ludvíka Forchtama.

Jako novinku jsme v tomto roce
přidali i kategorii hráčů do patnácti
let kde první místo vybojoval Jakub
Daněk.

Turnaje se zúčastnilo 27 hráčů a
hráček ze širokého okolí.
Jak jsme avizovali, došlo v turnaji
k několika změnám. Hlavní turnaj
byl otevřen všem hráčům bez
rozdílu. V souboji o krásný putovní
pohár se tak potkávají jak
registrovaní hráči, tak amatéři.
Vítězem turnaje se stal Vítězslav
Malina z Havlíčkova Brodu, druhé
místo obsadil jeho bratr Dušan
Malina a třetí byl J. Šír z Křižánek.

Jsme rádi, že o turnaj je mezi
sportovci stále větší zájem a že se
nám postupně hlásí do všech
kategorií i více hráčů ze Březin.
Budeme se těšit na Vás všechny při
13. ročníku. Termín a podrobnosti
k turnaji budou zveřejněny jako
vždy s předstihem na obecních
stránkách.
Výstava fotografií „Vysočina jak ji
vidím já“.

K této hlavní kategorii, máme již
tradiční kategorii žen, kterou
vyhrála Iveta Musílková a druhým
rokem i kategorii pro nejlepšího
hráče za Březin. Tady zvítězil David
Balabán.
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Již po páté naše TJ uspořádala
soutěž a následnou výstavu
amatérské fotografie pod názvem
Vysočina jak ji vidím já 2011.
Hlavním tématem, které provází
naši soutěž od počátku, je
Vysočina jak ji vidím já. Speciálním
tématem pro ten letošní ročník,
byla voda. I tentokrát jsme toto
Březinský zpravodaj, číslo 6, zima 2011

téma volili tak, aby se dalo
pojmout z mnoha úhlů a nechali
jsme na fotografech, jak jej uchopí.
Do
soutěže
přihlásilo
své
fotografie
44
amatérských
fotografů, kteří zaslali rekordních
669 fotografií. A tak ani tentokrát
neměla
porota
jednoduché
rozhodování.
V kategorii Vysočina - fotografie
se na 1. místě umístil p. Jaroslav
Prodělal – Na Podlesí, na 2. místě
p. Dana Horská – Mlhavé ráno….,
na 3. místě p. Jaroslav Prodělal –
Podzim.
V kategorii Vysočina – seriál se na
1. místě umístila p. Dana Horská –
Podzim.
V kategorii Voda – foto se
na
1. místě umístila Dana Horská –
Podzimní Doubravka, na 2. místě
Helena Konečná – Cestování
v dešti, na 3. místě Jan Dostál –
Slunce v síti.
V kategorii Voda – seriál
se
na 1. místě umístila Dana Horská a
na 2. místě Helena Konečná.
Speciální cenu, kterou udělujeme
(cena Karla Klodnera) získal
Jaroslav Prodělal – Motýl a Eva
Křivková – Pstruh.
Letos udělovala své ceny i porota.
Denisa Vejmělková – Jahody ve
vodě, Josef Sotona – Rozcestník,
Petr Boštík – Večer v obilí 7.
16

Naše soutěž ale není o cenách pro
vítěze. Chceme dát prostor
amatérským
fotografům
presentovat svoje snímky na
veřejnosti, dát jim možnost
porovnávat svoje fotografie a v
neposlední řadě přitáhnout k
fotografování
naší
nádherné
Vysočiny
i
další
nadšence
fotografování.
Letošní ročník, by se nemohl
uskutečnit bez podpory pojišťovny
Generali, která je hlavním
sponzorem této naší akce a
Obecního úřadu na Březinách. Díky
výborné
spolupráci
můžeme
využívat pro výstavu příjemné
prostředí sálu kulturního domu na
Březinách. Není to ale jen Generali
a obec, kdo nám pomáhá. Je to
celá řada firem, institucí i
jednotlivců (REK plus s.r.o., DTP
CENTRUM v.o.s., Museum Svitavy)
a naši kamarádi, bez jejichž
pomoci bychom akci v tomto
rozsahu nemohli uspořádat. Při
propagaci nám také hodně
pomáhají články v novinách, díky
kterým se podle ohlasů o soutěži a
následné výstavě dozví mnoho
fotoamatérů.
Vzhledem
k
tomu,
že
vystavovaných fotografií bylo 669,
tvoří výstavní panely plochu 114
metrů čtverečních.
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Ani v letošním roce jsme neporušili
naši tradici a na výstavu jsme
přizvali i speciálního hosta. Pro
velký úspěch v loňském roce je to
znovu svitavský fotograf Ondra
Getzel a jeho fotografie, které
vznikly při poslední cestě po Asii.
Jmenovitě při návštěvě Tibetu.
Výstava pod názvem „Vrásky stáří„
byla presentována na 14 panelech
po obvodu celého sálu.
Veškeré informace jak o soutěži,
tak i o výstavě bylo možné také
najít na stránkách obce Březiny

www.breziny.net
Facebooku.

a

také

na

Téma pro rok 2012 bylo již
zveřejněno,
ale
vzhledem
k okolnostem,
jsme
nuceni
vynechat
tento
ročník.
O
podrobnostech
Vás
budeme
informovat na obecních stránkách
v průběhu roku. Omlouváme se a
děkujeme
Vám
všem
za
pochopení.
Závěrem dovolte, abych Vám všem
za TJ Březiny popřál hodně zdraví a
štěstí do roku 2012.
Za TJ Březiny Pavel Říha ml.

Vzpomínka na Bedřicha Musílka a Březinskou padesátku
pod jehož vedením se lyžování na
Březinách dočkalo největšího
rozmachu.

Bedřich Musílek
* 27. 11. 1946, † 27. 7. 2011
Dovolte mi v letošním čísle našeho
zpravodaje
vzpomenout
na
bývalého předsedu TJ, pana
Bedřicha Musílka, který letos ve
věku nedožitých 65 let zemřel
v Brně a v souvislosti s ním také na
březinské lyžařské závody.
Ať už ho osud života odnesl ze
Březin kamkoliv, byl to právě on,
17

Pravidelně se pořádaly závody
v běžeckém lyžování pro děti i
dospělé, závody ve sjezdovém
lyžování i závody v jízdě na pytlích.
Odměnou pro zúčastněné byly
nejen diplomy a medaile, ale na
tehdejší dobu i poměrně hodnotné
ceny. Sám bych doma ještě našel
několik medailí i diplomů.
Ale hlavně, v té době se jezdil
slavný a úspěšný závod, Březinská
padesátka. Závodilo se vždy na
dvou vzdálenostech, 50 a 15 km.
Díky perfektní organizaci, do které
byla zapojena téměř celá vesnice
včetně chatařů a chalupářů, se
Březinský zpravodaj, číslo 6, zima 2011

z Březinské padesátky v této době
stal velmi prestižní závod, o
kterém se pravidelně psalo
v novinách.

Březinská
padesátka
se
v osmdesátých letech stala jedním
z nejprestižnějších
dálkových
závodů
v rámci
celého
Československa. Svaz lyžování ČÚV
ČSTV ji zařadil do ligy dálkových
běhů. Například v sezoně 19871988 se této pocty dostalo pouze
sedmi dalším závodům v celé
republice. Jen pro zajímavost, byly
to: Jablonecký maraton, Orlický
maraton, Krušnohorská padesátka,
Šumavskou stopou, Veteráni bílé
stopy (Nové Město na Moravě),
Jesenická sedmdesátka, Březinská
padesátka a i v dnešní době velmi
slavná Jizerská padesátka.

obec, která leží v západním cípu
svitavského okresu. Píše se
například: „Jen 160 obyvatel žije
v domcích a chalupách, které se
krčí
v kopcích
a
stráních
malebného kraje blízko centra naší
Vysočiny. Obyčejně tudy jen
projedete
a
věnujete
se
pozorování krajiny. Na oko tu
vládne velebný klid. V zimě však
zdánlivý poklid vesnice vyrušil
místní rozhlas, který zval všechny
občany k zimním radovánkám.
Milovníci bílého opojení do Březin
rádi jezdí. Znamenají už pro ně
pojem.“
Nebo v jiném článku: „Díky
obětavosti pořadatelů, ale i mnoha
dalších dobrovolných pomocníků
měla akce hladký průběh ke
spokojenosti všech účastníků.
Velkou zásluhu na uspořádání
závodu a jejich úspěchu má
předseda TJ Sokol Bedřich Musílek,
který navíc na tratích neúnavně
projížděl stopu. Například padesáti
kilometrový
úsek
absolvoval
sedmkrát…“

V novinových článcích se pak
objevovaly titulky
„Březinská
padesátka“, „V Březinách vědí jak
na to“, „V Březinách to umějí“
apod.

Jinde
se
píše:
„Dobře
zorganizovaného
závodu
se
zúčastnilo 656 závodníků z celé
ČSR.“ Psalo se také o tom, že se na
organizaci podílelo kolem 150
pořadatelů.

Ve většině článků je pak
představena obec Březiny, jako

Bylo mi osm let, když vyšel
v novinách následující článek.

18

Březinský zpravodaj, číslo 6, zima 2011

S lopatou na běžkách
Říká se, že horší je, když se nechce,
než když se nemůže. A v Březinách,
malé vesničce v srdci Žďárských
vrchů, chtěli hodně. Chtěli, aby se
zde jako každoročně – již po osmé
– uskutečnil závod v běhu na
lyžích, zařazený do ligy dálkových
běhů. Jablonecký maraton se
nejel, nejela se ani Jizerská
padesátka,
Krušnohorská
padesátka byla pro nedostatek
sněhu odložena stejně jako Bílá
stopa SNP. Když mě ve čtvrtek
večer známí volali, že Březinská
padesátka se jede, nechtěl jsem
tomu věřit, ale večer to potvrdili i
v Televizních novinách.
Přesto jsem však byl v pátek
odpoledne jediný, kdo nastupoval
do autobusu Praha – Polička
s lyžemi. Lidé prostě nevěřili a
nevěřil jsem ani já, když jsem
večer vystoupil v Podlesí a zjistil,
že je obleva a pět centimetrů
sněhu. Z 1200 přihlášených se
závodu zúčastnilo přesně 532.
Nevěřil jsem ani na startu, který
byl posunut o nějakých 150 m výše
a nebyl jsem sám. Dokonce ještě
kilometr po startu jsem spolu
s mnoha dalšími uvažoval o tom,
že tohle vzdáme, jestli nechceme
udělat z lyží rašple. Pak jsme ale
přijeli na úzkou lesní silničku, na
níž byla navezena dostatečná
19

vrstva sněhu. Po ní a po vzorově
upravených lesních cestách se jelo
dalších 33 km závodu.
Ne, celá padesátka to nebyla. Na
to mají Březiny málo obyvatel, ale
chtěl bych za ostatní lyžaře v téhle
podivné zimě poděkovat všem,
kdo se na přípravě trati podíleli.
Asi kilometr před cílem jsem
předjel takového habána, na
kterém už bylo vidět, že toho má
plné zuby. Trochu jsem se styděl,
když mi za cílem řekl: „Dneska to
bylo lehké, to jsem se o moc víc
nadřel poslední dva dny, kdy jsme
na trase závodu překopávali
asfaltový podklad, aby stružkami
mohla
odtékat
voda
a
nepodmáčela
nám
trať
a
neodplavila nám sníh, který jsme
navezli. Místo hůlek jsem jezdil po
trati s krumpáčem a lopatou.
V hlavním závodě na 50 km vyhrál
Pavel Jirásek ze SKI Jilemnice za
1:38,2. Především však vyhráli
pořadatelé a všichni, kteří jim
věřili, přijeli a běželi nebo jen jeli.
Michal Střída
Já bych chtěl na závěr poděkovat
Nadě Luňáčkové, za to, že mi
vnukla myšlenku vzpomenout na
„Becka“. Bylo zajímavé listovat v
v novinových
článcích
i
„výsledkových listinách“.
Tomáš Dudek
Březinský zpravodaj, číslo 6, zima 2011

Koutek SDH Březiny
Prevence

Námětové cvičení

Aktivita sboru má mnoho vrstev,
tak jak je to obvyklé u organizace,
která má tak bohatou a velkou
tradici. Na úseku prevence, což je
předcházení požárů, jsme zajistili
pro občany kontroly komínů
nařízené vyhláškou vlády. Ke
všeobecné spokojenosti toto
obstaral bratr Milan Lapáček st.,
který rovněž poctivě spolupracuje
s OU na zajištění požární
bezpečnosti obce.

Námětové cvičení bylo letos v
Telecím dne 8.4. a prováděla se
dálková doprava vody. Naše
sedmičlenná jednota přijela s
CAS25. Provedení jejího zásahu
bylo zdařilé a kladně hodnocené.

Jednotka
Osmičlenná
jednotka
sboru
dobrovolných
hasičů,
která
zabezpečuje požární zásahy a
podobné úkoly, má od září nového
velitele a tím je Tomáš Musílek.
Vystřídal tak Mirka Luňáčka, který
této činnosti obětavě a úspěšně
zasvětil 35 let svého života, za což
má naše velikánské uznání a dík.
Strojník jednotky Dandík Musílek
se své profesi rovněž pečlivě
věnuje zvyšováním potřebných
znalostí, trvalou péčí o techniku a
další materiál, a patří tak mezi
nejlepší na okrese.
Školení
mužstva k zisku odbornosti “Hasič
III“ se zúčastnilo 9 členů a všichni ji
získali.
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Zásahy
O den později jsme uhasili oheň na
Světech, který vznikl od spadlého
elektrického vedení. Dobře byl
zvládnut i srpnový technický zásah
na sršně v domě. Dne 5. 9., po
výzvě
krajského
operačního
důstojníka, jsme zasahovali u
dopravní nehody se zraněním.
Konání naší jednotky bylo výtečně
hodnoceno profesionály. Oceněna
byla rychlost, odbornost, výstrojní
kázeň i řízení dopravy do příjezdu
PČR.
Soutěže
Soutěžní družstvo se nepodařilo
doplnit na potřebný počet a tak
jsme letos po dlouhé době
neobsadili žádné závody, což je
velká škoda. Vždyť nácviky na
soutěže byly součástí přípravy pro
hašení požárů, práce se stříkačkou
a tolik potřebné zlepšení fyzičky.
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Hospodaření
Hospodář sboru Bedřich Pazdera
provedl
inventuru
našeho
materiálu a také hlídá naší
pokladnu, a tak i díky jeho
svědomitosti jsme stále v kladných
číslech. Letos si přibral další
záslužnou práci - věnuje se kronice
sboru a fotodokumentaci.
Petr Říha, který dlouhodobě pro
sbor dělal nápaditě veškeré
propagační materiály, je nyní
bohužel vážně nemocen. Moc a
moc mu přejeme rychlé uzdravení
a bezmeznou vůli se prát s
osudem.
Taneční zábavy
Uspořádali jsme dvě taneční
zábavy, protože si myslíme, že na
vesnici mají své opodstatnění.
A tak, i když do pokladny přináší
nepatrný zisk, v nich budeme
pokračovat i napřesrok.
Beseda a mariáš
Také jsme zajistili besedu o
jaderné energetice, kde přednášel
pan Ing. Josef Lazárek. Beseda byla
podnětná s velkou návštěvností.
Druhý den jsme ještě zorganizovali
Hasičský mariáš.
Dětský den
Na Dětský den jsme připravili
zábavné odpoledne završené
21

příjezdem Poličských hasičů a tolik
žádaným pěnovým kobercem.
Účast na oslavách
Samostatnou kapitolou byla naše
vystoupení pod novým praporem.
Byli jsme na oslavách výročí v
Korouhvi a v Krásném. Pokračovali
jsme v Poličce, kde se při jízdě k
Pyrocaru odhalovala pamětní
deska zemskému veliteli, místnímu
rodáku F. Procházkovi, který byl
umučen v koncentračním táboře.
Fotografie z našich akcí, upoutávky
a jiné články jsou pravidelně
aktualizovány na stránkách OU v
rubrice SDH, díky Pavlu Říhovi.
Volební shromáždění
Nový rok musíme zahájit volebním
shromážděním, protože tři členové
výboru složili své funkce. Prosíme
proto naše členy, aby zvážili, kdo
by mohl a měl nastoupit po nich.
Návrhy a připomínky jsou žádoucí,
vždyť dobré vedení je zárukou
pokračování kvalitní práce sboru.
PF 2012
Přejeme Vám klidné a utěšené
Vánoce, pohodový rok 2012
prožitý ve zdraví Vás a Vašich
drahých.
Za SDH Březiny jednatel sboru
Josef Švanda.
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Z Březinské kroniky
V dnešním čísle zpravodaje
ocitujeme z kroniky roky 1919 až
1921.

1919

Americká mouka. Poměry se lepší
Těžko bylo naší vládě opatřiti lidu
věci denní potřeby. Vše bylo
vydrancováno. V největší nouzi
pomohla nám Amerika. Poprvé
objevuje se zde americká mouka
1kg á 5 Kč. Po nové sklizni ceny
životních potřeb ponenáhlu klesají.
Každý s chutí chápe se práce a
ztracené statky se opět doplňují.
Poměry se lepší, lid se uklidňuje.
V obcích začíná život a snaha po
reformách.
Prodej staré školy
Zdejší místní školní rada rozhodla
se prodati starou školní budovu.
Stalo se tak 6. ledna řízením
ofertním. Celkem prodány 4
oferty.
František Forchtsam, č. 47, nabízí
za ni 8.000 Kč, Bohumil Říha, č. 24,
nabízí za ni 11.000 Kč, Josefa
Musílková, č. 84, nabízí za ni
12.000 Kč, Josef Musílek, č. 84
nabízí o 50 Kč více než bude zníti
nejvyšší nabídka.
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Jednomyslným
usnesením
prodána
byla
místnímu
obchodníkovi, Josefu Musílkovi, za
výše uvedený obnos.
Založení TJ Sokol
16. února založena zde „Tělocvičná
jednota Sokol“. Cvičební a
spolkovou místnost propůjčil
jednotě obchodník Josef Musílek
v II. třídě staré školy.
Kolkování peněz
V měsíci březnu kolkovány byly
peníze.
Státní půjčka
Na státní půjčku upsala obec 500
Kč, m. š. r. 2000 Kč, evang. církev
500 Kč a občané 29.000 Kč. Nutno
podotknouti, že stalo se tak
s velikým nadšením.
Volby v obci
V červnu
provedeny
volby
obecního zastupitelstva. Starostou
opětně zvolen p. Boh. Šťastný,
rolník, č. 55.
Počasí
Rok tento byl velmi mokrý. Od
polovice června do podzimu stálé
deště. Sníh napadl 30. října a
jelikož nepříznivým počasím práce
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v poli byly značně zdrženy, zasypal
mnoho bramborů, řepy i vikve.

základu. Majitel Josef Javůrek se
vyprodal a odtud odstěhoval.
Domovské listy

1920

Zastavení vydávání mlecích výkazů
V tomto roce pokračuje lepšení
poměrů. Ceny životních potřeb
značně poklesly. Po nové sklizni
bylo vydávání mlecích výkazů
zastaveno.

V září zrušeny čelední knížky a
nahrazeny domovskými listy.
Počasí – úroda
Tento rok byl převážně mokrý.
Koncem měsíce října zamrzlo.
Úroda byla slabší. Velmi slabá byla
žita.

Osada Damašek – odloučení
Obecní zastupitelstvo ve schůzích
3. 1., 20. 6., 28. 10., 27. 12. jedná o
žádosti osady Damašku, která se
chce odloučiti od obce Březin a
připojiti k obci Pusté Rybné.
Obecní zastupitelstvo nastaví se
proti a usnáší se propustiti osadu
Damašek s výhradou, že jmění
obce
Březin
zůstane
tím
nedotčeno.
Volby do N. shromáždění
V měsíci dubnu provedeny volby
do Národního shromáždění. Počet
hlasů odevzdaných jednotlivým
stranám nebylo možno kronikáři
zjistiti.
Požár
V létě vypukl požár v č. 25, který
zničil dřevěnou budovu do
23

1921

Sčítání lidu
V měsíci únoru provedeno zde
sčítání lidu. V obci napočteno 99
obývaných domů (popis č. 106) i
s malými
chaloupkami
(pazderkami). V osadě Damašku je
obydleno 17 domů (popis č. 22).
V Březinách napočteno 446 osob
(223 mužského pohlaví, 223
ženského pohlaví). Z toho počtu
bylo 395 osob náboženství
českobratrského – evangelického,
51 osob náboženství římsko
katolického
V osadě Damašku bydlí 76 osob
(38
mužského
pohlaví,
38
ženského pohlaví). Z tohoto počtu
bylo
60
osob
náboženství
českobratrského – evangelického,
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10 osob náboženství římsko
katolického a 6 osob náboženství
svob. reform.

č. 25 a 28 a navrhuje postaviti
novou cestu, která se připojí na
silnici u staré školy.

Čísti a psáti v obci Bžeziny neumí
jedna stařena, 1 osoba je
hluchoněmá.

Mobilisace

Obecní knihovna
V květnu nařizuje okr. spr. komise
obci zdejší dáti 300 Kč do rozpočtu
na obecní knihovnu.
Koncese hostinská
V červenci
zamítá
obecní
zastupitelstvo žádost J. Lapáčka, č.
90 o udělení koncese hostinské,
jelikož
místnosti
k tomu
nevyhovují.
Revize katastru i obyvatelstva
Obec Březiny a Pustá Rybná
provedli konečnou revisi katastru i
obyvatel osady Damašku.
Nová obecní cesta
Obecní zastupitelstvo usneslo se
zrušiti dosavadní cestu do lesa
velkostatku rychmburského od

V měsíci říjnu zmobilisovány čtyři
ročníky vojínů v záloze k obraně
hranic Slovenska proti Maďarům.
Zde
mobilizovaní
nastoupili
vesměs ochotně a včas.
Počasí – úroda
Rok tento byl převážně suchý, ale
velmi úrodný. Otavy zaschly, daly
slabou žeň. Obilí sypalo tolik, že
nikdo předtím na tak značný výnos
se nepamatoval.
Mniška
Suché počasí bylo příznivé
značnému rozmnožení mnišky,
která způsobila v našich lesích
veliké škody. Mnišky sbírány
zdejším obyvatelstvem a zničeno
tak 349 860 kusů samiček. Sbírání
zúčastnily se převážně školní děti.

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