Kronika města Březová - rok 1993
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1. Úvod
Rok 1993 nebyl, co se týče společenskopolitických událostí, o nic chudší než rok předešlý.
Zejména však nabyla platnosti událost pro Československo rozhodující. Na základě dohod a jednání z
předchozího roku došlo 1.1.1993 k oficiálnímu rozdělení České a Slovenské federativní republiky na
dva samostatné státy - Českou republiku a Slovenskou republiku.
Mnozí tuto událost považují za nový a snad i pozitivní krok v politice střední Evropy, neboť událost
přispěla k bourání bývalých komunistických bloků, jako byl i Sovětský Svaz či Jugoslávie. Zůstává
ovšem otázkou, zda je správné vytvářet na mapě sjednocující se Evropy nové hranice, které spíše než
úspěšnou spolupráci naznačují odcizení.

2. Činnost Městského zastupitelstva, Městské rady a Městského úřadu
Městské zastupitelstvo
Za rok 1993 proběhlo deset řádných jednání Městského zastupitelstva a dvě zasedání mimořádná.
Mimo jiné se projednalo následující:
1.zasedání ze dne 27.1.1993
Městské zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod bývalé mateřské školy č. 3 z majetku Dolů do
majetku města, návrh ceníku za přestupky dle vyhlášky č. 2/92 "O čistotě a veřejném pořádku ve
městě", úhradu nedoplatků topné sezóny 91/92 z rozpočtu města. Městské zastupitelstvo se usneslo
na prodeji restaurace Start pánům Šímovi a Köhlerovi za 300 000,- Kč do bezpodílového vlastnictví s
předkupním právem MěÚ na daný objekt a na zařazení města Březová do Vodohospodářského
svazku měst a obcí Sokolovska.
2. zasedání ze dne 24.2.1993
Městské zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí plynovodu v ulicích Dvouletky, V zahrádkách, Hlavní a
Sklářská a požaduje vyjasnění konkrétních termínů realizace stavby sítě kabelové televize na Březové
ze strany firmy Kabel Plus a.s.
1. mimořádné zasedání ze dne 10.3.1993
Městské zastupitelstvo stanovilo akce, které budou financovány v případě dalších příjmů, určilo využití
účelové dotace na ekologii, schválilo vyhlášku č.1/93 "O hospodaření s obecními byty", souhlasí s
dohodou mezi MěÚ a s.p. OBH o předání majetku s.p. OBH městu Březová a s ustavením komise
veřejného pořádku, schválilo zakoupení praček vzduchu do školských zařízení v celkové hodnotě 33
000,- Kč.
3. zasedání ze dne 31.3.1993
Městské zastupitelstvo schválilo rozbor hospodaření MěÚ za rok 1992, pronájem Expressa
ing.V.Stehnovi, zastupování města Březová ve výkonném výboru Vodohospodářského sdružení měst
a obcí Sokolovska ing. L. Nechanickým a upravilo rozpočet města na rok 1993 s využitím prostředků
účelové dotace na ekologii ve smyslu usnesení vlády ČR č.315/92.
4. zasedání ze dne 28.4.1993
Městské zastupitelstvo schválilo nákup čističek vzduchu pro dětské zdravotní středisko, pronájem
sklepních prostor v čp.131 p.Jiříčkovi, rozbor hospodaření s.p.OBH za rok 1992 a rozhodlo o zrušení
smlouvy s firmou Kabel Plus a.s.
5. zasedání ze dne 26.5.1993
Městské zastupitelstvo souhlasí, aby bylo co nejdříve započato s prací na rekonstrukci budovy
bývalých jeslí na Městské zdravotní středisko a aby byly finanční prostředky na tuto stavbu rozšířeny o
2 milióny korun, dále schválilo bezúplatný pronájem kina Admira městu, zpracování podnikatelského
záměru města na využití kulturního domu, bude-li KD bezplatně převden do majetku města. Městské
zastupitelstvo dále souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 50 000,- Kč Nemocnici Sokolov na
zakoupení sonografu a tonografu.
6. zasedání ze dne 7.7.1993

Městské zastupitelstvo schválilo vypsání výběrového řízení na výstavbu kabelové televize a úpravu
vyhlášky č.1/91 "O místních poplatcích", kde byl zrušen dislokační poplatek a nahrazen daní z
nemovitosti.
7. zasedání ze dne 29.9.1993
Městské zastupitelstvo schválilo rozbory hospodaření za 1.pololetí roku 1993, úvěr na 2 milióny korun
na rekonstrukci vnitřních rozvodů teplé užitkové vody včetně montáže vodoměrů a zánik s.p.OBH s
tím, že od 1.1.1994 bude s.p.OBH převedeno pod MěÚ Březová.
2. mimořádné zasedání ze dne 19.10.1993
Městské zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu na rok 1993 se započítáním prostředků na přestavbu
budovy bývalých jeslí na Městské zdravotní středisko.
8. zasedání ze dne 27.10.1993
Městské zastupitelstvo schválilo vypracování studie na víceúčelové využití velkého sálu kulturního
domu a sestavení komise pro provedení výběrového řízení na realizaci kabelové televize, potvrdilo
dodavatelem stavby Městského zdravotního střediska Báňskou stavební společnost Sokolov, dále
souhlasí s uskutečněním setkání zástupců měst s názvem Březová v České republice a s konáním
mistrovství světa v cyklotrialu v červenci roku 1994.
9. zasedání ze dne 24.11.1993
Městské zastupitelstvo schválilo aktualizaci Programového prohlášení města Březová ke dni
24.11.1993.
10. zasedání ze dne 15.12.1993
Městské zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku na sonograf a tonograf z dotace na ekologii a
převzetí daru od ETI Tisová v celkové hodnotě 9 722 289,- Kč ve formě tří výměníkových stanic.
Městská rada
V roce 1993 proběhlo šestnáct řádných zasedání Městské rady a čtyři zasedání mimořádná.
Nejpodstatnější projednávané skutečnosti byly tyto:
1. zasedání ze dne 6.1.1993
Městská rada projednala stav přechodu s.p.OBH pod MěÚ, zajištění stavebních prací na kanalizaci
Staré Březové, kontrolu vyúčtování účelové dotace OBH za rok 1992 a schválila poskytnutí finančního
příspěvku oddílu TJ Olympie Březová na náklady vybavení pro potřeby klubu ve výši 9 000,- Kč.
2. zasedání ze dne 20.1.1993
Městská rada projednala návrh rozpočtu na rok 1993, kam doporučila zahrnout částku 40 000,- Kč na
zakoupení šesti počítačů pro kroužek výpočetní techniky a schválila převedení "Malého Berlína" z
majetku Dolů do majetku obce. Dále MR vyslechla a projednala informaci mjr.Špačka z Policie
Sokolov o problematice instalování bezpečnostního zařízení v obcích a zprávu z porady starostů měst
Sokolovska.
3. zasedání ze dne 10.2.1993
Městská rada projednala stav projektového zajištění teplofikace domů II.kategorie a schválila uzavření
smlouvy s firmou SVISS, která dokončí výběrové řízení na dodavatele stavby a zároveň bude sledovat
realizaci přestavby jeslí na Městské zdravotní středisko.
4. zasedání ze dne 17.2 1993
Městská rada projednala návrh rozpočtu na rok 1993 s tím, že stanovila akce, které musí zůstat v
rozpočtu zahrnuty a to jsou: výstavba a modernizace Městského zdravotního střediska, teplofikace zavedení měřidel na paty domů, vybudování autobusové zastávky Mýtina a kanalizace na Staré
Březové.
1.mimořádné zasedání ze dne 22.2.1993
Městská rada doporučila dotaci organizaci Pionýr ve výši 10 000,- Kč na vybavení a zajištění chodu
tábora na Bystřině, souhlasí s poskytnutím příspěvku Základní umělecké škole Kynšperk pro
mládežnický dechový orchestr ve výši 1 000,- Kč s tím, že bude uskutečněn koncert dechové hudby

na Březové a vyslechla zprávu o činnosti Rady kultury a o vyhodnocení ankety Rady kultury a vzala
na vědomí odstoupení vedoucího Rady kultury pana Jiřího Bočka ke dni 31.3.1993.
5. zasedání ze dne 10.3.1993
Městská rada projednala možnosti využití nebytových prostor kotelen a sklepních prostor v budově
internátu, vyhlásila výběrové řízení na pronájem Expressa, souhlasí se zpracováním projektové
dokumentace pro prodloužení veřejného osvětlení garáží a s účastí starosty města na kurzu "Moderní
demokratická místní správa" v Brně.
6. zasedání ze dne 24.3.1993
Městská rada projednala stav realizace Městského zdravotního střediska a plán s.p.OBH na rok 1993,
doporučila Městskému zastupitelstvu schválit rozbor hospodaření za rok 1992 a doporučila schválit
pronájem Expressa panu ing.Stehnovi.
7. zasedání ze dne 14.4.1994
Městská rada projednala stav instalace měřidel tepla na patách domů, schválila plán práce Městského
zastupitelstva a Městské rady na 2. pololetí roku a souhlasí s vypsáním výběrového řízení na projekt
veřejného osvětlení v Březové.
8. zasedání ze dne 21.4.1993
Městská rada projednala stav přechodu s.p. OBH a činnost Autoklubu Březová, ustavila Komisi
ochrany veřejného pořádku a souhlasí s příspěvkem ve výši 1 000,- Kč Lize starostů Sokolovska.
2. mimořádné zasedání ze dne 3.5.1993
Městská rada projednala informace o průběhu prodeje objektů v Kostelní Bříze a stav budování
Městského zdravotního střediska.
9. zasedání ze dne 12.5.1993
Městská rada projednala stav realizace zastávky Mýtina, informace o provozu Domu s pečovatelskou
službou, činnost Sboru dobrovolného hasičstva a schválila příspěvek pro zvýšení hodnoty stravy pro
mateřské školy až na 9,- Kč na jeden den a jedno dítě.
10. zasedání ze dne 19.5.1993
Městská rada projednala stav přechodu s.p.OBH pod MěÚ, přestavby Městského zdravotního
střediska a stav realizace kanalizace na Staré Březové.
11. zasedání ze dne 9.6.1993
Městská rada doporučila Městskému zastupitelstvu navýšit rozpočet o částku 30 000,- Kč na výstavbu
zastávky na Mýtině. Dále rada ustanovila finanční příspěvky z dotace na ekologii mimo jiné těmto
organizacím:
školství
MŠ č.1 - příspěvek na stravu 87 000,- Kč, pračky vzduchu 11 000,- Kč, zvlhčovače vzduchu
10 000,- Kč
MŠ č.2 - příspěvek na stravu 87 000,- Kč, pračky vzduchu 11 000,- Kč, zvlhčovače vzduchu
10 000,- Kč
ZŠ - škola v přírodě pro 2. a 3. ročník 36 000,- Kč, škola v přírodě pro 4. až 8. ročník 1 117
000,- Kč, pračky vzduchu 11 000,- Kč
ŠJ - příspěvek na svačinky 478 000,- Kč
zdravotnictví
příspěvek pro dětské zdravotní středisko 40 000,- Kč

12. zasedání ze dne 23.6.1993
Městská rada navrhla změnu rozpočtu ve smyslu usnesení z minulého jednání o navýšení rozpočtu o
30 000,- Kč na zastávku Mýtina.

3. mimořádné zasedání ze dne 28.6.1993
Městská rada doporučila schválit realizaci přechodu s.p.OBH pod MěÚ ke dni 30.9. nebo 31.12.1993.
13. zasedání ze dne 15.9.1993
Městská rada projednala rozbory hospodaření, doporučila ke schválení úvěr na 2 milióny korun na
realizaci vnitřních rozvodů teplé užitkové vody včetně montáže vodoměrů v bytech města a rozhodla o
nevybírání příspěvků rodičů na neinvestiční výdaje mateřských škol.
14. zasedání ze dne 22.9.1993
Městská rada projednala stav realizace Městského zdravotního střediska, činnost jednotlivých komisí
a schválila místní pořadník pro přidělení bytu.
15. zasedání ze dne 20.10.1993
Městská rada souhlasí s návrhem OSP Sokolov na zrušení pošty Kostelní Bříza ke dni 1.1.1994.
4. mimořádné zasedání ze dne 11.11.1993
Městská rada doporučila schválit úpravu koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pro integrované
obce a to o jeden stupeň níže nežli pro město Březová, což znamená, že upravený koeficient je roven
jedné.
16. zasedání ze dne 8.12.1993
Městská rada projednala informace o provedených inventurách majetku města a doporučila uložit 2
milióny korun do cenných papírů.

Hospodaření města
Příjmy a výdaje města za rok 1993 činily 29 812 000,- Kč. Oproti roku předchozímu je to o 18 718
000,- Kč více.
Zmíněné prostředky byly získány z nadbytku peněz neinvestovaných v minulém roce, daní, úvěrů či
dotací. Investovaly se do stavebních prací, na vypracování nejrůznějších projektů atd.
Je samozřejmé, že město s těmito prostředky nakládá co nejzodpovědněji a vždy po schválení
příslušným orgánem, tedy Městským zastupitelstvem či Městskou radou.
Složení komisí
Během roku 1993 byl zvýšen stávající počet komisí na devět. Jejich složení bylo následující:
Komise sociální a zdravotní
-Strnadová Jana, Ohnesorgová Marie, Palečková Marta, Janurová Dana, Hamlová Jiřina, Sedláčková
Marie, Stinglová Helga, Hajostová Marie, Dlesková Ludmila a Škrabáková Anna.
Komise pro obchod, byty, dopravu a služby
-Boukal Lubomír, Vetchý Jaroslav, Michálek Zdeněk a Vojč Josef.
Komise sportu
-Kalousek Jan, Peterka Pavel, Mühlrad Vojtěch, Kršová Radomíra, Převrátil Josef, Szolárová Růžena
a Fiala Radek.
Komise stavební
-Volmut Petr, Minařík Josef, ing.Číhal Vladimír, ing.Krš Jiří a Rákoš Andrej.
Komise finanční
-ing.Fraus Josef CSc., ing.Pokluda Radomír, ing.Stehno Vlastimil a Vozka Čestmír.
Komise kultury
-Boček Jiří, Remetová Jaroslava, Petřík Milan a Šolcová Jana.
Komise ochrany veřejného pořádku
-Šolc Miloslav, Hetfleiš Bohumil, Strnad Miloslav, Holinka Václav, Siničák Miloš, Houška Ladislav, Oplt
Ladislav a Polka Miroslav.

Komise kontrolní
-Rayman Eduard, Pecánek Jaroslav, Mlčoch Antonín, Petrůjová Marie a Matoušek Zdeněk.
Komise přestupková
-Hrnčíř Ladislav, Bajzík Jan a Šolc Miloslav.
Vyhlášky
V roce 1993 byla Městským úřadem vydána jediná vyhláška, která se týká bytové politiky. Vyhláška
č.1/93 "O hospodaření s byty ve městě Březová" nabyla platnosti dnem 26.3.1993 a upravuje
problematiku přidělování bytů v rámci stanovených pořadníků, jejich vracení městu při stěhování,
podmínky podnájmů apod.

3.Veřejný a politický život ve městě
Ke "stopařkám" na I 6
Problém nabízení sexuálních služeb na veřejných prostranstvích, zejména pak na mezinárodní silnici I
6, není věcí jen uplynulého roku, ale skutečností, která se objevila už v době polistopadové euforie. Je
třeba poznamenat, že ani vydání městské vyhlášky č.1/92 nepřineslo Březové nápravu. Podle
zmíněné vyhlášky jsou oprávněni policisté nebo k tomu účelu určení pracovníci MěÚ uložit pokutu do
výše 1 000,-Kč.Tato cena se ale zřejmě stopařkám vyplatí, jelikož jejich činnost pokračuje dále
přinejmenším ve stejné míře.
Návštěva dr. Sládka
V únoru roku 1993 navštívil Březovou dr. Miroslav Sládek, který v naší republice vede republikánskou
stranu.
Republikánů je na Březové pramálo, čímž překvapivější byla vysoká návštěvnost akce. Není však
zcela nepravdou, že se většina občanů přišla spíše pobavit, neboť dr. Sládek oplývá humorem a jeho
zásoba více či méně kvalitních vtipů a narážek na ostatní politiky se zdá být nekonečná.
Na jeho návštěvu reagovali občané různě - počínaje diskusemi v obchodech a po hospodách a konče
článkem v březnovém Březovském zpravodaji.
Výměna mincí a bankovek
V souvislosti s rozdělením bývalé České a Slovenské federativní republiky došlo během roku 1993 k
výměně starých mincí a bankovek za nové, ryze české.
Co se mincí týče, byly zrušeny mince v hodnotě jednoho a pěti haléřů a zavedeny nové kovové
dvaceti- a padesátikoruny. Z bankovek vzaly za své staré desetikoruny a na svět byly uvedeny
dvou- a pětitisícovky. Bohužel jsou vyšší hodnoty platidel spíše ukazatelem inflace nežli všeobecného
bohatnutí národa.
Lincolnské hrabství
Ve dnech 9. - 15.10.1993 se zúčastnil starosta Březové ing. Lubomír Nechanický cesty do
Lincolnského hrabství v Anglii, kde spolu dalšími dvanácti vybranými kolegy z celých Čech a Moravy
mohl nahlédnout pod pokličku správy tohoto území. Získané zkušenosti jistě uplatní i u nás.
Setkání březovských rodáků
Dne 25.7.1993 se na březovské radnici uskutečnilo první setkání rodáků z Březové. Přijelo asi třicet
účastníků, z nichž většina jsou nyní občané Německa, ale vzpomínky na dětství a mládí je neustále
přivádí do Čech. Akce proběhla podle očekávání v přátelské atmosféře, přestože se březovský
starosta ve svém proslovu dotkl palčivých otázek odsunu Němců. Účastníci se shodli, že rádi přijedou
i na další setkání, které se bude konat v roce 1995.
Setkání březovských volejbalistů
Dne 25.9.1993 se z iniciativy předsedy sportovní komise a místostarosty města pana Jana Kalouska
setkali volejbalisté, kteří dříve reprezentovali Březovou s těmi, kteří hájí čest města dnes. Všechny
hosty uvítal starosta Březové ing.L.Nechanický spolu s přednostou Okresního úřadu ing.J.Michalským.
Aby nezůstalo jen u vzpomínek, střetli se všichni na hřišti. Setkání bylo zakončeno slavnostní večeří a
volnou zábavou v restauraci Zlaté slunce.

Zájmová sdružení
Na Březové je několik zájmových organizací, které se často podílejí na reprezentaci našeho města.
Jsou to: Cyklotrial (vedoucí p.Bouda), FK Olympie Březová (p.Pavel Suchý), TJ Olympie Březová
(ing.Jan Fridrich), Svaz dobrovolného hasičstva (p.Miloš Siničák), Červený kříž (pí.Jana Strnadová),
Autoklub (ing.Miloslav Fajt), Místní organizace Svazu zahrádkářů (vede p.Zdeněk Matoušek),
Chovatelé drobného zvířectva (p.Volný), Rybářský svaz (p.Bilopotocký).
Politické strany
V roce 1993 byly na Březové tři politické strany, a sice Liberální strana národně sociální, kterou vede
pan Jan Kalousek, Komunistická strana Čech a Moravy s předsedou panem Strnadem a Česká strana
sociálně demokratická pod vedením pana Zdeňka Michálka.

4. Životní prostředí
Bolševník velkolepý
Problematika šíření dříve okrasné rostliny a dnes nesnesitelného plevele bloševníku velkolepého
(Heracleum giganteum HORNEM.) se objevuje v posledních letech stále častěji. Tato rostlina se šíří
podél cest a zejména pak na pozemcích nijak neobhospodařovaných jako jsou například zbytky
bývalých vesniček nebo plochy, které se dříve nehodily při vytváření nedozírných lánů polí
zemědělských družstev.
Rostlina se šíří z centrálních částí Slavkovského lesa (okolí Pramenů) mimo jiné směrem k Březové
přes Rovnou, Kostelní Břízu, Rudolec, Lobzy, Kamenici a Arnoltov. Správa CHKO Slavkovský les se
léta snaží bojovat proti bolševníku ať už postřiky roslin různými herbicidy nebo dokonce použitím
nejtěžší vojenské techniky pro mechanické ničení rostliny. Bohužel žádná ze zatím zkoušených metod
nenese potřebné ovoce. Je však třeba věřit, že se v nejbližších letech nějaký způsob najde.
Nový systém odpadového hospodářství
Ukládání tuhého komunálního odpadu zdaleka není v nejlepším stavu. Proto byly v roce 1993
uvolněny finanční prostředky, které umožnily ve třetím čtvrtletí roku rozmístit na zkoušku nádoby na
separovaný odpad (papír, sklo apod.), aby bylo možno při jejich osvědčení rozmístit podobné nádoby
po celé Březové a zajistit tak již počátkem roku 1994 kvalitnější ukládání tuhého komunálního odpadu,
což bezesporu přispěje k ochraně životního prostředí ve městě.

5. Výstavba na území města
Kabelová televize
Již v předchozím roce byl navázán kontakt s libereckou firmou Kabel Plus a.s. za účelem dohody o
vybudování sítě kabelové telvize na Březové. Ze strany firmy však nebyly dodrženy termíny na
vypracování projektu a k započetí prací, a proto se Městské zastupitelstvo rozhodlo smlouvu
vypovědět a zadat celý projekt jiné firmě.
Elektrifikace garáží za fotbalovým stadionem
Celá stavba byla dokončena již v minulém roce, ale letos (7.1.1993) ještě proběhlo závěrečné jednání
stavebního výboru, kde se celá akce zpětně bilancovala.
Městské zdravotní středisko
Nápad na vybudování Městského zdravotního střediska vznikl už v roce 1991, kdy byla schválena
studie, která předpokládala přestavbu bývalých jeslí na zdravotní středisko, kde by pracoval obvodní,
zubní a dětský lékař, gynekolog a lékárník.
Dne 27.10.1993 Městské zastupitelstvo usnesením č.67/93 potvrdilo dodavatelem stavby Báňskou
stavební společnost Sokolov, která nabízela stanovenou práci za 7,1 miliónu korun, což bylo oproti
původně plánovaným 10 až 11 miliónům zajímavé. Ještě levnější (5 miliónů) byla Loketská stavební
firma, ale ta se ve výběrovém řízení, kvalitně realizovaném firmou SVISS, neosvědčila. Nyní je třeba
věřit, že bude stavba provedena co nejrychleji, nikoli však na úkor kvality a že středisko bude co
nejdříve sloužit občanům.

6. Obchod a služby

Činnost bytového podniku
V září roku 1993 byl schválen zánik s.p.OBH s tím, že od 1. 1. 1994 budou kompetence bývalého
státního podniku spadat pod Městský úřad Březová. Koncem roku 1993 se sídlo s.p.OBH
přestěhovalo do budovy městské radnice, kde může mnohem snadněji spolupracovat s aparátem
města při řešení bytové problematiky.
Poplatky na matrice
Stejně jako každý rok jsou od 1. 1. 1994 platné nové poplatky na matrice. Jejich hodnota však není o
mnoho vyšší než v roce předešlém.
Ke změnám došlo zejména v cenách za ověření podpisu a ve vystavení duplikátu rodných, oddacích
a úmrtních listů.
Změna cen vodného a stočného
Vzhledem k tomu, že podniky vodovodů a kanalizací ČR přestaly být k 1.7.1993 dotovány ze státního
rozpočtu, došlo od 15.5.1993 ke zvýšení cen za vodné a stočné.

7. Kulturní a společenský život
Městská knihovna
Tak jako v minulých letech i v roce 1993 pracovala knihovna pilně. Kromě klasického půjčování knih
byly pořádány i besedy, výstavy a jiné akce.
Besedy byly připravovány u příležitosti výročí narození či úmrtí význačných umělců, z nich můžeme
za uplynulý rok jmenovat např. tyto: Jaroslav Hašek, Georges Simenon, Fraňo Král, Jarmila
Loukotková, Vilém Mrštík, Marie Pujmanová, Franz Kafka, Guy de Maupassant, Karel Čapek.
Besedy byly často jen pro členy čtenářského kroužku, zatímco výstavy jsou věcí zcela veřejnou. Zde
byla na odiv dána díla např. těchto autorů: Gustav Meyrink, Jaroslav Vrchlický, Maxim Gorkij, Francois
Rabelais, Joseph Heller.
Poněkud drobnější medailonky byly mimo jiné věnovány těmto: Konstantin Sergejevič Stravinskij,
Mikuláš Koperník, Josef Kajetán Tyl, Jan Masaryk, Jana Hlaváčová, Vladimír Menšík, Václav Bolemír
Nebeský, Miroslav Horníček.
Pracovníci knihovny uspořádali i několik gramokoncertů, kde prezentovali díla těchto umělců:
Bohuslav Jeremiáš, Beno Blaucht, Jiří Zahradníček, Petr Iljič Čajkovskij, v prosinci se pak hrály
vánoční koledy.
Poděkování městské knihovny patří čtenáři M. Dundovi, který knihovně věnoval 25 svazků knih.
Kino Admira
V roce 1993 se promítalo jen v květnu, červnu, listopadu a prosinci. Ve zbývající době trvala snaha
pracovníků MěÚ o získání kina do správy města, což se podařilo a po zajištění financí na provoz
mohlo kino v listopadu opět hrát.
Během zmíněných čtyř měsíců mohli diváci shlédnout mimo jiné tyto filmy: Obecná škola, Vesničko
má středisková, Smrtonosná zbraň 3, Krvavý román, Bílí muži neumějí skákat, Beethoven, Bláznivá
komedie, Děvka, Nekonečný příběh 2, Harley Davidson a Marlboro Man, Dědictví aneb
kurvahošigutntág, Drácula.
Kulturní akce konané během uplynulého roku
Dne 26.1.1993 se v obřadní síni Městského úřadu konal recitál kytaristy Ctibora Süssera pod názvem
Loutnová hudba pro kytaru. Interpret předvedl ukázky kytarového stylu baroka, rokoka a klasicismu.
Dne 23.2.1993 se na radnici uskutečnil koncert folkové skupiny Jikara, která ve své produkci
předvedla spirituály, lidovky i pravou folkovou hudbu.
Dne 27.2.1993 se pokračovalo v hudbě k táboráku a to díky přehlídce amatérských písniček, která se
tradičně koná pod názvem "Březovská brána".

Dne 29.4.1993 přijela starším obyvatelům Březové zahrát jejich písničky dechová hudba Liduška z
Kynšperka nad Ohří. Všichni návštěvníci jistě pocítili vynikající atmosféru, rádi si zatancovali a
bezesporu se těší na další události podobného rázu.
Dne 30.4.1993 se uskutečnilo tradiční stavění máje. V programu této akce byl běh kolem náměstí,
stavění máje, projev starosty města, pietní vzpomínka u Lípy svobody k uctění památky osvobození
americkou armádou, lampionový průvod městem k táboráku s občerstvením a country kapelou. Na
rozdíl od minulého roku hasiči postavenou májku uhlídali, a to i přesto, že byli posledního dubnového
dne hasit.
Dne 7.5.1993 si všichni občané připomněli 48.výročí osvobození republiky spojeneckou armádou.
Téhož dne v roce 1990 byla zasazena zmiňovaná Lípa svobody u příležitosti návštěvy leteckého
atašé velvyslanectví USA v Praze plk.Edvína Motyky s chotí.
Dne 12.6.1993 proběhla celoměstská oslava dne dětí. Již od rána se konaly nejrůznější soutěže,
přijeli vojáci ze Zlaté a ukázali dětem vojenskou techniku, březovští hasiči předvedli zásah u
opravdového ohně, loutkáři z Horního Slavkova zahráli několik pohádek. Pak děti dostaly velké koláče
od březovských cukrářů a soutěžily, kdo se dříve prokouše doprostřed. Nemalým překvapením pro ně
byly pětikoruny zapečené v koláčích. Děti si též mohly ulovit rybu z kádě. Večer byly vyhlášeny
nejhezčí masky z průvodu a hasiči pokáceli májku. Po celý den měly děti občerstvení zdarma a
dospělí jen za symbolické ceny, což by ovšem nebylo možné bez přispění sponzorů, kterým patří,
stejně jako organizátorům, obrovský dík. Na akci přispěli: Česká sociální demokracie Březová, Dekas
- pí. Sosnová, Tabák - pí. Jiříčková, Textil, Kunzum u Vojčů, Darva - pí. Válková, Elán - pí.
Převrátilová, Potraviny - p.Pazdera, Cukrářství - p.Šíma,pekárna Sopek Sokolov, Rybářství Tisová.
Dne 5.12.1993 se uskutečnily Mikulášské čertoviny. Hudební produkci pro disco zajišťoval Radek
Třešňák. Jak je zvykem, předávali rodiče dárečky pro své děti pořadatelům den předem, aby mohl
Mikuláš obdarovat skutečně všechny.
Dne 12.12.1993 se konalo tradiční vánoční posezení s důchodci. Program si připravily děti z
mateřských škol i ze školy základní. K tanci a poslechu hrála dechovka Liduška z Kynšperka.
Dne 19.12.1993 proběhla akce pořádaná zejména pro děti, ale kde se "vyřádila" i řada dospělých, a
sice vánoční besídka. Vše proběhlo v restauraci Zlaté slunce za přispění řady sponzorů a manželé
Horváthovi (majitelé Zl. slunce) slíbili, že to nebyla poslední besídka, kterou uspořádali.

8. Školství
Mateřské školy
Vyvrcholením celoroční práce učitelek mateřských škol byla sportovní olympiáda, která se konala dne
22.6.1993 na hřišti ZŠ.
V běhu na 20 m, hodu tenisovým míčkem, skoku do dálky a ve vytrvalostním běhu soutěžily děti
narozené v letch 1986 a 1987. Sladkou odměnu si odnesly všechny děti, které se s nadšením
zúčastnily.
Prvních míst dosáhli tito:
Běh na 20 m Hod míčkem Skok daleký Vytrvalostní běh -

Lukáš Suchý (2.MŠ) a Marie Černochová (2.MŠ)
M. Wišnievský (1.MŠ) a Marie Černochová (2.MŠ)
Mirek Semín (2.MŠ) a Marie Černochová (2.MŠ)
Mirek Semín (2.MŠ) a Marie Černochová (2.MŠ)

Základní škola
Kromě vlastní výuky se pro žáky základních škol organizují různé akce, zejména sportovního rázu.
Několika takových se zúčastnili i žáci březovské základní školy.
Dne 4.5.1993 proběhla v Chodově liga v atletickém čtyřboji, kde se ukázali nejlepší atleti okresu
Sokolov. Březovští starší žáci (ve složení - Pavel Titěra, Radek Büchner, Alexandr Tětěruk, Jiří Šlonc,

Zdeněk Rakaš a Bohumír Beňovský) obsadili dvanácté místo a starší žákyně (Lenka Zahoříková, Eva
Förstová, Renata Holubová, Lucie Krupová a Jiřina Frelichová) místo páté. Již zmíněná Lenka
Zahoříková byla vyhodnocena jako nejlepší vícebojařka okresu.
Dne 12.5.1993 soutěžili v okresním kole dopravní soutěže žáci druhého stupně základní školy, kteří
dosáhli vynikajících výsledků - - v kategorii 7. a 8. ročníků (Pavel Platl, Petr Lázslo, Jiřina Frelichová a
Lenka Fialová) páté místo a v kategorii 5. a 6. tříd (Jakub Fajtl, Petr Novotný, Jitka Putyrová a Jitka
Hartyányová) místo první.
Dalšího dne, tedy 13.5.1993 se pod patronací MěÚ uskutečnila cyklistická soutěž pro první stupeň
základní školy. Přihlásilo se 48 žáků a výsledky jsou následující:

1.třídy
1.místo
2.místo
3.místo

3.třídy

Josef Pudil-1.A
Robert Neumann-1.A
Petr Šíma-1.B

1.místo
2.místo
3.místo

2.třídy
1.místo
2.místo
3.místo

Richard Hájek-3.A
Martin Černický-3.A
Pavel Logodi-3.A
4.třídy

Patrik Hakel-2,A
Ladislav Horváth-2.B
Miloš Sušánek-2.B

1.místo
2.místo
3.místo

David Janda-4.A
Dagmar Válková-4.B
Ladislav Macek-4.A

Akce mohla úspěšně proběhnout jen díky pedagogům prvního stupně, kteří se podíleli na
organizování.

Dne 14.5.1993 se konala okresní soutěž v malé kopané a družstvo žáků březovské základní školy
(Jiří Šlonc, Tomáš Marsín, Zdeněk Rakaš, Vašek Veselý, Radek Büchner, Pavel Zemek, Vítek
Holovijčuk, Petr Lázslo, Jaroslav Horský a Béďa Köhler) zde dosáhlo druhého místa.
V závěru školního roku 1992/1993 proběhla na obou stupních základní školy školní atletická
olympiáda. Nejvyššího ocenění dosáhli v jednotlivých kategoriích tito žáci:

1. stupeň
Šplh na tyči Hod kriketovým míčkem Běh na 50 m Skok daleký Běh na 1 000 m -

Konečný (4.A), Petrůjová (4.B)
Šánta (4.B), Válková (4.B)
Těšínský (2.A), Maťasová (2.A)
Janda (4.A), Špannerová (4.B)
Šafner (2.A), Šulcková (2.A)

2. stupeň
Běh na 50 m -

mladší žákyně - Lenka Grulichová, mladší žáci - Robert Popyk

Běh na 60 m -

starší žákyně - Vladimíra Musilová, starší žáci - David Bilopotocki, dorostenky
- Eva Förstová, dorostenci - - Pavel Titěra

Běh na 800 m -

mladší žákyně - Hana Michálková, mladší žáci - Jiří Hetfleiš

Běh na 1 500 m -

starší žáci - František Novotný

Skok vysoký -

Skok daleký -

mladší žákyně - Lenka Grulichová, mladší žáci - Karel Procházka, starší
žákyně - Lucie Krupová, starší žáci - - Jiří Šlonc, dorostenky - Eva Förstová,
dorostenci - - Pavel Peterka
mladší žákyně - Olga Tkáčová, mladší žáci - Robert Popyk, starší žákyně Lenka Zahoříková, starší žáci - - Zdeněk Rakaš, dorostenky - Irma
Hartyányová, dorostenci - Pavel Titěra

Hod míčkem -

mladší žákyně - Lucie Šimonková, mladší žáci - Petr Tuscher, starší žákyně Lenka Zahoříková, starší žáci - Tomáš Belanec

Vrh koulí -

dorostenky - Eva Förstová, dorostenci - Radek Büchner

Nelze ovšem opomenout ty, kteří jsou spíše než na poli sportovním úspěšní za školní lavicí. Ty
nejúspěšnější si opět můžeme vyjmenovat:
V 1. - 4. ročníku měli samé jedničky:
1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 4.B -

Čtvrtečka, Hřibová, Krtilová, Synková, Tvrdá
Biroš, Číhal, Heroldová, Novotný, Putyrová, Tichá
Kučerová, Mezek
Denková, Kršová, Nová, Strnadová, Škop, Večerková
Hlavatá, Sobotková, Vrabec, Záhlava
Oltman, Synková, Šulcková

V 5. - 8. ročníku prospěli s vyznamenáním:
5.A 6.A 6.B -

Gogolová, Jaša, Köhler, Michálková
Düringer, Fajt, Fiala, Jirát, Kočická
Šíma, Makovický, Vrabec

Na základní škole se děti mohou také zapojovat do zájmových kroužků, které jsou následující:
kroužek gymnastický tělovýchovný fotografický výtvarný knihovnický rybářský anglického jazyka -

vede p.učitel Mühlrad
pí.učitelka Lázslóová
p.učitel Rayman
pí.učitelka Lavičková
pí. Remetová
p. Kaštánek
pí.učitelka Fajtová

Doufejme, že v příštím školním roce ještě úspěchů přibude, zejména ovšem těch u tabule a za školní
lavicí.

9. Zdravotnictví a sociální péče
Změny ohledně přídavků na děti
Dnem 1.11.1993 nabyl platnosti nový zákon č.266/93 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.88/68
Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského
pojištění a zákon č.100/88 Sb., o sociálním zabezpečení.
V oblasti přídavků na děti přináší dvě podstatné změny. Jednak mění výši přídavků a jednak rozšiřuje
okruh nezaopatřených dětí.

10. Sport
Jednotlivé akce konané za uplynulý rok

Dne 16.1.1993 se konal v tělocvičně základní školy turnaj v nohejbalu trojic. Hrálo se ve dvou
skupinách systémem každý s každým a na účasti se podílelo sedm družstev. Skupinu nejmladších
žáků vyhrála trojice Lázslo, Veselý, Šlonc, skupinu juniorů a seniorů vyhráli ing.Pokluda, p.Peterka a
p.Kalousek.
Dne 6.2.1993 se uskutečnil turnaj ve stolním tenisu. Ze šestnácti zúčastněných hráčů byli nejlepší
Martin Soukup, Eda Farský a Radek Fiala.
Dne 13. 3. 1993 sehrála dvě juniorská a čtyři seniorská smíšená tříčlenná družstva turnaj ve
volejbalu. Vítězné juniorské družstvo se skládalo z Radka Fialy, Martina Patla a Kateřiny Polesné, v
soutěži seniorů vyhrálo družstvo Kalousků.
Dne 27. 3. 1993 se uskutečnil turnaj v líném tenisu.
Vrcholného umístění dosáhli:
v kategorii ročníků 77 - 79 Radek Fiala, 80 - 81 Václav Veselý a 82 - 83 Tomáš Makovický.
Celkem si zahrálo 22 hráčů.
U příležitosti stavění máje se dne 30. 4. 1993 konal tradiční běh kolem náměstí. Na startu se sešlo
111 závodníků. Sponzory byli ing. Stehno (Ovoce - zelenina Březová), p.Vojč (Konzum Březová) a
pí.Čočková (fa Transo Sokolov). Nejvyššího ocenění v jednotlivých kategoriích dosáhli tito závodníci:
ročník 89 a mladší - Jan Kašpar a Iveta Kreutzová, ročník 88 až 87 - Pavel Neumann a Marie
Černochová, ročník 86 až 85 - Robert Neumann a Markéta Strnadová, ročník 84 až 83 - Martin
Minařík a Dana Šulcková, ročník 82 až 81 - Martin Köhler a Iva Petrůjová, ročník 80 až 79 - Jakub
Fajtl a ročník 78 až 77 - Bohumil Beňovský.
Dále se uskutečnil druhý ročník běhu do vrchu - "Březovský krpál". Na startu trati dlouhé tři kilometry
s průměrným stoupáním 10% se sešlo 20 závodníků. Akce by se samozřejmě neobešla bez sponzorů,
kterými byli ing.Stehno a p.Vojč.
Dne 8.5.1993 proběhl turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnilo devět družstev z Březové a Rovné.
Kategorii žáků vyhrálo družstvo ve složení - J. Šlonc, V. Veselý, P. Lázslo, P. Zemek a Z. Rakaš. V
kategorii dorostenců zvítězilo mužstvo "Holé lebky" ve složení - R. Fiala, M. Fiala, L. Fiala, R. Büchner
a M. Patl. Vrcholného umístění v kategorii mužů dosáhlo mužstvo "Barevné plechy" ve složení - A.
Neumann, H. Bauer, J. Mazan, R. Broda a R. Zobler.
Ve dnech 23. a 24.4.1993 se uskutečnil mezinárodní turnaj v zápase, jehož se zúčastnilo i osm
našich závodníků, kteří se umístili následovně: kategorie mladších žáků ve váze - 27 kg Jiří Krš
4.místo, 31 kg Martin Valtman 4.místo, 33 kg Petr Brláš 1.místo, 42 kg Jakub Stejskal 3.místo, 56 kg
Aleš Kastl 2.místo, kategorie žáků ve váze - - 30 kg Karel Kopal 1.místo, 41 kg Petr Jirát 2.místo, 60
kg Vítězslav Sedlák 1.místo.
Ve dnech 22. a 23.5.1993 proběhlo na Březové mistrovství České republiky v cyklotrialu, které bylo
současně kvalifikační soutěží pro mistrovství světa. Po této a dvou předchozích kvalifikačních
soutěžích se do reprezentace České republiky probojovali březovští Martin Čučman, Daniel Bouda,
Radek Šeliga a Pavel Karkoš.
Ve dnech 5. a 6.6.1993 proběhlo ve Stodu u Plzně oblastní kolo soutěže hasičů, odkud si březovští
přivezli 4.místo. Po dlouholetých marných pokusech o úspěch se tedy letos prolomila smůla.
Dne 13.6.1993 u příležitosti dne dětí uspořádal Český rybářský svaz Březová závody v rybaření,
kterých se zúčastilo 25 dětí. Cílem bylo ulovit některého ze šestikilových kaprů, které do hasičské
nádrže dovezli rybáři z Tisové. Rybu si domů odnášeli pouze tři úspěšní lovci - Pavel Platzl, Jana
Berková a Luboš Fiala. Ostatní dostali sladkou odměnu, aby neodcházeli s prázdnou.
Ve dnech 19. a 20.6.1993 proběhla na Březové soutěž českého poháru horských kol, které se
zúčastnilo množtví závodníků z celé České republiky.

Dne 11.9.1993 proběhl na hřišti pod Drahotínem turnaj v malé kopané. Zvítězilo družstvo z Březové
ve složení - bratři Köhlerovi, bratři Záhlavovi a R. Macek.
Dne 9.10.1993 proběhl turnaj v košíkové za účasti tří družstev žáků a šesti družstev dorostenckých.
Mezi žáky vyhrálo březovské družstvo ve složení - Šlonc, Lázslo, Veselý, Novotný, Rakaš a Valoušek.
Mezi dorostenci dominovali loketští košíkáři.
Dalších vynikajících výsledků dosáhl oddíl zápasu pod vedením pana Pavla Peterky. Jednak na
přeboru České republiky mladších žáků v Teplicích získal Karel Kopal (v kategorii do 30 kg) druhé
místo a Petr Jirát (kategorie do 41 kg) místo páté. Dále to pak byl krajský přebor mladších žáků v
Plzni, kde se naše družstvo umístilo celkově třetí. V soutěži jednotlivců získal Aleš Kastl (kategorie do
48 kg) titul "Přeborník oblasti". Další umístění byla následující: Jiří Krš 2.místo, Petr Brláš 2.místo, Jiří
Maťas 2.místo, Jakub Stejskal 2.místo, Michal Šanta 3.místo, Jakub Vaněk 4.místo a Václav Valdman
8.místo.
I 11.12.1993 se zápasilo. V kulturním domě proběhl mezinárodní turnaj v řeckořímském zápasu.
Soutěžilo se v devatenácti kategoriích. Výsledky březovského družstva jsou následující: 2.místa David Scheinkönig, Michal Šanta, Aleš Kastl, 3.místa - Jan Volmut, Vladimír Chlad, Jakub Stejskal,
4.místo - Miloš Sušánek, 5.místa - - Jiří Krš, Michal Kastl, Jiří Maťas, Petr Scheinkönig, Milan Szolár,
6.místa - Václav Šafner, Jakub Vaněk, Karel Mezek.
Dne 12.12.1993 se uskutečnil vánoční turnaj v líném tenisu pro juniory a seniory za poměrně slabé
účasti. Ta však neubrala na kvalitě jednotlivých zápasů. Mezi juniory byl nejlepší Pavel Platl a mezi
seniory Vojtěch Mühlrad.
Ani jedna z uvedených akcí by se nemohla uskutečnit bez vydatné pomoci sponzorů, kteří jsou výše
uvedeni. Dík ovšem patří i panu ing.Stehnovi, který sponzoroval drtivou většinu akcí sportovní komise
a také vlastní komisi sportu, která neúnavně organizovala množství akcí, aby zpříjemnila život nejen
dětem, ale i dospělým.

11.Různé
Vandalství
V noci ze 17. na 18.4.1993 došlo k poničení pěší zóny vandaly. Vytrhali stromky z květníků, které
potom zpřevraceli a tím rozsypali zeminu. Takto získané stromky pak poházeli po okolí. Zřejmě
zapomněli, kolik úsilí a peněz musel Městský úřad vynaložit, aby mohl poskytnout občanům klidný
koutek a dětem bezpečný přechod z prvního stupně do hlavní budovy základní školy.

12.Statistické údaje o obyvatelstvu
Několik čísel o obyvatelích
Prvním březovským občánkem, který se narodil v roce 1993 je Mireček Vytiska. Narodil se dne
2.1.1993 ve 3 20 v Sokolovské porodnici, vážil 4,05 kg a měřil 53 cm.
Za rok 1993 se na Březové narodilo 38 dětí a zemřelo 25 březovských občanů. Ke dni 31.12.1993
měla Březová celkem 2 924 obyvatel.

13.Počasí
Přehled počasí za uplynulý rok
Počátek roku 1993 byl ve znamení chladu, který nebyl doprovázen sněhem. Teploty se pohybovaly
ráno kolem -9oC a přes den se mráz držel několik stupňů pod nulou. Ještě větší mrazy (až -17oC) se
udržely až do 6.ledna. Následujícího dne se prudce oteplilo (ráno až 7oC) a začalo pršet. Za střídavě
prudkého a slabého deště vál silnější vítr, což vydrželo až do poloviny měsíce.
Dne 14.ledna pak byl hlášen příchod vichřice, kvůli které se dělala nejrůznější bezpečnostní opatření,
ale nakonec zůstalo jen u deště a tmavých mraků. Dále se postupně oteplovalo a 17.ledna již bylo
počasí jako na jaře. Za občasného mrholení takto uteklo osm dní. Od 25.ledna začaly drobné sněhové
přeháňky.

Dne 29.ledna už leželo asi 30 cm mokrého sněhu. Poslední dny měsíce proběhly v duchu
slunečného, ale mrazivého počasí. Nejinak začal i únor.
Hned 1.února bylo naměřeno až -20oC. Od 6.února došlo k oteplení, provázenému deštěm. Mlhavé
počasí vydrželo do 10.února. Ode dne následujícího sněhová vrstva roztávala a až 17.února napadlo
asi 10 cm mokrého sněhu. Další sníh přišel 20. a 21. února.Mocnost sněhové pokrývky dosahovala
jen asi 30 cm, ale v jiných částech naší republiky byla hlášena sněhová kalamita. Sníh se i přes mírné
oteplení udržel až do konce měsíce.
Březen začal mrazivě. Ke starému špinavému sněhu sem tam přibyl nový, ale přes den už sníh
začínal tát. Ve dnech 6. a 7.března všechen sníh zmizel a v následující době bylo sucho a během noci
mráz (až -6oC). Ve dne pak bylo asi 10oC a od 12.března až 17oC. Takto bylo s výjimkou občasných
deštíků až do 24.března. Dne 25.března v noci mrzlo a den přinesl asi 5 cm sněhu, který však ihned
roztál. Konec měsíce se nesl v duchu "aprílového počasí". Dne 28.března byl v 0 2O zaveden letní
čas. Dne 30.března ještě zasněžilo, ale sníh se příliš dlouho neudržel.
Počátek dubna byl teplý. Dne 4.dubna započlo deštivé, chladné počasí, které trvalo až přes
velikonoce a 15.dubna byl dokonce ještě slabý noční mrazík. Výrazně se oteplilo 20.dubna, kdy bylo
přes den asi 20oC. Teplé počasí (kolem 26oC) vydrželo do konce dubna, kdy se už zelenaly stromy a
bujela tráva.
Počátek května byl taktéž teplý a suchý. Dne 3.května přišla silná bouřka s lijákem, který se místy
proměnil v průtrž mračen. Během první poloviny května bylo podobných bouřek ještě asi šest, vždy
však po chvíli déšť ustal. Další silná bouřka s kroupami přišla 19.května a o dva dny později se,
tentokrát bez krup, zopakovala. Po prudším ochlazení se opět začalo oteplovat až na 28oC. Dne
27.května přišla další bouřka, po níž se udrželo deštivé a větrné počasí až do konce měsíce.
Červen opět předvedl teplé a slunečné počasí s tepolotou výjimečně až 34oC (6.června). Dále bylo jen
kolem 28oC a 10.června se objevila silná a dlouhá bouřka s prudkým deštěm, která pokračovala ještě
následujícího dne. Dalších několik dní bylo chladnějších (kolem 15oC) s občasnými přeháňkami. Toto
počasí vyvrcholilo 23.června silnou bouřkou s prudkým deštěm. Do konce měsíce se pak oteplovalo.
Začátek července byl opět teplý a slunečný (teploty kolem 30oC). Dne 5.července se opět přihnala
prudká bouřka s průtrží mračen, která byla následována několika chladnějšími dny s teplotou kolem
20oC. Dne 12.července padaly kroupy a další průtrž mračen se objevila 15.července a do konce
měsíce byla následována oblačným počasím s přeháňkami. Další prudké oteplení pak bylo
30.července, kdy rtuť teploměru dosáhla třicítky.
Začátek srpna podle toho také vypadal. Dne 4.srpna bylo dokonce 36oC. Tento den však byl
zakončen bouřkou s vichrem a lijákem. Chladnější větrné a deštivé počasí trvalo asi do poloviny
měsíce, kdy se začalo pozvolna oteplovat. Konec měsíce byl však naopak studenější (až 13oC dne
31.srpna).
Září tedy začalo chladně s občasnými přeháňkami. Od 7.září se začalo poněkud oteplovat, ale pravé
"babí léto" s teplotami kolem 25oC nastalo až po 20.září. Dne 26.září byl v 0 30 nastaven zimní čas, a
tak se i počasí poněkud ochladilo.
Mlhavo a chladno bylo i začátkem října. Od 4.října opět trvalo pěkné, teplé počasí s teplotami kolem
20oC (dne 5.října dokonce 24oC) až do poloviny měsíce. Od 14.října začalo pršet a mrznout. Počínaje
20.říjnem bylo sychravé, mlhavé počasí s občasnými mrazíky.
Začátek listopadu byl také pošmourný s teplotami kolem nuly ráno a okolo 5oC přes den. Dne
6.listopadu se oteplilo a teploty kolem 10oC vydržely do poloviny měsíce. Od 15.listopadu začal
poletovat sníh, foukat silnější vítr a od 18.listopadu již nastal citelný mráz, který vydržel několik dní.
Dne 20. listopadu v noci napadlo asi 5 cm sněhu, jenž však i přes trvající mrazy ubýval.
Na počátku prosince ještě mrzlo, ale po dešti v noci na 3.prosince se teploty vytáhly nad nulu a jen
občas zapršelo. Dne 12.prosince pak začalo opět sněžit, což pokračovalo ještě několik dní, ale sníh se
nikdy neudržel. Naději na zasněžené vánoce vykřesal 20.prosinec, kdy napadlo asi 10 cm sněhu. Ten
však byl již následujícího dne pryč. Teplé a vlhké počasí pak trvalo až do Štědrého dne, který byl,

stejně jako celé svátky, provázen poletováním sněhu, jenž však vůbec nevydržel. Měsíc skončil
teplotami slabě nad nulou a sníh se udržoval jen na svazích Slavkovského lesa.

14.Závěr
Uplynul rok, první v nové historii samostatné České republiky. Nejen v celém státě, ale i na Březové
došlo k mnoha změnám. Pokračuje privatizace, pronajímají se pozemky, zkrátka děje se.
Doufejme jen, že všechny změny směřují tam, kam si občané přejí.

