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Naši nejmenší 

 

Anetka Dudková se narodila 
27. června Janě a Alešovi 

 

 

Matyáš Balabán se narodil 19. srpna 
Ivaně a Michalovi. 

 

Hanička Korečková se narodila 
30. června Petře (Fajmonové) a 
Janovi. 

 

 

Miriam Pešková se narodila 3. září 
Monice a Miroslavovi

Šťastným rodičům blahopřejeme a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí. 

Informace obecního úřadu

Dostavba zázemí komunitní činnosti 

Prioritní investiční akcí bylo 
pokračování a dostavba zázemí 
komunitní činnosti na hřišti u 
rybníka, což se podařilo a 5. 12.2019 
proběhla kolaudace. Akce byla 
zahájena v minulém volebním 

období a její dokončení si vzal za své 
nový pan starosta, který se spolu se 
zaměstnanci obce aktivně podílel na 
úspěšné dostavbě. V průběhu roku 
zde proběhly dvě obecní brigády, 
všem zúčastněným se patří za 
pomoc poděkovat. Poděkování letí i 
dvěma našim stálým příznivcům, 
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MUDr. Vladimíru Filipi a Ing. Ivo 
Kuncovi, kteří přispěli sponzorským 
darem obci. MUDr. Filipi daroval 
částku 20 000 Kč na vybavení 
zázemí komunitní činnosti a Ing. 
Kunc částku 10 000. Otevření pro 
občany obce se uskuteční v průběhu 
1. čtvrtletí 2020.  

 

Vývoj obyvatelstva 

K trvalému pobytu se v letošním 
roce přihlásila paní Lydie Šiknerová 
a paní Věra Šiknerová. 

Narodila se Anetka Dudková. 

Z trvalého pobytu se odhlásila paní 
Jana Švecová a její dcera Terezka 
Švecová. 

V rámci obce pak změnili trvalý 
pobyt pan Jiří Švec a Miloš a Vlasta 
Lapáčkovi. 

Počet obyvatel k 1. 12. 2019 je 139. 

Veřejně prospěšné práce 

S Úřadem práce Svitavy byla 
uzavřena dohoda o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací pro dva 

občany – Stanislava Mešťana a Petra 
Valeckého, a to od 1. 6. 2019 do 30. 
11. 2019. Dohoda s panem 
Mešťanem pak byla prodloužena do 
31. 1. 2020. Kromě údržby zeleně a 
veřejných prostranství obce se 
zejména věnovali veškerým pracem 
na stavbě zázemí komunitní činnosti 
u rybníka. 

Svoz odpadu 

S účinnosti od 1. 1. 2019 byla vydána 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 
o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, 
kterou se zrušila vyhláška z roku 
2014 a na základě které se zvýšil 
poplatek za trvale bydlícího 
obyvatele na částku 450 Kč a za 
rekreační objekt 650 Kč. I když došlo 
ke zvýšení částky, nebyly 
s úhradami žádné velké problémy. 
Děkujeme. 

Na podzim roku 2018 byla vydána 
vyhláška č.210/2018 ministerstva 
životního prostředí, kterou se mění 
vyhláška č. 321/2014 o rozsahu a 
způsobu zajištění odděleného 
soustřeďování složek komunálního 
odpadu. Podstatnou změnou k 1. 1. 
2020 je zavedení povinnosti sběru 
jedlých olejů a tuků. V prostorách 
kontejnerů bude umístěna nová 
plastová popelnice, do které bude 
nutné ukládat jedlý olej v PET 
obalech, tzn. v prázdných plastových 
lahvích od nápojů. Tyto nádoby 



4 Březinský zpravodaj, číslo 14, zima 2019 

nebudou sloužit k ukládání 
motorových olejů (nebezpečný 
odpad). Prosíme Vás, abyste použitý 
kuchyňský olej nevylévali do 
přírody, ale do prázdných PET lahví 
a následně vyhodili do nové 
popelnice, která by se měla jednou 
za měsíc vyvážet. Co do nové 
popelnice patří a nepatří, bude 
uvedeno na letáku, umístěného 
v prostorách kontejnerů. 

Termíny svozu velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu na rok 2020 
jsou 20. duben a 21. září. Odpady 
bude možné u kontejnerů skládat 
týden před termínem odvozu, 
roztříděné dle jednotlivých 
instalovaných cedulek. 

Obecní byty 

Ke dni 7. 1. 2019 byla uzavřena 
dohoda o ukončení pronájmu 
obecního bytu č. 2 v budově bývalé 
školy s Jiřím a Janou Švecovými. 

K 1. 11. 2019 byla uzavřena nájemní 
smlouva s p. Martinem Šudomou. 

Na podzim u bytu č. 2 byla 
uskutečněna výměna oken. 

Volby do Evropského parlamentu 

V termínu 24. – 25. 5. 2019 se na 
území České republiky konaly volby 
do Evropského parlamentu. Obec 
Březiny přispěla svou účastí 44,8 % 
k celkově rekordní celorepublikové 
volební účasti od vstupu České 
republiky do Evropské unie. V naší 

obci vyhrála ODS (10 hlasů) těsně 
před komunisty (9 hlasů), na třetí 
příčce se umístila ANO (6 hlasů). 
Jsme rádi, že volby proběhly bez 
komplikací a děkujeme volební 
komisi a dalším zúčastněným za 
zajištění jejich hladkého průběhu. 

Tříkrálová sbírka 

Tříkrálová sbírka proběhla 
začátkem letošního roku. Koledníci 
se rozdělili do dvou skupin pod 
vedením Terezy Dudkové a Ireny 
Tomáškové. Vzhledem k nepřízni 
počasí se to vyplatilo a koledníci 
vybrali částku 6 400 Kč, což je 
přibližně o 1 000 Kč méně než vloni. 
Přesto všem březinským občanům 
i chalupářům jménem poličské 
charity děkujeme za jejich příspěvky 
a oběma výše jmenovaným za 
zajištění celé sbírky. 

 

Vzpomínková shromáždění 

Tak jako každý rok tak i letos se obec 
podílela na vzpomínkových akcí. U 
příležitosti 74. výročí ukončení 
2. světové války a osvobození 
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Československa jsme se sešli dne 
8. 5. u pomníku 21 březinských 
mužů padlých v 1. světové válce a 
následně u hrobu Michala Svičkara 
na místním hřbitově. 28. 10. večer se 
uskutečnil lampionový průvod a 
vzpomínkové shromáždění u 
příležitosti 101. výročí vzniku 
samostatného Československa. Za 
přípravu a organizaci děkujeme 
rodině Tomáškových a paní Lence 
Štursové, Mgr. Vladimíru Báčovi pak 
za květiny. 

 

Podpora dalších akcí 

Akce, které obecní úřad zaštítil, nebo 
se na nich podíleli občané Březin 

 

5. 1. se uskutečnil v Telecím turnaj 
ve florbalu, kde družstvo Březin 
obsadilo krásné 3. místo 

5. ročník Březinské padesátky. 

Adventní zpívání proběhlo již 
potřetí a vzhledem k tomu, že v roce 
2018 vystoupení sklidilo velký 
úspěch (i přes nepřízeň počasí, kdy 
muselo být vystoupení přemístěno 
do sálu budovy bývalé školy), byl 
v letošním roce březinský sbor 
pozván do Nového Jimramova na 
rozsvícení vánočního stromku, kde 
vystoupil s pásmem koled 

Memoriál Ludvíka Luňáčka v malé 
kopané. V letošním roce TJ Březiny 
zorganizovala Mikulášskou besídku. 

Vážíme si dalších akcí, které 
organizuje spolek RKV, jako je 
Pohádkový les, Drakiáda, dětský 
karneval a letos nově i letní biatlon. 

Výstavy 

V letošním roce proběhly v budově 
bývalé školy dvě výstavy – 
v červenci výstava „Zastavse“ – 
textilní tvorba Romany Kicukisové a 
v měsíci srpnu již tradiční výstava 
obrazů malíře Miloše Novotného. 

Spor o nepovolenou stavbu 

Tak jako v loňském roce, tak i letos 
se táhne spor o stavbu hospodářské 
části čp. 21, která je v současné době 
v užívání, přestože není povolena. 
V této záležitosti i nadále jedná za 
obec Březiny právní zástupce. 
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Jednotka SDH 

Činnost jednotky je uvedena 
v samostatném článku. Obec se snaží 
v rámci svých možností vytvářet 
podmínky pro zabezpečení 
akceschopnosti jednotky. V rámci 
rozpočtu obce byla od Obce 
Svratouch na základě uzavřené 
kupní smlouvy pořízena cisternová 
automobilová stříkačka CAS 25 
RTHP za cenu 30 000 Kč. Obci se 
podařilo získat dotaci ve výši 
24 376 Kč v rámci neinvestičních 
dotací pro rok 2019-výdaje za 
odbornou přípravu, za uskutečněný 
zásah a opravy neinvestiční povahy. 

Objížďka přes obec v letních měsících 

Zažili jsme asi všichni zvýšený 
provoz na zdejší komunikaci 
v letních měsících díky opravě 
mostu na Milovech, ale i když jsme 
s objížďkou nesouhlasili, zejména ne 
v letních měsících, nebylo nám 
vyhověno. Jsme rádi, že objížďka již 
skončila a že v jejím průběhu 
nedošlo k žádné havárii. 

Plánované investice v roce 2020 

Hlavní akcí pro rok 2020 bude 
obnova veřejného osvětlení 
v lokalitě u Drašarovy lípy, u 
Kučerova mlýna a v „Pastvisku“. 
V současné době je před 

dokončením projektová 
dokumentace. Obec se pokusí na 
tuto akci získat dotaci. 

Dále předpokládáme vložit část 
finančních prostředků do oprav a 
údržby místních komunikací. 

Naďa Luňáčková 

 

Životní jubilea 

Dne 4. 10. oslavil významné životní 
jubileum 90 let pan Mgr. Vladimír 
Báča, gratulujeme a přejeme hlavně 
hodně zdraví. 
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Březinská 50 popáté 

 

V roce 2019 proběhl už pátý ročník 
běžecko turistické akce Březinská 
50. Do příprav se zapojili všichni, 
kteří měli ruce, nohy a chuť – 
vyjmenovávat každého jednotlivě by 
dalo na celý článek. Závod již má 
mezi běžci své místo a dobré 
renomé, proto se ze všech sil 
snažíme jeho kvalitu udržet. A daří 
se nám. Každý z účastníků má 
možnost nám udělat zápis do 
pamětní knihy. K naší radosti se 
setkáváme s komentáři 
pochvalnými. Chválí značení trati, 
zázemí, bohaté občerstvovačky, 
chutné jídlo, atmosféru, chválí 
novinky, které se snažíme vymýšlet 
(letos fotokoutek, funkční trička, 
čelenky)…. Chválí nás, naši práci, 
naše nasazení a to, že naši Padesátku 
děláme srdcem. Závod těchto 
rozměrů nemůže dělat jednotlivec. 
Ani pár jednotlivců. Na organizaci 
takové akce musí být tým lidí, kde 
každý má své dané místo a každý ví, 
co má dělat. Je obdivuhodné, že v tak 
malé vesničce, jako jsou Březiny, se 

najde tolik lidí, kteří závod 
s takovým nadšením a chutí rok co 
rok připravují. Za to všem patří 
velké uznání a dík. 

V roce 2019 se na start postavilo 141 
závodníků. Z toho 81 mužů a 60 žen. 
Celou trať, tedy její 
padesátikilometrovou verzi 
běželo/šlo 52 mužů a 16 žen. Ostatní 
využili možnost zkrácení na 30 km. 
Nejrychlejším závodníkem z 50 km 
dlouhé trasy byl Miroslav Šmatolán, 
který cílovou pásku přetnul v čase 
4:09:50, nejrychlejší ženou byla 
Tereza Procházková s časem 
5:02:10. 

 

Už nyní pomalu začínáme 
s přípravami šestého ročníku. A zase 
se budeme snažit vymyslet něco, čím 
závod zpestřit. Pokud máte nějaký 
nápad, neváhejte a dejte nám ho 
vědět! 

Za tým organizátorů 
Rodina Pazderova 
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Činnost RKV v roce 2019 

 

Činnost RKV v roce 2019 se skládala 
z tradičních akcí jako zimní týden na 
horách, strávený lyžováním 
v Rokytnici nad Jizerou a zimních 
Her bez katastru, které se konaly na 
bahnitém terénu v Budislavi. 

 

Družstvo složené ze zkušených 
závodníků (Pavel Tomášek, Tomáš 
Dudek, Tereza Dudková, Stáňa 
Mešťanová a jelikož se nám 
nedostával třetí muž, tak ho zdatně 
zastoupila Olinka Radimecká) 
postupovalo do finále z 1. místa, ale 
tam se cosi zvrtlo, hlavně obávaná 
žrací disciplína, které už mají všichni 
plné zuby a ještě si je od minule 

nestihli dát do pucu a tak z toho bylo 
konečné 7. místo. 

V létě jsme se zúčastnili dvojích her 
v jeden den, protože pořadatelé 
nemohli s termínem hýbat. Tak jsme 
dali dohromady dvě družstva a 
27. července do Vysokého Mýta na 
koupaliště jelo družstvo mazáků ve 
složení Tereza Dudková, Žaneta 
Chorvátová, Matěj Mešťan, Tomáš 
Dudek a Venda Mešťan. Místo na hry 
bylo vybráno perfektně.  

 

Děti si zalezly do bazénu na tobogán 
a skluzavku a soutěžící se potili hned 
vedle. Pořadatelé se chtěli některých 
jedinců rychle zbavit a ještě do 
základní části dali soutěž, kdy se 
házelo kostkou a podle čísla, které 
padlo, se vypilo deci octa, téměř 
neředěného. Soutěž hodna 
Darwinovy ceny. A tak někteří 
s poleptanými trávicími cestami se 
snažili bojovat dál. Dařilo se jim to 
velmi dobře. Doslova. Do finále šli 
z 2. místa a tam je čekala opět žrací 
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disciplína. A opět pokles na celkové 
4. místo. 

Druhé družstvo složené z nováčků 
(Ester a Marek Tomáškovi, Anička 
Zezulová, jediná zkušená Stáňa 
Mešťanová, Jirka od Ester a Pepa 
Kulhánek od Stáni) začínalo 
odpoledne až po bouřce bojovat 
v Pusté Kamenici. Tato obec spojila 
několik akcí najednou. Měli zde 
pouť, slavili zde 125 let od založení 
hasičského sboru a Vesnické hry 
dospělých. Proto většina soutěží 
byla s hasičskou tématikou. Sešlo se 
pouhých 7 družstev, ale soutěže byly 
pěkné a naši mladí se mohli trochu 
otrkat a získat zkušenosti. Bojovali, 
co to šlo, až došlo při poslední 
disciplíně k úrazu. Skončili na 
5. místě a vyhrál nám neznámý 
Rychnov. Snad do léta zjistíme, kam 
máme jet příští rok soutěžit. 

 

Tím, že byly oboje hry v jeden den, 
se uvolnila jedna sobota a došlo na 
novou velmi povedenou akci: letní 

březinský biatlon. Sešli jsme se na 
hřišti u boudy a každý si přinesl svoji 
vlastní vzduchovku. Kdo neměl, tak 
si půjčil. Matěj Mešťan vybudoval 
téměř profesionální střelnici na 
střelbu ve stoje a vleže. Béda 
Pazdera zapůjčil dvě retro 
koloběžky a mohlo se soutěžit. Na 
koloběžkách vystartovali vždy dva 
z jedné kategorie, objeli přibližně 
200 m úsek a stříleli nejdříve vleže, 
pak200 m, střelba ve stoje, 200m a 
cíl. Kdo se netrefil, ten jako trestné 
kolo objížděl vojenský stan. Všichni 
dostali nějaké drobné ceny a zvlášť 
byl vyhodnocen Standa Mešťan, 
který sice svoji kategorii nevyhrál, 
ale zastřílel jako jediný nulu. Po 
závodech přišly k duhu 
bramboráčky a dobré pivo. 

 

No a už nyní zveme všechny na zimní 
březinský biatlon na běžkách nebo 
na sněžnicích?  

Lenka Štursová 
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TJ Březiny – Memoriál Ludvíka Luňáčka 

Memoriál Ludvíka Luňáčka  

Také letos jsme, co se sportu týká, 
všechny své síly zaměřili na turnaj 
v malé kopané.  Na jaře jsme se 
snažili vertikutací provzdušnit 
vrchní partie plochy a vyhrabat 
starou trávu. Po té se trávník 
pravidelně (s ohledem na klimatické 
podmínky) sekal. Tady se sluší 
poděkovat za pomoc Martinu 
Luňáčkovi – za zapůjčení strojního 
vybavení i vlastní sečení. 

 

A tak se snad již v pravidelném 
termínu poslední červencové soboty 
27. července sjelo na hřiště u rybníka 
na půl desítky družstev, aby již po 
deváté svedly boje nejen o putovní 
pohár Memoriálu Ludvíka Luňáčka. 
K tradičním účastníkům – 
ČundaTýmu, Borovnici, Krásnému a 
Chalupářům – se letos po 
několikaleté odmlce přidalo 
mužstvo z Nového Města na Moravě 
s názvem Rumuni. Turnaj se opět 
hrál systémem každý s každým. 
Hrálo se dvakrát 12 minut. V deseti 

odehraných zápasech padlo celkem 
29 branek - o 17 méně než vloni – což 
svědčí o větší vyrovnanosti týmů. 
Nejlepším střelcem turnaje se stal 
Dominik Tauber se 6 trefami. Po 
tříletém kralování vystřídalo 
Borovnici na pomyslném trůnu 
Krásné. Obě družstva dosáhla 
shodně na 10 bodů v tabulce a po 
bezbrankovém vzájemném zápase 
hovořilo právě pro Krásné lepší 
celkové skóre 12:3 (Borovnice 9:2). 

Velikou novinkou byla možnost 
využití obecního komunitního 
centra. Sice zatím jen v omezeném 
prostoru, ale o to krásnějším – 
sociálek. A tak další veliké díky patří 
také vedení obce.  

 

Poděkování letí také všem 
zúčastněným hráčům, za to, že turnaj 
proběhl opět v duchu fairplay a 
podle všech dostupných informací 
tentokrát bez zranění, a v neposlední 
řadě také divákům, kteří si našli čas 
a cestu do stínu břízek.  
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Poslední a největší poděkování však 
letí tam někam nahoru za zařízení 
příznivějšího počasí pro sportování 

po letech úmorných veder. Budiž 
nám zachována přízeň také v příštím 
roce, roce smutného desátého 
výročí. DĚKUJEME!!! 

 

Po tříleté odmlce jsme pořádali 
MIKULÁŠSKOU BESÍDKU. Ta 
proběhla po uzávěrce zpravodaje, 
tak jen doufáme, že se líbila a že 
všechny děti zůstaly svým rodičům.

 

Michal Luňáček 
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Březinští hasiči 

 

Na začátku hodnocení letošního 
roku mi dovolte se ještě letmo vrátit 
do roku minulého, který byl jak pro 
sbor, tak pro jednotku velice 
úspěšný. Na úplném konci roku 
dostala naše jednotka velký dárek. 
Jak asi víte, v anketě Dobrovolný 
hasič roku se naše jednotka umístila 
na výborném druhém místě a tak 
nám jako bonusová cena připadl i 
výjezdový tablet GINA v hodnotě 
necelých 40 tisíc korun, který nám 
pomůže při výjezdech a komunikaci 
s operačním střediskem HZS. 

 

Mohlo by se zdát, že letošní rok 
nebyl až tak akční jako ten loňský, 

ale není to pravda. Asi tou 
nejdůležitější zprávou je, že se obci a 
hlavně díky snaze pana starosty 
podařilo omladit vozový park naší 
jednotky. Jednotka získala 
cisternovou automobilovou 
stříkačku, která nahradila naší 52 let 
starou cisternu, která již 
dosluhovala. Nejedná se o nové 
vozidlo, ale o více jak dvacet let 
mladší stroj stejného typu. Po 
nutných úpravách, které si provedli 
členové jednotky svépomocí, je 
vozidlo již zařazeno do výjezdu a je 
připraveno kdykoliv v případě 
potřeby zasáhnout. 

 

Do výbavy jednotky jsme v letošním 
roce nově zařadili speciální oděv 
proti bodavému hmyzu Sršáň, 
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vysavač na bodavý hmyz a novou 
elektrocentrálu. Hned 6. ledna 
proběhl náročný výcvik celé 
jednotky na stanici HZS v Poličce. 

Nositelé dýchací techniky 
nacvičovali vyhledání osoby 
v neznámém terénu s nulovou 
viditelností a ostatní členové 
jednotky prováděli vyproštění 
osoby ze sklepení. Nositelé dýchací 
techniky prochází pravidelným 
výcvikem každé tři měsíce, kdy 
provádí různé činnosti za využití 
dýchacích přístrojů. Jednotka má 
v letošním roce celkem osm výjezdů 
k mimořádným událostem. Tou 
poslední byl požár fary v Pusté 
Rybné. Proběhla také dvě taktická 
cvičení. První bylo cvičení okrsku, 
kde byl proveden nácvik dálkové 
dopravy vody v katastru obce Pustá 
Rybná, druhé taktické cvičení 
předurčených jednotek pro ochranu 
obyvatelstva proběhlo tentokrát 
v prostoru bývalého vysílače na 
Pohodlí. V jednotce máme od 
letošního roku také dva nové velitele 
družstev a dva pilaře. 

 

SDH 

Začátek roku byl pro naše zástupce 
ve znamení návštěv valných hromad 
okolních sborů. Zástupci našeho 
sboru se také zúčastnili na Pohodlí 
školení vedoucích mládeže a v 
dubnu jsme vyslali zástupce na 
žehnání praporu OSH Ústí na Orlicí. 
8. května jsme se zúčastnili pietního 
aktu na Březinách u pomníku a na 
místním hřbitově, 21. června se 
Pavel Říha zúčastnil v Praze 
konference o Významu 
dobrovolných hasičů v dnešní 
společnosti, která proběhla v Senátu 
ČR a 22. června sbor vyslal rozhodčí 
na krajské kolo dorostu 
v Lanškrouně. 4. - 7. 7. proběhlo ve 
Svitavách MČR v požárním sportu 
dorostu. I zde měl náš sbor 
zastoupení v organizačním výboru 
mistrovství. 13. července jsme vyjeli 
popřát sboru dobrovolných hasičů 
v Borovnici k jejich výročí 130 let a 
ještě ten den jsme přáli i kolegům 
v Krásném k jejich 111 výročí. Na 
tuto oslavu zavítal a všechny 
přítomné pozdravil i současný 
starosta SH ČMS Jan Slámečka. 
27. července jsme ještě spolu se 
sborem v Pusté Kamenici oslavovali 
i jejich výročí, 10. srpna vyslal sbor 
Janu Schreiberovou a Pavla Říhu 
jako rozhodčí na finále českého 
poháru ve stovkách do Kamence. 
Počasí tentokrát nebylo zrovna 
vlídné a to, obzvlášť ve večerních 
hodinách. Dopoledne mohli zájemci 
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shlédnout v Širokém Dole první 
závod ve výstupu na věž, kterou ve 
svém areálu vybudovala fa. Flídr. 
Několik měsíců se připravoval závod 
krajské ligy TFA (železný hasič) ve 
Svitavách. Na přípravách se po celou 
dobu podílel i náměstek starosty 
našeho sboru Pavel Říha, který byl 
jmenován velitelem této soutěže. 
Náš sbor v sobotu 21. září ve 
Svitavách reprezentovala i Jana 
Schreiberová. Sice ne jako závodník, 
ale v neméně důležité roli člena 
zdravotní služby soutěže. Zde 
musíme vyzvednout velice dobrou 
spolupráci s členy ČČK, obzvláště 
potom kolegou Danielem Žákem, 
který působí jako lektor na naší 
Noční hlídce a předá nejen nám 
cenné zkušenosti. 2. 10. proběhla 
přípravná schůze výboru SDH před 
VVH. 19. října se v Pusté Rybné 
odehrál závod požárnické 
všestrannosti a družstvo našich dětí 
nemohlo scházet. Výsledkem je 
krásné 20. místo v kategorii mladší 
žáci a to, v konkurenci 41 hlídek. Na 
přípravě a zajištění závodu se také 
podílel náš velitel Tomáš Musílek, 
který pomáhal organizátorům při 
přípravách tratí před závodem a byl 
členem technické čety v průběhu 

závodu. Troškou jsme přispěli i po 
technické stránce, kdy naše AVIE 
sloužila jako zázemí pro zdravotníka 
ČČK a vysílačky pomáhaly 
zdravotníkům a klukům na 
čtyřkolkách být všude včas. Závod 
byl po všech stránkách výborně 
připraven a do Rybné putuje i od nás 
velká pochvala. 9. listopadu jsme 
uspořádali již tradiční posvícení. 
14  prosince proběhne volební valná 
hromada, na které si zvolíme vedení 
našeho sboru na dalších pět let. 
V příštím roce nás čekají dvě velké 
akce a to, další ročník Noční hlídky a 
oslavy 70. výročí založení našeho 
sboru. Dovolte mi závěrem 
poděkovat všem členům, ale i 
nečlenům, kteří nás podporují za 
odvedenou práci a podporu. Vašim 
rodinám, partnerkám a partnerům 
za trpělivost, jakou s námi máte, 
když volný čas trávíme na 
hasičských akcích, případně na 
výjezdech. Ještě jednou velké díky a 
do Nového roku bych Vám chtěl 
popřát hodně zdraví, štěstí a osobní 
pohody. Za sbor dobrovolných 
hasičů a jednotku dobrovolných 
hasičů obce Březiny Pavel Říha. 
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Z Březinské kroniky 

1936 

V úterý 11. února odpoledne v 
hodině tělesné výchovy při 
sáňkování se žactvem si zlomil nohu 
třídní učitel II. třídy Jan Janko. Byl 
ihned odvezen do okresní 
nemocnice v Poličce. Po dobu jeho 
nemoci byl sem ustanoven 
výpomocný učitel Josef Švanda, 
dosud učitelský praktikant z Poličky. 
Teprve 1. května počal učitel Jan 
Janko opět vyučovati. 

Z podnětu MSRD bylo zakoupeno na 
jaře 1936 pro místní občany 180 
kusů ovocných stromů. Zájem 
občanů o ovocné stromoví je v 
poslední době velmi dobrý a mnozí 
rolníci zakládají při svých statcích 
pěkné ovocné sady. 

V měsíci červenci se konala 
ustavující schůze CPO /civilní 
protiletecká obrana/, na které z 
nevojáků ustaveny sbory: assanační, 
požární, samaritní a poradní. 

Ve dnech 21. -25. srpna konaly se 
veliké manévry ve východních 
Čechách. Velitelství manévrů bylo v 
Pardubicích. Těchto cvičení 
účastnilo se přes 100 000 mužů. 
Zdejší obcí prošel celý 43. pluk z 
Brna. V sousedních obcích, a to v 
Krásné, ve Spělkově, v Německém, v 
Daňkovicích a v Borovnici se 
jmenovaný pluk zdržel 2 dny a odtud 

pak pochodoval naší obcí do Hamrů 
a Hlinska. 

Z 20. na 21. září vypukl z nezjištěné 
příčiny požár u Františka Kučery č. 
11. Domek úplně dřevěný shořel do 
základů. Postižení zachránili jen 
holé životy. Mrtvý i živý inventář 
shořel. Pohořelí utrpěli značnou 
škodu, která jen z části byla 
nahrazena pojištěním. 

27. září se konala v I. třídě zdejší 
školy informační schůze CPO, 
svolaná velitelem p. Josefem Teplým 
č. 44. Na schůzi byly dány pokyny a 
stanoveny směrnice další činnosti 
CPO. Zároveň stanoveno, jakým 
způsobem bude v obci vyhlášen 
poplach /zvoněním, troubením/ a 
dále na jaká znamení musí občané 
zatemňovati okna apod. 

Na podzim prodal statek p. František 
Kaštánek čp. 37 panu Jos. Machovi z 
Polomi, který se sem hned 
přistěhoval. František Kaštánek se 
odstěhoval do Telecího. 

Zima 1935-36 byla celkem chudá na 
sníh, srážek v podobě deště bylo 
hodně. Ani mrazy nebyly tak kruté. 
Polní práce se začaly v druhé 
polovině března /v době u nás 
neobvyklé/ za pěkného, příznivého 
počasí. Pěkné počasí se zhoršovalo 
počátkem května. Hodně pršelo, i 
sníh padal. I letní měsíce byly značně 
vlhké. Nejhorší měsíc byl říjen s 
počasím studeným a sychravým. 
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Deštivé a chladné počasí působilo 
nepříznivě na obilniny, které byly 
dobré na slámu, špatné na zrno. 
Pícniny daly dobrou úrodu. 
Okopaniny rovněž trpěly vlhkem. 
Zvláště rané brambory hodně 
černaly. Sklizeň obilnin byla špatná. 
Mnoho obilí porostlo, též okopaniny 
se špatně klidily. Mimořádně velká 
byla úroda hub koncem července a 
počátkem srpna. Těžko však bylo 
možno nalézti houbu zdravou. 
Neobvyklá byla i úroda peckovic, jež 
nedostatkem slunce, zvláště trnky, 
švestky i slívy pozdě dozrávaly a 
neměly dobrou chuť. Ovoce 
jadernatého bylo málo a bylo 
většinou červivé. 

Ani v tomto roce se u nás tísnivé 
hospodářské poměry nezměnily. 
Mnoho rukou čeká na práci a 
výdělek, avšak marně. Lepšící se 
poměry průmyslu nemají však pro 
náš lid tohoto významu - jsme příliš 
vzdáleni středisek průmyslu. Po 
tolika zkouškách trpělivosti a 
odříkání dočkáme se snad přec 
lepších dob. 

V zimním období 1935-36 účastní se 
polévkové akce ve škole průměrně 
60 dětí. Náklad na ni činil 1124 Kč a 
byl uhrazen: Okresní péče o mládež 
440 Kč, Venkov dětem 143,50 Kč, 
zbytek uhrazen rodičovským 
sdružením a obcí.  

Letos se narodilo 6 dětí, zemřelo 
7 osob, a to: 3 osoby ve stáří přes 60 

let, 1 v 70ti letech, 3 téměř ve stáří 
80 let. 

Tělocvičná jednota Sokol s místní 
osvětovou komisí sehrála dvě 
divadelní představení, a to:    „Sladké 
milování", veselohru od K. Fořta 
9. dubna a „Bývali Čechové", lidovou 
hru od Fr. Laška dne 27. října. Dále 
uspořádala čtyři přednášky na 
théma: Vděčnost Masarykovi a 
Masaryk a zahraničí dne 7. května, 
Mistr Jan Hus dne 6. července, „18 let 
republiky" dne 27. října. Přednášky 
proslovili: Jaroslav Hejtmánek, řídící 
učitel, Josef Teplý, místostarosta 
Sokola, J. Havliš, učitel z Křižánek, 
Jan Janko, učitel ze Březin. 

K oslavě památky upálení M. Jana 
Husa tělovýchovná jednota Sokol ze 
Březin, těl. jednota Sokol z Křižánek 
a obec České Milovy uspořádaly 
společně pálení hranice na pozemku 
starosty jednoty, bratra Antonína 
Forchtsama v Českých Milovech, kde 
Sokol Březiny zazpíval vhodné písně 
a vzdělavatel jednoty z Českých 
Křižánek učitel J. Havliš promluvil o 
Husovi. Slavnost se konala dne 
6. července a zúčastnilo se velké 
množství lidí /350 - 400/.  

Strana národně socialistická 
pořádala jednu přednášku na théma: 
„Současná doba“, již přednesl 
p E. Tomek, tajemník strany dne 
10. března, a sehrála jednu divadelní 
hru: „Zlatý liják“, veselohru od 
B. Rajské dne 5. dubna.  
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Správa školy sehrála s dětmi dvě 
divadelní hry, a to: „Pohádka o práci“ 
od J. Průchy dne 14. června a „Vzkaz 
osudu“, pohádkovou hru od 
M.  Vrány dne 19. prosince. Dále 
pořádala dvě besídky žáků a rodičů, 
a to dne 7. března a 28. října 
s programem zpěvným a recitačním. 
Vhodné scénky pořad zpestřily. 

V měsíci listopadu bylo pořízeno pro 
školu radiv za obnos 2438 Kč, již 
zaplaceno z úspor rodičovského 
sdružení, lidové školy hospodářské 
a podniků školy. Bylo zakoupeno u 
O. Kasalové v Hlinsku. V úterý 
22. prosince uspořádána vánoční 
nadílka v I. třídě spojená s besídkou. 
Všechny školní děti byly poděleny 
cukrovím, které napekly větší 
žákyně, tužkami a držátky. 
37 nejpotřebnějších dětí bylo 
poděleno botami, látkami na šaty, 
svetry apod. Cena darů činila 1800 
Kč. Největším darem přispěl opět 
pan továrník B. Šťastný /900 Kč/. 

MSRD pořádala jednu přednášku na 
théma: „Sázení a ošetřování 
ovocných stromů“, již proslovil řídící 
učitel Jaroslav Hejtmánek dne 
10. února. 

1937 

V zimních měsících prováděny 
častější zkoušky pohotovosti CPO. 

Dne 11. dubna uspořádal Dorost 
republikánské strany přednášku na 
théma:  „Brannost národa“, již 
pronesl pan řídící učitel Peřina 

z Brda. Poutavá přednáška 
vyslechnuta s živým zájmem 
četného občanstva. 

Zdravotní stav p. presidenta T. G. 
Masaryka se zhoršil. Krise propukla 
v prvých dnech zářijových a 14. září 
zemřel president Osvoboditel T. G. 
Masaryk ve věku 87 ½ let na zámku 
v Lánech. Oplakáván všemi národy 
našeho státu byl pohřben na 
hřbitově v Lánech v úterý 21. září 
večer. Před tím v dopoledních 
hodinách i odpoledne do 15. hodiny 
se konal smuteční průvod Prahou za 
veliké účasti zástupců všech národů 
našeho státu i za veliké účasti 
cizinců. V den pohřbu uspořádaly 
všechny místní korporace, a to: 
Místní osvětová komise, obecní 
zastupitelstvo, místní školní rada, 
správa školy, tělocvičná jednota 
Sokol, místní Kampelička, správa 
lidové školy hospodářské a církev 
českobratrská společnou tryznu 
v 8 ½ hod. dopoledne. Na pořadu 
tryzny byly: proslov předsedy místní 
školní rady, smíšené sbory, jež zapěl 
pěvecký kroužek Sokola, recitace 
žáků i dospělých, sborové recitace 
žáků a doslov správce školy. Celý 
program tryzny zachoval 
v přítomných hluboký dojem. Dvě 
státní vlajky spuštěné do polovice 
žerdi u pomníku padlých a smuteční 
prapor na školní budově tvořily 
vhodný rámec smuteční slavnosti. 
Čestnou stráž u státních vlajek po 
dobu tryzny obstarala tělocvičná 
jednota Sokol. Čestnou stráž u 
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obrazu presidentova florem 
zahaleného ve školní místnosti stáli 
legionář a jeden člen Sokola 
v krojích. Účast žactva a občanstva 
byla obrovská. Prostorná I. třída 
zdejší školy nestačila. 

16. září k večeru vyhořel obytný 
dům č. 13 u Suchých z neznámé 
příčiny. Dřevěná budova lehla celá 
popelem. 

5. prosince se u Luňáčků konala 
přednáška, na které promluvil 
tajemník republikánské strany 
Dobrovolný ze Skutče o poměrech 
hospodářských a mezinárodní 
situaci. 

Dne 19. prosince uspořádala MOK na 
podnět OSO přednášku na théma: 
Jak se ubráníme /mobilisace 
mravních sil národa/. Přednášku 
proslovil tajemník SNO J. Vika 
z Prahy. Ačkoliv doba přednášky 
byla nevhodná /neděle dopoledne/, 
sešlo se přece 70 účastníků, kteří 
vyslechli se zájmem p. řečníka. 
Jmenovaný objasnil dobře spletité 
poměry dneška v mezinárodní 
politice, poukázal na hrozivé doby 
v životě národa a vyzdvihl, že jsme 
zvítězili vždy jen silou svého ducha. 
Nabádal přítomné k větší 
snášenlivosti, lásce a ještě 
k těsnějšímu semknutí. Upozornil 
též, že v těchto dobách neklidu 
nejsme osamoceni, ale hlavní důraz 
kladl na to, abychom spoléhali sami 
na sebe. 

Dne 31. prosince zemřel, raněn 
mrtvicí, Josef Teplý, rolmistr v. v. 
z Březin č. 44. Jmenovaný utrpěl 
těžké poranění ve světové válce, a 
když byl dán do výslužby, přesídlil 
sem, do rodné obce, kde se plně, 
pokud mu ovšem neduh jeho 
dovoloval, účastnil spolkové 
činnosti. Byl členem obecního 
zastupitelstva, kde ve funkci 
obecního pokladníka se svědomitě 
staral, aby obec vyvázla z dluhů. Byl 
dále místostarostou místní 
tělocvičné jednoty Sokol, všemi 
členy milován jako přímý, rovný a 
čestný bratr. Po zavedení civilní 
protiletecké obrany byl jmenován 
velitelem této organizace. I v církvi 
českobratrské zastával úřad 
„staršího“. Jako příslušník politické 
strany republikánské konal i pro 
svou stranu platné služby. 

Zima 1936-37 byla celkem mírná. 
Sněhu spadlo dosti, neměl však 
dlouhého trvání, ani krutých mrazů 
nebylo. Chladný a deštivý duben 
zdržel polní práce. Vlastní práce se 
začaly teprve v první polovici 
května. Velmi pěkný a teplý květen 
práce urychlil a vegetace pokročila. 
V letních měsících se střídala období 
pěkného a suchého počasí s dešti 
/průměrně po 14 dnech/. Počátek 
podzimu byl pěkný a umožnil, že 
opožděné práce se mohly dokončiti. 
Listopad se pochlubil hojnými 
srážkami ve tvaru sněhu, který 
téměř po 14 dnů zůstal ležeti. Žita 
průměrně dobře přezimovala, 
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nemořená byla špatná. Jařiny vcelku 
uspokojily a daly dobrou úrodu. Žita, 
zvláště v údolích, byla postižena rzí, 
jež zhoubně působila na zrno. Počasí 
v době vegetace bylo celkem vzrůstu 
příznivé, proto obiloviny slibovaly 
dobrou úrodu. V dobrých a hojně 
hnojených půdách obilí polehlo, 
zvláště ovsy. Počasí při sklizni bylo 
příznivé, jedině ovsy dříve zralé se 
špatně klidily. Sklizeň píce byla 
mimořádně hojná a dobrá. 
Brambory daly dobrou úrodu, tuřín 
zklamal. Byl napaden velikou 
spoustou housenek běláska zelného, 
které list úplně zničily. Velmi 
nepatrná byla i sklizeň zelí 
hlávkového, které bylo rovněž 
napadeno housenkami. Housenky 
ničil s úspěchem lumčík, takže jen 
malá část housenek se zdravě 
zakuklila. Houby rostly počátkem 
července a počátkem srpna. Hojný u 
nás hřib obecný byl většinou 
červivý. 

Úroda ovoce byla dobrá, jedině slívy 
a švestky se neurodily. V posledních 
letech je ovoce, zvláště jadernaté, 
hodně červivé. Stále více se jeví 
potřeba postřiku ovocných stromů, 
a to nejen zimního, ale i letního. Zdá 
se, že i u nás začínají občané význam 
toho oceňovati. 

Hospodářské poměry se jen pomalu 
lepší. Ustálené ceny obilí mají i zde 
svůj význam. Naléhavou však 
potřebou k zlepšení blahobytu 
občanstva byla by nekolísavá cena 

dobytka, jež je příliš nízká ani 
spotřebě krmiva neodpovídající. 
Také dosti práce pro domácké 
dělníky bylo by třeba, aby zde tak 
dlouhá zima při třebas malém 
výdělku nebyla tak tíživou. 

V zimním období 1936-37 se účastní 
polévkové akce průměrně 52 dětí. 
Náklad na ni činil 985,35 h a 
uhrazen: Okresní péčí o mládež 450 
Kč, ostatek rodičovským sdružením 
a obcí. 

Tělocvičná jednota Sokol s místní 
osvětovou komisí sehrála dvě 
divadelní představení, a to: „Její 
veličenstvo láska“, veselohru od B. 
Rajské- Smolíkové dne 25. dubna a 
hru B. Rajské- Smolíkové „K poctě 
zbraň“ dne 28. října. Dále 
uspořádala přednášky na théma: 
„Masaryk Osvoboditel“ dne 7. 
března, „Žena v obraně státu“ a 
„Hygiena“ dne 18. dubna, „Hus a 
dnešek“ 6. července a „Osvobození a 
příslib presidentu Osvoboditeli“ dne 
28. října. Přednášky se konaly ve 
škole a proslovili je: Jar. Hejtmánek, 
říd. uč., Mil. Vašková, náčelnice 
Sokola, Jan Janko, učitel. 

Dorost při republikánské straně 
uspořádal 5. prosince Mikulášský 
večer s čísly zpěvnými, recitacemi, 
dvěma aktovkami a rozdílením 
dárků. Správa školy sehrála jedno 
dětské divadelní představení, a to 
„Zahrada míru a lásky“, pohádkovou 
hru od M. Veselého dne 12. prosince. 
Dále pořádala dvě besídky dne 7. 
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března a 28. října s programem 
zpěvným a recitačním. Účastnila se 
též smuteční tryzny 21. září zpěvy a 
recitacemi. 

Ve středu 22. prosince uspořádána 
vánoční nadílka v I. třídě zdejší školy 
spojená s besídkou. Všechny školní 
děti byly poděleny cukrovím, 

žákyněmi vyrobeným, ořechy, 
tužkami a pravítky. 50 
nejpotřebnějších dětí dostalo svetry, 
látky na šaty, flanel aj. Cena darů 
činila 1310 Kč. Pan továrník Boh. 
Šťastný přispěl zase vydatně na tuto 
nadílku.   
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