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Naši nejmenší 

 

Adámek Balabán se narodil Davidovi 
a Lence.  

Šťastným rodičům blahopřejeme a 
Adámkovi přejeme hodně zdraví a 
štěstí. 

Informace obecního úřadu

Zázemí komunitní činnosti 

Největší investiční akcí letošního 
roku byla stavba zázemí komunitní 
činnosti na hřišti u rybníka. Tady 
bych chtěl strašně moc poděkovat 
panu Stanislavu Mešťanovi a panu 
Jaroslavu Štursovi za to, jak budova 
letos rostla a co všechno se stihlo.  

 

Ušetření na tuto stavbu a zahájení 
této stavby považuji za jeden ze 
svých největších starostovských 
úspěchů. Při návštěvách akcí 
v jiných obcích jsem se vždycky 

musel stydět, že u nás se pořád 
používají TOI-TOI, není se kde umýt 
a podobně. Nekladl jsem si otázku, 
zda stavět nebo ne. Naopak se 
domnívám, že tam tato stavba 
možná 20 let chyběla. 

Chtěl bych všechny ujistit, že stavba 
je plně hrazena z obecního rozpočtu. 
Na účtech obce stále zůstává více než 
milionová rezerva. Nehrozí žádné 
zadlužení obce a opačné pomluvy 
můžu jednoznačně vyvrátit. Vše 
probíhá podle plánu a v souladu 
s projektovou dokumentací. 

Pomník padlých 

Na podzim byl ošetřen a opraven 
pomník padlých. Na tuto opravu byla 
získána dotace cca 40 000 Kč. 
Pomník je nejenom ošetřen, ale také 
opraven. Například lev má zase po 
několika letech všechny čtyři zuby 
. 
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Místní komunikace 

Opravy se letos dočkala další obecní 
cesta. Jde o úsek v Dolánkach, na 
který se při předchozích opravách 
nedostalo od čp. 8 po čp. 10. Náklady 
na tuto akci byli cca 340 000 Kč. 

Směna pozemků 

Během roku se podařilo s panem 
Vratislavem Honzálkem směnit dva 
pozemky. Obec tím získala do svého 
vlastnictví pozemek se studnami u 
vleku, který byl vyměněn za 
pozemek v téže lokalitě. 

Veřejně prospěšné práce 

Na veřejně prospěšné práce byli 
úřadem práce přiděleni 2 
zaměstnanci (Petr Valecký a 
Stanislav Mešťan). Kromě údržby 
veřejného prostranství se věnovali 
hlavně stavbě komunitního zázemí u 
rybníka. 

Plánované investice v roce 2019 

Hlavní akcí pro rok 2019 bude 
samozřejmě dostavba zázemí 
komunitní činnosti v obci. 

Zpracovává se projektová 
dokumentace k obnově veřejného 
osvětlení v lokalitě u Drašarovy lípy, 
u Kučerova mlýna a v „Pastvisku“. 

Měla by být zpracována projektová 
studie k rekonstrukci hasičárny. 

Vzpomínková shromáždění 

Také letos se Obecní úřad Březiny 
podílel na dvou vzpomínkových 
shromážděních. 8. 5. jsme se sešli u 
příležitosti 73. výročí ukončení 
2. světové války a osvobození 
Československa.  

 

Večer 27. 10. se konal lampionový 
průvod a vzpomínkové shromáždění 
u příležitosti 100. výročí vzniku 
samostatného Československa. 
V tento den byla v prvním patře 
bývalé školy otevřena taky výstava 
užitkových věcí z první republiky. 
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Svoz odpadu 

Termíny svozu velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu na rok 2019 
jsou 15. dubna a 23. září. 

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

Podpora dalších akcí 

Kromě vzpomínkových 
shromáždění jsme letos už počtvrté 
zaštítili Březinskou padesátku a 
potřetí Adventní zpívání. Naši 
podporu měly také akce 
jednotlivých místních sdružení. 
Z těch větších hlavně Setkání 
samohybů a Noční hlídka. Osobně 
jsem velmi vděčný za akce pro děti, 
jako je Pohádkový les, Drakiáda, 
Dětský karneval, Mikulášská 
besídka a další, které organizovalo 
RKV Březiny.  

Tříkrálová sbírka 

V tříkrálové sbírce se v obci vloni 
vybralo 7476 Kč. Za vaši štědrost 
vám jménem obce i Oblastní charity 
v Poličce patří velký dík. V roce 2019 
k vám Tři králové dorazí 5. 1. 2019 

Poděkování sponzorům 

Velké poděkování patří dvěma 
našim stálým příznivcům. Ing. Ivo 
Kunc přispěl i letos částkou 
10 000 Kč na akce konané v obci a 
pan MUDr. Vladimír Filipi částkou 
20 000 na plánované zázemí na 
hřišti u rybníka. Moc si toho vážíme. 

Vývoj obyvatelstva.  

Z trvalého pobytu se odhlásily 
Zdenka Dvořáková a její dcera 
Viktorie. 

Zemřel pan Jiří Schreiber a paní 
Jaroslava Lapáčková. 

Na Březinách nyní žije pouze 138 
obyvatel. 

Spor o nepovolenou stavbu 

Celým rokem se táhne spor o stavbu 
hospodářské části čp. 21, která je 
nyní užívána, přestože není 
povolena. Od srpna 2018 v této 
záležitosti za obec Březiny jedná 
právní zástupce.  

Tomáš Dudek 

 

Co říct závěrem 

Dovolte mi napsat pár slov na závěr 
mého osmiletého starostování. 

Před osmi lety jsem se na tuto funkci 
těšil. Po osmi letech rekapituluju a 
jsem spokojený. Nechci tady nyní 

vyjmenovávat to, co považuji za 
největší úspěchy. K tomu stačí 
nakouknout do předchozích sedmi 
zpravodajů.  
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Jsem ale rád, že se podařilo opravit a 
zmodernizovat tolik věcí a přitom 
hospodařit tak, že se naše obec 
nikdy ani nepřiblížila finančním 
problémům. Pokud posčítám dotace 
ze všech fondů a zdrojů, které se 
podařilo získat, nebudu mluvit o 
nějakých drobných ale o jednotkách 
milionů. 

Rozvoj obce mě na starostování 
bavil nejvíc. Vždycky jsem měl vizi 
modernizovat a inovovat, ale 
s respektem k tradicím a s úctou 
k našim předkům. Touto vizí jsem se 
celých osm let řídil a možná ještě 
několik dalších let řídit chtěl a mít 
z toho radost. Ne nadarmo se ale 
říká, že každý dobrý skutek musí být 
po zásluze potrestán. Síly mi brala 
kritika všeho nového a hezkého od 
určité skupiny lidí, podle které je 
skoro všechno nové zbytečné. 
Většinou to ale nikdo neřekl mně.  
Jak už to na malé obci bývá, člověk se 
vždycky dozví, co kdo o něm říká. Byl 
to vedle sporu o nepovolenou stavbu 
jeden z hlavních důvodů, proč jsem 
se rozhodl funkci starosty už 
neobhajovat. 

V této souvislosti mi dovolte, abych 
se ještě naposledy vrátil ke stavbě 
zázemí komunitní činnosti. Dlouho 
dopředu jsem o tomto záměru 
informoval na obecních schůzích 
v bývalé škole a nikdo proti tomu na 
těchto schůzích nic nenamítal. O to 

víc považuju za nešťastné zpětné 
pomluvy o zbytečnosti této akce. 
Zároveň chci zdůraznit, že všech 
sedm zastupitelů při jednáních 
zastupitelstva s touto stavbou 
souhlasilo. 

Velmi mi záleželo na spolkové 
činnosti v obci a fandil jsem 
jakékoliv akci bez ohledu na to, který 
spolek ji pořádal. To zde můžu 
čestně prohlásit, přestože se ke mně 
donášelo, že si někteří myslí něco 
jiného. 

Obrovskou moji podporu měla 
výjezdová jednotka obce a vždy jsem 
vyhověl úplně všem požadavkům, se 
kterými za mnou zástupci jednotky 
přišli. Výjimkou byl až poslední 
požadavek, který přišel měsíc před 
volbami. Zcela logicky mi přišlo 
správné, aby tento mimořádný velký 
výdaj a jeho následky řešilo už nové 
zastupitelstvo. 

Na funkci starosty mi už nezbývaly 
síly, ale v zastupitelstvu jsem 
připraven i nadále pracovat pro 
rozvoj Březin. Ještě jedna prosba na 
závěr. Přestaňme se pomlouvat a na 
všem hledat jen to špatné. Začněme 
spolupracovat a radovat se z věcí, 
které se povedly. Jen tak totiž 
můžeme fungovat. 

Tomáš Dudek 
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RKV Březiny 

Sjíždění řeky 

V letošním roce jsme kromě 
obvyklých a již tradičních akcí stihli 
i jednu novou: vodáckou. V roce, kdy 
v celé republice bylo velké sucho a 
nedostatek vody, jsme neustále 
sledovali stav vody na řece Sázavě a 
na poslední chvíli jsme se rozhodli: 
jedem. Lodě a vybavení jsme 
objednali přes internet a v pátek 
3. srpna jsme čtyřmi auty vyrazili do 
kempu v Českém Šternberku. Po 
téměř probdělé noci, díky oslavám 
majitelů kempu, jsme ráno vyjeli 
vlakem do Kácova, vyzvedli 
objednané vybavení, nasedli do lodí 
a vyrazili. Strach z nedostatku vody 
nás brzo přešel a bez problému jsme 
projeli i jezy. Dojeli jsme až do 
kempu, kde jsme byli ubytovaní a 
ještě jsme stihli prohlídku hradu 
Šternberk. Druhý den nás ráno asi 
půl hodiny zdržela bouřka a poté 
jsme pokračovali v jízdě. Tentokrát 
jsme přes dva jezy lodě přenesli a 
často zastavovali, ale ne 
z nedostatku vody, nýbrž z přebytku 
tepla, abychom se zchladili. Dojeli 
jsme do Ledečka poměrně brzo, 
takže jsme se stavili na oběd a dojeli 
vlakem do kempu, kde jsme vše 
sbalili a vyrazili s pocitem dobře 
stráveného víkendu domů. Věříme, 
že se nám to podaří zopakovat. 

Setkání samohybů 

Z tradičních akcí se zmíním o 
Setkání samohybů, které se konalo 
v květnu na hřišti u boudy po 
dvouleté pauze za krásného 
slunečného počasí. Sjelo se kolem 50 
samohybů, pro které byly 
připraveny soutěže: jízda zručnosti, 
jízda do vrchu a s největším ohlasem 
diváků, ale i traktůrků se setkala 
jízda přes brod.  

 
 

 

Diváci, kterých dorazilo nepočítaně, 
mohli o přestávce shlédnout 
doprovodný program, mezi který 
patřila ukázka řezbářských prací 
řezbářů Martina Šustra, jenž před 
zraky diváků vyřezal během dvou 
hodin čarodějnici a Jiří Štefek, který 
se s motorovou pilou pustil do 
vyřezávání boty.  Na druhém konci 
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hřiště mohli diváci vidět práci 
štěpkovaček. U všeho toho koukání 
se mohli občerstvit různými 
dobrotami. 

Hry bez katastru a vesnické hry 

Na závěr bych chtěla připomenout 
účast na dvojích hrách. Z prvních 
Her bez katastru naše družstvo ve 
složení Stáňa Mešťanová, Tereza 
Dudková, Pepa Kučera, Pavel 
Tomášek a Tomáš Dudek přivezlo 
1. místo, ale vzdalo se pořadatelství 
kvůli stavbě na hřišti. Z druhých 
Vesnických her dospělých, konaných 
v Pusté Rybné, družstvo ve složení 
Martina Štursová, Žaneta 
Chorvátová, Tereza Dudková, Aleš 
Dudek, Venda Mešťan a Matěj 
Mešťan opět přivezlo 1. místo a 
pořadatelsví přenechalo Pusté 
Kamenici. 

 

Na hrách měli premiéru Mladí 
Březiňáci, kteří skončili na 5. místě. 
A kdo za ně nastoupil? Anička 
Zezulová, Emička Dudková, Natálka 
Mešťanová, Šimon Dudek, Ondřej 
Mešťan a Mirek Šír. Vedli si velmi 
dobře a nemusíme mít strach, že 
nebudeme mít nástupce. 

Lenka Štursová 
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TJ Březiny – Memoriál Ludvíka Luňáčka 

Již po několikáté se naše aktivita 
v průběhu roku soustředila na 
jedinou akci – turnaj v malé kopané. 
Termín konání byl stanoven již před 
rokem na stránkách Březinského 
zpravodaje na 28. července. I přes 
dlouho trvající sucho, se trávník 
pravidelnou údržbou od jara 
podařilo připravit, aby se turnaj 
mohl uskutečnit na způsobilém 
terénu.  

Pět, snad už můžeme říct tradičních 
účastníků, se sjelo do Březin, aby 
v turnaji hraném systémem každý 
s každým odehrálo 10 zápasů s hrací 
dobou 2x12 minut. Přijeli obhájci 
z Borovnice, stejně jako ČundaTým, 
který absolvoval dosud všechny 

ročníky. Dorazilo Krásné, Milan 
Šouba dal opět po roce do kupy 
Chalupáře. Svitavští borci se 
tentokrát schovali za název týmu 
“Růžová kopýtka“.  

Turnaj opět ovládla Borovnice. Již po 
třetí za sebou, tak doufejme, že 
nepodlehnou nepsanému pravidlu a 
přivezou v létě putovní pohár 
s sebou, aby bylo opět o co hrát.  

Příští rok turnaj proběhne 
27. července. Doufejme, že moderní 
zázemí, o které se postaralo 
výstavbou nového objektu v rohu 
hřiště bývalé vedení obce, přiláká 
vyšší počet týmů i diváků. 

Michal Luňáček 

 

2017 BOROVNICE KRÁSNÉ 
ČUNDA 

TÝM 
CHALUPÁŘI 

RŮŽOVÁ 
KOPÝTKA BODY SKÓRE POŘADÍ 

BOROVNICE MEMORIÁL 3:0 3:0 5:1 0:4 9 11:5 1. 

KRÁSNÉ 0:3 LUDVÍKA 8:4 3:0 2:2 7 13:9 3. 
ČUNDA 

TÝM 0:3 4:8 2017 4:1 2:0 6 10:9 4. 

CHALUPÁŘI 1:5 0:3 1:4 LUŇÁČKA 0:4 0 2:16 5. 
RŮŽOVÁ 
KOPÝTKA 4:0 2:2 0:2 4:0 2017 7 10:4 2. 
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SDH Březiny 

Mladí hasiči 

Činnost sboru i jednotky byla 
v tomto roce bohatá. Co nás asi 
nejvíce těší je to, že nám na 
Březinách znovu vyrůstá další 
generace mladých hasičů. Jejich 
družstvo pod vedením Matěje 
Měšťana a Veroniky Švandové má za 
sebou již několik krásných umístění 
na soutěžích. Není to ale samo sebou. 
Děti a jejich vedoucí se pravidelně 
scházejí a nacvičují jak na soutěže 
v požárním útoku, tak i na soutěže 
požárnické všestrannosti.  

Valná hromada 

V únoru jsme hostili na Březinách 
výroční valnou hromadu okrsku 
Borová, do kterého náš sbor spadá. 
Navštívit nás přijel jak starosta 
okresního sdružení hasičů ve 
Svitavách Jan Soural, tak i starosta 
krajského sdružení hasičů 
v Pardubicích Josef Bidmon. 

Noční hlídka 

Prakticky od počátku roku probíhala 
příprava na největší letošní akci a to 
soutěž pro výjezdové jednotky obcí 
,,Noční hlídka‘‘. V noci z 22. na 23. 
dubna se 13 jednotek vydalo na trať 
dlouhou něco málo přes 50 km, na 
které na ně čekalo 18 náročných 
disciplín. Nemůžeme zde 
vypočítávat všechny úkoly, které 
jednotky v průběhu noci musely 

splnit, ale z těch nejnáročnějších 
byly tyto: dopravní nehoda - 
vyproštění osoby, první pomoc po 
pádu z výšky a transport, fixace osob 
s poraněním páteře, vyproštění ze 
zakouřených prostor a první pomoc, 
přeprava na člunu, dálková doprava 
vody, letecká nehoda a mnoho 
dalších. Přímo na Březinách jsme 
mohli vidět čtyři z těchto disciplín. 
Na soutěž se přijel podívat i hejtman 
Pardubického kraje JUDr. Martin 
Netolický a mnoho dalších hostů. 
Rád bych na tomto místě velice 
poděkoval Vám všem, kteří jste se na 
této akci podíleli a pomáhali nám se 
zvládnutím této opravdu velice 
náročné akce. Poděkování míří i do 
okolních obcí a sborů, které nám 
s touto akcí pomáhají a i díky jejich 
pomoci můžeme pro jednotky tuto 
soutěž jednou za dva roky 
připravovat. 

 

Účast na akcích 

Samozřejmě jsme se účastnili i na 
oslavách okolních sborů a to 
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v Borové, Oldříši, ve Strakově u 
Litomyšle, ale také na předávání 
vozidel jednotkám v Herálci a nebo 
Svratce. Velkou akcí bylo také 
setkání hasičských praporů v Brně 
na výstavišti v rámci festivalu 
Republika. Náš prapor zde nesl Olda 
Kučera a ze setkání máme krásnou 
pamětní stuhu. Na všech těchto 
akcích jak kulturních, tak 
sportovních se snažíme 
reprezentovat a zviditelňovat jak 
naši obec, tak náš sbor. A právě i na 
sportovním poli jsme si připsali 
jeden úspěch. Naše druhá účast na 
hasičském fotbale ve Svratce 
vynesla našemu družstvu krásné 
třetí místo. 

Úmrtí 

Jsou ale i smutné události 
v hasičském životě a tak jsme se na 
konci srpna rozloučili se starostou 
sdružení hasičů ČMS Ing. Karlem 
Richtrem, který nás opustil náhle na 
největší letošní hasičské akci 
Pyrocar. Na pohřbu, kterého se 
účastnilo bez mála tisíc hasičů náš 
sbor zastupoval Pavel Říha jako člen 
čestné stráže.  

Nadace Agrofert 

Věci smutné střídají ty veselejší a tak 
se nám podařilo na druhý pokus 
získat dotaci od Nadace Agrofert ve 
výši 60 000Kč. Peníze jsme použili 
na nákup vybavení pro naši 
jednotku. S dofinancováním nákupu 
nám pomohla obec a tak jsme mohli 

do výbavy jednotky pořídit dvě nové 
zásahové přilby a tři zásahové 
obleky v celkové hodnotě 70 953Kč. 
Toto vybavení je podstatné pro větší 
bezpečnost zasahujících hasičů. 
V letošním roce prošli školením 
nositelů dýchací techniky další dva 
členové jednotky a právě pro požáry 
a zásahy v uzavřených prostorách je 
toto vybavení naprosto nezbytné.  

Anketa Dobrovolný hasič roku 

 

Dalším úspěchem byla účast 
v Anketě dobrovolný hasič roku, 
kam jsme přihlásili zásah naší 
jednotky při loňském požáru v naší 
obci. Za největší úspěch považujeme 
to, že nás odborná porota vybrala do 
finále této ankety. Zde rozhodují 
profesionální hasiči a jejich 
rozhodnutí má pro nás velký 
význam. Vám všem, kteří jste nám 
posílali své hlasy moc a moc 
děkujeme, protože právě díky Vám 
se naše jednotka umístila na 
celkovém druhém místě. To přineslo 
výhru v hodnotě 55 000 Kč na 
vybavení jednotky a také věcné ceny 
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jako je digitální vysílačka a 
motorová pila.  

Veškeré vybavení najde uplatnění 
v naší jednotce, která má v tomto 
roce zapsáno již jedenáct výjezdů. 
Jsou to požáry lesa, odklízení 
spadlých stromů i likvidace 
obtížného hmyzu. Jednotka také 
prošla v tomto roce výcvikem pro 
předurčené jednotky ochrany 
obyvatelstva a byla zařazena HZS do 
druhého stupně poplachového 

plánu i pro některé přilehlé obce 
kraje Vysočina. To vše svědčí o tom, 
že o práci kluků v naší jednotce 
kolegové z HZS vědí a že s ní počítají. 

Závěrem mi dovolte popřát Vám 
krásné sváteční dny a do roku 2019 
vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho 
pracovních i osobních úspěchů. 

Za SDH Březiny Pavel Říha 

 

 

Z Březinské kroniky 

Rok 1934 
 

Lidová škola hospodářská 

Odchodem mnoha žáků do služby 
bylo vyučování na lidové škole 
hospodářské zastaveno. 

Jedna z nejhorších dětských 
epidemických nemocí je záškrt. Tato 
nemoc se v posledních letech 
v celém světě neobyčejně rozšířila. 
Neúnavnému studiu lékařů podařilo 
se najíti účinné sérum, jímž dítě 
třikrát až čtyřikrát očkované po 
třech týdnech stává se proti této 
nemoci značně odolným. Státní 
obvodní lékař z Telecího poučil 
místní rodiče dítek o významu 
tohoto očkování a uvolil se očkovati 
děti á 40,-Kč za jedno dítě rodičů 
zámožnějších, chudé děti zdarma při 
hromadném očkování. Zájem rodičů 
o toto očkování byl celkem dobrý, 

jedině poplatek lékařem 
požadovaný zdál se rodičům vysoký. 
Přesto přihlásili rodiče 12 dětí 
v době předškolní, 11 žáků z I. třídy 
a 2 žáky z II. třídy k očkování, jež 
potom provedeno zde 18. ledna, 8. 
února a 1. března 1934. Očkovány 
jsou děti ve věku od 2-9 let. 
Budoucnost teprve ukáže, do jaké 
míry se toto očkování osvědčí. 

Počátkem února byli poučeni rodiče 
dítek na schůzi ve škole řídícím 
učitelem o účinném prostředku 
k léčení zvětšených štítných žláz, po 
případě zamezení výskytu této 
nemoci. Náš kraj je neobyčejně 
značně postižen výskytem tohoto 
onemocnění zvláště u dětí přes 
/50%/. Léčení se děje požíváním 
čokoládových tablet s nepatrnou 
dávkou jodu. Tablety se podávají 
jednou týdně celá neb dvakrát po 
půlce a to 40 týdnů. 40 tablet pro 
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jedno dítě stojí 3 Kč 20 h, poplatek 
mírný, proto rodiče hned v tomto 
roce přihlásili 27 dětí. Chudým 
dětem je rovněž umožněno se této 
akce zúčastniti, neboť na každý 
počet placených tablet je 20 % 
těchto tablet fy „Medica“ přidáváno. 

Změny v učitelském sboru 

Učitelka Růžena Holomková byla 
ustanovena 1. září 1934 
výpomocnou učitelkou na jiném 
okrese. Sem ustanovena 
výpomocnou učitelkou Marie 
Hrdličková z Bystrého. Náboženství 
řím. katol. vyučuje opět po roční 
přestávce farář Jan Biskup z Borové. 

Počasí a úroda 

Zima 1933-34 byla tuhá. Zvláště 
tuhé mrazy byly v prosinci a únoru. 
Sněhu bylo celkem málo. Sešel 20. 
března. Jaro bylo mimořádně teplé a 
suché. Veškeré polní práce se konaly 
dobře a rychle. Teplé počasí jara 
přerušeno bylo z 15. května na 
16. května 6° mrazem, který zničil 
„holičky“ třešní, rybíz, mnoho 
zeleniny i oplodněné již květy 
hrušek a jabloní. Nejvíce škody 
způsobil zvláště v údolích, kde též 
zničil rané brambory. Téměř celé 
jaro bylo velmi suché, teprve ve 
druhé polovici června přišly srážky, 
které však byly málo vydatné. Veliké 
sucho mělo neblahý vliv na 
obiloviny, na sena a jetele. Sklizeň 
sena byla velmi slabá. Též letní 
měsíce byly suché, což mělo 

nepříznivý vliv na obiloviny i otavy. 
Žně byly téměř o 14 dní dříve než 
obvykle. Všechno obilí bylo řídké 
krátké slámy, zrno bylo dobré. Píce 
je naprostý nedostatek. Deště, které 
se dostavily koncem srpna a 
počátkem září pomohly bramborům 
a řepám, které daly dobrou úrodu. Je 
zajímavé, že i podzim byl celkem 
suchý, listopad i prosinec byly bez 
mrazů. Vyskytovaly se časté mlhy. 
Účinek strojených hnojiv 
nedostatkem vláhy byl téměř 
neznamenán. 

Obilní monopol 

Upravením cen obilí /obilní 
monopol/ bylo zdejšímu lidu jen 
málo pomoženo. Mnohem větší cenu 
pro náš horský dobytkářský kraj by 
měl živočišný monopol. Jeho 
uskutečněním by se značně ulevilo 
zdejšímu lidu. Málo je hospodářů, 
kteří mohou z obilí něco prodati, 
snad trochu ovsa, ostatních plodin 
má každý tak pro svou potřebu. 
Částečně polevující krise se u nás 
ještě neznamená a rok 1934 a 
zvláště zima1934/35 bude snad 
nejtěžší z celé krise. 

Polévková akce 

V zimním období 1933-34 účastní se 
polévkové akce ve škole průměrně 
50 dětí. Dotace okresní péče o 
mládež v Poličce činila jen 250 Kč. 
Celkový náklad 832,10 Kč byl 
uhrazen dotací okresní péče, obcí a 
rodičovským sdružením.  
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obyvatelstvo 

Letos se narodilo 10 dětí. Zemřelo 6 
osob, a to 2 osoby ve věku přes 60 
let, tři ve stáří přes 70 let a jedna ve 
stáří 88 let. 

Včely 

Dvanáct včelařů zdejší obce 
zazimovalo letos celkem 114 
včelstev. 

Osvětová činnost 

Tělocvičná jednota Sokol s místní 
osvětovou komisí sehrály dvě 
divadelní hry v hostinci u Luňáčků, a 
to „Zámecké strašidlo“, veselohru od 
Boženy Rajské-Smolíkové 13. května 
a „Skřivánek“, obraz ze života Chodů 
od J. Š. Baara 28. října. Dále 
uspořádány tři přednášky na thema  
„Masaryk a náboženství“ 7. března, 
„Výročí lipanské“ 30. května a 
„Důvěra v demokracii“ 28. října. 
Prvou přednášku proslovila učitelka 
Růžena Holomková, další dvě 
správce školy Jaroslav Hejtmánek. 
Účast dospělých na přednáškách 
uspokojila. Správa školy pořádala 
dvě besídky žáků a rodičů k oslavě 
narozenin presidenta Osvoboditele 
7. března a k oslavě státního svátku 
28. října. Na programu byly básně, 
písně, sborové recitace a scény. Dále 
byly sehrány žáky 7. března 
loutková hra „Hora světla“ a 3. 
června dětské divadelní představení 
„Ferda detektiv“, hra od F. Flosa, za 
dobré účasti občanstva. 

Vánoční nadílka 

V sobotu před vánočními svátky, 
dne 22. prosince byla uspořádána 
poprvé ve škole vánoční nadílka 
spojená se školní slavností. 
Přítomen byl i českobratrský farář p. 
Ot. Kadlec z Telecího, který pořad 
slavnosti zpestřil pěknou vánoční 
povídkou. Všechny školní děti byly 
poděleny cukrovím, jež starší dívky 
vyrobily, a různými potřebami do 
školy. Nejchudší děti poděleny 
částmi oděvu nebo látkami. Účast 
dospělých byla tak veliká, že 
prostorná reservní třída nestačila, 
mnoho lidí stálo na chodbách. 

1935 

Pro nedostatek žactva bylo i ve 
školním roce 1934-35 vyučování na 
lidové škole hospodářské zastaveno. 

K 85. narozeninám p. presidenta T. 
G. Masaryka zasláno místní obcí 
přání prostřednictvím okresního 
úřadu v Poličce, jež opatřeno 
četnými podpisy zdejších občanů, 
tohoto znění: Občané a občanky 
obce Březin, okres Polička, Čechy, 
připojují se tímto v den 
85. narozenin pana presidenta 
republiky k četným a spontánním 
projevům vroucího přání k jeho 
narozeninám. Buďte nám, drahý 
pane presidente, dlouho zdráv a 
zachován. 

Dne 28. dubna vykonal zde 
v hostinci u Lapáčků přednášku na 
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thema: Světová situace redaktor 
Frant. Klátil z Prahy za stranu 
národně socialistickou. Počátkem 
května pronesl předvolební řeč pan 
Hess za stranu republikánskou u 
Luňáčků. Obě schůze byly straníky i 
členy jiných stran hojně navštíveny. 

Dne 19. května konaly se volby do 
národního shromáždění. Volební 
místnosti byly ve školní budově. 
Voleb se zúčastnilo celkem 243 
voličů do poslanecké sněmovny a 
222 do senátu. Z tohoto počtu 
dostali hlasů kandidáti: 

Poslanecká sněmovna  
1. strana republik. 166 
2. strana soc. dem. 27 
3. strana nár. social. 35 
4. strana lidová 6 
5. strana živnostenská 2 
6. strana fašistická 7 

Senát  
1. str. republik. 154 
2. str. soc. dem. 22 
3. str. nár. social. 30 
4. str. lidová 6 
5. str. živnosten. 4 
6. str. fašistická 6 

O týden později se konaly volby do 
okresního a zemského 
zastupitelstva a dostali:  

Okres:  
1. str. republ. 157 
2. str. soc. dem. 25 
3. str. nár. soc. 34 
4. str. lidová 7 

5. str. živnost. 2 
6. str. fašistická 6 

Země:  
1. str. republ. 163 
2. str. soc. dem. 24 
3. str. nár. soc. 32 
4. str. lidová 5 
5. str. živnost. 4 
6. str. fašist. 3 

Dne 16. června 1935 byla zde 
ustavena skupina republikánského 
dorostu MSRD s 21 členy. 

Změny v učitelském sboru 

Učitelka Marie Hrdličková byla 
1. září 1935 ustanovena učitelkou 
v Trstenici u Litomyšle a sem 
jmenován učitelským čekatelem Jan 
Řádek ze Sádku. Týž zde učil jen 
měsíc do nástupu do presenční 
vojenské služby a sem ustanoven 
výpomocný učitel Jan Janko, rodák 
ze sousední vesnice Pusté Rybné 
dnem 1. října.  

Požár 

Dne 4. září před polednem vypukl 
požár u p. Františka Kučery č. 18. Byl 
pošmourný bezvětrný den. Ze 
sousedů nebyl nikdo ohrožen. 
Shořely všechny zásoby píce, obilí, 
živý inventář byl zcela zachráněn a 
mnoho věcí i z mrtvého inventáře. 
Postižený nedlouho před tím stavbu 
dokončil a vyhořel po druhé. Ač byla 
doba značně pokročilá, pustil se 
přece pohořelý ihned do stavby. Do 
vánoc byla stavba pod střechou. 
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Počasí a úroda 

Zima 1934-35 se pozdě začala. 
Teprve 3. ledna umrzlo a začal 
padati sníh. Mrazy byly tuhé, sníh 
padal většinou při silných větrech, a 
proto i závěje byly velmi časté. 
Doprava na silnicích vázla. I v měsíci 
únoru a březnu byly tuhé mrazy. 
Počátek jara byl studený. Nevlídné, 
studené a sychravé počasí zdrželo 
značně polní práce. Téměř denně 
byly mrazy až do 23. května. Mrazy 
měly nepříznivý vliv na vzrůst obilí, 
které nestejně a pozdě vzcházelo. 
Ovocné stromoví zvláště jabloně 
hojně kvetlo, ovšem značně 
opožděně. Hrušky i jabloně nasadily 
hojně plodů. Po pozdních mrazech 
nastalo suché počasí, jímž se 
vyznačovaly všechny letní měsíce. 
Nepatrné červnové deštíky ustaly a 
červenec i srpen byly velmi suché. 
Sucho natropilo mnoho škod na 
obilí, okopaninách i na ovoci, které 
padalo a červivělo. Dobrá byla sena, 
druhé seče však úplně selhaly. 
Obiloviny byly řídké a krátké na 
slámu. I zrno bylo slabé. Jedině žita 
měla zrno dobré. Přímo 
katastrofálně působilo sucho na 
tuřín, který po nasázení trpěl 
suchem a dřepčíky. Slabé deště 
koncem srpna a počátkem září 
pomohly trochu bramborům i řepě, 
avšak úroda obou byla značně 
podnormální. I podzim byl suchý. 
Pravidelně deštivý listopad byl letos 
suchý. V prosinci mrzlo za 

nepatrného poprachu. Stále a stále 
citlivěji doléhá na náš lid nedostatek 
práce. Lesní pohroma před pěti lety 
zbavila jej malého, přec však 
cenného výdělku, a poněvadž jiné 
práce není, je veliká bída o peníze a 
tím i nouze v mnohých našich 
rodinách. Obilní monopol má vliv i 
na cenu dobytka, jež se nepatrně 
zvýšila a částečně ustálila – trochu 
určitější naděje k lepším dnům. 

Polévková akce 

V zimním období 1934-35 účastní se 
polévkové akce průměrně 50 dětí. 
Tato akce si vyžádala 900,-Kč 
nákladu. Na vydání přispěla Okresní 
péče o mládež v Poličce 370 Kč, 
zbytek byl uhrazen rodičovským 
sdružením a obcí. 

Narození a úmrtí 

Letos se zde narodilo 9 dětí, zemřelo 
7 osob, a to: 3 děti brzy po narození, 
jedno v 1½ roce, jedno ve stáří 3 let, 
jedna osoba ve stáří 25 roků a jedna 
71 letech. 

Včely 

Dvanáct včelařů zdejší obce 
zazimovalo v letošním roce 103 
včelstva. 

Osvětová činnost 

Tělocvičná jednota Sokol s místní 
osvětovou komisí sehrála jedno 
divadelní představení, a to „Zemský 
ráj to na pohled“ veselohru od B. 
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Rajské-Smolíkové, pořádala tři 
přednášky na théma: „Zásluhy 
Masarykovy o stát“ 7. března, „Hus a 
dnešek“ 5. července a „28. říjen a 
dnešek“ 27. října. První a třetí 
přednášku proslovil Jaroslav 
Hejtmánek, řídící učitel, druhou p. 
Rudolf Báča, odborný učitel 
z Rohozné. Účast občanstva na všech 
přednáškách byla dobrá. 7. března 
byla uspořádána akademie 
s bohatým programem. Strana 
národně socialistická sehrála u 
Lapáčků tyto divadelní hry, a to: 
„Zelené království“, veselohru 28. 
dubna a „Zavadilka vdává dceru“, 
veselohru 24. listopadu. Správa 
školy pořádala dvě besídky žáků a 
rodičů k oslavě narozenin 
presidenta T. G. Masaryka dne 6. 
března a druhou dne 28. října. Na 
programu byly zpěvy, básně, 
sborové recitace a scénky. Dále 

sehrála s dětmi dvě dětské divadelní 
hry: „Frantíkovy trampoty“, 
veselohru od Jar. Průchy dne 
8. prosince a „Den lidské lásky“, hru 
od Janovského 21. prosince. MSRD 
uspořádala přednášku na thema: 
„Habeš“ dne 14. prosince, již 
proslovil p. Jar. Nunvář z Borové. 
V sobotu 21. prosince byla 
uspořádána vánoční nadílka spojená 
se školní slavností. Všechny děti 
školní, mnoho dětí v době 
předškolní byly poděleny cukrovím 
a různými potřebami do školy. 52 
dětí z celkového počtu 79 dostalo 
různé části oděvu, prádla nebo látku 
na šaty a boty. Cena dárků činila 
téměř 2.200 Kč. Největším darem 
přispěl p. továrník Boh. Šťastný, dal 
1000 Kč.     
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