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Prožír,áme letošní poclzim v noLlzot,él-n stavtl. který r,láda prodlorržila prozatím do 20.1 1,

Protože pr,ší r,íce než. r,,pi,edešlých letech. tali jsorr okolirí 1g5_1r p1l1é rozličrrých lrub. které
l,celých trsecir rostot"t ve spacianérrr 1istí a u knretrťt stronrťt. Krásrré ač jedovaté nrriciromůrky
červetré rozsr,íti11, tťa\,,natou plochLr v okolí křížkr: tra ki,ižovatce cest nad Brlolrenr,

1\ové naučné tabulkv:
Púr,odtrí nápad tra označení lristoriclt,r, zajír-nar,ých lokalit l, naší obci vzešel od pana Josefa
Berr,ida, 28. října oclpoiedrle se tellto záněl realizor,,al a tabttlkl,bt.ly i"trrrístěrr1,,rra claná

stanovištč.

1. tabulka - Jardor,a studánka
..Na dvoř,e donu čp. 44 b1,la str-rdtra. ze které celoročně iryékala voda do rybníka a
nezanltzala. Na strálri r lese i,Ýchodnírrr snrěrenr r,l,kopal v loce 1929 pan Jaroslav
Dvořáček z Brlo1ta čp, 29 stlrdál-rkr,r. \1oda r,l1ékala do lesa a v době suclra setn občané
z okoLrlích donrťr cirodili pt,o r odLt,. .,"

2. tabr-rlka - Putor,ání po staré zemské silnici
..Po státrrí siirrici od \'lokošína dojdeme rra ki,ižoi,atkrr. Vydárrre se po polní cestě, která
vede po lrraně lesa zvaném ..Špička". Dostanetrre se na vrchol kopce, ltde se těžil siín.
Na kraji lesa je r,1,,sázeno něliolik borol,ic v rnístě. kde jsor,r zŤejniě pochováni Prusor,é,

ktei,í se r, době l,álkr, \] roce 1866 nakazili cl'oleror-t a museli být lrělrern teplýclr ietních
rrrěsíců rl,chle poclror,árri. . . ."

3. tabulka * Familie
..Kdl,siasi pr'ed600-800 letl,b1,11 r,rrl,rrějšíhorníčástiobceBr1o1r,tojezastruhol}
k lesr,t tzr,. ..Fatrlilie'', Pťir,odní dollk_v..jež obýr,ali f'arnilienti. Jižním směrem r, lese

byia r, roce 1987 při těžbě di,eva nalezena stlldna. štěr,kovarrá kantenem, hluboká 9 nr.

bezrod1 ...,."

.íak se k tabulkánr dostat nárrr trkáží stlělor,k), označet"ié trlístními barvami - červeným a
žlutl,nr prlthen. Je nrožtro si prolrlédnout ťotogratie z je.jich instalace, Na str,árrkách naší obce
jsotr r:nrístěrré další tbtc,grafie z podzirnrrílro dění r,naší obci (r,olb1,, sběr že},eza,1es Na
Dílech). Pociěkor,ání pati,í OÚ Blloh. f-jrrriě TERECO. spol. s r. o. panll iv1. Štěpánovi za
konzultace. P. Urbanovi.

1921 * 538 ob1,,vate1

1930 * 475 obyvatel

Počťy obyvatel a rodinných domů y naší obci:

1869 - 466 obl,vatel

1880 - 525 obyvatel



i900 - 560 ob,vvatel l950 - 38? ob1,1,nlg1

1910 - 560 obyvatel 19ó1 * 3,5"1 obl,r,atei

1970 - 310 ob1,"r,,atel

poznámka: rok l950 * Podvrd,l a část Pelechova se odlor-rčila od Brloha,

rok 1960 - Benešovice se přičlerril1, k naší obci,

K 1. 11.1980 žilo v naší obci r,čettiě Berlešovic 251 lidí - 1i i mr_ržťr a 140 žen. Trvale
obl,dleno b,s,lo 77 donrťl. 1 1 donlfr s]ouži1o k rekreaci.

K 1.1.2020 žílo221 lidí l, Brloze a 31 r,Benešor,icíclr. Počet rodinrrých dornů je 109 (včetně
chaiup). Je zde registlováno 68 živirostrríkťr.

lÝarozeniny:
V listopadrt oslar,í parr Václav Kurka krásné pťrlkulaté narozeniny - 75 let, Srdečně
glattllr-ijerne.

Úmrtí:
22. ítlna 2020 zenrřel parr Josef Nalezinek ve věkil 79 1et,

S velkou chutí si vždy zabr"rbnoval na nejedrroirr našetrr lrasičslténr plese" kcle hrál orclrestr
MTO pana Beraira. V tomto orchestru púsobi i slnor,é a r,nuk pana Nalezirrka,

29. ťíyla 2020 zemřela palrí Emilie Heroutová (roz. Víalikor,á) ve r,ěku 87 }et.

N'lnozí sijipamatu1eme.ještě ze starého obclrodr"r naproti Trojanovům. Poté prodávaiajiž
l, nol,ét-tt obclrodě. který byl dokončerr r roce 1980.

Prosba: Livítaia bl:cl-r staré fotografie clorrrťl z traší obce. Jde rrri 1rlavně o staroll zástavbu před
případrrou nrodenrizací r,ašelro donrtt. Po oslienor,ání ťotografií ilrned vl,átín zpět, Děku;i.


