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STANDARTY OBEC BŘEZINA

Znak a vlajka obec Březina

Předání znaku a vlajky obec Březina Parlament ČR 5.4.2007
Ing. Miloslav Vlček předseda Poslanecké sněmovny
Metoděj Pánek starosta obec Březina
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PEČEŤ OBEC BŘEZINA

Pečeť obec Březina z 18.století
Nápis PEC: OB: DED: BREZINA . a znak: radlo
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Začátek třetího tisíciletí
Úvodem k výročí obce
Ves leží na pravém břehu řeky Svratky východně od
Tišnova (4,12 km, 248 m n.m.) dílem na rovině, dílem na
mírném návrší. Na sever kryta pohořím Bačkovcem, od jihu
obtočena řekou Svratkou a za ní chráněna pohořím
Sokolím.
Na návrší stojí domy rolníků ve dvou řadách, z nichž
jedna řada k západu, druhá k jihovýchodu hledí. Domy
domkařů jsou roztroušeny. Přifařena jest k Tišnovu.
Založení osady Březina se dle dějin váže k roku 1234.
Leží na okraji starého sídelního území, na katastru jižně od
vsi byly zjištěny prokazatelné stopy ze starší a mladší doby
kamenné. Osada jest prastará, patřila zeměpánům a
s Tišnovem darována byla při založení kláštera „Brána
nebes“ markrabětem Přemyslem tomuto klášteru.
S klášterem přišla osada pod právo ochranné a hrdelní
hradu zeměpanského „Veveří“ v roce 1481.
Jméno osady pochází od slova „Brzezyny“ dle břehů
rybníků nacházejících se v minulosti na tomto území.
Počátkem třetího tisíciletí si obec BŘEZINA připomíná
775. výročí svého vzniku.

-6-

EPILOG JIŘÍHO MEDKA - KRONIKÁŘE OBCE V LETECH 1998 - 2003
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VÝSTAVBA A JINÉ
•
•

1999 2001 -

•

2002 2004 -

•

2005 -

•

•

2006 -

-

•

2007 -

•

2008 -

generální oprava střechy kapličky
zahájeny práce na oplocení „Boží muky“
budova č.p. 20 (obecní úřad) plynové ústřední topení
úprava křižovatky u domu č.p. 44 (obrubníky, uvedení vozovky do spádu,
zhotovení záchytného místa pro odtok povrchových vod)
oplocení „Boží muky“
rekonstrukce rozvodu elektrické sítě v obci
rekonstrukce rozvodu rozhlasové sítě v obci
oprava střechy kapličky
dokončení oplocení „Boží muky“
zakoupena nová dřevěná autobusová zastávka (v 2006 přemístěna na hřiště
lokalita „Chmelník“)
oprava povrchu vozovky místních komunikací
generální oprava kapličky - zednické práce (vnitřní strop, omítky, nátěry,
venkovní fasáda, oprava střechy, vazba, krytina), elektro práce (vnitřní osvětlení
zvonu, venkovního osvětlení budovy)
zahradní úpravy v okolí kapličky (výsadba okrasných dřevin)
položení nové dlažby umožňující zpevněný přístup ke vchodu do budovy
kapličky
zakoupení nové rozhlasové ústředny a její instalace do kanceláře OÚ
vybudování cvičiště SDH lokalita „U splavu“
instalace dopravních zrcadel u domů č.p. 4 a 11 zajišťující bezpečný výjezd
vozidel z ulice
nákup nábytku na vybavení kanceláře OÚ
budova č.p. 20 (obecní úřad) elektroinstalace, vodoinstalace, rekonstrukce
sociálního zařízení, výmalba vnitřní prostory, nová podlahová krytina v kanceláři
a zasedací místnosti
oprava místní komunikace v úseku od prvního mostu přes lokalitu „Zlámanina“
ke křižovatce u domu č.p. 44 (nová vrstva asfaltu v délce 700 m, výše nákladů
na opravu 1,5 mil. Kč
formou daru fy KORDIS JmK, spol. s r.o. obec obdržela novou dřevěnou
autobusovou zastávku
čištění koryta řeky Svratky lokalita „U splavu“ v úseku od splavu ke 2. mostu
vybudování kadeřnictví v budově č.p. 20 (obecní úřad)
vybudování cyklostezky v úseku Tišnov - Březina - Heroltice (rekreační oblast
Šárka), Březina - Vohančice - Žernůvka - Nelepeč - Deblín v rámci SROP DSO
Deblín
zhotovení závory bránící vjezdu neoprávněným osobám do areálu hasičského
cvičiště
oprava kanalizace u domu č.p. 2 (sanace kanalizačního sběrače pro odvod
povrchových vod)
částečné rozšíření vodovodního řádu do chatařské lokality „U splavu“
pořízení venkovního mobiliáře (obecní informační portál)
oprava kulturní památky „Boží muka“ (štukatérské práce, nátěr křížku)
položení žlabů pro odtok povrchových vod lokalita „Zlámanina“
zřízení vodovodních přípojek k rodinným domům lokalita „Hřiště“
oprava kanalizace u domu č.p. 2 (zatrubnění části vedoucí rovněž pod domem
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•

2009 -

-

č.p. 2) a jeho ústí do odtokového žlabu
pořízení PC techniky a nástěnného mobiliáře do zasedací místnosti OÚ
oprava části střechy budovy č.p. 21 (hospůdka „U mě“)
oprava střechy budova č.p. 20 (obecní úřad), výměna střešní krytiny
zřízení služby pro občany Czech Point a datové schránky obce
instalace dopravního zrcadla na křižovatce u domu č.p. 44 zajišťující bezpečný
výjezd vozidel
zrušení místní knihovny v přízemí budovy č.p. 20 (obecní úřad) z důvodu
nízkého zájmu čtenářů (část knižního vybavení poskytnuta za úplatu občanům
obce, ostatní dar Dětskému domovu Tišnov a Předklášteří)
oprava povrchu vozovky místních komunikací
vypracován projekt na obnovení hráze lokalita „Chmelník z důvodu obnovení
odtoku povrchových vod z polí lokalita „Bačkovec“
vybudování parkoviště lokalita „U splavu“ areál hasičského cvičiště

OBYVATELÉ
Obec Březina tvoří jednu sídelní jednotku, není zde evidována žádná část obce ani ulice.
Celkem je v obci evidováno 354 adres. Současná obec si i přes dosavadní stavební rozvoj
zachovala jak malé měřítko, tak nevelký počet obyvatel. Zachovány zůstaly také tradiční
vazby na správní obvod obce s rozšířenou působností, který vznikl 1. ledna 2003, město
Tišnov. Březina spadá pod římskokatolickou farnost v Tišnově.
Stav obyvatel
• 1999
• 2009
V průběhu let

- stav obyvatel ……………………………………….. 243 osob
- stav obyvatel ……………………………………….. 261 osob
- průměrný věk ………………………………………. 38 let
-

narozeno …………………………………………….. 28
přistěhováno ………..……..……….…....................... 59
odstěhováno ....................……………………………. 27
úmrtí ……………………………................................ 22
sňatků ….….................................................................. 10

dětí
osob
osob
osob
osob

REKREAČNÍ OBLAST
V katastrálním území obce Březina se nachází 3 rekreační oblasti. Celkový počet rekreačních
objektů činí 234, výstavba nových rekreačních objektů byla již zastavena. Do oblastí jsou
průběžně rozšiřovány inženýrské sítě, tj. rozvod plynu, elektřiny, vody, telekomunikace.
Lokality rekreačních oblastí
• Horka
• Splav
• Ostrovy
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Informovanost majitelů rekreačních objektů na KÚ Březina je v jednotlivých lokalitách
zajištěna formou informačních portálů, které se zde nachází. Sběr, svoz a odstraňování
veškerého odpadu je zabezpečen v pravidelných intervalech.
Obcí prochází červená dálková turistická značka podél řeky Svratky. Přichází od Tišnova a
pokračuje po proudu řeky kolem rekreační chatové oblasti Heroltice - Šárka do Veverské
Bítýšky. Cyklostezka vybudovaná v rámci SROP DSO Deblín prochází lokalitou „Splav“
kolem hasičského cvičiště směrem na Vohančice, Žernůvku, Nelepeč, Deblín. Podél
cyklostezky jsou umístěny informační tabule a odpočívadla.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Zavedením „Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje“ (IDS) v oblasti
Tišnovska k 1.1.2005, došlo k výrazným změnám v dopravě. Jednotlivé druhy dopravy úzce
spolupracují a vytvářejí tak přehledný a jednoduchý systém vzájemně provázaných linek s
jednotným tarifem, přepravními podmínkami a pravidelnými intervaly mezi spoji. Hlavním
důvodem zavedení systému bylo zajištění větší přehlednosti a ekonomičnosti v dopravě.
V současné době je ve směru Březina - Tišnov a zpět v pracovní dny zajištěno 10 spojů, ve
dnech pracovního volna a klidu 5 spojů. Cena obyčejného jízdného činí 8,- Kč. Návaznost na
vlakovou dopravu ve směru Tišnov - Brno a zpět je plně zajištěna.

ŠKOLSTVÍ
Povinná školní docházka je pro děti z obce Březina zajištěna ve městě Tišnov, kde se nachází
tři základní školy. Děti mají umožněno navštěvovat základní školu dle vlastního výběru.
V Tišnově se rovněž nachází tři mateřské školy, do kterých mohou rodiče své děti umístit.

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
Veškerá zdravotnická péče je dosažitelná ve městě Tišnov. Odbornou zdravotnickou péči
poskytují nejen státní, ale i privátní lékaři jak na Poliklinice Tišnov, tak i v místním
nemocničním zařízení, kde je i stálá služba LSPP. V těsné blízkosti nemocnice je rovněž
stanoviště Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Dostupnost léků zajišťují tři
lékárny ve městě Tišnov.

TELEKOMUNIKACE
Pošta
Pošta je do obce v pracovní dny pravidelně doručována 1x denně. V obci je na veřejném
prostranství na návsi umístěna jedna poštovní schránka. Do chatařských lokalit, ve kterých
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mají trvalý pobyt občané obce, je pošta doručována formou ukládání zásilek do soukromých
poštovních schránek umístěných při výjezdu z obce do chatařských oblastí.
Telefonní stanice
Na návsi obce je umístěna jedna veřejná telefonní stanice.
Czech Point
V roce 2009 obec zřídila na obecním úřadě službu pro občany Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál (Czech Point), který je místem výkonu veřejné správy. Tato
služba umožňuje občanům komunikovat s úřady a institucemi, vydává ověřené výstupy
z několika informačních systémů veřejné správy. Každý občan zde může získat veškeré
informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také
učinit jakékoliv podání ke státu, např. výpis z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z
živnostenského a obchodního rejstříku, z bodového hodnocení řidičů, umožňuje ohlásit
založení živnosti nebo její změnu atd.
Datová schránka
Jako doplňková služba slouží občanům i tzv. „datová schránka“. Pomocí datové schránky
může občan posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od
orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování
v listinné podobě.
Televizní signál
Z důvodu členitého terénu v okolí obce, není televizní signál na KÚ Březina na dobré úrovni.
Většina domácností si proto pořizuje digitální satelitní přijímač. Situaci by v brzké době měl
zlepšit celostátní přechod na pozemní digitální vysílání.
Internetové spojení
Tuto službu v obci zajišťuje vysílač umístěný na střeše místní požární zbrojnice. Odtud je
signál přenášen formou bezdrátového spojení k jednotlivým účastníkům.

ZASTUPITELÉ
•

od roku 2002 funkční období
starosta:
PÁNEK Metoděj
místostarosta:
Ing. HEJMALA Jaromír
členové zastupitelstva: ADAM Zbyněk, BOROVIČKA Karel, MALÁSKOVÁ Renata
Ing. POLNICKÝ Richard, ŠTĚPÁNEK Luboš

•

od roku 2006 funkční období
starosta:
PÁNEK Metoděj
místostarosta:
Ing. HEJMALA Jaromír
členové zastupitelstva: KOLÁŘ Josef, Ing. POLNICKÁ Lenka, TRTIL Slavomír,
ŠTĚPÁNEK Luboš, ŠTĚPÁNKOVÁ Iva

Členové zastupitelstva se schází na jednáních obecního úřadu na obecním úřadě pravidelně
1x za 14 dní. Zpravidla 2 x do roka pořádá obecní úřad veřejné schůze, dle potřeby i
mimořádně. S celkovou činností obecního úřadu je obyvatelstvo seznamováno
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prostřednictvím informačního portálu umístěného naproti autobusové zastávce a místního
veřejného rozhlasu.
Na stránce www.brezina-tisnovsko.cz jsou zveřejňovány povinné informace, kontaktní
informace, úřední deska, elektronická podatelna. Průběžně jsou tyto stránky aktualizovány,
nachází se zde informace nejen o životě a dění v obci, ale i veškeré obecní vyhlášky,
usnesení zastupitelstva, záměry obce, firmy a služby, program kina Tišnov, autobusové
spojení aj.

KRONIKÁŘ
•
•

do roku 2003
od roku 2004

MEDEK Jiří č.p. 48
MELICHAR Jindřich č.p. 54

ČISTOTA V OBCI
Čistota v obci je realizována pravidelně dvakrát do roka, především v jarních a podzimních
měsících formou brigády, dle potřeby i mimořádně. Úklid se provádí na veřejných
prostranstvích na návsi v okolí obecního úřadu, kapličky, autobusové zastávky, u mlýna. Svaz
dobrovolných hasičů organizuje brigády na úklid hasičského cvičiště dle potřeby. Od jara do
podzimu je pravidelně zajišťován pokos obecních travnatých ploch. Na úpravu větších ploch
veřejné zeleně, byl v roce 2007 pořízen zahradní traktor. Tyto práce v obci zajišťuje
zaměstnanec obecního úřadu, který zabezpečuje rovněž údržbu cyklostezky na KÚ Březina.
Dle potřeby je technika poskytována i místním občanům. Sběr, svoz a odstraňování odpadu
v obci, včetně údržby místních komunikací v zimním období, je zajišťován smluvně se
svozovou společností. Dle potřeby poskytuje těžkou techniku obci i místní zemědělské
družstvo (následky záplav).
Technické vybavení obce
• traktor s přívěsem nosnost 5 tun
• zahradní traktor
• křovinořez
• motorová pila

ZEMĚDĚLSTVÍ
Zemědělské družstvo
Zemědělské družstvo bylo po transformaci ZD zapsáno do obchodního rejstříku jako družstvo
vlastníků. Vzniklo rozdělením JZD Družba Čebín. Samostatně hospodaří od roku 1991.
Celková výměra zemědělské půdy činí 494,36 ha, z toho orná 429,23 ha. Ostatní 65,13 ha
tvoří zatravněná plocha. Půdu obhospodařuje zemědělské družstvo v šesti katastrálních
územích a to Březina, Heroltice, Vohančice, Pejškov, Hradčany, Tišnov. Družstvo má 48
členů, pracuje v celkovém počtu 17 zaměstnanců.
- 13 -

Vedení družstva
• od roku 1991 - 1998
předseda:
místopředseda:
•

od roku 1998
předseda:
místopředseda:

Ing. FILIPI Oldřich
SMÍŠEK Milan

Ing. VERMOUSEK Marek
JEBÁČEK Pavel

Hlavní činností zemědělského družstva je výroba rostlinná a živočišná.
V rostlinné výrobě zaujímá největší plochu pěstování potravinářské pšenice, ječmene na slad
a řepky ozimé. Pěstování těchto plodin je pro chod družstva ekonomicky nejvýhodnější.
Kromě těchto plodin pěstuje i plodiny krmné a to kukuřici a vojtěšku na půdě orné. Senáže ze
zatravněných ploch slouží k zajištění krmiv pro skot.
V živočišné výrobě se ZD nadále věnuje chovu dojných krav, odchovu telat a jalovic na
obnovu základního stáda krav a chovu žírných býků o celkovém počtu cca 255 ks. V roce
2008 byl z důvodu personálních a ekonomických změn definitivně zrušen chov prasat.

Soukromé zemědělství
Touto činností se v obci zabývá malý počet občanů, je především zaměřena na produkci pro
vlastní potřebu. Pěstují se převážně obiloviny (pšenice, ječmen) a brambory. Chov skotu byl
zrušen.
Přehled soukromých zemědělců
Jméno
VOJTA Metoděj
JŮZA Antonín
SMÍŠEK Milan
MEDEK Jiří
MELICHAR Jindřich
SLOUKA Karel
KRÁLÍK Karel
Celkem

Plocha
47 arů
29 arů
44 arů
18 arů
19 arů
13 arů
28 arů
198 arů

VČELAŘSTVÍ
Obec nadále spadá pod ZO ČSV Tišnov. V současné době se touto činností v obci zabývají
pouze 2 včelaři o celkovém počtu sedm včelstev a to Sedlák Pavel č.p. 38 (Králíkovi) čtyři
včelstva a Štěpánek Stanislav č.p. 46 tři včelstva. V chatové oblasti 3 chovatelé se sedmi
včelstvy. Důvodem tak nízkého počtu je především úhyn včel v letech 2007 - 2008,
způsobený přemnožením roztoče tzv. „varoázy“. V některých lokalitách se vyskytl i tzv. „mor
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včel“. Obnova včelstev vzhledem k velmi přísným veterinárním opatřením je velice pomalá.
Ze strany obyvatel obce rovněž poklesl i zájem o tuto činnost.
Přehled včelstev v letech 2007 - 2008
Jméno
KRÁLÍKOVÁ Marie
ŠTĚPÁNEK Stanislav
ING. VANĚK Ivo
Celkem

Zazimované 9/2007
12
7
4
23

Vyzimované 4/2008
4
0
1
5

LESNICTVÍ
V roce 2003 získala obec Březina darem od 7 majitelů singulární lesy o celkové výměře 7 ha,
v roce 2005 opět darem od rodiny Borovičkovy č.p. 11 cca 6,5 ha a v roce 2006 od rodiny
Valínovy č.p. 8 cca 5 ha lesa. Neblahý vliv na lesní porost měla vichřice, která v průběhu
posledních několika let zachvátila i území ČR. Došlo k polomům a vývratům mnoha lesních
kultur, převážně jehličnatých stromů. Zvýšil se rovněž výskyt lýkožrouta smrkového neboli
kůrovce.

MYSLIVOST
Myslivecké sdružení nesoucí název „Dřínová Březina“ je zastoupeno 15 členy. V nájmu má
honitbu katastrů obcí Březina, Heroltice, Vohančice a část Tišnova, vše o rozloze cca 870 ha.
Sdružení každoročně pořádá tradiční myslivecký ples s bohatou tombolou a nabídkou
zvěřinových specialit. Aktivně se účastní brigád na ošetřování lesních porostů včetně výsadby
stromků v obecním lese lokalita Březina.
Složení společenství
• od roku 2006
předseda:
místopředseda:
hospodář:
finanční hospodář:
jednatel:

Ing. HALAČKA Jiří
KOUDELKA Antonín ml.
Ing. HEJMALA Jaromír
MARTÍNKOVÁ Ludmila
MVDr. CHALUPNÍK Karel

VLIV CIVILIZACE
Přehled ulovené zvěře v letech 2007- 2008
Druh zvěře
srnčí
černá
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2007
26
47

2008
21
33

Užitková

Škodná

zajíci
bažanti
kachny
lišky
psi
kočky

0
11
54
30
0
1

0
5
36
16
0
0

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Činnost Sboru dobrovolných hasičů přispívá nemalou měrou k rozvoji obce.
Cvičiště Sboru dobrovolných hasičů
V roce 2005 obec pronajala pozemek lokalita „U splavu“ SDH za účelem vybudování
hasičského cvičiště. Dne 21.5.2005 bylo slavnostně otevřeno a je využíváno v rámci sdružení
SDH Jm kraje jako závodiště pro mládež i dospělé. Areál je pro svoji lukrativní polohu,
velikost a především bezprostředně blízký zdroj vody využíván k tréninkům nejen jednotkami
SDH z okolních obcí, ale i Integrovaným hasičským záchranným sborem Tišnov. Součástí
areálu je cyklostezka, odpočívadlo, asfaltová plocha o výměře 25 x 10 m sloužící jako
hřiště pro míčové hry aj., v zimním období jako kluziště, dětské hřiště se skluzavkou,
houpačkami, prolézačkami, venkovním stolem na ping - pong, ohniště a lavičky. Okolí
odpočívadla bylo osázeno okrasnými keři a stromy, poskytujícími příjemný odpočinek.
Slouží i pro účely závodů kynologů a k pořádání různých sportovních a kulturních akcí.
V roce 2005 díky zřízení tohoto prostoru se projevila zvýšená činnost členské základny nejen
po stránce výcviku, ale i po stránce kulturní. Z aktivních členů SDH byla utvořena soutěžní
družstva mládeže (žáků mladších, starších), družstvo žen a mužů. Důkazem toho jsou četná
přední umístění v soutěžích pořádaných v rámci Okresní ligy mládeže Jm kraje. Z okresních
přeborů družstva dokonce dosáhla postupu i na mistrovství Moravy a ČR.
SDH navázal na tradici pořádání hasičských plesů, masopustní tradici včetně průvodu masek
obcí, masopustní zabíjačky s degustací na večerní taneční zábavě. V roce 2002 obnovil tradici
pořádání krojovaných „Václavských hodů“, které provází mše svatá v místní kapličce, zvaní
na hody formou průvodu vesnicí za účasti dechové hudby nebo harmonikáře, podmájové
žádání rychtáře obce o udělení hodového práva a povolení hodové zábavy.
V roce 2003 vznikl pod záštitou SDH divadelní kroužek. První představení neslo název
„Taškařice - konec pohádek v Březině“, druhé s názvem „Mrazík“ se odehrálo 28.12.2008
v sále Hospůdky „U mě“. V roce 2006 pořádal SDH oslavu 70. výročí založení sboru.
70. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Březina
Přestože přesné datum připadá na 26. prosince 1936, oslavy proběhly již 28. října 2006
v areálu hasičského cvičiště lokalita „U splavu“. Jako první se přihlížejícím divákům
představili hasiči z Deblína v dobových hasičských uniformách se svojí historickou stříkačkou
taženou koňmi. Ukázku zásahu u hořícího vozidla včetně vyproštění osob, předvedla
zásahová jednotka IZS Jm kraje Tišnov. Program pokračoval předvedením požárního útoku
družstva mládeže SDH Březina. Na závěr proběhla poněkud netradiční a s trochou nadsázky a
recese podaná soutěž v požárním útoku dospělých, které se zúčastnili kromě místních hasičů i

- 16 -

jednotky z okolních sborů. Závěrem dne následovala v místní hospůdce „U mě“ slavnostní
členská schůze, na které starosta OV MHJ Brno - venkov předal SDH Březina čestné uznání
OV MHJ Brno - venkov, čestné uznání Územního odboru HZS Jm kraje a „Poděkování od
MV za účast při záchranných pracích a likvidaci následků povodní v roce 2006”.
Vyvrcholením oslav byla tradiční hasičská zábava.
Starostové Sboru dobrovolných hasičů
•
•
•

od roku 1998 - 2002
od roku 2003 - 2004
od roku 2005

MELICHAR Jindřich
ŠTĚPÁNEK Stanislav starší

starosta:
BOROVIČKA Karel
velitel:
KOLÁŘ Josef
trenér družstva mládeže: MALÁSEK Aleš
•

2009

-

počet členů ………………………………………….
počet mužů ………………………………………... ..
počet žen …………………………………………….
mládež……………..…………………………………

42
29
13
16

osob
osob
osob
osob

Technické vybavení Sboru dobrovolných hasičů
• požární zásahové vozidlo Avia
• 2 ks agregát zásahový
• 1 ks agregát upravený pro požární sport
Soutěže Sboru dobrovolných hasičů
• 2005
- mistrovství Moravy - účast družstvo mládeže 3. místo
- mistrovství ČR Hlinsko - účast družstvo mládeže 8. místo
• 2006
- mistrovství Moravy - účast družstvo mládeže
• 2007
- mistrovství Moravy - účast družstvo mládeže pohár za nejlepší
útok
• 2008
- mistrovství Moravy - účast družstvo mládeže, mužů
• 2009
- mistrovství Moravy - účast družstvo mládeže 5. místo
- účast družstvo mužů 6. místo
- postup na mistrovství ČR v 9/2009 Nymburk
Okresní liga mládeže Brno - venkov
SDH Březina se soutěží v rámci Okresní ligy mládeže Brno - venkov účastní od roku 2005
s velice dobrými výsledky.
•
•
•
•

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

-

5. ročník OLM 2. místo
6. ročník OLM 2. místo
7. ročník OLM 3. místo
8. ročník OLM 4. místo
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ŽIVNOSTNÍCI
♦ Zemědělské družstvo
ZD Březina č.p. 83
♦ Frýba Miloš - KONTEST
stavební práce, sběr papíru a PE folií, šití pracovních oděvů č.p. 4 a č.p. 14
♦ Hájek Libor - HABEN
výroba tvárnic a jiné betonové výrobky č.p. 86
♦ Zemánek Jaroslav - ZÁMEČNICTVÍ - AUTOOPRAVNA - KOVO
opravy motorových vozidel č.p. 67
♦ Šeba Jiří - autodílna FLOYD
autokarosářské a automechanické práce, odtahová služba, č.p. 13 (bývalá stodola)
♦ Paraska Miroslav - AUTOPARA
autokarosářské a automechanické práce, č.p. 13 (bývalá stodola)
♦ restaurace HOSPŮDKA „U MĚ“
provozuje Věchet Roman č.p. 21 (možnost stravování, obědy, večeře)
♦ restaurace „U SPLAVU“
Straka Jaromír č.p. 61
♦ Kukrecht Oldřich
vodní elektrárna č.p. 58, výroba el. energie dodávaná do elektrické sítě, dílna na
opravu vodovodních komplexů
♦ obchod se smíšeným zbožím Opltová Eva
č.p. 82 - činnost ukončena 1.8.2001
♦ obchod se smíšeným zbožím JARKA
provozuje Krištofová Jarmila č.p. 21
♦ Dundáčková Dana, Dudáček Zdeněk - MYBATY
výroba šlí a oděvních doplňků č.p. 20
♦ Svoboda Zdeněk
betonová dlažba, střešní krytina, od 2001 opravy karoserií aut, lakování č.p. 85
♦ Králík Karel
náhradní díly na auta (brzdová a spojková obložení) č.p. 76
♦ Zbyněk Adam - Adam & Adam s.r.o.
účetní, daňové a podnikové poradenství
♦ Kolařík Petr - MKM KONSORCIUM
výroba malých programovatelných automatů pro řízení strojů a technologických procesů
menšího rozsahu, montáž rozvaděčů osazených programovatelnými automaty vlastní
výroby, ale i libovolným zařízením dle přání zákazníků č.p. 17 (bývalá Jednota)
♦ Alice Dostálová - GALERIE SKLENĚNKA
výroba skleněných figurek č.p. 3
♦ Ivana Kopřivová - KADEŘNICTVÍ IVA
kadeřnické služby č.p. 20
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KULTURA
Obecní úřad ve spolupráci s galerií Skleněnka a SDH pořádá různé kulturní akce, které se těší
velké oblibě a zájmu mnoha občanů, o čemž svědčí návštěvnost nejen místních, ale i
přespolních obyvatel. Jednotlivé akce podporuje finančními příspěvky.

Obecní úřad
- výstava rukodělných prací místních občanů s vánoční i velikonoční tematikou
- zájezdy pro děti i dospělé
- Mikulášská nadílka
- věcné dary občanům při životním jubileu
- turnaj v nohejbale
- setkání rodáků obce
- setkání seniorů obcí Březina, Vohančice, Heroltice
- setkání harmonikářů

Galerie Skleněnka
Majitelkou galerie je sklářka Alice Dostálová, sklo zde tedy vede prim. Galerie vznikla v roce
2007 rekonstrukcí prastarých prostor (bývalá hospodářská usedlost Kolářových). Nyní tyto
prostory slouží jako galerie pro řemeslníky a současně jako stálá expozice skleněných figurek
spolu s ukázkou jejich výroby. Součástí galerie je i korálková dílna. Jednotlivé výstavy jsou
doprovázeny hudební produkcí a vystoupením tanečních souborů v dobových krojích.
Výstavy jsou reprezentovány vystavovateli, kteří předvádí ukázky lidových řemesel a
tradičních výtvarných rukodělných technik.
- velikonoční výstava - ukázka lidových řemesel, tradičních výtvarných rukodělných technik
(drátování, hanácké kraslice, vyškrabávané a batikované kraslice, paličkování, výrobky
z kukuřičného šustí, pletení košíků, pomlázek, předení na kolovratu, dřevořezba)
- předvádění kovářského řemesla, oděvů z přírodních materiálů, kované plastiky, šperky,
vitráže, voskovaná batika
- výstava obrazů a tisků - rozšířený počet vystavovatelů (obrázky malované na skle, řezané
dřevěné plastiky, keramika)
- vánoční výstava - betlémy nejen současných autorů (skleněné, keramické, vitrážové,
dřevěné) spojená s vánočním koncertem

Sbor dobrovolných hasičů
- hasičský ples
- taneční zábavy (masopustní s průvodem masek, velikonoční, hodová)
- lampionový průvod a pálení čarodějnic
- sběr kovového šrotu
- zájezdy pro děti i dospělé
- soutěže v požárním sportu
- dětský den, dětský karneval
- turnaj v malé kopané, stolním tenise
- krojované Václavské hody
- Mikulášská nadílka
- divadelní představení
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NEŽÁDOUCÍ
POŽÁRY
• 2000 - 7.7. při bouřce uhodil blesk do domu č.p. 56 (poškozen komín, část střechy - bez
požáru)
• 2003 - 27.5. požár rekreační chata lokalita „Horka“
• 2009 - 2. měsíc požár domu č.p. 94 (poškozena část střechy)
KRÁDEŽE
• 1999 - z 23.6. na 24.6. restaurace „Hospůdka U mě“
- 13.9. místní občan přistihl vykradače své zahrady
- 11. - 12. měsíc několik rekreačních chat v KÚ obce (objekty jsou vykrádány
opakovaně v průběhu celého roku)
• 2002 - z 6.4. na 7.4. obecní úřad cca 48 tis. Kč
- 2.7. obchod se smíšeným zbožím Jarka cca 15 tis. Kč
- 7 měsíc 3 rekreační chaty lokalita „Ostrovy“
• 2003 - stromy lokalita „Skála“, lokalita „Smetiště“
ZÁPLAVY, PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ, KRUPOBITÍ
• 2005 - 19.3. vylití řeky Svratky z břehů, v části od lokalita „U splavu“ směrem k lokalita
„Skála“ zatopení přilehlých zahrad, sklepů domů v dolní části obce, hasičského
cvičiště, rekreačních objektů (naplaveniny dřevo, PET lahve, polystyren)
• 2006 - z 31.3. na 1.4. vylití řeky Svratky z břehů, (záplavy 3. stupně po celém toku
řeky), v části od lokalita „U splavu“ směrem k lokalita „Skála“ zatopení
přilehlých zahrad, sklepů domů v dolní části obce, rekreačních objektů,
hasičského cvičiště (voda přetékala silnici mezi 1. a 2. mostem, budování hráze pytle písku souběžně s místní komunikací podél levého břehu řeky Svratky
„Strouhy“ za účelem zábrany dalšího rozlévání vody do vesnice, zaplaveno
a zaneseno nánosem písku a bahna dosahujícím místy až 25 cm, v průběhu
5 až 6-ti týdnů uvedeno do původního stavu)
• 2009 - 18.5. přívalový déšť s krupobitím, lokalita „Náves“ vývrat 1 ks památné lípy a
její následný pád na budovu MKM KONSORCIUM, vývraty topolů a olší
lokalita „Cikánka“, levý břeh řeky Svratky „Strouha“, lokalita „U splavu“,
ornice lokalita „Zlámanina“ splavena směrem k obytné části, zaplaveny zahrady,
rekreační objekty, sklepy domů, zasaženy užitkové zahrady
- 17.7. přívalový déšť, vývraty topolů a olší lokalita „Cikánka“, levý břeh řeky
Svratky „Strouha“, lokalita „U splavu“, ornice lokalita „Zlámanina“ opět
částečně splavena směrem k obytné části, zaplaveny zahrady, rekreační objekty
sklepy domů, zasaženy užitkové zahrady
- 2.8. větrná smršť, chatařská oblast lokalita „U splavu“ vývrat 4 ks smrků a jejich
následný pád na elektrické vedení, lokalita „Cikánka“ vývrat topoly a olše,
vývraty levý břeh řeky Svratky „Strouha“, kalamitní stav lesních porostů
(cca 20 - 30 m3)
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VÝSTAVBA A ZMĚNY MAJITELŮ DOMŮ
V průběhu let 1999 - 2009 obec Březina zásadně mění svoji tvář. A to nejen v podobě
výstavby nových rodinných domů, ale především oprav a přestaveb domů dříve postavených,
což mění celkový pohled na obec. Skutečnost, že v dolní části obce byla provedena
rekonstrukce rozvodu elektrické sítě formou umístění do země a zřízení nového veřejného
osvětlení v této části, je toho dokladem.
Postaveny rodinné domy lokalita „Zlámanina“ Malotová Dana dosud bez č.p., Krejčiřík Jan
č.p. 96, Borkovec Petr dosud bez č.p., Kousal Karel č.p. 89, Dronski Patrik č.p. 91, Petrán
Zdeněk č.p. 94, Ing. Kuba Richard č.p. 92, Viktorín Jan č.p. 98, Búta Petr č.p. 97, Šeba Jiří
dosud bez č.p.
Zastavěny byly taktéž proluky, naproti mlýnu Fiala Pavel dosud bez č.p. V horní části vsi
Panovský Jaromír č.p. 90, přestavba domu stávajícího na novostavbu Vitula Josef č.p. 52,
přestavba domu stávajícího na novostavbu Smíšek Milan č.p. 12, novostavba Novák Petr
dosud bez č.p. V dolní části lokalita „Hřiště“ rodinný dům Malý Bohumil dosud bez č.p.,
Balášová Martina dosud bez č.p., lokalita „Chmelník“ Moučková Romana dosud bez č.p.

STAVEBNÍ ÚPRAVY
Budova č.p. 17 - přestavba na montážní halu (bývalá Jednota)
Budova č.p. 20 - výměna střešní krytiny, okapových žlabů a svodů, elektroinstalace,
vodoinstalace, topení, částečná oprava fasády, izolace zdiva
Budova č.p. 21 - položení dlažby, oprava části střechy, vybudování venkovního posezení
(restaurace „Hospůdka U mě“)
Budova č.p. 58 - oprava výpusti, tzv. „jalovák“ (elektrárna Červený mlýn)
Dům

č.p. 1 č.p. 2 č.p. 3 č.p. 5 č.p. 6 č.p. 8 č.p. 9 č.p. 10 č.p. 13 č.p. 16 č.p. 18 č.p. 23 č.p. 24 č.p. 25 č.p. 26 č.p. 27 č.p. 31 č.p. 32 č.p. 33 -

rekonstrukce, fasáda, výměna oken, výměna střešní krytiny
výměna oken
rekonstrukce, přestavba části budovy na galerii
výměna oken, vstupních dveří
rekonstrukce hospodářských budov
výměna oken, vrat, dláždění vjezdu
výměna oken, vstupních dveří
rekonstrukce hospodářských budov, výměna oken, vstupních dveří
výměna oken, vstupních dveří, nová fasáda, přestavba části hospodářské
budovy na autodílnu
rekonstrukce - půdní vestavba, výměna oken, střešní krytiny, vrat, nátěr
fasády
výměna oken, vstupních dveří
oprava fasády
venkovní oplocení pozemku
výměna oken, vstupních dveří, nová fasáda, nátěr
oprava fasády
plynová přípojka, výměna oken, vrat
výměna oken, vstupních dveří
výměna oken, zateplení, izolace
výměna vstupních dveří
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č.p. 34 - výměna oken, vstupních dveří
č.p. 36 - rekonstrukce, plynová přípojka, výměna oken, vstupních dveří, zateplení,
výměna střešní krytiny, nová fasáda, nátěr
č.p. 38 - výměna oken, vstupních dveří
č.p. 39 - výměna střešní krytiny
č.p. 40 - rekonstrukce, výměna oken, vstupních dveří
č.p. 44 - výměna oken, vstupních dveří, střešní krytina, nátěr fasády, venkovní
oplocení pozemku
č.p. 46 - výměna oken, vstupních dveří
č.p. 49 - výměna oken
č.p. 51 - výměna oken, vstupních dveří
č.p. 54 - výměna oken, vstupních dveří
č.p. 56 - výměna oken
č.p. 57 - rekonstrukce - půdní vestavba, výměna střešní krytina, zateplení, nová
fasáda
č.p. 60 - dláždění vjezdu, dvora, rekonstrukce - zastřešení balkonu sedlová střecha,
výměna vstupních dveří
č.p. 61 - rekonstrukce, nátěr fasády
č.p. 62 - výměna střešní krytiny, oken, vchodových dveří, částečné zateplení
č.p. 63 - oprava a nátěr fasády
č.p. 66 - přístavba garáže, výměna oken, dveří, nátěr fasády
č.p. 67 - výměna oken, vstupních dveří, přístavba autodílny
č.p. 68 - výměna střešní krytiny
č.p. 69 - nátěr fasády, výměna oken, vstupních dveří, venkovní oplocení pozemku
č.p. 74 - výměna oken, vstupních dveří, částečné zateplení, částečná nová fasáda,
nátěr, oprava střechy
č.p. 75 - oprava střechy, výměna oken, vstupních dveří, nátěr fasády
č.p. 76 - rekonstrukce - nádstavba, zastřešení sedlová střecha, částečné zateplení,
nová fasáda, výměna oken
č.p. 79 - přístavba části domu, výměna oken, nátěr fasády
č.p. 80 - uzavření balkonu
č.p. 81 - výměna oken, vstupních dveří, stavba garáže
č.p. 84 - uzavření vstupní části
č.p. 86 - rekonstrukce - půdní vestavba

ZMĚNY MAJITELŮ DOMŮ
Dům

č.p. 1
č.p. 3
č.p. 24
č.p. 36
č.p. 38
č.p. 48
č.p. 51
č.p. 53
č.p. 57
č.p. 60
č.p. 73

-

Šnévajs Vít
Dostál Jiří, Dostálová Alice
Kebeková Magdalena
Ing. Křupalová Petra
Sedlák Pavel
Krejčí Simona
MUDr. Knotek Ilja
Šmíd Michal, Vysloužilová Martina
Klüger Karel
Doušek Aleš
Hrušková Radka
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NEOBYDLENÉ DOMY
V obci v současné době není žádný neobydlený dům, pouze některé jsou užívány majiteli jako
rekreační chalupy. Družstevní byty jsou plně obsazeny.

OBYDLENÉ DOMY S JEDNÍM OBČANEM
Č.p. 9, č.p. 22, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 37, č.p. 42, č.p. 51, č.p. 61, č.p. 63, č.p. 66, č.p. 67, č.p. 68.
Celkový počet rodinných domů 12.

POČET ČÍSEL POPISNÝCH
Počet domů s přiděleným číslem popisným dosáhl 101, z toho 3 rekreační objekty vlastní
číslo evidenční.

RŮZNÉ
Mimořádné povětrnostní podmínky i dle meteorologů
• 2001 - globální oteplení zemské atmosféry + 0,7%
• 2002 - ČR severní Morava Rychnovsko, Zlínsko nejhorší sněhová kalamita za 15.
let, mrazy až - 30 st.C Zlínsko
- záplavy způsobené náhlým oteplením a táním sněhu Německo, Francie,
Švýcarsko, Rusko, ČR, Slovensko, Rakousko, Itálie, Maďarsko (91 úmrtí)
- 5. měsíc tornádo ČR Znojemsko Hevlín (poškozeny převážně střechy budov)
- 8. měsíc přívalový déšť, záplavy na 40 % ČR, jižní a severní Čechy apokalypsa,
tzv. „100-letá“ voda Vltava, Dyje, Ohře, Labe největší záplavy od roku 1845,
záplavy pražské metro škody 6 mld., (20 úmrtí, evakuace 225 tis. osob, 753
postižených obcí, celkové materiální škody 73,3 mld.), Morava Blanensko,
Olešnice, Crhov, Štěpánov, Brněnsko (2 úmrtí)
- 10. měsíc vichřice tzv. „orkán“ se přehnala přes území ČR (značné materiální
škody, polomy lesních kultur)
• 2003 - záplavy v ČR způsobené náhlým oteplením a táním sněhu
- 6. měsíc jeden z nejsušších od 1961, vlna tropických teplot v Evropě, největší
katastrofa z ekonomického hlediska (úmrtí cca 20 tis., v zemědělství ztráty cca
10 mld. dolarů)
• 2004 - katastrofa Slovensko Tatry tzv. „uragán“ o rychlosti 160 km/h zničil porost
lesů (cca 23 tis. ha), 3 km široký pás zdevastované přírody od Podbanského
po Tatranskou Kotlinu, zákaz vstupu do lesů (cca 3 mil. m3 dřeva, tj. 90 %
slovenské roční těžby dřeva)
- tzv. „tajfun Tokage“ v Japonsku (66 úmrtí), největší živelná katastrofa tohoto
druhu od roku 1991
- 9. měsíc USA tzv. „hurikán Ivan“ o rychlosti 217km/h (přes 70 úmrtí), „hurikán
Jeane“ Haiti (1 500 úmrtí)
- Čína výbuch plynu v uhelném dole (150 úmrtí), jedno z největších neštěstí v
čínských dolech za posledních několik let
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•

2005

•

2006

•

2007

•

2008

•

2009

- jihovýchodní Asie ostrov Sumatra silné zemětřesení o síle 8,9 stupňů Richterovi
stupnice, vyvolalo v Indickém oceánu tzv. „vlnu „tsunami“ o výšce až 10 m
(232 tis. úmrtí), čtvrté nejsilnější zemětřesení na Zemi od 1899
- ČR Krkonoše Labská bouda 335 cm sněhu (nejvyšší dosud naměřená sněhová
pokrývka v ČR)
- 1. měsíc teplota +14 oC (překonán rekord 230. let starý), záplavy způsobené
náhlým oteplením a táním sněhu, v 7. krajích ČR stav nouze
- 8. měsíc Florida tzv. „hurikán Katrina“ o rychlosti 140 km/h (3 úmrtí, 2 mil. osob
bez el. energie)
- ČR 3.- 4. měsíc záplavy způsobené náhlým oteplením a táním sněhu
(nejhorší situace Dyje, Nové Mlýny, Labe, Morava, Lužnice)
- 1. měsíc tzv. „orkán Kyrill“, rozsáhlé polomy 6,05 mil. m3 dřeva, v 8. krajích ČR
stav nouze (3 úmrtí)
- 3. měsíc hromadná havárie automobilů na D1(98 nákladních a 131 osobních aut),
způsobená náhlým pokrytím vozovky několikacentimetrovou vrstvou umrzlého
sněhu, kolona v délce 50 km (30 zraněných, škoda 30 mil. Kč)
- přívalové deště, záplavy v celé ČR, Morava (13 úmrtí)

Lidstvo ohrožují
katastrofy a živelné pohromy ve větší míře, v častějších
intervalech, důsledkem jsou větší materiální škody, vysoká úmrtnost obyvatel.

Úmrtí
Jméno
ZEMÁNEK Jaroslav
ZILAY Dezider
BOROVIČKA Karel
SMÍŠKOVÁ Růžena
KLIMEŠOVÁ Zdena
SMÍŠEK Milan
KOPŘIVOVÁ Františka
VÍDENKOVÁ Evženie
MEDEK Jiří
HERMANOVÁ Anna
BĚHOUNEK Alois
KRÁLÍK Ladislav
KALNÝ Antonín
KROČIL Adam
KOLÁŘOVÁ Marie
DOUŠEK Arnošt
SLOUKOVÁ Anděla
PARASKA Petr
BUKAL Jaroslav
KRALÍKOVÁ Marie
MEDKOVÁ Alena
KUBÍČEK Petr

Věk
61
69
66
92
76
66
81
76
78
84
74
70
90
19
76
76
85
31
66
71
77
64

Datum úmrtí
15. 1.2001
12. 3.2001
6. 5.2001
22. 5.2001
15. 9.2001
5. 9.2002
14.11.2002
11. 4.2004
22. 6.2004
24. 7.2004
22.10.2004
20. 7.2005
12. 8.2005
29. 9.2005
25. 9.2005
20. 5.2006
10. 9.2006
23. 5.2007
5. 10.2007
12. 7.2008
28. 8.2008
11. 1.2009

Naše řady opustilo 22 občanů
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Č.p.
67
35
11
12
61
56
23
66
48
24
70
38
36
71
34
65
9
13
22
38
48
73

Životní veteráni
Jméno
HANÁK Zdeněk
KRÁLÍK Oldřich
KRÁLÍKOVÁ Marie
KOPŘIVA Antonín
PETRÁN Zdeněk
KOPŘIVOVÁ Alena
MELICHAR Jindřich
SMÍŠKOVÁ Anežka
ŠTĚPÁNKOVÁ Margareta
HANÁKOVÁ Emílie
BUKALOVÁ Anna
BĚHOUNKOVÁ Jaroslava
DOUŠKOVÁ Zdeňka
MEDEK Karel
FILKOVÁ Květuše
PLEVOVÁ Marie
POSPÍŠILOVÁ Ludmila
SLOUKA Karel
BĚHOUNEK Stanislav
KOUDELKOVÁ Marie
NASADILOVÁ Marie
HEJMALOVÁ Zdeňka
KOUDELKA Vladimír
POSPÍŠIL Miroslav
VÍDENKA Radomír
DUSBABOVÁ Marie
STRNADOVÁ Věra
PÁNKOVÁ Marta
VALÍNOVÁ Věra

Věk
70
70
70
70
70
71
71
71
72
72
73
73
73
73
74
75
75
75
76
76
78
80
80
80
82
83
83
85
87

Č.p.
2
6
38
74
94
74
54
56
46
2
22
44
65
42
13E
26
29
45
44
41
71
69
41
29
66
62
63
25
7

kterým bylo dopřáno dožít se milénia

Mimořádná manželská výročí
♦ Zlatá svatba
Radomír a Evženie Vídenkovi č.p. 66 dne 28. 10. 2001 oslavili 50. let společného života

Jiné události
• 1998 - obec se zapojila do Dobrovolného svazku obcí Deblín (DSO) sdružující
členské obce Deblín, Březina, Heroltice, Nelepeč-Žernůvka, Úsuší, Vohančice
za účelem společného přispívání k rozvoji regionu
• 1999 - digitalizace katastrálních map KÚ Březina
• 2000 - rok přestupný, konec druhého tisíciletí
- obec se zapojila do Sdružení obcí regionu Tišnovsko (celkem 53 obcí okresu
Brno - venkov, Blansko, Žďár) z důvodu prosazování zájmů regionu, ze
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•
•

2004 2005 -

•
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•
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•

2008 -

•

2009 -

svazku však v roce 2009 dobrovolně vystoupila z důvodu neefektivnosti a
žádného přínosu za dobu působení pro obec
k 1.3. sčítání lidu, domů a bytů v obci
stav obyvatel ……………………….….…………. 233 osob (117 mužů, 116 žen)
věk do 14 let ……………………………….……………………………. 49 osob
věk od 15 - 59 let …………………………….…………………………. 140 osob
věk nad 60 let …………………………………………………………… 44 osob
žádost o změnu územního plánu za účelem výstavby rodinných domů lokalita
„Zlámanina“ (cca 10 rodinných domů)
zahájeno jednání s majiteli pozemků o obnovení hráze lokalita „Chmelník“ z
z důvodu svodu povrchových vod z polí lokalita „Bačkovec“
26.9. setkání rodáků obce při příležitosti 770. výročí vzniku obce
schválena změna územního plánu výstavby rodinných domů lokalita
„Zlámanina“ (cca 10 rodinných domů)
návrh na udělení heraldických znaků obce (znak a vlajka) určující statut obce
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
v 5. měsíci okresní přebory MHJ pořádané v naší obci na počest 70. výročí
vzniku SDH Březina
zahájeny práce na projektu kanalizace obce s následným napojením na ČOV
Březina
podání žádosti o dotaci na kanalizaci na MŽP ČR (zamítnuto)
předání heraldických znaků obce (znak a vlajka) určující statut obce
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
humanitární sbírka ošacení, lůžkovin a domácích potřeb
I. setkání seniorů obcí Březina, Heroltice, Vohančice v restauraci Hospůdka
„U mě“)
podání žádosti o dotaci na kanalizaci na MŽP ČR (zamítnuto)
soutěž o “Pohár starosty obce“ v nohejbale
v souvislosti s havarijním stavem zeleně na veřejných prostranstvích a na
základě prověření OŽP poraženy 2 ks památných lip na návsi, ostatní stromy
ošetřeny tzv. „zdravotními řezy“
humanitární sbírka ošacení, lůžkovin a domácích potřeb
galerie „Skleněnka“ návštěva sourozenci Gondíkovi s následnou prezentací
v pořadu „Rady ptáka Loskutáka“ (výroba skleněných figurek s vánoční
tematikou)
podání žádosti o dotaci na kanalizaci na MZ ČR
I. setkání harmonikářů v obci (cca 20 účinkujících)
29.8. setkání rodáků obce při příležitosti 775. let vzniku obce

K celkovému dění
V ČR (mimo jiné události)
• 1999 - vstup ČR do NATO
- rozhodnutí o dostavbě jaderné elektrárny Temelín
- odsouhlasena nová podoba dálniční sítě
• 2000 - 1. měsíc udělena pravomoc 14. novým samosprávným krajům
- založena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
- 9. měsíc Praha kongres Mezinárodního měnového fondu
- krize v České televizi
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12. měsíc první blok jaderné elektrárny Temelín poprvé připojen do rozvodné sítě
k 1.3. celostátní sčítání lidu, bytů a domů
sídlo ombudsmana ČR město Brno
5. měsíc přejmenování krajů, Brněnský na Jihomoravský, Budějovický na
Jihočeský, Jihlavský na Kraj Vysočina, Ostravský na Moravskoslezský
výskyt BSE tzv. „nemoci šílených krav“ Jihlavsko družstvo Dušejov (porážka
139 ks krav)
mimořádné výkony našich atletů na mistrovství světa v atletice Kanada
Edmonton
důlní nehoda Kladno výbuch metanu (3 úmrtí)
výskyt nemoci ovcí tzv. „klusavka“ východní Čechy
magická data 2.2.2002 a 22.2.2002 (svatby)
9. měsíc loupež století Praha, lupiči převlečení za komando z policejní zásahové
jednotky přepadli vůz firmy specializované na převoz peněz a cenností, krádež
153 mil. Kč (pachatel dosud nedopaden)
nemoc šílených krav Tišnovsko - Deblín
19. zimní olympijské hry v Salt Lake City, Aleš Valenta akrobatický lyžař skokan
zlatá medaile za trojité salto s pěti vruty
vrcholová schůze summit NATO Praha, otázky bezpečnosti lidí ve světě,
hledání cest, jakými se Aliance může účinněji bránit hrozbám 21. století, zejména
terorismu, šíření zbraní hromadného ničení, rozhodnutí o přizvání nových členů,
vztahy s partnerskými zeměmi Rusko, Ukrajina, Středomoří
změny čísel pevných a mobilních telefonních linek
1. měsíc svoji činnost zahájili obce s rozšířenou působností
3. měsíc lékař a amatérský sběratel fosílií Michal Moučka nalezl kost dinosaura,
první nález dinosaura v ČR
Václav Havel po 13-ti letech ukončil činnost prezident republiky, nový prezident
Václav Klaus (10-tý prezident od roku 1918)
3. měsíc havárie patrového autobusu na Českokrumlovsku u Nažidel (19 úmrtí)
referendum o vstupu do EU
Praha po 5-ti letech vystaveny „české klenoty“
Mrazírny Praha požár (škoda cca 150 mil. Kč)
10. měsíc otevřena rozhledny Tišnov
2. nové případy BSE (porážka 874 ks krav)
ukončení platnosti měny 10-ti a 20-ti haléřů
Praha Staroměstské náměstí pád vánočního stromu
1.5. vstup ČR do EU
střet vojenského nákladního auta s rychlíkem na železničním přejezdu u
Prostějova (11 úmrtí, škoda cca 10 mil.), jedna z nejtragičtějších nehod v historii
Českých drah
12. měsíc jižní Amerika Buenos Aires požár diskotéky (174 úmrtí)
5. měsíc ČR na mistrovství světa v ledním hokeji v Rakousku zlatá medaile
10. měsíc začátek digitálního vysílání Praha, část Středočeského kraje
na trati Praha - Ostrava (severní trať) a Praha - Břeclav (jižní trať) začátek jízdy
nového vlaku tzv. „Pendolino“
dokončena výstavba dálce D5 Praha - Plzeň - Rozvadov
ČR lokalita „Brdy“ navržena NATO jako alternativa pro výstavbu
Protiraketového radaru
schválena úhrada poplatků u lékaře a za recept v lékárnách
hospodářská krize ve světě dopadá i na ČR (zastavení výroby sklárny,
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•

automobilový průmysl), ukončení výroby zápalek „Solo Sušice“ po 169 letech,
dovoz do ČR z Indie
- 8. měsíc železniční neštěstí Studénka, mezinárodní vlak EC 108 Comenius
jedoucí na trase Krakov - Praha, náraz do konstrukce opravovaného silničního
mostu v železniční stanici Studénka, která se několik sekund před tím zřítila na
železniční trať (8 úmrtí)
- 28. října 2008 Praha po 23. letech vojenská přehlídka, poprvé v historii se do
průvodu elitních složek státu zapojili také hasiči, záchranáři a zástupci různých
policejních sborů
2009 - výskyt nemoci lidí v ČR tzv. „prasečí chřipka“ (mutace virů prasečí, lidské,
ptačí chřipky)

Mimo ČR (mimo jiné události)
• 1999 - Venezuela záplavy (cca 20 tis. úmrtí)
- Turecko zemětřesení (cca 17 tis. úmrtí)
- Indie cyklon (cca 8 tis. úmrtí)
- USA tornádo (36 úmrtí), druhé nejsilnější v historii USA
- Polsko, Maďarsko vstup do NATO
- Francie, Německo, Finsko, Belgie, Rakousko, Lucembursko, Portugalsko a Irská
republika přijaly jednotnou měnu „Euro“
• 2001 - rozšiřování nemoci BSE v Evropě
- západní Indie zemětřesení (cca 30 tis. úmrtí)
- rozvodněná řeka Tisa (Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko), Lena (Rusko) záplavy
- Itálie sopka Etna v činnosti
- jihoafrický chirurg Christian Bernard úmrtí (1967 první transplantace srdce)
- 11.9. USA New York teroristé únos 4 dopravní letadla, 2 letadla útok na
obchodní centrum New York Washington, 1 letadlo náraz do budovy Pentagonu,
1 letadlo se zřítilo v Pensylvánii (cca 3 tis. úmrtí)
- odplata USA za útok na obchodní centrum New York Washington a napadení
teroristů v Afghanistánu
- Velká Británie epidemie nemoci u dobytka tzv. „slintavka a kulhavka“
- Rakušané blokáda hraničních přechodů proti výstavbě jaderné elektrárny Temelín
- Kanada Edmonton mistrovství světa v atletice
• 2002 - zavedení jednotné měny „Euro“ ve 12-ti státech Evropské unie
- USA Salt Lake City 19. zimní olympijské hry
- Turecko, Afghanistán zemětřesení (cca 2 tis. úmrtí)
- britská královna Alžběta úmrtí ve věku 101 let
- Indonésie Bali teroristický atentát
- Rusko Dubrovka divadlo teroristický atentát (cca 129 úmrtí)
- sopka Etna obnovila svoji činnost
- Španělsko ekologická katastrofa, únik ropy do moře (cca desítky tisíc tun)
- Austrálie okolí Sydney rozsáhlé požáry národní parky (cca 60 ohnisek)
• 2003 - Rusko arktické mrazy
- jižní Austrálie požáry století
- katastrofa amerického raketoplánu Columbia (úmrtí 7 kosmonautů)
- USA vojska invaze do Iráku, svržen diktátorský režim Saddáma Husajna,
občanská válka
- Turecko, Alžír zemětřesení (cca 2 tis. úmrtí)
- Čína záplavy (cca 4 tis. úmrtí)
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Čína vstup do vesmíru
Kalifornie rozsáhlé požáry (mnoho úmrtí)
Francie přívalové deště, rozvodněna řeka Rona (evakuace cca 4 tis. osob, 5 úmrtí)
Francie tropická vedra (cca 15 tis. úmrtí)
Írán zemětřesení (cca 26 tis. úmrtí)
jižní Rusko teroristický útok (42 úmrtí)
Irák zajat diktátor Saddam Hussajn
Irán zemětřesení (cca 40 tis. úmrtí, 150 tis. bez přístřeší)
vstup 10. zemí do EU společně s ČR (celkový počet 25 zemí)
Řecko Atény 28. letní olympijské hry (účast 142 atletů)
Gruzie teroristický útok na školu (400 úmrtí)
Japonsko proražen nejdelší suchozemský tunel na světě (délka 26,5 km)
americký miliardář Steve Fossett sólový oblet planety Země bez mezipřistání
nebo doplnění paliva (let trval 67 hod. 1 min.)
Vatikán úmrtí papež Jan Pavel II. (původem Polák, 84 let), zvolen nový papež
Benedikt XVI. (původem Němec, 78 let)
Florida start raketoplán Discovery do kosmu
Rakousko Vídeň mistrovství světa v ledním hokeji
jihovýchodní Austrálie požáry
Itálie XX. zimní olympijské hry
Irák vojska NATO vedená USA prozatímní vláda
soud s bývalým prezidentem Saddamem Hussajnem, odsouzen k trestu smrti,
rozsudek vykonán
USA hospodářská krize, čelí největšímu krachu bankovnictví v historii, přesun
krize do Evropy
Německo, ČŘ, Polsko, Rakousko přívalové deště, záplavy
Slovensko přechod na jednotnou měnu „Euro“
Washington inaugurace prvního černošského prezidenta USA Baracka Obamy
výskyt nemoci lidí tzv. „prasečí chřipka“ (mutace virů prasečí, lidské, ptačí
chřipky) na celém světě, původ Mexiko (82 úmrtí)
pád jemenského letadla do Indického oceánu (153 úmrtí, přežila 1 osoba)
požáry jihovýchodní Austrálie (171 úmrtí)
důlní neštěstí výbuch metanu Slovensko Handlová (20 úmrtí)
pád aierbasu Air France do Atlantického oceánu (228 úmrtí)

Mimořádné přírodní úkazy
♦ 1999 - 11.8. úplné zatmění Slunce 98% ČR (výskyt v ČR před 38. lety 15. února 1961),
Rakousko, Maďarsko zatmění 100%
♦ 2000 - 21.1. úplné zatmění Měsíce
- 16.7. zatmění Měsíce (1 hod. 47 min)
♦ 2001 - 9.1. zatmění Měsíce
- 2. měsíc vodní nádrž Nové Mlýny přezimování hus ze Skandinávie a Sibiře
(cca 30 tis.)
- z 17. na 18.11. tzv. “meteorický déšť“ desetitisíce padajících hvězd na obloze
během několika desítek minut (tento přírodní jev se bude opakovat za 100 let)
♦ 2002 - 20.11. částečné zatmění Měsíce
♦ 2003 - 16.5. úplné zatmění Měsíce
- 31.5. zatmění Slunce
- 27.8. planeta Mars se za 60 tis. let nejvíce přiblížila Zemi
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♦

♦
♦
♦
♦

♦

- silné bouře na slunci
2004 - 8.6. tzv. „přechod planety“ Venuše přes Slunce(jev podobný zatmění Slunce
Měsícem), Venuše se vzhledem ke své vzdálenosti od Země jeví mnohem menší,
ve skutečnosti je její průměr téměř čtyřikrát větší než průměr Měsíce, tento
přírodní jev patří mezi nejvzácnější předpověditelné astronomické úkazy)
2005 - 3.10. úplné zatmění Slunce
- objev planetky „2003 UB 313“, která má větší rozměry než planeta Pluto (10
planeta Sluneční soustavy)
2006 - 29.3. úplné zatmění Slunce
2007 - z 3. na 4.3. úplné zatmění Měsíce
2008 - 21.2. úplné zatmění Měsíce
- 1.8. částečné zatmění Slunce
- 16.8. částečné zatmění Měsíce
- 16.10. vlivem jižního proudění na území ČR výskyt dešťě s příměsí písku, tzv.
„písek ze Sahary“ (tento přírodní jev se do ČR může dostat 2 až 3x do roka,
nejintenzivnější kraj Středočeský, Pardubický, Ústecký
2009 - 7. měsíc v průběhu posledních týdnů se na obloze dalo pozorovat několik
zajímavých atmosférických úkazů - noční svítící oblaka, soumraky zabarvené při
sopečné erupci Sarychev Peak
- 22.7. Asie nejdelší úplné zatmění Slunce v 21. století (6 min. 39 s.) rekord, který
bude překonán nejdříve v roce 2132
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Jindřich MELICHAR
kronikář

Luboš ŠTĚPÁNEK
člen zastupitelstva
kulturní komise

Iva ŠTĚPÁNKOVÁ
člen zastupitelstva

Březina 22. srpna 2009
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Zápisy z jednání zastupitelstva obec Březina

Příloha
Nosič DVD - fotodokumentace obce z let 1999 - 2009
Foto Zdeněk Svoboda, Karel Borovička, Iva Štěpánková
Foto uspořádal a popiskami opatřil Iva Štěpánková
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