Březí nad Oslavou
Kraj: Vysočina

Okres: Žďár nad Sázavou

Správní obvod: Žďár nad Sázavou

GPS souřadnice: 49.502893N, 15.935593E

Nadmořská výška: 548 m n. m.

První pís. zmínka: 1447 (576 let)

Počet obyvatel: 287

PSČ: 592 14

Adresa URL: www.obec-brezinadoslavou.cz

Historie obce Březí nad Oslavou
Uvádí se, že první písemná zmínka o obci pochází z roku 1447. V roce 1672 již existovala škola v
Novém Veselí, která měla, společně se žďárskou, velký školní obvod. Patřily k němu obce Březí,
Budeč, Kotlasy, Mětějov, Újezd a Vatín. V tomto roce byla budova v dezolátním stavu, jednalo se o
dřevěnou chatrč na spadnutí. Navštěvovalo ji pouhých 6-7 dětí.V roce 1709 opat žďárského kláštera
Vejmluva odkoupil panství Nové Veselí i s příslušenstvím, mezi kterým byla i vesnice Březí. Klášter
za koupi zaplatil 55.000 zlatých.V roce 1896 světili místní hasiči novou stříkačku od firmy R. Smekal za
800 zlatých. V témže roce byla velmi špatná úroda, uváděla se jako nejhorší za posledních 121 let, tedy od
roku 1771.V květnu 1897 byla zahájena stavba nové silnice 2. třídy z Nového Veselí. Úsek přes
Březí ke Kotlasům ke křížku byl dokončen 1. listopadu, v příštím roce stavba pokračovala k
Ostrovu.27. ledna 1916 ve čtvrtek dopoledne přeletěla nad vesnicí vzducholoď zepelín směrem na jih.
Obrovské těleso doutníkového tvaru přeletělo s velkým rachotem a mnoho lidí polekalo.Let nad obcí trval
asi 10 minut.V únoru 1921 bylo provedeno sčítání obyvatel, v obci žilo 324 obyvatel. Všichni byli národnosti
české, s výjimkou jednoho reformovaného evangelíka se hlásili k římsko-katolickému náboženství.V
roce 1923 byla postavena hasičská zbrojnice na horním konci obce v místech, kde stál kamenný kříž,
který byl posunut o něco výše. Budova byla dostavěna 22. července, kdy proběhla oslava 30 let trvání
hasičského sboru.V roce 1924 zřídil František Zitta čp. 21 kovářskou dílnu a bednář Josef
Zedníček postavil novou dílnu na výrobu sudů.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9349/brezi-nad-oslavou/historie/
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