Kronika města Březová - rok 1990
Úvod
Rok 1990, tolik bohatý na nové události nejenom v našem městě, ale i v celém Československu,
začal novoročním projevem nově zvoleného prezidenta pana Václava Havla. Byl to projev neobvyklý,
který nesliboval úspěchy a blahobyt, ale nazval věci pravými jmény a upozornil všechny občany tohoto
státu na těžkosti, které nás čekají. Ekonomická reforma a její důsledky na sebe nechala dlouho čekat.
Projevilo se to na jednu stranu zvýšením cen, ovšem i rozhodnutím představitelů tohoto státu přispět
občanům alespoň minimální částkou k vyrovnání jejich rozpočtu.
Změn je mnoho, všechny nelze v této kronice vyjmenovat, a tak se budeme věnovat událostem
v našem městě.

Volby
Již začátkem roku přišli na naši radnici noví lidé a v červnu letošního roku jim občané města po 40
letech dali svou důvěru.
V našem městě bylo voleno takto:

1. Občanské fórum č. 7
2. KSČ č. 10
3. Čs. soc. demokracie č. 21
4. Strana zelených č. 18
5. KDU č. 23
6. Spojení zeměď. a venkova č. 11
7. Čs. str. socialistická č. 3
8. Všel. dem. strana č. 8
9. Volné seskupení zájm. svazů č. 9
10. Svobodný blok č. 6
11. Strana přátel piva č. 22
12. Čs. demok. fórum č. 13
13. Hnutí za občanskou svobodu č. 4
14. Hnutí čs. porozumění č. 19
15. Egyuttéles – soužití č. 12
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58,4
15,9
8,1
5,7
2,3
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1,7
1,8
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50,4
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1,2
0,4
----

53,4
15,5
9,7
5,7
3,5
2,6
2,5
2,4
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1,3
0,9
0,6
0,4
0,2
--

Zcela v duchu demokracie, kdy nebylo povinné se voleb zúčastnit, v našem městě volilo 66,6 %
občanů.
Novými starostou našeho města byl zvolen Ing. Lubomír Nechanický, místostarostou pak Ing.
Jaroslav Adamec. Radními byli zvoleni Ing. Miroslav Frank, pan Petr Volmut a pan Miroslav Bouda. Po
zvolení pana Miroslava Boudy tajemníkem Městského úřadu, byl zvolen radním pan Lubomír Boukal.
V listopadu 1990 se konaly komunální volby. Členy Městského zastupitelstva, kterých je 15, pak byli
zvoleni:
Ing. Jaroslav Adamec, Miroslav Dunda, Lubomír Boukal, Ing. Vladimír Číhal, Jana Řádová, Ing.
Miroslav Frank, Jan Kalousek, Ing. Lubomír Nechanický, Eduard Rayman, Jana Strnadová, Anna
Škrabáková, Miloslav Šolc, Ing. Miroslav Strnad, Štěpán Kováč, Petr Volmut.
Události ve městě se ovšem netočily jenom kolem voleb, ale je ještě mnohé, o čem je též třeba se
zmínit.

Velkou událostí byla návštěva leteckého atašé velvyslanectví USA pan plukovníka Edwina J. Motyky
s chotí v našem městě, který se zúčastnil vzpomínky na 45. výročí osvobození našeho okresu. Před
budovou radnice spolu se starostou města zasadili lípu osvobození, v jejíchž kořenech je ukryto
pouzdro s podpisy březovských občanů.
V dubnu začal díky aktivitě pana Lubislava Kusého vycházet „Březovský zpravodaj“, který informuje
občany o současném dění ve městě a o životě a práci Městského úřadu.
Obce Kostelní Bříza a Rudolec v tomto období vyvíjely snahu o osamostatnění. Tato snaha však vyšla
naprázdno, neboť ani v jedné obci se nenašla vůdčí osobnost, která by tuto snahu zúročila.

Obyvatelstvo
V roce 1990 se jako první dítě narodila v našem městě Klára Kováčová. Do konce roku se narodilo
ještě 25 dětí, jako poslední 18. 12. Jana Marková.
V Březové žilo koncem roku 2845 osob, 26 občanů zemřelo. K tragickému úmrtí pana Ondřeje
Szolára došlo v lednu. Výbuch plynu v bytě a vzniklý požár se podařilo hasičskému sboru v krátké
době uhasit. Ve svých pouhých 39 letech zemřel pan Jiří Krytinář. Vzpomínáme též úmrtí pana
Zdeňka Seiferta, dlouholetého kapelníka dětské dechové hudby, který zemřel 30. 11. 1990. Nejstarší
občanka Březové paní Alžběta Apfelthalerová zemřela 4. 7. 1990 ve věku 94 let.

Cestování
V letošním roce byla též pro občany našeho státu konečně otevřena cesta do světa. Nemusí se již
žádat o devizový příslib na cesty do zahraničí, ale každý občan starší 15-ti let si může vyměnit
příslušnou částku za cizí měnu a cestovat a poznávat život v jiných zemích dle svého vlastního
výběru.

Kultura
Z kulturních událostí v našem městě se zmíníme o několika, které byly pro naše město zcela nové.
Dne 22. 4 1990 proběhl první ročník „ Březovské dětské porty“. O její uskutečnění se zasloužili
nadšenci z kulturní komise MěNV Březová a turistického oddílu „Perla“ se svým vedoucím Ing. Ivo
Sladkým v čele. Soutěže se zúčastnili jednotlivci i celé skupiny. První ročník „Březovské dětské porty“
se zdařil a věříme v její pokračování.
Od 1. 7. 1990 byl bezúplatně převeden Dům kultury Elektrárnou Tisová na nové majitele. Pro
nezájem jak jiných organizací tak dalších soukromníků se jím stal bývalý Svat mladých a vedoucími
Jan Bock a Antonín Raismüler. Majitelé by měli provozovat jak restauraci, tak i kulturní zařízení.
Restaurace byla nazvána „ Flamengo“. O tom, jak se novým majitelům bude v jejich činnosti dařit, se
budeme moci zmínit až v příštím roce.
Dne 17. 10. 1990 byla v Březové opět založena „ Osvětová beseda“. Bude spolupracovat se všemi,
kdo budou mít zájem kulturní dění v našem městě podporovat. Vedoucím Osvětové besedy byl zvolen
pan Jiří Boček a dalšími členy Vojtěch Mühlrad, Jana Řádová, Lubomír Boukal a Jaroslav Brož.
Po 40 letech občané našeho města slavili svátek 1. máje zcela jiným způsobem. Nebudila je konečně
hlasitá hudba a výzvy k účasti na prvomájové manifestaci. V předvečer prvého máje byla postavena
na náměstí májka a sváteční den si oslavil každý po svém.
28. říjen 1990 byl též svátečním dnem, kdy jsme vzpomínali svobodně vzniku naší republiky v roce
1918 a jejího prezidenta T. G. Masaryka.

Sport
Sportovní život v našem městě v uplynulém období nebyl příliš bohatý, s výjimkou cyklotrialového
oddílu. Na mistrovství světa se ČSFR umístila v poháru národů na 1. místě a získala 3 tituly mistrů
světa v kategoriích senior, junior a v kategorii dívek. Velký podíl na tomto úspěchu měli chlapci
z cyklotrialového oddílu Březová. O to smutnější je, že 9. 3. 1990 v dopoledních hodinách lehla
popelem dřevěná klubovna v cyklotrialovém areálu. Klubovna vyhořela po úmyslně založeném požáru.

Cyklotrialový oddíl, který se těší stále větší oblibě nejen dětí a mládeže, ale i dospělých, se však
nevzdal. S pomocí peněžité podpory občanů města se rozhodl vybudovat klubovnu novou.
Další sportovní akce v našem městě pořádala sportovní komise při Městském úřadu v Březové, pod
vedením pana Kalouska, a to hlavně pro děti jako byl např. běh kolem náměstí, různé sportovní hry při
příležitosti dne dětí apod. Dále v Březové působí sportovní klub Olympie, kde jsou oddíly kopané (pan
Převrátil), kulturistiky (vedoucí pan Kopal), zápasu (vedoucí pan Peterka) a tenisu (vedoucí pan
Pacák).

Výstavba
Bylo započato několik akcí prospěšných městu a jeho občanům, např. realizace výstavby parovodu
z Elektrárny Tisová na Březovou. Pokračuje rekonstrukce Domu pečovatelské služby, i když s velkými
potížemi, protože chybí to podstatné, a to peníze. To ovšem není problém jenom našeho města, ale
celé republiky. Platíme tím daň minulosti, kdy celé naše hospodářství stálo na pokraji krachu. Díky
úsilí Městského úřadu se ale daří v obou akcích pokračovat, a tak plánované termíny dokončení
budou dodrženy.
Na základě ankety byla odmítnuta výstavba Ústavu pro mentálně postižené děti v intravilánu našeho
města s tím, aby bylo hledáno vhodnější umístění.
Na žádost občanů našeho města došlo ke změnám názvu některých ulic, a to:
Gottwaldova - Hlavní
Zápotockého - Okružní
Leninova – Dvořákova

Zemědělství
V současné době se nachází na katastru obce Březová na 300 zahrádek, které jsou v pronájmu.
V nové zahradní kolonii jsou vystavěny pěkné zahradní domky. Největší počet zahrádek je za Domem
pečovatelské služby, a to 213.
Zahrádkáři svými výpěstky obohacují nejen sebe, ale mají možnost přebytky prodávat ve stánku před
samoobsluhou. Toto je zatím využívané, ale postupně se i tento prodej zvyšuje.

Počasí
Počasí v roce 1990 si s námi zahrávalo. Zima 1989/1990 byla bez sněhu a první tři měsíce nového
roku velmi teplé. Ovšem koncem ledna z 25. na 26. přišla nečekaně vichřice, která dosahovala
v nárazovém větru rychlosti 120 km za hodinu. Další, ještě větší vichřice dosahovala rychlosti 160 km
v hodině. Vítr zanechal za sebou velkou spoušť. Vyvrácené stromy, rozbité střešní krytiny, komíny,
rozbitá okna, převrácené autobusové zastávky atd. Plechové střechy byly na mnoha domech na
Drahotíně poničeny. Na střeše III. Mateřské školy byla celá plocha potrhána a roznesena po okolí.
Naproti teplé zimě se v květnu objevily noční mrazíky, a tak mnoho rostlina pomrzlo, což dělalo
starosti především zahrádkářům. V lením období se střídaly teplé dny s chladnějšími.
Úroda ovoce a zeleniny byla dobrá, ovšem brambor se urodilo méně, takže hned na podzim jich byl
nedostatek.

Závěr
Rok 1990 byl mimořádně bohatý na politické, hospodářské i společenské změny, které se dotýkaly
všech. Co přinese příští rok, jak si budeme umět poradit s nově nabytou svobodou, jak budeme umět
podpořit námi všemi zvolené zástupce, záleží jen na nás. Pokud se budeme snažit a budeme umět
překonat toto zcela jistě nelehké období, bude náš život spokojenější a bohatší.

