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Co se bude psát o roce 2020? Byl to
rok, který nikdo z nás ještě nezažil. V
tomto roce prakticky usnul veškerý
společenský život v naší obci. V nově
otevřeném komunitním centru u
rybníka se stihla pouze jedna akce
pro naše občany a to oslava
Mezinárodního dne žen. Pak už jen
společenské ticho. Nejen v naší obci,
ale po celém světě. V roce 2020 nás
potrápila nejen pandemie Covid-19,
ale také rozmary počasí, kdy nás
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několikrát zasáhla velká voda
způsobená vzedmutím řeky Svratky
a místních potoků. Ale nechceme se
zabývat jen těmi nepříjemnými
událostmi v tomto vánočním čase.
Samozřejmě se toho událo i mnoho
pozitivního.
Přejeme vám příjemné čtení a ať je
rok 2021 klidnější, úspěšnější a
veselejší.
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Naši nejmenší
Eliška Balabánová se narodila
18. 4. 2020 Davidu Balabánovi a
Lence Kropáčkové.
Šťastným rodičům blahopřejeme a
Elišce přejeme hodně zdraví a štěstí.

Informace obecního úřadu
Rozpočet obce
V letošním roce obec hospodařila
s částkou téměř 3 mil. Kč. Prioritní
akcí
měla
být
rekonstrukce
veřejného osvětlení v lokalitě u
Drašarovy lípy, u Kučerova mlýna a
v Pastvisku. V současné době je
zpracována
projektová
dokumentace, k samotné realizaci
obnovy dojde v příštím roce.

oslava Mezinárodního dne žen pod
záštitou obecního úřadu, za zmínku
stojí také první uskutečněná svatba
manželů Hřibových. Po první vlně
koronavirové
epidemie
jsme
pravidelně otevírali nové zázemí o
víkendech pro širokou veřejnost.

Zázemí komunitní činnosti u rybníka
V lednu bylo jak pro zástupce
zúčastněných firem tak poté i pro
občany slavnostně otevřeno zázemí
komunitní činnosti na hřišti u
rybníka. Pro zúčastněné bylo
připraveno bohaté občerstvení.
Zpětná vazba na nové prostory pro
konání společenských setkání byla
více než pozitivní. První akcí byla
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Vývoj obyvatelstva
K trvalému pobytu se v letošním
roce přihlásili Pavel a Monika
Lapáčkovi.
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Z trvalého pobytu se odhlásil pan
Petr Lapáček (nebylo uvedeno
v loňském vydání zpravodaje).
V roce 2020 zemřeli pan Miroslav
Luňáček, pan Mgr. Vladimír Báča a
pan Jan Peňáz.
Počet obyvatel má klesající tendenci
a k 1. 12. 2020 je 138.
Veřejně prospěšné práce
Obec v březnu 2020 podala na Úřad
práce ve Svitavách žádost o
příspěvek na vytvoření pracovních
příležitostí
v rámci
veřejně
prospěšných prací pro dva občany
Stanislava
Mešťana
a
Petra
Valeckého. Úřad práce uzavřel
dohodu s obcí pouze pro Petra
Valeckého, a to od 1. 5. do 31. 7.
2020,
dodatkem
pak
byla
prodloužena do 30. 11. 2020. Na
základě této skutečnosti byla se
Stanislavem Mešťanem uzavřena
pracovní smlouva na dobu neurčitou
s účinností od 1. 4. 2020. Kromě
údržby
zeleně
a
veřejných
prostranství obce se zaměstnanci
věnovali úpravám v budově bývalé
školy a terénním úpravám na
obecních pozemcích u rybníka.
Zároveň se významně podíleli na
odstraňování povodňových škod.
Svoz odpadu
Dne 1. 1. 2020 byla v prostorách
kontejnerového stání umístěna
plastová popelnice na ukládání
jedlých olejů.
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Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu zůstal ve
stejné výši jako v loňském roce, v
současné době poplatek neuhradilo
pouze pět poplatníků, které bude
obecní úřad upozorňovat dopisem.
Děkujeme.
Termíny svozu velkoobjemového a
nebezpečného odpadu na rok 2021
jsou 12. 4. a 20. 9. Odpady bude
možné u kontejnerů skládat týden
před termínem odvozu, roztříděné
dle jednotlivých instalovaných
cedulek.
Obecní byty
V průběhu roku nedošlo ke změně
nájemníků; v bytě č. 1 byl instalován
nový bojler, v bytě č. 2 pak okenní
žaluzie.
Volby do Zastupitelstva Pardubického
kraje
V termínu 2. – 3. 10. 2020 se konaly
volby
do
Zastupitelstva
Pardubického kraje, účast voličů
byla 44,4 %. V naší obci nejvíce hlasů
získala koalice 3PK – Pro
prosperující Pardubický kraj – 20
hlasů, na druhém místě s 9 hlasy byli
komunisté, na třetí příčce shodně se
6 hlasy se umístila ANO 2011 a
koalice ODS a TOP 09. Volby
proběhly bez komplikací a děkujeme
volební
komisi
a
dalším
zúčastněným za zajištění jejich
hladkého průběhu.
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Tříkrálová sbírka

Vzpomínková shromáždění

Tříkrálová
sbírka
proběhla
začátkem letošního roku. Koledníci
navázali na zkušenosti z loňského
roku a opět se rozdělili do dvou
skupin pod vedením Terezy
Dudkové a Ireny Tomáškové. Byla
vybrána částka 9 505 Kč, což je
přibližně o 3 000 Kč více než vloni.
Všem březinským občanům i
chalupářům
jménem
poličské
charity děkujeme za jejich štědrost a
oběma výše jmenovaným za
zajištění celé sbírky.

Tak jako každý rok tak i letos se obec
podílela na vzpomínkových akcí.
Opět zde zasáhla vyšší moc, tedy
spíše vládní nařízení a nouzový stav.
U příležitosti 75. výročí ukončení 2.
světové
války
a
osvobození
Československa
zástupci
březinských složek položili u
pomníku 21 březinských mužů
padlých v 1. světové válce a
následně u hrobu Michaila Svičkara
na místním hřbitově květiny. Dne
28. 10. se neuskutečnil ani
lampionový průvod a vzpomínkové
shromáždění u příležitosti 102.
výročí
vzniku
samostatného
Československa. A tak představitelé
obce zapálili 22 svíček u pomníku
padlých v 1. světové válce a položili
květiny.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o
místním poplatku z pobytu
Dnem 1. ledna 2020 nabyla
účinnosti
novela
zákona
č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích,
na základě které došlo mimo jiné ke
zrušení dvou místních poplatků, a to
místního poplatku z ubytovací
kapacity a místního poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt. Tyto
poplatky byly nahrazeny novým
místním poplatkem z pobytu. Na
základě této skutečnosti schválilo
zastupitelstvo
obce
Obecně
závaznou vyhlášku obce Březiny č.
1/2020 o místním poplatku z pobytu
a zrušilo stávající obecně závaznou
vyhlášku. Sazba poplatku za každý
započatý den pobytu (s výjimkou
dne jeho počátku), byla schválena ve
výši 11 Kč.
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Povodně

Dne 13. 6. zasáhla i naši obec
blesková povodeň, která zcela
zničila obecní cestu u Kučerova
mlýna do osady Světy. Povodní byl
zcela znemožněn přístup k obytným
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domům. Hejtman Pardubického
kraje
informoval
o
pomoci
postiženým
obcím
formou
finančního daru na likvidaci škod na
majetku obce. Obec dne 15. 6.
odeslala na Pardubický kraj žádost o
podporu při odstranění škod, které
vyčíslila částkou 550 000 Kč.
Obec formou darovací smlouvy od
PaK dostala dar ve výši 100.000 Kč,
který částečně pokryl náklady na
opravu této komunikace.
Dne 14. 10. přišla další blesková
povodeň, která tentokrát zničila
mostek v místní části U Domu
směrem k zemědělskému družstvu.
Mostek je nyní v rekonstrukci a
provizorně opraven.
Oprava silnice Březiny
V průběhu měsíce září proběhla
oprava části silnice v majetku
Pardubického kraje od Nádvorníků
na hranici s krajem Vysočina. Další
část rekonstrukce silnice přes
Březiny směrem k Pusté Rybné by
měla být započata v roce 2021, zde
však záleží na aktuální finanční
situaci
na
Krajském
úřadě
v Pardubicích.
Spor o nepovolenou stavbu
V průběhu roku byla dvakrát
prodloužena lhůta pro předložení
povolení ke stavbě č.p. 21 –
hospodářská část. Nyní je stavba ze
strany MěÚ Polička povolena.
Obecní úřad se proti povolení
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prostřednictvím právního zástupce
odvolal.
Ten zastupuje obec i v další kauze
nepovolené stavby – manželů
Bartošových, kde bylo nařízeno
odstranění stavby.
Podpora dalších akcí
Akce, které obecní úřad zaštítil, nebo
se na nich podíleli občané Březin
11. 1. se konal v Telecím 2. ročník
Telecupu. Březinští florbalisté se
umístili na 6. místě.
8. 2. se uskutečnil v režii RKV
Dětský karneval, po kterém
následovalo povídání Karolíny
Benešové o její pouti na konec
světa s promítáním fotografií
22. 2. zimní HBK v Mandlu, letní
HBK byly zrušeny
6. 6. Dětský den
27. 6. Letní biatlon
4. 7.
Březinská
padesátka
netradičně
11. 7. Vesnické hry dospělých
v Rychnově
25. 7. Memoriál Ludvíka Luňáčka
v malé kopané
Mikulášská
besídka
se
neuskutečnila, přesto místní hasiči
zorganizovali
předávání
mikulášských balíčků březinským
dětem.
Adventní zpívání – v době
zpracování zpravodaje nebylo
jasné, jakou formou by se mohlo
uskutečnit.
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Koncem listopadu proběhla po
dvou letech odmlky instalace
Ladova betlému na tradiční místo u
dětského hřiště v areálu bývalé
školy. Děkujeme panu Oldřichu
Kučerovi st. za zapůjčení, panu
Marcelu
Kastnerovi
a
Irče
Tomáškové za pomoc při stavbě
betlému a proměnu altánu a jeho
okolí ve sváteční místo. Díky také
patří Jiřímu Švecovi za dovoz chvojí.
O jednotlivých akcích se dozvíte více
na jiném místě z pera představitelů
březinských spolků.
Výstavy
V letošním roce proběhla v budově
bývalé školy již tradiční výstava
obrazů malíře Novotného a to v
měsíci srpnu.
COVID-19

Jak již bylo uvedeno v úvodu,
letošní rok byl a je poznamenán
epidemií koronaviru, kdy vláda ČR
vyhlásila na jaře a na podzim
nouzové stavy. Na začátku první
vlny nebylo k dispozici patřičné
množství roušek pro naše občany,
zástupci obce proto zajistili a
rozvezli do každé rodiny potřebný
počet. V této souvislosti se zvedla
vlna solidarity a nejen naše
občanky začaly roušky šít. Zde je
zejména na místě poděkovat Janě
Schreibrové,
Aleně
Kuncové,
Tereze Dudkové a Ireně Praxové.
Na první vlnu v rámci vládního
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nařízení musel zareagovat i místní
obchod s omezením prodejní doby
a omezením počtu osob pro vstup
do obchodu. Druhá podzimní vlna
již
problémy
s rouškami
nepřinesla, ale i tak přišla řada
omezení. V důsledku obou vln
pandemie došlo ke zrušení všech
akcí, kde by se setkávalo větší
množství lidí, zejména pálení
čarodějnic, setkání samohybů,
Březinská padesátka, letní HBK,
vzpomínková
shromáždění,
požární hlídka, která se měla
uskutečnit pod záštitou hejtmana
Pardubického kraje.
Jednotka SDH
Činnost jednotky je uvedena
v samostatném článku. Rádi bychom
zdůraznili, že členové místní
jednotky odvedli velký kus práce při
odstraňování povodňových škod
nejen na Březinách ale i v sousední
Pusté Rybné a také při rozvážení
hygienického materiálu v rámci
první vlny pandemie koronaviru.
Obci se podařilo získat dotaci ve výši
26 800 Kč na pořízení zásahových
oděvů v rámci účelové dotace.
Plánované investice v roce 2021
V současné době není znám propad
financí
v rozpočtech
obcí
v souvislosti
s navrhovaným
daňovým opatřením (zrušení super
hrubé mzdy). I přesto zastupitelstvo
obce na svém zasedání dne
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29. 10. 2020 souhlasilo s podáním
žádostí o dotace z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova
na projekt nazvaný „Obnova
místních komunikací v obci Březiny
– I. etapa a na „Rozšíření areálu
zázemí komunitní činnosti v obci
Březiny“. Oba dva dotační tituly,
vypsány Ministerstvem pro místní
rozvoj, jsou určené pro malé obce do
3000 obyvatel. Konkrétně se jedná o
opravu místní komunikace vedoucí
od odbočky z hlavní silnice k ZD a
pokračování přes místní část U
Domu k Luňáčkově lípě.
Druhý dotační titul chceme využít na
základě zkušeností z letošního roku,
kdy citelně u Zázemí komunitní
činnosti chybí prostor pro venkovní
sezení, což se ukázalo i při
samotném průběhu svatby a jiných
akcí, kde nám nepřálo počasí.
V obou případech dosahuje výše
dotační podpory 80 % celkových
způsobilých výdajů.

A jak již je uvedeno, dojde
k rekonstrukci veřejného osvětlení
v lokalitě U Drašarovy Lípy,
Kučerova mlýna a v Pastvisku.
Poděkování obce
Tak jako každý rok tak i letos patří
velké poděkování MUDr. Vladimíru
Filipi za finanční dar ve výši 15.000,Kč. Dále bychom chtěli poděkovat
Matěji Mešťanovi za pravidelné
aktualizace webových stránek obce
a Martinu Luňáčkovi za správu
facebookové stránky obce.
Naďa Luňáčková
Životní jubilea
V průběhu roku předávali našim
jubilantům dárkové balíčky pan
Stanislav Mešťan spolu s Olgou
Zezulovou, svá významná životní
jubilea oslavilo v tomto roce 17
občanů.

Činnost RKV v roce 2020
Pobytem na horách, v Krkonoších,
v Rokytnici nad Jizerou začaly akce
letošního roku. I přes mírnou zimu
zde byly sjezdovky uměle zasněženy
a tak jsme si dostatečně zalyžovali,
zabobovali a večer zahráli hry.
V únoru jsme stihli uspořádat dětský
karneval a zúčastnit se Her bez
katastru na Mandlu v pěkném téměř
jarním počasí. Družstvo složené ze
dvou dívek: Ester Tomáškové a Báry
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Šudomové a tří mužů: Vendy
Mešťana, Járy Kučery a Jirky Kazdy

obsadilo krásnou 6. příčku a snad
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poprvé v éře her vyhrálo žrací
disciplínu.
Ještě jsme stihli připravit společně
s obecním úřadem oslavu MDŽ
v nové boudě u rybníka a pak to
přišlo, tedy lépe přišla k nám do
Čech čínská chřipka a 13. března šla
celá ČR do karantény a zrušeny byly
veškeré akce. Dva měsíce jsme
koukali z oken a chodili pouze
nakupovat potraviny. Jakmile se
situace
zlepšila,
mohli
jsme
začátkem
června
uspořádat
orientační cestu lesem pro děti,
jejich
rodiče
a
prarodiče,
s posezením venku u nové boudy.
Děti si pohrály venku, svezly se na
lanovce, kterou zde připravil Matěj
Mešťan, nebo si šly hrát dovnitř do
herny.

V červenci a to 11. jsme mohli vyjet
soutěžit na Vesnické hry dospělých
do Rychnova. Počasí nám příliš
nepřálo a tak jsme soutěžili a fandili
v dešti. Pořadatelé se nám v
soutěžních disciplínách pomstili.
Téměř ve všech se něco jedlo nebo
pilo a tak nebylo divu, že se
některým po možných i nemožných
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kombinacích potravin dělalo špatně.
Soutěžní družstvo ve složení Tomáš
a Tereza Dudkovi, Katka Dorňáková,
Stáňa Mešťanová, Mates Luňáček a
Venda Mešťan se snažilo seč to
šlo, ale lepší než 4. místo z toho
nebylo. Vyhrálo družstvo z Javorka.
Přes léto jsme vypomáhali obecnímu
úřadu s provozem nové boudy. Lidé
místní, ale i chalupáři a okolojedoucí
cyklisté si na provoz velmi rychle
zvykli a návštěvnost se každý víkend
zvyšovala. Každý pomáhal, jak se
dalo. Někdo obsluhoval, někdo
napekl koláčky, dort, buchty, kynuté
knedlíky
s borůvkami,
někdo
připravil pití pro děti apod.

V polovině srpna jsme vyrazili
v hojném počtu na vodu, na Orlici.
Utábořili jsme se v pátek večer
v Týništi nad Orlicí. přímo u řeky.
Ráno jsme vlakem dojeli do Kostelce
nad Orlicí, kam nám z půjčovny
dopravili lodě a po úvodním
zmatkování jsme se nalodili a pluli.
Cesta byla krásná, ale se neobešla
bez
komplikací.
Vyhýbání
popadaným stromům, větvím nebo
jiným vodákům způsobilo, že se
Březinský zpravodaj, číslo 15, zima 2020

někteří z nás k pobavení ostatních
udělali. Po několika odpočinkových
pauzách jsme po třetí hodině
odpoledne dopluli do tábořiště.

připravovali se psychicky na další
den. Jaké bylo překvapení, když jsme
zašli koupit lodě na druhý den. Paní
nám řekla, že je velká voda (po
páteční bouřce se voda v Tiché Orlici
zvedla) a že to je jen pro zdatné
vodáky, což někteří z nás nejsou.

Rozhodli jsme se, že se pronajmou
dva rafty a pojede se na nich. Zbytek
s dětmi půjde na koupaliště. Ráno se
tedy
nalodily
dvě
skupiny
odvážných rafťáků a ostatní si to
užili
na
místním
koupališti.
Spokojenost byla oboustranná.
Na konci srpna se podařilo
uspořádat pro děti Apaluchu u
boudy a víkend s opékáním pro
Rkváky a to bylo vše. V září se opět
přiřítila žlutá epidemie a trvá do
současnosti. Musíme jen doufat, že
rok následující bude lepší a bez
omezení.
Přeji všem za RKV hodně zdraví a
dobré nálady.
Lenka Štursová

Březinská 50 jinak
Březinská 50 v roce 2020 byla. Jen
jinak!
I v tomto roce se měl konat další
ročník závodu Březinská 50. Jako
všem pořadatelům sportovních a
kulturních akcí i nám do plánů skočil
Koronavir…Do poslední chvíle jsme
doufali, že to nějak půjde, ale
nakonec bylo jasné, že času na
přípravu je málo, aby mohla být
padesátka takovou, jak si ji
představujeme a aby netratila na
kvalitě. Nikdo ani netušil, jak to bude
4. července vypadat, a proto jsme
nechtěli improvizovat a dělat něco
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co by bylo tak nějak na půl a kdo ví,
jestli dovolené…
Poslední dva roky si občas
povzdechneme, kolik je se závodem
práce, občas zapochybujeme, zda to
děláme dobře, občas si říkáme, zda
by nebylo na místě, aby přišla nová
krev s novými nápady. Občas nás
přepadne myšlenka, zda to stojí za
to. A letos víme, že ano. V momentě,
kdy jsme finálně rozhodli, že letošní
Padesátka nebude, nám začala
strašlivě chybět. To lehce nervózní
probuzení do soboty 4. července,
kdy se člověk těší jak malej kluk, že
potká všechny na startu, bude mít
Březinský zpravodaj, číslo 15, zima 2020

husí kůži až na zádech, zazní znělka
a nahrnou se slzy (které mistrně
skryjeme), když se zařve START – o
to letos budeme chudší. Bylo nám
doopravdy líto, že neuvidíme ten
barevný dav na startu, nepotkáme se
s běžci na občerstvovačkách,
nebudeme volat "vítej v cíli
Březinské padesátky".

Skoro to vypadalo, že start
Březinské 50 zůstane letos prázdný.
Jenže všechno zlé je pro něco dobré,
když si to v tom umíte najít. Nám
pořadatelům se otevřela možnost si

stoupnout na startovní čáru,
proběhnout/projít
si
trať
a
vidět naší milovanou Vysočinu
očima závodníků. Někdo běžel/ šel
půlku, někdo pár kilometrů, každý si
vybral svůj úsek. A dohromady jsme
to dali celé. Závěr, z Buchťáku na
Březiny, si s námi prošla i naše
nastupující generace. Zažili jsme
báječný den, na loukách, v lesích,
mezi skalami. Vyrobili jsme si
diplomy, udělali jsme si vyhlášení.
Zvítězili všichni. Pokud jsme se v
tom hemžení dobře spočítali, bylo
nás na trati celkem 31! Šestý ročník
Březinské padesátky se běžel!!! I
když jinak, než jsme předpokládali.
Letos jsme byli závodníky. Příště už
budeme zase v kuchyni, na prezenci,
na parkovišti, na občerstvovačkách,
v cíli. A moc se na to těšíme. A
doufáme, že na to těšení nejsme
sami.
Michal a Olga Pazderovi

Březinští hasiči
Činnost
sboru
poznamenala
v letošním roce výrazně omezení,
která přinesla první i druhá vlna
pandemie Covid19. Plánované akce,
jako byla Noční hlídka, oslava výročí
našeho sboru ale i další, jsme museli
nejprve v naději na zlepšení situace
odložit a následně i jednu po druhé
rušit.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
naší obce a stejně tak i členové sboru
se v první vlně pandemie zapojili do
10

dosud nevídané logistické operace
v rámci Pardubického kraje, kdy při
akutním nedostatku ochranných
pomůcek a dezinfekce v našem
zdravotnictví pomáhali s distribucí
tohoto materiálu, jak v rámci skladů
zřízených krajským úřadem, tak při
rozvozech na obce s rozšířenou
působností i přímo k lékařům a do
zdravotnických zařízení.
Dobrovolní hasiči našeho kraje,
včetně našich, zajišťovali služby
Březinský zpravodaj, číslo 15, zima 2020

v centrálním skladu nemocnice
Chrudim a v pobočných skladech
nemocnic Ústí nad Orlicí a Litomyšl.
Nepřetržité
služby
v režimu
24hodin denně, sedm dní v týdnu, to
byla realita skoro více jak dvou
měsíců.

Dodávky ochranných pomůcek,
které přivážela armáda a kolegové
z HZS do centrálního skladu
Chrudim, se během několika málo
hodin, díky tomuto systému,
dostávaly až k těm, kteří je nejvíce
potřebovali. Je to jen několik měsíců
zpět a už se zdá skoro neskutečné, že
u prvních dodávek se počítalo
s každou
jednotlivou
rouškou,
štítem, respirátorem.
Stejně jako ochranné pomůcky i
dezinfekce byla v té době artiklem,
který byl nedostatkový. Pardubický
kraj dokázal zajistit dezinfekce
z několika zdrojů a bylo znovu na
dobrovolných hasičích, rozvést vše
co nejrychleji na místo určení. Ten,
kdo byl těmto akcím přítomen, mohl
vidět pohromadě několik desítek
hasičských vozidel, jak najíždějí do
prostoru
výrobního
závodu,
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nakládají a okamžitě míří na místo
určení. Celá tato logistická operace
byla ukončena 17. května a já bych
chtěl na tomto místě poděkovat
Všem, kdo se na ní podíleli.
Dne
11.
července
proběhlo
v Telecím poděkování jednotkám a
sborům za pomoc v první vlně
pandemie. Naší jednotce a sboru, za
účasti naší paní místostarostky, byla
předána
pamětní
stuha
a
poděkování
hejtmana
Martina
Netolického za činnost v tomto
období. Všem účastníkům osobně
poděkoval hejtman Pardubického
kraje a s poděkováním se připojil i
ředitel HZS Pardubického kraje Aleš
Černohorský a starosta krajského
sdružení hasičů Josef Bidmon.
Jako by tento rok nebyl sám o sobě
pro nás všechny těžkou zkouškou,
museli jsme se vyrovnat i
s odchodem dvou zasloužilých členů
našeho sboru. 14. 2. jsme se
naposledy rozloučili s naším
dlouholetým
členem,
bývalým
velitelem sboru a starostou obce,
Miroslavem Luňáčkem. Ten zemřel
po dlouhé nemoci dne 4.února 2020.
Dne 26.8. jsme se ve smuteční síni
v Poličce
naposledy
rozloučili
s dalším naším dlouholetým členem
Janem Peňázem. Chtěl bych Vám
všem touto cestou poděkovat za
hojnou
účast
na
posledním
rozloučení obou členů.
Díky finančnímu daru od Nadace
ČEZ a firem STV GROUP a.s., PSP
izoterm s.r.o., Kubík, a.s. a
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LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o. se
nám podařilo zakoupit nafukovací
stan, který je možné využít jak pro
zřízení mobilních odběrových míst,
tak pro další činnosti spojené
s ochranou zdraví a pomocí při
mimořádných událostech.

Stan může využívat, jak naše
jednotka, která je předurčena
v rámci
kraje
pro
ochranu
obyvatelstva, tak i náš nově zřízený
zdravotnický odřad, který tak
navazuje na tradici činnosti ČČK
v naší obci. Náš nový člen Daniel Žák,
kterého asi znáte z působení na
Noční hlídce, se do tohoto projektu
úzce zapojil. A protože máme
vyškolené dvě členky našeho sboru
u ČČK a členové jednotky podstupují
pravidelný zdravotnický výcvik i
v rámci přípravy na Noční hlídku,
máme i lidské zdroje na pokrytí
tohoto nového projektu.
V září přišla informace, že naše
jednotka byla vybrána odbornou
porotou do finálové pětice v Anketě
dobrovolný hasič roku 2020 se
zásahem při požáru v Pusté Rybné.
Hlasování veřejnosti nás ale
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v letošním roce do top 3 nedostalo.
Každopádně Vám všem, kteří jste
nás podporovali moc děkujeme za
zaslané hlasy pro naši jednotku.

Naše jednotka má do dnešního dne
na kontě 18 výjezdů k zásahům
různého
zaměření.
K těm
nejzávažnějším můžeme zařadit
bleskovou povodeň v Pusté Rybné,
která zasáhla i část naší obce. Kluci
odpracovali více jak 110 hodin na
údržbě a úpravách techniky a díky
podpoře naší obce se podařilo získat
další dýchací techniku, která prošla
revizí a je zařazena do vybavení.
Obec
také
využila
dotace
Pardubického kraje a za jeho
spoluúčasti zakoupila pro členy
jednotky jednovrstvé zásahové
oděvy.
Epidemiologická
situace
nám
neumožní v letošním roce uspořádat
valnou hromadu našeho sboru a tak
naše tradiční setkání na konec roku i
s ohledem na zdraví Vás všech jsme
nuceni zrušit. Podrobnou zprávu o
všech činnostech v rámci sboru i
jednotky
Vám
tak
dodáme
Březinský zpravodaj, číslo 15, zima 2020

v písemné formě do vašich schránek
v průběhu měsíce prosince.
Závěrem mi dovolte poděkovat.
Poděkovat za Vaši podporu sboru i
jednotce v této nelehké době,
členům za jejích činnost, za POMOC
POTŘEBNÝM LIDEM ve Vašem okolí

a v rodinách, ať už je v jakékoliv
formě a popřát Vám pevné zdraví,
pokud možno dobrou náladu a ať se
ve zdraví sejdeme v roce 2021, kdy
nás čeká spousta práce a společných
akcí.
Pavel Říha

TJ Březiny – Memoriál Ludvíka Luňáčka
Když jsme v roce 2010 obnovovali na
Březinách fotbalový turnaj, chtěli
jsme vzdát hold ten rok zesnulému
Ludvíku Luňáčkovi, a turnaj jsme
uspořádali jako jeho memoriál.
Tenkrát, ano už je to opravdu deset
let… , se turnaje zúčastnila tři
družstva. Jak jsem koukal do
Březinského zpravodaje toho roku,
pronesli jsme tichá přání, aby si
turnaj
našel
trvalé
místo
v březinském termínovém kalendáři
a aby si následující rok na Březiny
přijelo zahrát více družstev. A přání
se vyplnilo. Sice ne hned za rok
(2011 turnaj neproběhl), ale turnaj
se zažil a od roku 2012 se koná
nepřetržitě a podstavec putovního
poháru se plní jmény vítězných
týmů. Za tu dobu jsme na Březinách
stihli přivítat na dvě desítky
družstev nejen z okolí, ale z celého
pardubického
kraje
i
krajů
sousedních. V roce 2016 jsme
v rámci turnaje uspořádali i
“mezistátní“ utkání, když dnes již
čtyřnásobný
vítěz
memoriálu
“Čundatým“ vyzval družstvo ze
slovenských Mengusoviec.
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Také letošní desátý ročník pro nás
znamenal začít chystat od jara hřiště
u rybníka, aby turnaj mohl
proběhnout za regulérních, ale
hlavně důstojných podmínek. A tak
se vesele vertikutátorovalo a
pravidelně sekalo. To hlavně díky
obrovskému
nadšení
Martina
Luňáčka pro traktůrkové sekání.
Ještě jednou mockrát děkujeme.

No a 25. července dorazilo 6 týmů a
za tradiční podpory “z hůry“, kdy
počasí dodal Ludvík opět dokonale
fotbalové, se na březinském pažitu u
rybníka odehrálo 15 zápasů na
dvakrát 10 minut. Oproti loňskému
roku opět mírně klesl počet
vstřelených branek, což svědčí o
zvyšující se vyrovnanosti všech
týmů.
Březinský zpravodaj, číslo 15, zima 2020

Po závěrečném hvizdu turnaje
vyplynulo z tabulky následující
pořadí.
1. místo Krásné (borcům se podařilo
obhájit)
2. místo Rumuni (tabulkově se
nejvíce posunuli)
3. místo Čundatým
4. místo Borovnice
5. místo Pustá Rybná
6. místo Chalupáři
Všem zúčastněným se i na tomto
místě patří ještě jednou poděkovat
za předvedené výkony i fair-play
hru, čímž všichni přispěli ke
zdárnému a bezproblémovému
průběhu turnaje.
Děkujeme i obci Březiny, která
povolila, a Lence Štursové, která
personálně zajistila poskytování
občerstvení v novém komunitním

centru. Tím se opět o stupínek zvedla
úroveň turnaje, a cestu si tak na něj
našla i slušná divácká kulisa.

Budeme se opět těšit v půlce
prázdnin,
konkrétně
v sobotu
24. července 2021 na jedenáctém
Memoriálu Ludvíka Luňáčka u nás
na Březinách.
Michal Luňáček

Z Březinské kroniky
Vážený čtenáři!
Kronika naší obce nebyla za léta
1938-1959 a 1965-1978, to jest
plných 36 roků vůbec vedena. MNV
rozhodl v roce 1978 odstranit tuto
neutěšenou situaci a neomluvitelné
zanedbání v kulturním životě naší
obce. Podstatnou část pro těchto 36
roků jsme převzali ze vzorně vedené
kroniky v obci Pusté Rybné, díky
ochotě jednoho z nejlepších
kronikářů na okrese, pana Josefa
Dvořáka čp. 120. Nebylo však v
našich silách vyplnit tato léta ani
zdaleka v takovém rozsahu, v jakém
14

byla vedena léta předchozí. Zaměřili
jsme se na to, abychom alespoň
heslovitě zachovali pro vás obraz
nejdůležitějších událostí ze života
naší obce, okolí a státu za těchto 36
roků,
se
zřetelem
na
to
nejpodstatnější. Proto prosíme
čtenáře, aby byl shovívavý a
posuzoval vypracování kroniky za
toto období na základě uvedených
skutečností.... Lapáček
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1938
Mnichov
Jubilejní
rok
–
rok
plný
mezinárodního napětí a válečného
nebezpečí. Rok 1938 byl pro nás
všechny rokem bezpříkladné křivdy
– Mnichovské zrady – strašlivého
ponížení.
Polární záře
V měsíci lednu se konal soupis lidí a
hospodářského zvířectva. Dne 25.
ledna byla vidět velká polární záře,
trvající několik hodin.
Povolání na výcvik
5. března se konala valná hromada
Kampeličky, která pomáhala lidem v
době nejtěžší krize solidním úvěrem.
V sobotu 21. května dostala v každé
obci řada záložníků náhlé a
bezodkladné
povolání
na
čtyřtýdenní
výcvik,
skrytá
mobilizace.
Onemocnění zvířat
Dne 17. června se objevila nákaza
slintavky a kulhavky, která se velmi
šířila. Bylo zavedeno přísné opatření
ve styku se zamořenými chalupami.
V srpnu se konaly obecní volby.
Nepřinesly žádnou změnu v
politickém složení.
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Odstoupení pohraničí
Dne 19. září vešlo ve známost, že
vláda ČSR se uvolila postoupit
Němcům
pohraničí.
Zavládlo
nesmírné rozhořčení. Dne 24. září
byla vyhlášena mobilizace do 40
roků. Očekávalo se vypuknutí války
– nařízeno zatemnění. 30. září 1938
– den podobný 8. listopadu 1620 –
národ zrazen svými spojenci Francií
a Anglií. Němci obsadili naše
pohraničí. I město Polička bylo
Němci dočasně obsazeno. Národní
svátek 28. říjen byl v důsledku
těchto
smutných
událostí
obyčejným pracovním dnem.
Počasí
Po mírné zimě se začalo v polovině
března pracovat na polích, avšak 25.
března nastalo ochlazení a 4 týdny
studeného počasí – sněhové závěje –
mrznoucí déšť. Jaro bylo nepříznivé.
V polovině srpna se dostavily
prudké deště a veliké zvodnění. Obilí
porůstalo v panácích. Teprve v
polovině září nastalo zlepšení.
Podzim byl příznivý. Úroda byla
vcelku dobrá.
1939
Vystěhování obyvatel
Tento
rok
byl
smutným
pokračováním roku 1938. Češi se
museli vystěhovat z pohraničí a
okleštěná republika zápasila o
hospodářské přežití.
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Protektorát
Dne 15. března byla naše republika
úplně
likvidována
obsazením
říšskoněmeckým
vojskem.
Byl
vyhlášen Protektorát Čechy a
Morava – zavedeny německé úřady.
Občané naší obce toto vše přijímali
se smutkem a tichou resignovaností.
Byly zavedeny dvojjazyčné vyhlášky,
armáda
rozpuštěna.
Jedna
marka = 10 Kčs.
Změna jízdy
Od 1. května byla zavedena jízda po
pravé straně vozovky. Politické
strany byly rozpuštěny – zavedena
jedna – Národní souručenství. Vlajky
říšskoněmecké a protektorátní.
Okresním úřadem byl jmenován
výbor národního souručenství.
Nastalo rasové pronásledování židů.
Dne 1. září vstoupilo Německo do
války s Polskem a do konce září bylo
Polsko obsazeno. Od 13. září do 16.
října se na školách nevyučovalo,
jelikož se vyskytla obrna.
Potravinové lístky
Dne 25. září byly u nás v obci poprvé
vydávány
potravinové
lístky,

kmenové listy. Každý se musel
přihlásit u některého obchodníka.
Dodávky
Dne 29. listopadu byla nařízena
povinná dodávka mléka, másla a
vajec. Máslo 1/2 kg týdně na dojnici.
Byla zavedena dodávka sádla z
domácí
porážky
14
kg
–
odstupňováno dle váhy vepře.
Zavedena
dodávka
obilí.
Samozásobitelská dávka na osobu
21 kg. 16. prosince byly vydávány
lístky na oděv – šatenky. Z učebnic
musely být odstraněny články, které
odporovaly německému učení.
Knihovny cenzurovány. Tabulky na
veřejných budovách a označení obcí
bylo provedeno dvojjazyčně.
Počasí
Počasí v zimě se vyznačovalo tuhými
mrazy,
sněhovými
vánicemi,
množstvím sněhu. Jaro studené,
deštivé, těžce se sklízelo seno. Žně
proběhly za pěkného počasí. S
obtížemi se sklízely otavy a
brambory. Již 24. října napadl sníh a
setrval 14 dní. Poté nastalo zlepšení
a mohly se dokončit podzimní práce
– setí, orba. Úroda průměrná.

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