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Konec druhého tisíciletí
DĚNÍ V NAŠÍ OBCI - 1991 až 2000 (souhrn)
ÚVODEM K VÝROČÍ OBCE
Dle našeho prvého kronikáře, nadučitele pana Antonína PETRA je
zmínka o osadě Březina, která náležela k župnímu hradu VEVEŘÍ za knížete
BŘETISLAVA I. (r. 1025). Březni i Thusnov byly v držení knížat českých.
Druhá zmínka o osadě Březina a Tišnov - koupě obou osad v majetek
PORTA COELI, kláštera Tišnovského r. 1234 manželkou PŘEMYSLA
OTAKARA I., KONSTANCIÍ.
Vezmeme-li v úvahu druhou verzi - r. 1234, tak naše obec BŘEZINA v
započatém miléniu (třetím tisíciletí) si připomene 767. výročí vzniku.
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VÝSTAVBA A JINÉ
•

1997 - 1998 - zavádí TELECOM postupně telefon do domácností.

•

1998 - provedena plynofikace naší obce. Od výkopu až po zavedení do domácností 9
měsíců (leden až září).

•

1998 - zřízena telefonní hovorna na návsi.

•

29.07.1999 - je Obecní úřad v Březině připojen k INTERNETU.

POČTY OBYVATEL
•

1991 - stav obyvatel ......................................... 195 osob

•

2000 - stav obyvatel ......................................... 235 osob
V průběhu roků se : - narodilo .............. 20 osob
- přistěhovalo ........ 65 osob
- odstěhovalo ........ 18 osob
- zemřelo .............. 27 osob
- sňatků ................ 20 manželství

ZASTUPITELÉ OBCE
•

od roku 1990 funkční období :
starosta : KRÁLÍK Karel
místostarosta : MEDEK Jiří ml.
členové zastupitelstva : VOJTOVÁ Božena, MELICHAR Jindřich, MVDr. HEJL Jaromír,
BURDA Miloš, KOUDELKA Vladimír.

•

od roku 1994 funkční období :
starosta : BOROVIČKA Karel
místostarosta : SMÍŠEK Milan st.
členové zastupitelstva : SMÍŠEK Milan ml., SMÍŠKOVÁ Bohdanka, ZEMÁNKOVÁ Emílie,
POLNICKÁ Věra, Ing. KOTOUČEK Arnošt.
(SMÍŠEK Milan ml. v roce 1996 odstoupil).

•

od roku 1998 funkční období :
starosta : BOROVIČKA Karel
místostarosta : SMÍŠEK Milan st.
členové zastupitelstva : ŠTĚPÁNEK Stanislav, SMÍŠKOVÁ Bohdanka, ZEMÁNKOVÁ
Emílie, POLNICKÁ Věra, ŠTĚPÁNEK Luboš.

KRONIKÁŘI
•

od roku 1993 - 1994 - KOPŘIVA Antonín, z č.p. 23 (zemřel 26.07.2000 ve věku 89 let).

•

od roku 1994 - dosud - MEDEK Jiří, z č.p. 48.
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ZEMĚDĚLSTVÍ
Zemědělské družstvo ve složení obcí (Březina, Heroltice, Vohančice, Pejškov) nedoznalo změny.
Stručný přehled činností družstva :

Hektarové výnosy

Nejvyšší

Nejnižší

Průměr

Pšenice

1991

53,1 q

1993

36,5 q

44,2 q

Ječmen

1991

41,5 q

1998

30,5 q

35,9 q

Oves

1993

44,2 q

1996

28,4 q

35,1 q

Brambory

1999

222,3 q

1992

138,8 q

200,8 q

Cukrovka *

1995

420,4 q

1992

239,0 q

319,7 q

* Cukrovka se od roku 1997 nepěstuje pro nezájem cukrovarů.

Z ostatní výroby

1997

1998

1999

Dojivost (ks/den/litr)

13,6

13,0

13,64

Odchov selat (na 1 prasnici)

14,89

13,66

16,37

Přehled tržeb za prodej výrobků

1997

1998

1999

Výrobky rostlinné výroby

4.989 tis. Kč

6.061 tis. Kč

4.619 tis. Kč

Mléko

4.790 tis. Kč

3.891 tis. Kč

2.999 tis. Kč

Živočišná výroba celkem

5.795 tis. Kč

3.953 tis. Kč

3.338 tis. Kč

Celkové finanční porovnání dvou roků

1998

1999

Výnosy celkem v tis. Kč

16.677 tis. Kč

14.938 tis. Kč

Náklady celkem v tis. Kč

18.634 tis. Kč

15.508 tis. Kč

Hospodářský výsledek v tis. Kč

-1.957 tis. Kč

-570 tis. Kč
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PODNIKÁNÍ V OBCI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Zemědělské družstvo
Frýba Miloš - KONTEST, stavební práce v č.p. 4 a 14
Hájek Libor - HABEN, výroba tvárnic a jiné betonové výrobky v č.p. 86
Zemánek Jaroslav, zámečnická výroba, opravy aut v č.p. 67
Paraska Miroslav, opravna aut, autoklempírna v bývalé stodole č.p. 13
Paraska Peter, odtahová služba
Komers Karel, autodoprava
Obecní restaurace v č.p. 21 - 1992 - 1994 - Špaček Radomír
- 1995 - 1996 - Malásek Aleš
- od roku 1997 - Daniel Jiří
Restaurace „U splavu” - Straka Jaromír v č.p. 61
KONZUM - obchod smíšeným zbožím (vedoucí Běhounek Alois), provoz ukončen
31.12.1995
Kukrecht Oldřich - elektrárna
Krištofová Jarmila - obchod smíšeným zbožím v č.p. 21 od října 1995
Opltová Eva - obchod smíšeným zbožím v č.p. 82 od září 1995
Dundáčková Dana, Dundáček Zdeněk - MYBATY, šicí dílna od II. pololetí 1996 v č.p. 20
Svoboda Zdeněk - od II. pololetí 1996 - betonová dlažba, střešní krytina v č.p. 85
Králík Karel - náhradní díly na auta (brzdová a spojková obložení) od roku 1997 v č.p. 76
Bauer Luboš - sklad ovoce a zeleniny v č.p. 17, 1996 a 1997 - činnost ukončena.

KULTURA








Taneční zábavy (hasičská, hodová, myslivecká)
Dětský maškarní karneval, Mikulášská nadílka a pod.
Tradiční pálení čarodějnic 30. dubna
Stavění máje na Václavské hody
10. května 1997 se na obecním úřadě uskutečnila krátká vzpomínková akce u příležitosti
výročí sestřelení amerického bombardovacího letadla (16.4.1945) za účasti jednoho člena
posádky poručíka Armanda Carlina, bombometčíka (z 8-mi členné posádky již 4 nežijí).
Všech 8 členů posádky bylo tehdy zachráněno. Na zachránění dvou z nich se podíleli naši
občané - Borovička Karel, Kotil Luboš a Smíšek Evžen.
24. května 1997 - vysvěcení sošky sv. Floriánka, patrona hasičů s programem :
- slavnostní mše, celebroval kaplan Krejcar z Tišnova
- uložení sošky sv. Floriánka do vitrínky na zbrojnici
- mimořádná valná hromada hasičů za účasti hostů a občanů
- večer taneční zábava
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NEŽÁDOUCÍ
TRAGEDIE (řeka Svratka)
7.4.1996 opilý pan Jedlička z Hradčan spadl u splavu do náhonu. U česel u mlýna byl vytažen, ale
přes veškerou pomoc občanů i zdravotníků v sanitce zemřel.
POŽÁRY
•
1994 hořel 2x les, 3 chaty nad Nivami, čtvrtá připravena k zapálení, ale pokus včas odhalen
•
22.2.1995 - stodola č.p. 14
•
15.4.1995 a 6.10.1995 les za „Smeťákem”
•
17.4.1995 stodůlka č.p. 52 (Vašicovi)
•
19.7.1995, 23.9.1995 a 8.11.1995 stohy slámy (v Luzích, Zlámaniny a to 2x)
•
6.1.1996 oheň sýpky č.p. 14, majitel pan David svojí neopatrností požár způsobil a uhořel
•
2.11.1996 požár seníku č.p. 29 (Pospíšilovi)
Na likvidaci požárů se podíleli hasiči z Tišnova s pomocí místních dobrovolných hasičů.
KRÁDEŽE







prodejna KONZUMU až do ukončení své činnosti v roce 1995 byla 4x vykradena
obě místní restaurace byly 3x vykradeny
chaty na katastru obce jsou, zejména v zimním období téměř pravidelně vykrádány, až 20
ročně
14.2.1997 jsou vykradeny domy č.p. 25 (Pernicovi), č.p. 9 (Slouková) a č.p. 8 (Hájková).
Domy jsou delší dobu neobývány.
15.12.1997 přepadena poštovní doručovatelka mezi Březinou a Herolticemi. Ukradeno asi 90
tisíc korun.
5.4.1998 vykradeny domy č.p. 1 (Cecavovi), č.p. 15 (Balákovi) a č.p. 27 (Požárovi) - taktéž
trvale neobydleny.
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K HISTORII MLÝNA
MLÝN č.p. 22
Je nefunkční a stále chátrá. Po stránce majitelů není jako celek. Budovu mlýna vlastní Čevelovi z
Brna. V bývalém bytě správce mlýna bydlí manželé Bukalovi. Pozemky mlýna vlastní Cetkovský z
Předklášteří.
ELEKTRÁRNA č.p. 58
Dříve turbína a brusírna dřeva, dnes elektrárna a sklad s dílnou a dále dva byty (Komersovi a
Burdovi). Majitelem se stává v roce 1998 Oldřich Kukrecht z Brna.
MLÝNSKÁ STODOLA č.p. 86
Je přestavěna na výrobnu betonářských výrobků a v patře zřizuje majitel jeden byt. Majitelem je
Hájek Libor.
MLÝNSKÁ ZAHRADA
Dnes jsou na ní postaveny 3 rodinné domy a to č.p. 70 - Běhounkovi, č.p. 18 - Jůzovi a č.p. 73 Kubíčkovi. Č.p. 22 - mlýn, č.p. 58 - elektrárna, č.p. 86 - mlýnská stodola a mlýnská zahrada tvořily
kdysi dříve jeden celek.

REKREAČNÍ OBLAST
Nedoznala za období 1991 - 2000 žádné podstatné změny.

POČASÍ
•

•

mimořádná zima nastala ve III. dekádě měsíce prosince 1996. Nastala arktická zima s
teplotami až -26 °C. Námrazy na elektrickém vedení dosahovaly až 40 kg na 1 m vedení. Tato
zima navázala na tuhé zimy roku 1929, 1940 a 1942.
rok 2000 je rokem mimořádným pro svoje povětrnostní podmínky a mimořádné dění v
přírodě.
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VÝSTAVBA A ZMĚNY MAJITELŮ DOMŮ
Postaveny dva rodinné domy a to č.p. 84 - Klubal Jiří, č.p. 85 - Svoboda Zdeněk a jedna přestavba
ze stodoly a to č.p. 86 - Hájek Libor (na výrobní halu a jeden byt v patře).
V roce 2000 započata výstavba rodinného domu manželů Miroslava a Evy Vojtových (hrubá
stavba).
STAVEBNÍ ÚPRAVY
Dům č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

2 - dána nová střešní krytina (pouze ze strany k silnici).
3 - generální oprava a výstavba podkroví.
4 - celková úprava na dvě bytové jednotky.
8 - provedeny vnitřní úpravy.
10 - postupné provádění vnitřních úprav jeho majiteli (poslední majitel, pan Adam,
buduje ve dvoře nové stáje pro svoje dva koně).
č.p. 11 - vnitřní přestavba levé (starší) poloviny obytné části domu, nový vchod.
č.p. 12 - 1998 provedena demolice a poté výstavba nového rodinného domu.
č.p. 13 - vnitřní úpravy, nové místnosti a též venkovní úpravy. Eternitová střešní krytina
nahrazena klasickou pálenou taškou.
č.p. 14 - po požáru a změně majitele celková oprava obytné části objektu a přestavba na sídlo
firmy KONTEST. V bývalých hospodářských budovách vybudovány dílny firmy.
č.p. 15 - celková oprava domu.
č.p. 20 - nová fasáda, okapy, nátěry oken.
č.p. 21 - oprava a celková vnitřní přestavba objektu, která si za období 10-ti let vyžádala
1.202.616,- Kč.
č.p. 30 - dokončení opravy a přestavby domu.
č.p. 32 - výměna střešní krytiny.
č.p. 33 - úpravy a provedena nástavba domu.
č.p. 38 - venkovní omítky.
č.p. 50 - celkové vnitřní úpravy domu.
č.p. 52 - v roce 2000 zahájena celková přestavba domu.
č.p. 54 - provedena nástavba domu.
č.p. 60 - nová střešní krytina.
č.p. 66 - nové krovy včetně nové krytiny.
č.p. 69 - započata výstavba podkroví, nová střecha.
č.p. 82 - úprava garáže na prodejnu smíšeného zboží.
- 1994 dostavba vodovodu horní části obce.
- 1998 výstavba plynovodu v obci včetně domovních přípojek a s tím související
stavební a instalační práce téměř ve všech domech v obci.
- 1999 generální oprava střechy kapličky, vybudování chodníku vedle hospody č.p.
21.
- v dubnu 1999 započato oplocení boží muky (samostatný vstup).
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ZMĚNY MAJITELŮ DOMŮ
Dům č.p. 4 - Frýba Miloš
č.p. 10 - Hájek Libor, od roku 1999 Zbyněk Adam
č.p. 14 - Frýba Miloš
č.p. 15 - Šubertovi z Brna - dědictvím
č.p. 17 - od KONZUMU kupuje koncem roku 2000 Chyba Viktor z Říčan u Brna
č.p. 25 - Pánek Metoděj od 7/1998
č.p. 32 - od roku 1999 Kučerovi
č.p. 36 - po smrti Františka Hanáka v roce 2000 bez majitele (do konce roku 2000 dědicky
nevypořádáno.
č.p. 39 - Musilová Dagmar z Brna - dědictvím
č.p. 50 - od roku 1998 Heinz-Peter Zerwas
č.p. 51 - od roku 1996 Šteif Jaroslav
č.p. 58 - Kukrecht Oldřich
č.p. 66 - od roku 1997 Videnkovi
NEOBYDLENÉ DOMY
Č.p. 2, č.p. 4, č.p. 8, č.p. 12, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 31, č.p. 36, č.p. 39, č.p. 40, č.p.
50, č.p. 52, č.p. 53, č.p. 55, č.p. 72, č.p. 81 - to je celkem 18 domů. Některé z nich jsou užívány
jejich majiteli jako rekreační chalupy. Č.p. 14 je přestavováno k podnikatelským účelům.
OBYDLENÉ DOMY S JEDNÍM OBČANEM
Č.p. 1, č.p. 3, č.p. 9, č.p. 19, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 37, č.p. 42, č.p. 57, č.p. 59, č.p. 63, č.p. 80, č.p. 86
- to je celkem 13 domů + 2 chaty č.ev. 76 a č.ev. 93.
Z počtu 86 čísel popisných je obydleno 64 domů a dále 3 chaty - č.ev. 11, č.ev. 76 a č.ev. 93.
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ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
DOBROVOLNÍ HASIČI
•

Jejich činnost se promítala v likvidaci požárů spoluprací s profesionálními hasiči z Hasičského
záchranného sboru z Tišnova.
•
Víceméně pravidelně každý rok asi 2x ročně (zpravidla na jaře a na podzim) provádějí sběr
železného šrotu v obci.
•
Pořádání tanečních zábav - velikonoční, hodová a pod.
•
27.12.1996 se konala slavnostní valná hromada k 60-ti letému výročí založení sboru.
•
24.5.1997 se konala slavnostní mše v místní kapličce s vysvěcením sošky sv. Floriánka,
patrona hasičů s následnou slavnostní valnou hromadou a večerní taneční zábavou.
Starostové hasičů - do roku 1996 - Borovička Karel III.
- od roku 1997 - Melichar Jindřich.

VČELAŘENÍ
V posledních letech zemědělské družstvo započalo s pěstováním řepky, která se stala přínosem
nejen pro jarní rozvoj ale též ve zvýšení výnosu medu, který činí asi 20 kg na 1 včelstvo za rok.
Ukazatel
1998
1999
Počet místních včelařů
6
6
z toho - organizováno
4
4
- nečleni
2
2
Počet včelařů - chatařů
1
1
Celkem včelstev v Březině
30
52
Naše obec spadá pod ZO ČSV Tišnov a naším důvěrníkem je Králík Vladimír.

2000
5
3
2
1
36

RYBAŘENÍ - ŘEKA SVRATKA
Na podmínkách oprávnění k chytání ryb se nic nezměnilo - dále platí povolenky. Čistota vody se
značně zlepšila, čehož je dokladem zvyšování stavu ryb i opětně výskyt raků.
Původní druhy ryb jsou rozšířeny novými a to - amurem, tolstolobikem bílým (kaprovité), sivenem
americkým (pstruhová).
Z drobných rybek (plevelné) se vyskytují - bělička, střevle, hrouzek, mřenka a další. Jsou stále
ohroženy a proto jsou hájeny.

MYSLIVOST
V roce 1993 se utvořilo myslivecké společenství (16 členů) s názvem „Dřínová Březina”. V nájmu
má honitbu katastrů Březina, Heroltice, Vohančice a část Tišnova - vše v rozloze cca 870 hektarů.
Složení společenství : předseda Koudelka Jan, hospodář Hejmala Jaromír, finanční hospodář
Darmopil Dan, jednatel Martínková Ludmila, místopředseda Koudelka
Ivan.

VLIV CIVILIZACE
Za poslední 2 roky bylo střeleno
srnčí
černé
zajíců
Užitkové
bažantů
kachen
lišek
psů
Škodné
koček

1999
18
16
8
3
54
4
11
10

2000
22
13
14
18
11
3
2
5

Způsob života, různé výrobní procesy mají stále neblahý dopad do života přírody (choroby). Proti
chorobám rostlin v zemědělství se převážně bojuje chemickými prostředky, které nejsou
stoprocentní. Dopad se projevuje na výnosech, kvalitě, trvanlivosti atd.
−
−
−
−
−

ZEMĚDĚLSTVÍ - plíseň bramborová, postřiky proti plevelům a jiné.
ZAHRADNICTVÍ - plíseň okurková, plíseň rajských jablíček, mšice, řepčík a pod.
CHOV ZVÍŘAT - králičí mor, myxomatóza, drůbeží tuberkulóza a další.
VČELAŘENÍ - varoáza, včelí mor, vápenatění plodu.
LESNÍ KULTURY - kůrovec, kyselé deště.

RŮZNÉ
ROK 2000 a jeho mimořádné povětrnostní podmínky byly i příčinou mimořádného dění v přírodě.
KVĚTENA - trnky i ostatní peckoviny rozkvetly v 17-tém týdnu. Oproti jiným rokům bylo velice
teplo. Za peckovinami započala další květena jádrového ovoce. Obojí květena měla rychlý
průběh a předpokládalo se, že bude nedostatek ovoce. Opak se stal pravdou. Nadměrné množství
jádrového ovoce se projevilo nezájmem o něj i při nízkých cenách. Moštárny byly brzy
nasyceny i za směšnou cenu 0,60 Kč za kilogram jablek. Méně žádoucí odrůdy nebyly česány a
na odlistěných jabloních zůstaly jako ozdoba vánočních stromků. Taktéž byla nadměrná úroda
ořechů.
HOUBY A JINÉ - oproti zvyklostem prázdnin a září, houby v podstatě nerostly. Ty započaly růst
až v měsíci říjnu a houbařská sezóna trvala až do začátku prosince. Totéž platí i o různé květeně
(zlatý déšť, pampeliška, sedmikráska, růže a pod.). Též místy dozrávaly jahody a maliny.
Mimořádné povětrnostní podmínky i dle meteorologů.
BŘEZEN - nad dlouhodobý průměr - 3,5 % větší srážky a 1°C teploty.
DUBEN - letní teploty.
KVĚTEN - druhá půle s tropickými teplotami.
ČERVEN - nad dlouhodobý průměr o 50 % větší srážky a 2°C teploty.
ČERVENEC - SRPEN - opět tropické teploty.
ZÁŘÍ - velmi pěkné babí léto.
ŘÍJEN - nejteplejší za posledních 30 let.
Jméno
HANÁKOVÁ Marie
HERMAN Jaroslav
BALÁKOVÁ Olga
JŮZA Jaroslav
JŮZOVÁ Marie
STEJSKAL Ludvík
POŽÁR Vladimír
SLOUKA Josef
BOROVIČKOVÁ Marie
KATOLICKÁ Marie
JURÁNOVÁ Helena
PODRAZIL František
MEDKOVÁ Božena
KALNÁ Ludmila
NEJEZOVÁ Marie

Věk
64
73
79
78
76
90
79
89
81
86
83
47
87
81
85
11

Datum úmrtí
9.3.1991
13.1.1992
25.8.1992
28.8.1992
17.10.1992
4.12.1993
25.6.1993
12.4.1994
5.9.1994
11.11.1994
2.1.1997
23.1.1997
8.4.1997
3.6.1997
8.10.1997

Č.p.
36
24
15
18
18
69
27
40
54
37
25
32
42
72
39

BURDA Antonín
KOLÁŘOVÁ Marie
BALÁK Blažej
BĚHOUNKOVÁ Růžena
KRÁLÍKOVÁ Marie
HANÁK František
BOBR Josef
KALNÁ Emílie
KOPŘIVA Antonín
FILKA Josef
ZAVŘELOVÁ Aloisie
KOLÁŘ Josef
Naše řady opustilo 27 občanů

71
87
91
64
95
50
50
85
89
81
86
72

18.11.1997
26.1.1998
12.3.1998
9.10.1998
1.9.1999
10.2.2000
24.2.2000
4.6.2000
26.7.2000
4.10.2000
6.10.2000
18.12.2000
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58
3
70
15
6
36
43
59
29
211
2
34

Životní veteráni
Jméno
BĚHOUNEK Alois
DOUŠEK Arnošt
KOLÁŘOVÁ Marie
KOUDELKA Vladimír
HEJMALOVÁ Zdena
POSPÍŠIL Miroslav
VIDENKOVÁ Evženie
MEDEK Jiří
DUSBABOVÁ Marie
STRNADOVÁ Věra
VIDENKA Radomír
KLIMEŠOVÁ Zdena
PÁNKOVÁ Marta
SLOUKOVÁ Anděla
VALÍNOVÁ Věra
HERMANOVÁ Anna
KOPŘIVOVÁ Františka
KALNÝ Antonín
SMÍŠKOVÁ Růžena
kterým bylo dopřáno se dožít milénia.

Věk
70
70
71
71
71
72
72
74
74
74
74
75
77
79
79
80
81
85
91

Č.p.
70
65
34
41
69
29
66
48
62
63
66
61
25
9
7
24
23
59
68

Mimořádná manželská výročí
♦ Diamantová svatba
•
•

Antonín a Františka KOPŘIVOVI z č.p. 23 dne 28.2.1998 oslavili 60 let společného života.
Antonín a Emílie KALNOVI z č.p. 59 dne 6.1.2000 oslavili 60 let společného života.

♦ Zlatá svatba
•

Jiří a Alena MEDKOVI z č.p. 48 den 4.11.2000 oslavili 50 let společného života.

Průměrný věk

1970

1999

Muži

66,1

71,4

Ženy

73,0

78,1

Tyto ukazatele jsou převzaty podle Českého statistického úřadu - jedná se o průměrný věk občanů
České republiky.
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Jiné události
•
•
•
•

1996 - půjčovna knih, dosud pod okresní knihovnou, se stala opět obecní.
1999 - přepracování katastru nemovitostí obce. Během měsíce července a srpna za přítomnosti
pracovníků katastrálního úřadu vystaven katastrální operát na obecním úřadě.
1999 - zaplacena pokuta 13.000,- Kč za skládku odpadu - „Smeťák”.
2000 - obec se zapojila do sdružení obcí regionu Tišnovského (53 obcí).

K celkovému dění
V republice (mimo jiné události)

−
−
−
−

−
−
−

1.1.1993 - rozpad Československé republiky na dva státy - Česko a Slovensko.
1993 - vydány nové peníze.
1994 - ukončení II. vlny kupónové privatizace.
1997 - krachy cestovních kanceláří, vykrádání pošt (Praha 27,5 mil. Kč, Olomouc 3 mil. Kč),
v prosinci pád vlády. V červenci přírodní katastrofa „Moravská apokalypsa”, obrovské
záplavy.
1998 - předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Opět přírodní katastrofa východní a jižní Čechy.
1999 - v březnu se stává Česká republika členem NATO.
2000 - nepokoje vězňů, výměna čtyř ministrů. Čtyři tuny zlata vráceny Slovenské republice.
Zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze. Zahájení zkušebního
provozu jaderné elektrárny Temelín. Krize v České televizi. Mimořádná rozlučka s druhým
tisíciletím, ve větších městech ohňostroje a oslavy.

Mimo republiku (mimo jiné události)
−
−
−
−
−
−
−

1991 - 17.2. válka v Perském zálivu.
1994 - ekologické katastrofy - havárie tankerů, povodně, lesní požáry (Austrálie). Válka v
Jugoslávii, Rusko - Čečenská válka.
1995 - zemětřesení v Japonsku (5 tis. mrtvých, 25,5 tis. zraněných), teroristické akce.
1997 - živelné pohromy v Polsku a Německu.
1998 - dešti postiženo východní Slovensko, zahynulo 39 osob, značné materiální škody. V
Polsku zahynulo 8 osob.
1999 - zemětřesení v Turecku, sněhová kalamita v Rakousku, Itálii, Francii. Silné deště ve
Venezuele - zahynuly desetitisíce osob.
2000 - Maďarsko - stoletá voda. 27. olympiáda v Sydney v Austrálii. V Evropě se rozšiřuje
tzv. nemoc šílených krav. V Rakousku při požáru lanovky v tunelu u Kapronu zahynulo
celkem 155 obětí.

Mimořádné přírodní úkazy
−
−

11.8.1999 - zatmění slunce, pozorovatelné i u nás.
z 22. na 23. 12.1999 se Měsíc přiblížil nejblíže k Zemi za posledních 133 let. Jeho velikost i
jas byly mimořádné.

31. ledna 2001
Jiří MEDEK, kronikář obce Březina

Karel Borovička, starosta
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