Kronika města Březová - rok 1991
Rok 1991 byl bohatý na vnitropolitické i mezinárodní události. V Iráku proběhla válka, dosavadní
Federativní republika Jugoslávie se prakticky rozpadla a na četných jejích území probíhají dosud boje.
V závěru roku 1991 pronesl poslední prezident Svazu sovětských socialistických republik Michael
Gorbačov svůj poslední projev a velmoc, jež svým vojenským potenciálem představovala největší sílu
Evropy, se rozpadla na řadu států, které se jen s největším úsilím snaží řešit svoje vlastní problémy.
S velkou úlevou bylo přijato splnění sovětského závazku o odchodu jeho vojsk, která na našem území
pobývala od roku 1968. Vedle této příznivé skutečnosti je třeba připomenout i jevy, které rodící se
demokracii příliš neprospívají.
Nedobrý vývin vnitřních československých vztahů, který po celý rok vytvářel napětí, k udržení
dobrého jména našeho státu jistě nepřispěl. Projednávání tolik potřebných zákonů bylo často
zdlouhavé a v parlamentních jednáních začalo převažovat politikaření nad skutečnou politikou.
Politická scéna vůbec se značně rozrůznila a před koncem roku v ČSFR existovalo již více než sto
politických stran a hnutí. Příznivému rozvoji nepomáhaly ani aféry nejrůznějšího druhu, které často
odváděly pozornost od toho, co bylo třeba naléhavě řešit.
Liberalizace cen, privatizace obchodů, provozoven a dalších zařízení, přivykání si na principy tržního
hospodářství, nedostatek finančních prostředků, ale i růst nezaměstnanosti a kriminality, to vše byly
jevy, s nimiž se museli vyrovnávat nejen řadoví občané, ale které výrazně ovlivňovali i práci a
možnosti městského zastupitelstva a městského úřadu.
I za těchto podmínek se však podařilo vykonat pořádný kus práce ve prospěch nového
demokratického státu. Následující odstavce kronikářských záznamů zachycují alespoň to
nejdůležitější.

Činnost městského úřadu, zastupitelstva a rady
Městské zastupitelstvo
V prosinci roku 1990 se konala ustavující schůze městského zastupitelstva. Na ní byl zvolen starosta
města, rada a členové zastupitelstva si rozdělili funkce v komisích městského úřadu.
Během roku 1991 se uskutečnilo 13 schůzí zastupitelstva, které řešily tyto podstatné úkoly:
Schůze ze dne 29. 1.
Pan Miroslav Bouda byl zvolen třetím radním. Zastupitelstvo řešilo problematiku školek a jeslí. Zamítlo
převod zahrádek do soukromého vlastnictví, ale souhlasilo s jejich pronájmem na sedm let.
Schůze ze dne 13. 2.
Pan Miroslav Bouda byl jmenován tajemníkem MÚ. Zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu některých
nebytových prostor a dalších zařízení pro účely podnikání a činnost společenských organizací.
Zastupitelstvo nesouhlasilo s výstavbou Ústavu sociální péče přímo na území města, pouze v jeho
územním obvodu.
Schůze ze dne 20.3.
Členkou městského zastupitelstva se stala pí Řádová J., která vystřídala pí. Dvořákovou H.
Projednával se návrh rozpočtu města na rok 1991. Z rozhodnutí zastupitelstva bude druhá mateřská
škola po dobu opravy přestěhována do prostru třetí MŠ. Třetí mateřská škola byla zavřena.
Schůze ze dne 17.4.
Projednáván a schválen návrh rozpočtu města na rok 1991, zakládací listina OBH. Ulice Leninova
byla přejmenována na Dvořákovu.
Schůze ze dne 22.5.
Jednalo se o územním plánu města. Byla přijata Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku.
Schůze ze dne 26.6.
Městské zastupitelstvo projednalo zrušení provozu jeslí, informovalo se o konkurzu na místo ředitele
základní školy a druhé mateřské školy. V konkurzu na kterém spolurozhodovali i členové MZ, byly

úspěšné pí. Pacáková jako učitelka ZŠ a pí. Vaňková jako ředitelka MŠ. Zastupitelstvo rozhodlo o
výhledovém umístění zdravotního zařízení do prostoru bývalých jeslí. Souhlasilo se zavedením
kabelové televize na základě ankety mezi občany.
Výjezdní schůze ze dne 4. 7.
Zabývala se obnovou a zvelebením obce Kostelní Bříza.
Schůze ze dne 11. 9.
Místostarosta p. Adamec J odstoupil z funkce z důvodu změny bydliště. Na jeho místo byl zvolen p. J.
Kalousek. Dále se jednalo o změně rozpočtu města na rok 1991. Na základě žádosti pionýrské
skupiny bylo schváleno převedení táborové základny Bystřina do majetku města.
Schůze ze dne 23.10.
Městské zastupitelstvo bylo informováno o rozdělení finančních prostředků poskytovaných dolovými
podniky okresu k odstranění ekologických škod. Vyjádřilo nesouhlas se způsobem rozdělení, protože
město Březová bylo opomenuto.
Schůze ze dne 13.11.
Byla zrušena Osvětová beseda a vytvořena Rada kultury města Březové.
Mimořádná schůze ze dne 29.11.
Zastupitelstvo projednalo rozhodnutí o platnosti výsledku aukce rozestavěného objektu v Rudolci.
Objekt získali p. R. Kaksch J. Pokorný
Schůze ze dne 18.12.
Změnila se vyhláška o místních poplatcích, projednávaly se operace s nemovitostmi a finančním
kapitálem. Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením dohody mezi MÚ a ČSAD Sokolov o úpravě cen
jízdního a změně některých spojů.
Městská rada
Během roku se sešla Městská rada na 22 řádných a 14 mimořádných schůzích. Úvodní byla
zaměřena na ustavení komisí. Rada vytvořila organizační strukturu Městského úřadu, komise a
jmenovala jejich předsedy:
Komise finanční - pí. Dvořáková
Sociální - pí. Strnadová
Kontrolní - p. Adamec
Výstavby - p. Volmut
Sportovní - p. Kalousek
Ochrany veřejného pořádku - p. Šolc
Pro privatizaci, obchod, služby a byty – funkce předsedy neobsazena
Rada integrace obcí – pí. Řádová
Redakční rada Zpravodaje, rozhlasového a televizního vysílání – p. Kusý

Na svých jednáních se rada zabývala především těmito problémy:
- projednávání rozpočtu města na rok 1991 a výsledků inventarizace za rok 1990;
- problematika školství: Základní škola, mateřské školy, řízení školní jídelny, inventarizace, stanovisko
ke způsobu obsazování míst ředitelů ZŠ a MŠ;
- sociální problematika: Podpora klubu důchodců, vyplácení příspěvků sociálně slabým rodinám;
- 10. dubna 1991 byl jmenován na základě konkurzu nový ředitel OBH p. V. Liepold;
- sledování činnosti knihovny a jednotlivých komisí;
- příprava mistrovství světa v cyklotrialu;
- kontrola stavu realizace teplofikace Březové z ETI, ustanovena komise pro dokončení teplofikace;
- situace přidružených obcí Rudolce a Kostelní Břízy;
- problematika bezpečnosti a trestné činnosti;
- projednávání a schvalování vyhlášek města;
- 6. května byla ustavena komise pro obchod, byty, služby a dopravu, jejím předsedou se stal p. M.
Dunda;

- programová prohlášení k plnění akcí v průběhu volebního období;
Z nejdůležitějších vybíráme:
Výstavba Domu s pečovatelskou službou, parovodu, zavádění měřící a regulační techniky, opravy
domovního a bytového fondu, veřejné osvětlení, komunikace, zatravnění hřiště TJ Olympie, studie pro
výstavbu víceúčelového sportovního zařízení, řešení odpadových vod na staré Březové, zřízení
lékárny. Bylo naše město bezpečné?
O bezpečnost na Březové se staralo Obvodní oddělení Policie ČR Sokolov-venkov, které bylo v tomto
roce zřízeno. Policie se musela zabývat dvaceti trestnými činy, z nichž bylo deset objasněno. Jednalo
se o vloupání do obchodů, škol, bytů, zahrádek a restaurací, na kterých se podíleli hlavně mladiství
občané Březové.

Hospodaření města Březová
Hospodářská činnost se řídila přejatým rozpočtem.
Jak byl rozpočet plněn?
Celkový plán příjmů a výdajů pro rok 1991 činil 7 495 tisíc Kčs. Skutečný stav příjmů k 31. 12. byl
8 199 730 Kčs a výdajů 6 659 934 Kčs, čímž vznikl rozdíl příjmů a výdajů ve výši 1 539 769 Kčs.

Příjmy k 31. 12. 1991
skutečnost Kčs
Důchodová daň
Daň z objemu mezd
Příjmy z činnosti RO
Daně a poplatky obyvatel
Daně poplatky organizací
Dotace ze st. rozpočtu
Doplňkové příjmy
Převody z fondu rezerv

736 730
215 747
162 350
4 271 500
1 858 829
908 038

plán Kč
4 198
42 338
828 000
139 000
160 000
4 271 000
1 142 200
954 300

Výdaje k 31. 12. 1991
Skutečnost Kčs
Neinvestiční výdaje RO
Akce „Z“
Investiční výstavba RO
Vkladové certifikáty
Příspěvky PO
Příděly

4 793 800
54 984
0
0
61 512
1 749 639

plán Kčs
5 550 000
125 500
0
0
70 000
1 750 000

Vyhlášky městského zastupitelstva přijaté v roce 1991
Vyhláška č. 1/1991 o místních poplatcích platná v územním obvodu města Březová. Vyhláška stanoví
vybírání poplatků:
a) poplatek ze psů
b) za užívání veřejného prostranství
c) za reklamní zařízení
d) poplatek ze vstupního
e) dislokační poplatek
f) poplatek z prodeje alkoholických a tabákových výrobků

Vyhláška č. 2/1991 o čistotě a veřejném pořádku v městě Březové:
Vyhláška byla vydána v zájmu zlepšování životního prostředí a udržování čistoty na veřejných
prostranstvích města a jeho částí. Řeší povinnosti vlastníků (majitelů) veřejných prostranství při
zajišťování čistoty a pořádku. Podrobněji se zabývá udržováním čistoty vod a ovzduší, užíváním
veřejných prostranství a stavební činnosti, domovními odpady, provozem vozidel a jejich parkováním,
ochranou zeleně, obchodní činností, službami a kulturou a chovem drobných zvířat.
Vyhláška č. 3/1991 o dražebním řádu pro veřejné dražby majetku města Březové. Vyhláška stanoví
úkoly členů dražebního týmu při zajišťování dražeb majetku našeho města. Řeší podmínky, za jakých
dražba probíhá.
Vyhláška č. 4/1991 o občasném prodeji a poskytování služeb v katastrálním obvodu města Březové.
Účelem této vyhlášky je soustředit občasný prodej na městském tržišti nebo v místech určených MÚ a
tím zamezit neoprávněnému prodeji zboží, směnárenské a jiné činnosti realizované bez povolení na
veřejných prostranstvích a v místech veřejně přístupných. Vyhláška obsahuje tržní řád, poplatky za
prodej a burzovní řád.
Vyhláška č. 5/1991 o výhodných lokalitách a atraktivních objektech v územním obvodu města
Březová. Vyhláška obsahuje výčet atraktivních objektů a výhodných lokalit, stanoví výši nájemného u
nebytových prostor v těchto objektech a lokalitách. Tato vyhláška nebyla zastupitelstvem schválena.

Veřejný, kulturní a politický život ve městě
Městská knihovna
Městská knihovna v Březové disponovala v roce 1991 počtem 18 917 knih. Bylo nakoupeno 661 knih
a odepsáno 35. Čtenářů bylo vedeno 645, z toho 315 ve věku do 14 let.
Knihovna pod vedením pí Jaroslavy Remetové dosáhla velmi pěkného výsledku v počtu výpůjček na
jednoho obyvatel města, který činil 12,5 knihy za rok. Tento počet byl nejvyšší v okrese Sokolov. Také
v počtu výpůjček pro mládež knihovna zaujímala přední místo v okrese. Celkový počet výpůjček za rok
1991 byl 36 488. Knihovna se nezaměřovala pouze na půjčení knih, ale pořádala i jiné akce, např.
besedy pro žáky ZŠ, různé výstavy a příležitostný prodej knih. Takových akcí bylo celkem 101.
V prostorách knihovny pracoval úspěšně knihovnický kroužek žáků ZŠ.
Kino
Součástí kulturního vyžití občanů našeho města bylo také kino patřící soukromému pohostinství
Flamengo. Celková návštěvnost kina oproti minulým rokům klesla a to nejen v důsledku zvýšení cen
vstupního po uzavření smlouvy kina s Lucerna filmem Praha, ale též jednotvárné nabídky filmů a
nepěkného prostředí prostor kinu náležících.
Osvětová beseda
V uplynulých dvou letech stagnoval v obci kulturní život. Proto se Městský úřad rozhodl založit
Osvětovou besedu, která měla být garantem a organizátorem kultury na Březové. Do jejího čela byl
zvolen p. Jiří Boček. Svou činnost zaměřila převážně na akce pro děti a mládež.
Z nejúspěšnějších stojí za zmínku oslava Dne dětí na „ amazonce“ pod Kamenicí, která se velice
líbila. Upoutaly též besedy o lidovém léčitelství s R. Rázlovou a K. Dubským, o historii Sokolovska s V.
Němcem a beseda s D. Veškrnovou. Pro nejmenší byl určen zábavný program se Š. Haničincovou, J.
Přeučilem a A. Jedličkou, hudební vystoupení sourozenců Melenových. Další hudební skupinou, která
ve městě koncertovala, byl známý Žentour. Podruhé se u nás sešli příznivci country hudby na soutěži
Březová porta. Březováci nepřišli jen poslouchat, ale vyzpívali si i hezká umístění. V kategorii do 14-ti
let získal druhé místo Luboš „ Miki“ Nechanický, v kategorii skupin zvítězili Kamarádi (L. Nechanický,
M. Čuchran, R. Havlíček, J. Radovský) a v kategorii do 17-ti let obsadila 3. místo skupina Skaláci
(sourozenci Kaštánkovi aj. Růžička z Karlových Varů).
Osvětová beseda se dále podílela na přípravě kulturního programu u vatry zapalované v předvečer
prvního máje. V rámci Osvětové besedy pracovaly i některé kroužky: Mládežnická dechovka,
loutkářský a taneční kroužek a kurz šití. Činnost osvětové besedy byla ukončena k 31. 12. 1991. V její
práci bude pokračovat Rada kultury města.

Společenské organizace
Na veřejném a kulturním životě ve městě se podílelo několik společenských organizací. V nichž se
sdružují občané Březové podle svých zájmů a koníčků.
Tyto organizace se podílely na přípravě různých akcí ve městě, např. Den dětí, stavění máje,
sportovních akcí, organizování letní činnosti dětí, různých výletů a zájezdů.
Uvádím jejich přehled:
- Automotoklub – vedoucí Ing. Fajt
- Automotoklub – klub cyklotrialu – M. Bouda
- Svat zahrádkářů – L. Matoušek
- Český svat chovatelů – M. Volný
- Český červený kříž – J. Strnadová
- Sbor dobrovolných hasičů – M. Siničák
- TJ Olympie - J. Fridrich
- Český svaz rybářů – P. Bilopotocki
- Dětská organizace Pionýr – J. Soprová
Činnost politických stran
V prvním povolebním roce pracovaly v našem městě tyto politické strany: Československá strana
sociálně demokratická, Československá strana socialistická a Komunistická strana Čech a Moravy. Na
počátku roku 1991 pracovalo na Březové ještě hnutí Občanského fóra, ale jeho činnost postupně
ustávala neboť řešení problémů, kterými se zabývalo, převzalo nově zvolené zastupitelstvo. Někteří
jeho členové pak byli také v různých politických stranách.
Pod vedením p. Zdeňka Michálka pracovala organizace sociální demokracie v počtu několika desítek
členů. Zástupci této strany se též podíleli na práci městského zastupitelstva komisí města. V nich
pracují také někteří členové strany socialistické, která obnovila svou činnost ve městě pod vedením p.
Jana Kalouska. Komunistická strana vyvíjela svou činnost v pěti organizacích. Koordinaci těchto
organizací prováděl městský výbor, jeho předsedou byl p. Vilém Meiser. Kromě práce v zastupitelstvu
uspořádali pro obyvatele města členové této strany i několik akcí, např. Pochod přátelství na Bystřinu.

Statistické údaje o obyvatelstvu
Z hlediska statistických údajů byl rok 1991 významný, neboť proběhlo sčítání lidu, domů, bytů a byly
zjišťovány další důležité údaje o obyvatelstvu. Svými výsledky sčítání dokumentuje a současně
uzavírá více než čtyřicetileté období různě politicky a ekonomicky reformovaného vývoje. Zachycuje
také situaci na počátku nového období vytvářené demokratické společnosti a tržní ekonomiky. Naše
uvedené statistické údaje zahrnují pouze výběr nejdůležitějších výsledků za obec Březové.
Celkem k 31. 12. 1991 má Březová a její části 2 717 občanů, z toho Arnoltov 43, Kostelní Bříza 45,
Kamenice 54, Lobzy 13, Rudolec 167 a Březová 2 528 občanů. Z celkového počtu obyvatel je mužů
1 409 a žen 1 308.
Věkové složení obyvatel Březové:
věk
občanů

0 – 14 let / 15 – 59 muži / 15 – 54 ženy / nad 60 muži / nad 55 ženy
537 / 893
/
788
/
191
/
308

Průměrný věk naších občanů je 36,1 roků.

Národností složení obyvatel Březové: česká národnost 2 073
slovenská 306
polská 7
maďarská 41
německá 229
moravská 29

romská 2
Prvním narozeným občánkem Březové byla v tomto roce Jana Lászloóvá. Narodila se 18. ledna
rodičům Romaně a Janu Lászlóovým, bytem Březová, ulice Budovatelů 301.
3. prosince 1991 se narodil poslední občánek. Hana Procházková. Rodiče Jiřina a Karel Procházkovi
bydlí v Březové 186.

Údaje o domovním a bytovém fondu
Trvale obydlených domů bylo na Březové 411, přičemž průměrné stáří domů činí 34,5 roku.
Rodinných domků bylo 263 a objektů individuální rekreace 53. Trvale obydlených bytů je 1 000.

Školství
Od počátku roku 1991 byly na Březové v provozu tři mateřské školy a jedna škola základní.
Ředitelkami mateřských škol byly paní Franková, Mühlová a Čmolová, ředitelkou základní školy paní
Pacáková. V průběhu roku došlo ke zrušení 3. mateřské školy, která byla umístěna v městské části
Drahotín v prostorách patřících HDB a ke změně ředitelky 2. mateřské školy na základě konkurzního
řízení, kdy pí. Čmolouvou nahradila pí. Vaňková.
Základní školu navštěvovalo v roce 1991 334 žáků. Mezi jejich úspěchy patří vítězství v oblastním
finále Poháru Českého rozhlasu v Domažlicích. Atletické družstvo soutěžilo v tomto složení: L.
Nechanický, D. Bouda, R. Mizner, M. Karter, M. Eichinger, M. Čučman, P. Malát, J. Radkovský, L.
Wurm, Z. Haško a V. Petrůj. V květnu získalo družstvo starších žáků a žákyň právo reprezentovat náš
okres na oblastním kole dopravní soutěže v Melchiorově Huti.
V sestavě: M. Eichinger, P. Vacek, M. Houdová a J. Gregorková, obsadili deváté místo
v Západočeském kraji.
Mezi tradiční akce se i v tomto roce zařadily sportovní olympiády všech březovských škol. Děti
základní školy měly možnost pracovat v zájmových kroužkách: fotografickém, knihovnickém,
rybářském, výtvarném, pěveckém a sportovní gymnastiky.
Od května navštěvují naší základní školu také děti 18 rodin Volyňských Čechů bydlících na Rovné.

Zdravotní a sociální péče
O tuto problematiku se na Březové stará sociální a zdravotní komise. Jednou z nejdůležitějších akcí,
kterou se podařilo v tomto roce prosadit, byla přestavba Domu s pečovatelskou službou. Byly
zabezpečeny finanční prostředky potřebné pro realizaci této přestavby.
O zdraví občanů na Březové pečovali tito lékaři:
Lékař pro děti a dorost - MUDr. Nájemník
Lékař pro dospělé - MUDr. Havlíková
Ženský lékař - MUDr. Zvěřinová
Zubní lékař - MUDr. Vlasák
Letos poprvé si mohli občané lékaře svobodně zvolit bez ohledu na své bydliště a pracoviště.
V květnu došlo ke stěhování ordinace dětského lékaře z prostoru na Drahotíně do prostru bývalých
jeslí. V září pak bylo zrušeno zbývající oddělení jeslí a z něho přešly větší děti do mateřských škol.
Část rozpočtu města byla určena na výpomoc sociálně slabým a zdravotně postiženým občanům,
např. diabetikům, kterým byla poskytnuta jednorázová nebo pravidelná finanční výpomoc.

Podniky, obchod a služby na území města

V katastru našeho města existují nadále velké podniky – Elektrárna Tisová, Hnědouhelné doly
Březová, Lesy Kladská, Agropodnik Sokolov V Rudolci, které však pomalu mění svou vnitřní strukturu.
Kdysi obrovské kolosy se začaly štěpit na menší útvary zabývající se samostatnou činností.
I občané Březové měli možnost realizovat v tomto roce svůj zájem v podnikání. V několika aukcích
byly nabízeny prostory pro samostatné podnikání za pronájem. Ve městě proto vzniklo množství
obchodů a drobných provozoven nabízejících své služby.
Byly to:
Prodejna PNS – p. H. Jiříčková, prodejna zeleniny – p. V. Stehno, kadeřnictví Aneta – p. N. Pešková,
prodejna elektro – p. L. Převrátilová, prodejna drogerie – p. J. Sosnová, prodejna potravin se
samoobsluhou – p. M. Vojčová, prodejna textilu – p. L. Janeček
Všechny tyto provozovny a obchody byly otevřeny na náměstí míru. V Příčné ulici otevřel svou
prodejnu potravin p. K. Hais. Po nutných úpravách znovu začala sloužit restaurace Start p. B. Köhlera.
Na Drahotíně vznikla firmy Nikol zabývající se výrobou těstovin. Její majitel je obyvatel Březové p. L.
Daňo.
V budově bývalého internátu začala pracovat firma Ekoinvest p. V. Číhala. Restaurace Flamengo
rozšířila své služby o prodej potravin v Zapoměnce a opět byla otevřena vinárna.
Soukromí podnikatelé nabízeli ve městě dále tyto služby: čištění koberců, krejčovství, účetní práce,
fotografickou činnost, pokrývačství, zámečnictví, truhlářství, zednictví aj.
K významným stavebním činnostem v roce 1991 patří budování nové teplofikační sítě z ETI. K jiným
významným stavebním činnostem na Březové nedošlo. Někteří občané požádali o povolení ke stavbě
garáže a staveních úprav v bytech.

Sport
Sportovní činnost určenou pro veřejnost organizovala převážně komise pro sport při MÚ Březová.
Mezi její nejúspěšnější akce patřily turnaje v líném tenisu a košíkové, Běh Březovským lesoparkem a
turistické akce. Zájemci o sport se mohli také zapojit do práce sportovních oddílů: kopané, cyklotrialu,
odbíjené, kulturistiky, tenisu, juda, zápasu, badbintonu, ZRTV, sportovní gymnastiky. Činnost většiny
z nich řídila zpočátku roku TJ Olympie, ta však během roku stagnovala a rozdělila se na dva
samostatné subjekty – Olympie a FK Olympie Březová.
Vedení fotbalového klubu se ujali p. Suchý, Provazník a Bureš. V tomto roce se klub skládal ze tří
družstev – mužů, dorostu, žáků. Žáci hnali okresní přebor a obsadili v něm 8. místo. Dorostenci
okresní přebor vyhráli a postoupili do krajské soutěže. Muži vybojovali v okresním přeboru 5. místo.
Oddíl kulturistiky se mohl v tomto roce pochlubit 3. a 6. místem v mistrovství České republiky, kterých
dosáhli J. Hart a F. Šmíd. Oddíl pracoval pod vedením K. Kopala a měl 10 členů.
Převážně pro chlapce byl určen oddíl zápasu, který pod vedením p. P. Peterky dosáhl pěkných
úspěchů. Zápasníci se zúčastnili mezinárodních turnajů ve Francii a Německu, odkud přivezli dvě
první místa a celkové třetí místo pro oddíl. Na mistrovství republiky obsadil P. Bystrý 6. místo.
Oddíl odbíjené mužů hrál v sezóně 1990 – 1991 soutěž okresního přeboru. Pravidelných tréninků i
soutěžních utkání se účastnilo 9 členů. Trenérem a hrajícím kapitánem byl Ing. R. Pokluda, nejlepším
hráčem sezóny Ing. P. Heinz. Kolektiv odbíjenkářů skončil v okresním přeboru druhý.
Úspěšný byl v roce 1991 i sportovní oddíl cyklotrialu, ve kterém trénovalo 21 chlapců. Během roku
oddíl uspořádal několik regionálních soutěží, Český pohár horských kol a jeden ze závodů 6.
mistrovství světa v cyklotrialu. Na něm Březovou reprezentovali P. Karkoš, R. Šeliga, M. Šeliga, D.
Bouda a M. Čučman. V konkurenci dvanácti států se naši neztratili. Čučman ve své kategorii zvítězil,
Karkoš skončil třetí, 4. místo obsadil Bouda a 6. místo R. Šeliga, čímž přispěli ke konečnému vítězství
ČSFR v hodnocení států. Dalšími hodnotnými výsledky se mohou pochlubit Čučman a Bouda
v mistrovství ČSFR. Zásluhu na dosažených výsledcích má kolektiv trenérů a rodičů pod vedením M.
Boudy.
Vyvrcholením sportovní aktivity v roce 1991 bylo ocenění nejlepších sportovců našeho města. Konalo
se 19. prosince v obřadní síni MÚ. K nejlepším patřili zápasníci p. Jirát, K. Kopal a cyklotrialisté M.
Čučman, P. Platl, P. Karkoš a D. Bouda.

Stav životního prostředí
Problematika životního prostředí je zpracována vždy jednou za několik let, a to v rámci okresu.
Celkově je možné konstatovat, že stav životního prostředí u nás se od předcházejících let příliš neliší.
Ke změně došlo pouze ve způsobu informování obyvatelstva o množství látek znečišťujících naše
prostředí.
Nadále představuje nejrizikovější faktor pro sokolovskou oblast imise polétavého prachu, což je dáno
pokračující důlní činností. Prašnost je významně obohacována pevnými i plynnými emisemi
z elektrárny Tisová, ale i elektráren ze sousedních okresů. Těžké kovy, které jsou součástí polétavého
prachu, jsou z jednou příčin výskytu nádorových onemocnění obyvatel naší oblasti. Z údajů Okresní
hygienické stanice v Sokolově můžeme uvést, že např. přípustná koncentrace kadmia je překračována
čtyřikrát, olova třiapůlkrát, niklu třináctkrát, arzénu desetkrát atd. Přitom máme ještě nedostačující
monitoring, v celém okrese pracovalo v tomto období pouze 7 měřících stanic. Důsledkem prašného
spadu je též kyselost půdního a vodního výluhu (pH), daná zvýšeným výskytem síranů, dusičnanů a
chloridů.
Koncentrace plynných imisí (oxid siřičitý, oxidy dusíku) ve svých celoročních průměrech
nepřesahovaly nejvyšší přípustné hodnoty, ověj za inverzních stavů atmosféry v jarním a podzimním
období překročeny byly několikrát.
Významnou složkou prostředí je pitná voda. Převážná část obyvatel naší oblasti je zásobována
pitnou vodou z nádrže Horka. Provedenými měřeními nebyly zjištěny závažné nedostatky této vody.
Kolísavou kvalitu však prokazují voda odebíraná ze statkových vodovodů nebo studní, např.
v Kostelní Bříze, Rovné, Zlaté, Arnoltově.
Ukazatelem stavu našeho prostředí jsou také lesy. V okrese Sokolov činí výměra lesů asi 41v tisíc
hektarů a všechny tyto lesy jsou ohroženy exhalacemi. Závažným rizikovým faktorem je ionizační
záření jako důsledek struktury geologického podloží se zvýšeným obsahem uranu „ Radonové riziko“
se pohybuje na úrovni středního a vysokého rizika.

Počasí
Začátek roku 1991 spíše připomínal předjaří. Město a jeho okolí bylo beze sněhu, dešťové přeháňky
se střídaly se slunečným počasím a teplota ve stínu se pohybovala kolem + 7 °C.
Nejtepleji bylo 10. ledna, kdy teploměr ve stínu ukazoval 15 °C, což byla podle hlášené t elevize
nejvyšší teplota tohoto dne za posledních 200 let. 14. ledna se prudce ochladilo a v následujících
dnech byly mrazy až – 10 °C, avšak bez sn ěhu.
Mrazivý byl i začátek února. Vyvrcholení mrazů nastalo 6. února, kdy teplota klesla na – 19 °C. T oho
dne ve městě napadlo asi 4 cm sněhu. Několik dní jsme pak zaznamenali špatné rozptylové podmínky
a 22. února musela být vyhlášena regulační opatření. V této době zasáhla většinu našeho území také
chřipková epidemie. Dle zprávy z 20. února bylo evidováno v ČR 1 279 508 onemocnění.
V březnu bylo naše město zcela bez sněhu. Střídaly se dny se slabým deštěm s pěkným slunečným
počasím, kdy teplota dosahovala výše 18 °.
Začátek dubna byl poměrně teplý (3. dubna až 20 °C) a rostliny v okolí B řezové se zazelenaly
nezvykle brzy. 17. dubna přišlo ochlazení a v některé dny poletoval i sníh. Chladnější počasí pak
trvalo až do poloviny května. I když se pak oteplilo, zaznamenali jsme přízemní mrazíky ještě 26. a 27.
května.
Asi v červnu nenasvědčovalo počasí tomu, že se blížilo léto. Počasí s průměrnou teplotou kolem 15
°C a deštivo bylo až do 20. června. Poté nastaly teplé dny , které se svou teplotou připomínaly vedra,
teplota 30 °C a 8. července bylo dokonce 33 °C, 12. července pak 35 °C (ješt ě ve 20 hodin bylo 30
°C). Teplo a sucho se udrželo až do konce m ěsíce.

První dva srpnové dny vydatně pršelo a bylo hlášeno výrazné stoupnutí hladiny vodních toků. Od 5.
srpna začala teplota znovu stoupat ( 6. – 8. srpna kolem 31 °C). Horko doprovázely bou řky a 8. srpna
spadly na naše město kroupy. Druhá poloviny srpna byla většinou slunečná s teplotami do 25 °C a jen
dvakrát drobně pršelo.
Protože i zářijové dny byly teplé ( většinou kolem 25 – 27 °C) a suché, za čaly poměrně brzy žloutnout
listy stromů. Ráz tohoto počasí se udržel do 22. září, kdy přišel polodenní déšť a s ním ochlazení
postupně až na 15 °C. Dne 29. zá ří v 03 hodiny byl znovu zaveden středoevropský čas.
Říjen začal deštivými a větrnými dny, ale od 4. října nastalo znovu hezké sluneční počasí, skutečné „
babí léto“. 17. října se prudce ochladilo a nastaly přeháňky se silným větrem. 20. října kolem půlnoci
poletoval první sníh a ráno 21. října byl na teploměru – 1 °C. Poté až do konce m ěsíce jsme evidovali
noční mrazy kolem – 5 °C a denní teploty kolem + 5 °C.
První listopadové dny bylo mrazivé a mlhavé počasí, které 3. listopadu vystřídala výrazná teplá vlna
doprovázena silným větrem. Dešťové přeháňky při denních teplotách kolem 6 °C byly tém ěř denně až
do 17. listopadu, kdy napadly asi 3 cm mokrého sněhu. Až do začátku prosince nás provázelo
nevlídné a mlhavé počasí.
V noci na 5. prosince napadlo znovu trochu sněhu, který se však během dne ztratil. Občasný mráz,
mrholení a slabé sněžení byly typické pro první třetinu měsíce. Následující vlna holomrazů, při níž rtuť
teploměru klesla až na – 13 °C, s sebou p řinesla opět inverze a 13. prosince vyhlásil Městský úřad
v Sokolově regulační opatření. Mrazivé počasí trvalo do 17. prosince. Poté se oteplilo a začalo pršet.
O vánočních svátcích bylo typicky „ aprílové“ počasí s deštěm, sluncem, větrem i sněžením. Souvislá
vrstva mokrého sněhu napadla 26. prosince, kdy se trochu ochladilo a teploty se pohybovaly nepatrně
nad nulou.
Poslední dny roku 1991 přinesly noční mrazíky, ale odpolední slunce postupně sníh rozpouštělo a 31.
prosince byly jeho zbytky jen na okolních kopcích.

Závěr
Skončil rok 1991. Byl to rok rušný, bouřlivý. Rok, v němž se „naplno rozjela“ první etapa
transformace se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Byl to zároveň první kalendářní rok práce
nového městského zastupitelstva, městské rady a nového Městského úřadu Březová. Je jisté, že
všechna předsevzetí se naplnit nepodařilo – ať už pro nedostatek finančních prostředků, organizační
potíže, nedostatky v zákonech nebo prostě proto, že řešení některých problémů bylo ve skutečnosti
podstatně složitější, než se původně předpokládalo. Plány bylo nutno občas korigovat, musela se
hledat náhradní řešení a přizpůsobovat je realitě, která byla opravdu tvrdá.
Nelze však upřít chuť a snahu i v komplikované situaci udělat pro město a jeho obyvatele co nejvíce.
Chuť jít do sporů o správné věci, prosazovat oprávněné požadavky města, hájit právo občanů na život
v lepším prostředí. I ve zjitřené atmosféře, kdy si mnozí lidé pletli demokracii s anarchií, se právě toto
začalo dařit. A to je dobrý příslib pro budoucí rok 1992.

