Kronika města Březová za rok 1994
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1. Úvod
Tento rok je významný jednak proto, že je to druhý rok samostatné České republiky, v němž se snad
již projeví vliv rozpadu Československa a jednak zejména proto, že se na podzim v roce 1994 budou
konat komunální volby do městských zastupitelstev, což je událost nesmírně důležitá.

2. Činnost Městského zastupitelstva, Městské rady a Městského úřadu
Městské zastupitelstvo
V roce 1994 se uskutečnilo 15 zasedání městského zastupitelstva, z čehož bylo 5 zasedání
mimořádných. Poslední dvě z 10 řádných zasedání byla zasedání nového městského zastupitelstva
po komunálních volbách.
Projednávalo se následující:
1.mimořádné zasedání ze dne 5.1.1994
Městské zastupitelstvo souhlasí s půdní vestavbou čtyř bytových jednotek v Městském zdravotním
středisku.
1.zasedání ze dne 24.1.1994
Městské zastupitelstvo schválilo, aby byla do rozpočtu na rok 1994 zahrnuta částka 400 000,- Kč na
vybudování přístupové cesty ke garážím za stadionem.
2.mimořádné zasedání ze dne 31.1.1994
Městské zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu.
2.zasedání ze dne 28.2.1994
Městské zastupitelstvo s drobnými doplňky schválilo rozpočet městana rok 1994.
3.mimořádné zasedání ze dne 14.3.1994
Městské zastupitelstvo schválilo pronájem Kulturního domu paní J.Masné .
3.zasedání ze dne 28.3.1994
Městské zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu na rok 1994 o ekologickou dotaci a dále schválilo
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 100 000,- Kč Klubu cyklotrialu Březová pro konání mistrovství
světa.
4.zasedání ze dne 25.4.1994
Městské zastupitelstvo se usneslo na postupu při jednání ohledně záměru vybudování skládky TKO
na území dolu Silvestr - východ.
4.mimořádné zasedání ze dne 2.5.1994
Městské zastupitelstvo schvaluje ručit paní Masné na úvěr částí budovy Kulturního domu a v případě
nedostatečné hodnoty části KD ručit pozemky města.
5.zasedání ze dne 30.5.1994
Městské zastupitelstvo schválilo, aby se město Březová připojilo k Západočeskému energetickému
sdružení obcí.
5.mimořádné zasedání ze dne 20.6.1994
Městské zastupitelstvo schvaluje poskytnutí překlenovací bezúročné půjčky paní Masné ve výši 2
milióny Kč.
6.zasedání ze dne 27.6.1994
Městské zastupitelstvo schválilo novelizaci vyhlášky č.1/1991 o místních poplatcích, dále schválilo
pro komunální volby 15 členů zastupitelstva.
7.zasedání ze dne 26.9.1994
Městské zastupitelstvo souhlasí, aby byla svolána schůzka s občany na zhodnocení uplynulého
volebního období, dále schválilo použití účelového příspěvku Okresního shromáždění ve výši 250
000,- Kč a vlastního finančního podílu ve výši 36 565,- Kč na MS v cyklotrialu, schválilo pronájem
nebytových prostor a přednostní přidělení bytů v Městském zdravotním středisku, dále potvrzuje
vypsání výběrového řízení na obsazení Kulturního domu, dále schválilo změnu vzhlášek 1/1991 o
místních poplatcích a 2/1991 o čistotě a veřejném pořádku a schválilo slavnostní otevření Městského
zdravotního střediska dne 10.10.1994.
8.zasedání ze dne 31.10.1994

Městské zastupitelstvo schválilo pronájem restaurace, vinárny, sálu a k tomu přiléhajících prostor v
Kulturním domě panu B.Köhlerovi.
1.ustavující zasedání ze dne 28.11.1994
Městské zastupitelstvo schválilo do funkce starosty města pana ing.L.Nechanického, do funkce
místostarosty pana ing.V.Meissera, jmenovalo radní (ing.T.Ctibor, ing.R.Pokluda a p.F.Pazdera) a
zástupce do okresního shromáždění (ing.F.Fraus CSc.).
2.zasedání ze dne 19.12.1994
Městské zastupitelstvoé schválilo bezúročnou půjčku obci Rovná ve výši 500 000,- Kč a členy školské
rady okresu Sokolov paní A.Škrabákovou a paní J.Fajtovou.
Městská rada
Během roku 1994 se konalo 21 zasedání Městské rady, z čehož bylo 10 jednání řádných a 11
mimořádných. Na nich bylo mimo jiné projednáno následující:
1.zasedání ze dne 10.1.1994
Městská rada projednala návrh rozpočtu na rok 1994, stav přechodu OBH pod město, problematiku
autobusové dopravy, školy v přírodě a další.
2.zasedání ze dne 14.2.1994
Městská rada projednala rozbory hospodaření města za rok 1993, příspěvek organizaci Pionýr
Březová a oddílu krasobruslení při TJ Baník Sokolov.
1.mimořádné zasedání ze dne 24.2.1994
Městská rada doporučila vyvěsit záměr pronájmu nebytových prostor lékárny v Městském zdravotním
středisku.
3.zasedání ze dne 14.3.1994
Městská rada projednala problematiku převodu majetku ČEZ a.s. ETI Tisová (vybavení Kulturního
domu).
2.mimořádné zasedání ze dne 21.3.1994
Městská rada projednala úpravu rozpočtu pro rok 1994 o ekologickou dotaci a příspěvky Autoklubu
Březová, 2.mateřské škole Březová, TJ Baník Sokolov - MS ve vzpírání a Klubu cyklotrialu Březová.
4.zasedání ze dne 14.4.1994
Městská rada doporučila pro osvětlení problematiky plánované skládky TKO navštívit podobnou v
Čechách nebo v zahraničí a souhlasí s jednacím řádem komisí města.
5.zasedání ze dne 23.5.1994
Městská rada schválila rozšíření finanční komise o p.ing.V.Stehna.
3.mimořádné zasedání ze dne 30.5.1994
Městská rada stanovila komise pro výběrová řízení těchto staveb: ČOV a kanalizační sběrač Kostelní
Bříza, veřejné osvětlení na náměstí Míru, úprava komunikace ke garážím pod stadionem, veřejné
osvětlení ulice Okružní - garáže, odvodnění komunikace Stará Březová.
4.mimořádnéí zasedání ze dne 6.6.1994
Městská rada projednala zápisy z komise OBDS a OVP.
6.zasedání ze dne 13.6.1994
Městská rada doporučuje zastupitelstvu schválit novelizaci vyhlášky č.1/1991 o místních poplatcích.
5.mimořádné zasedání ze dne 20.6.1994
Městská rada doporučuje zakomponovat do podzimní změny rozpočtu částku na zakoupení 5 ks
čističek vzduchu pro 1.stupeň ZŠ.
6.mimořádné zasedání ze dne 22.8.1994
Městská rada jednala o přípravě komunálních voleb.

7.zasedání ze dne 5.9.1994
Městská rada souhlasí, aby účelová rezerva přidělená městu Březová Okresním shromážděním ve
výši 300 000,- byla rozdělena na MS v cyklotrialu (250 000,-) a setkání Březových (50 000,-).
8.zasedání ze dne 20.9.1994
Městská rada projednala problematiku pronájmu Kulturního domu (pí.Masná dala výpověď z
pronájmu), dále doporučuje na základě návštěvy skládky TKO v SRN nepodporovat výstavbu
plánované skládky TKO na území dolu Silvestr - východ a schválila zápis do kroniky města Březová
za rok 1991.
7.mimořádné zasedání ze dne 23.9.1994
Městská rada souhlasí s příspěvkem ve výši 20 000,- Kč panu J.Dytrychovi na vybudování útulku pro
psy v Krajkové.
9.zasedání ze dne 17.10.1994
Městská rada schválila nákup 4 čističek vzduchu v hodnotě 40 000,- Kč pro obě mateřské školy.
8.mimořádné zasedání ze dne 24.10.1994
Městská rada projednala zápis ze společné schůze zmocněnců politických stran ze dne 18.10.1994.
9.mimořádné zasedání ze dne 2.11.1994
Městská rada projednala problematiku ohledně pozemku, kde firma Recyk schromažďuje stavební
odpad.
10.zasedání ze dne 14.11.1994
Městská rada schválila pronájem pro Policii ČR v prostorách bývalého zdravotního střediska.
10.mimořádné zasedání ze dne 23.11.1994
Městská rada se zabývala přípravou ustavujícího zasedání Městského zastupitelstva.
11.mimořádné zasedání ze dne 7.12.1994
Městská rada projednala Jednací řád MR, termíny a obsah jednání Městské rady pro další období.
Hospodaření města
V roce 1994 hospodařilo město celkem se 46 070 000,- korunami. Z toho příjmy a výdaje provozního
rozpočtu činily 28 346 000,- Kč a příjmy a výdaje rozpočtu investičního byly ve výši 17 724 000,- Kč.
Vyhlášky
V roce 1994 byla v souvislosti s očekávanými komunálními volbami přijata vyhláška číslo 1/94 "O dni
a místě konání voleb do Městského zastupitelstva". Tato vyhláška konkretizuje data a hodiny konání
komunálních voleb na Březové, stanoví volební místnosti a dále blíže specifikuje otázky kolem voleb.

3.Veřejný a politický život ve městě
Setkání Březových
Ve dnech 5. až 7. srpna 1994 proběhlo Setkání Březových. Je to akce, na níž se setkali zástupci
měst s názvem Březová. V rámci této akce se uskutečnil II.ročník fotbalového turnaje Březovský
pohár. Večery pak patřily zábavě v Kulturním domě, kde hrála Březovanka.
U této příležitosti se setkali starostové a další zástupci měst,
informace ohledně práce městských úřadů, zastupitelstev a rad.

kteří si tak mohli vyměnit cenné

Kriminalita
Od roku 1991, kdy vzniklo Obvodní oddělení Policie ČR Sokolov - venkov, byla blíže statisticky
sledována kriminalita na okrese. Obecně platí prudký nárůst kriminality a to i přes zmíněný vznik OOP.
Městské zastupitelstvo se snaží zajistit co největší sledovanost březovského katastru ze strany
Policie. Ta má však nízký počet pracovníků, a tak nemůže dostatečně zabezpečit ochranu veřejného

pořádku. Spolupráce MěÚ a Policie však vypadá nadějně, takže lze doufat, že společně najdou co
nejlepší řešení.
Politické strany
Dnem 1.4.1994 bylo obohaceno spektrum politických stran na Březové o místní sdružení Občanské
demokratické strany.
Na Březové tedy v roce 1994 existuje Komunistická strana Čech a Moravy, Česká strana sociálně
demokratická, Liberální strana národně sociální a nyní i nová Občanská demokratická strana.
Komunální volby
Ve dnech 18. a 19. listopadu 1994 se uskutečnily komunální volby do městských zastupitelstev.
Městské zastupitelstvo schválilo pro volby 15 členů nového zastupitelstva. Volební komise stanovila
dva volební okrsky (stejně jako při předchozích volbách).
Do voleb podaly kandidátní listiny celkem čtyři politické strany (Komunistická strana Čech a Moravy,
Občanská demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická a Liberální strana národně
sociální).
Městské zastupitelstvo schválilo Vyhodnocení programového prohlášení zastupitelstva města
Březová ve volebním období 1991 - 1994 a vyhlášku o dni a místě konání voleb do zastupitelstva.
Jednotlivé strany získaly mandáty v novém zastupitelstvu v následujícím poměru: KSČM 4, ODS 6,
ČSSD 4, LSNS 1.
Tajemníkem MěÚ dále zůstal p. Miroslav Bouda, který rezignoval na svůj mandát v zastupitelstvu,
místostarostou byl zvolen ing.Vilém Meiser a starostou se opět stal ing. Lubomír Nechanický. V práci
započaté v roce 1991 tedy od listopadu roku 1994 pokračuje nové zastupitelstvo, které se jistě snaží
být lepší než zastupitelstvo předchozí.

4.Životní prostředí
Plánovaná skládka TKO
V roce 1994 se objevily plány francouzské firmy Sater na vybudování skládky tuhého komunálního
odpadu na území bývalého dolu Silvestr - východ. Skládka by se sice rozkládala na katastru Dolního
Rychnova, ale svou přítomností by měla mnohem větší vliv na město Březová. Přestože je Dolní
Rychnov pro vybudování skládky, vznikla na Březové občanská iniciativa proti této stavbě a nic ještě
není rozhodnuto.

5.Výstavba na území města
Městské zdravotní středisko
V roce 1994 byly dokončeny práce na Městském zdravotním středisku, které bylo slavnostně
otevřeno dne 10.10.1994 projevem starosty města, v němž zmínil úsilí, které bylo třeba vynaložit na
realizaci celé stavby.
Slavnostní otevření střediska bylo spojeno se dnem otevřených dveří, takže si všichni březovští
občané mohli prohlédnout všechny prostory střediska i byty lékařů, v té době ještě neobydlené. V
dalších dnech pak následovaly smlouvy o pronájmu s lékaři a mohlo se začít ordinovat. Tato
přestavba bývalých jeslí se na životě Březové podepsala velkou měrou, protože bylo konečně možno
všechny lékařské služby soustředit do jedné budovy.
Silnice Cheb - Karlovy Vary
V roce 1994 se objevila studie na vybudování čtyřproudé silnice mezi Chebem a Karlovými Vary.
Vozovka by měla být vedena koridorem vyhloubeným v zemi, což by oproti stávajícímu stavu zajistilo
Březové odhlučnění. Nová silnice by měla být zprovozněna do roku 2001. Celá stavba by měla stát
něco kolem tří a tři čtvrtě miliard korun.

6.Obchod a služby
Pošta na Kostelní Bříze

V srpnu roku 1993 zemřel dlouholetý správce pošty na Kostelní Bříze pan Svoboda, který se o chod
tamní pošty zasluhoval největším dílem. Podnik spravující poštu nenašel dostatečnou náhradu, a tak
se rozhodl, že bude pošta na Kostelní Bříze ke dni 1. 1. 1994 zrušena.

7.Kulturní a společenský život
Kulturní dům
Dne 5.4.1994 uzavřelo město Březová smlouvu o pronájmu Kulturního domu s paní Jitkou Masnou.
Ta chtěla nejdříve zprovoznit pivnici, avšak město mělo zájem, aby byl do začátku konání mistrovství
světa v cyklotrialu otevřen zejména velký sál a restaurace. Paní Masná dále nedostala úvěr, kterým
by mohla zplatit městu částku, která byla poskytnuta pro okamžité započetí rekonstrukce Kulturního
domu. Z těchto důvodů v září provoz ukončila. Bylo vyhlášeno nové výběrové řízení. Jednání
městského zastupitelstva dne 26.9.1994 však rozhodlo, že žádný ze zájemců o dočasný pronájem
(p.Bedřich Köhler, pí.Květa Palánová) nájem nezíská. Bylo vypsáno nové výběrové řízení s termínem
do 17.10.1994, který byl později ještě prodloužen, avšak zůstal stále jen jeden zájemce - p.Bedřich
Köhler, kterému byl tedy zastupitelstvem dne 31.10.1994 pronájem schválen s tím, že provede
opravy bývalé vinárny a dalších prostor na vlastní náklady.
Městská knihovna
Práce městské knihovny v roce 1994 ani v nejmenším nepolevila. Byla vzpomenuta výročí narození
či úmrtí mnoha známých i neznámých literátů či skladatelů, malířů a pod. Statisticky jsou akce
knihovny shrnuty v následných tabulkách:
knihovní fond
knihovních jednotek celkem 20 834 z toho:
naučná literatura pro dospělé 6 032
krásná literatura pro dospělé 9 168
naučná literatura pro děti 1 063
krásná literatura pro děti 4 451
ostatní dokumenty 120
počet exemplářů došlých periodik 26
přírustek knihovních jednotek 838
úbytek knihovních jednotek 184
výpůjčky
celkem výpůjček 39 918 z toho:
naučná literatura pro dospělé 7 360
krásná literatura pro dospělé 16 869
naučná literatura pro děti 6 275
krásná literatura pro děti 9 414
ostatní dokumenty 0
výpůjčky periodik 10 521
čtenáři
registrováno čtenářů 474 z toho
čtenářů do 14 let 224
návštěvnost v knihovně celkem 5 089
další údaje
vzdělávací a výchovné akce 70
poskytování registrovaných informací 29
meziknihovní výpůjční služba 6
neinvestiční náklady v Kč celkem 73 782,90
výnosy v Kč celkem 3 035,00
Kino Admira
Oproti loňskému roku pracovalo kino Admira pravidelně a bez větších problémů. Byly uvedeny mimo
jiné tyto filmy:

Jurský park, Tanec v srdci, Andělské oči, Ponorka, Vekslák, Archa neviňátek, Malý Budha, Saturnin,
Zachraňte Williho, Wayneův svět 2, Vlk, Pravdivé lži, Nebezpečná rychlost a další.
Kulturní akce konané během roku
Dne 27.února 1994 proběhlo v kinosále Kulturního domu zábavné odpoledne pro děti s názvem
"Čarování kolem malování", kde vystoupil Miloš Nesvadba a Jan Susa se svým divadlem pohádek a
obrázků.
Dne 5.března 1994 proběhla jubilejní pátá Březovská brána, která měla v letošním roce bohatý
program (jako hosté přijeli Samson a jeho parta a Greenhorns s Honzou Vyčítalem).
Výsledky jsou následující:
do 15 let - jednotlivci: 1.Markéta Číňanka Schmidtová (Ostrov)
2.Bára Králová (Rokycany)
3.Mirka Řehtačka Caderová (Most)
a Láďa Rusák (Rokycany)
dua:

1.sestry Kubešova (Ostrov)
2.Mirka a Lukáš Caderovi (Most)
a duo Olina Jedličková a Lenka Endrštová (Ostrov)

skupiny:

1.Nevym (alias Laser) (Ostrov)
2.Fizika (Starý Plzenec)

do 18 let - jednotlivci: 1.Radek Kaktus Mladý (Cheb)
2.Hana Kolíček Studničková (Most)
skupiny:

1.Jikara (Březová)
2.Amnestie (Aš)
3.Stíny (Sušice) a Berenika (Karlovy Vary)

V autorské soutěži udělila porota tato ocenění:
1.- 2. píseň Vlak Mileny Časky Merhautové (Chariot Jablonec)
a píseň Paneláky Jakuba Hláska Kubína (Berenika Karlovy Vary)
Dne 30.dubna proběhlo tradiční stavění máje. Akce začala již odpoledne koncertem dechové hudby
Březovanka na náměstí a během kolem náměstí, následoval krátký projev starosty města a
slavnostní vztačení májky. Pak se z náměstí vydal průvod s lampiony na stráň, kde byla podpálena
pagoda s čarodějnicí (symbol zimy) a začala zábava. Hráli Farmáři z Kynšperka a tancovalo se na
připraveném prkenném pódiu. Celá akce byla velmi podařená a všichni se již těší, jaké to bude příští
rok.

8.Školství
Mateřské školy
Již tradičně se v závěru školního roku koná olympiáda dětí, které půjdou v září do školy. Nejlepších
výsledků dosáhli Oldřich Stehno (2. MŠ) a Lucie Šimůnková (2. MŠ).
Základní škola
Dne 27.ledna 1994 proběhlo školní kolo ve vybíjené družstev mezi žáky 3. a 4. tříd. Vyhrála třída 4,A,
která pak reprezentovala školu dne 9.února v okresním kole, kde obsadili 7.- 8. místo.
V lednu skončilo první pololetí. Základní školu v té době navštěvovalo 319 žáků (1.stupeň 131 žáků,
2.stupeň 188 žáků). Z celkového počtu žáků 1.stupně prospělo 125 žáků a neprospělo jich 6.
Co se 2.stupně týče, s vyznamenáním prospělo 10 žáků, bez vyznamenání prospělo 159 žáků a
neprospělo jich 18.

Ve dnech 2. a 3.února proběhl na základní škole zápis budoucích prvňáčků. Bylo zapsáno 46 dětí.
Po mnoha letech se letos opět v řádném termínu dostavili všichni, kterých se zápis týkal.
Dne 28.dubna uspořádali učitelé 1.stupně základní školy pro své svěřence tradiční jízdu zručnosti.
V jednotlivých kategoriích byli tito vítězové:
1.třídy - Míra Semín
2.třídy - Josef Pudil
3.třídy - Lukáš Válka
4.třídy - Václav Maněna
Dne 2.května pak proběhlo školní kolo dopravní soutěže pro žáky 2. stupně. První místa obsadili
Martin Köhler a Dáša Válková.
Dne 15.června proběhla tradiční atletická olympiáda pro žáky 1. stupně, kde byli nejlepší Maťašová,
Simonová, Semín, Popyk a Šlonc.
Koncem školního roku dochází také k bilancování práce žáků.
Nejlepšími žáky byli tito:
5.A - Jašová Lucie
5.B - Maťaš Jiří, Petrůjová Iva, Synková Eva, Šulcková Martina, Novotná Alice
6.A - Chadtová Jana, Jaša Jan, Komma David, Köhler Martin, Michálková Hana
6.B - Polková Miroslava
7.A - Fiala Jan
7.B - Šíma Miroslav, Makovický Jiří, Vrabec Vladimír
Nový školní rok 1994/95 byl slavnostně zahájen uvítáním žáků 1.tříd v Obřadní síni Městského
úřadu. V tomto školním roce měla škola 15 tříd a dvě oddělení družiny. Celkem tedy 329 žáků.
Od počátku roku 1994 byly v budovách školy provedeny různé změny. Např. oprava sociálních
zařízení a šaten v 1.stupni, výměna oken 1.stupně, nátěry oken a dveří v hlavní budově, malování,
sociální zařízení u tělocvičny v hlavní budově a další.

9.Sport
Triumf cyklotrialistů
Ve dnech 22. - 24. července 1994 proběhlo v Březové Mistrovství světa v cyklotrialu, které je spojeno
i se závodem horských kol.
Akce se zúčastnilo asi 200 závodníků ze 14 zemí světa ve věku od 6 do 25 let.
Březovští závodníci se umístili následovně:
kategorie senior Radek Šeliga 2.místo
Pavel Karkoš 5.místo
kategorie cadet Martin Čučman 1.místo
Daniel Bouda 6.místo
Další seriály mistrovství světa se konaly mimo jiné v Japonsku a ve Španělsku, kde se na první
příčku dostali březovští Radek Šeliga (ve Španělsku) a Martin Čučman (v Japonsku).
Akce konané během roku
Dne 12.ledna 1994 proběhlo v kinosále vyhlášení nejlepších sportovců.
Výsledky jsou následující:
kolektivy:

1.oddíl gymnastek (vede p.Vojtěch Mühlrad) ve složení Romana Soprová,
Jiříčková, Alice Novotná, Lenka Špannerová a Jana Veleková

Lucie Jašová, Eva

2.oddíl kopané - žáci (pod vedením p.Zdeňka Fialy) ve složení Vladimír Novák, Roman Macek, Vitalij
Holovijčuk, Bedřich Köhler, Jan Fiala, Tomáš Marsín, Václav Veselý, Martin Köhler, Luboš Fiala, Petr
Záhlava, Petr Lázsló, Radek Záhlava a Jiří Patočka
jednotlivci:
1.Martin Čučman - cyklotrial
2.Josef Kodl - horská kola
3.Radek Šeliga - cyklotrial
4.Daniel Bouda - cyklotrial
5.Petr Jirát - zápas
6.Karel Kopal - zápas
7.Petr Brláš - zápas
8.Radek Büchner - kopaná
9.Milan Pšenička – odbíjená
Dne 22.ledna se uskutečnil trunaj ve stolním tenisu starších žáků a dospělých. V kategorii starších
žáků zvítězil Václav Veselý, mezi muži Radek Fiala a nejlepší ženou se stala Zdena Denková.
Dne 5.února se v tělocvičně základní školy konal turnaj čtyřčlenných družstev v odbíjené. První místo
získalo družstvo ve složení Kalousek st., Kalousek ml., Kalousková a Špulková.
Dne 26.února se uskutečnil turnaj v košíkové. V žákovské kategorii zvítězily "Rychlé kachny" (Fiala
Jan, Janda, Sireček a Smitka), v kategorii seniorů zvítězilo družstvo z Lokte (Flaška,Láznička,
Tvrzník, Hunyady, Jirásek a Werwolf).
Dne 19.března se uskutečnilo nohejbalové klání, jehož vítězi se stali Kalousek Jan a Kalousek Milan.
Dne 26.března 1994 proběhla v Plzni soutěž sportovních gymnastů, které se zůčastnilo březovské
družstvo starších žáků (Jakub Fajt, Jiří Hetfleiš, Jan Fiala) - páté místo a starších žákyň (Alice
Novotná, Lenka Špannerová, Lucie Jašová, Jana Veleková, Romana Soprová, Eva Synková) - čtvrté
místo (o jeden jediný bod jim utekla bronzová příčka). V jednotlivcích se Jan Fiala umístil na 7.- 8.
místě, Jakub Fajt na 5. a Luboš Nechanický na místě prvním.
Dne 30.dubna se uskutečnil tradiční běh kolem náměstí, kterého se zúčastnilo 125 závodníků.
Dne 4.června zorganizoval Klub cyklotrialu Březová regionální
cyklotrialu.

mistrovství západních Čech v

Dne 22.října se uskutečnil turnaj v košíkové. V kategrii žákovské zvítězilo družstvo ve složení:
Rakaš, Makovický T., Makovický J., Popyk, Škrabák a Šanta, kategorii seniorů vyhráli: Fiala R., Fiala
P., Lázsló, Šlonc, Benešovský a Bulín.
Dne 6.listopadu se konal turnaj v odbíjené. Zvítězila trojice ve složení Jandová, Szepová, Vacková.

10.Různé
Soutěž o nejlepší okno na Březové
V červnu roku 1994 vyhlásil starosta města soutěž "O nejkrásnější okno v Březové". Během letních
měsíců se v mnoha oknech zaskvěla pěkná květinová výzdoba, kterou svými fotografiemi zachytil pan
Milan Petřík, aby díky nim mohla v září Rada kultury vyhlásit výsledky:
1.místo manželé Čedíkovi, Dvořákova 149
2.místo manželé Jacurovi, Havířská 94
3.místo manželé Valentovi, Smetanova 154

11.Statistické údaje o městě a jeho obyvatelích

Ke 31. 12. 1994 měla Březová a její katastry 2 942 obyvatel. Během roku se narodilo 33 dětí a
zemřelo 27 občanů.
K témuž dni měla Březová a její katastry celkem 465 popisných čísel rozdělených následovně:

obec

počet popisných čísel

Arnoltov
Březová
Kamenice
Kostelní Bříza
Lobzy
Rudolec
Tisová

19
325
19
19
9
60
14

Celkem

465

12.Počasí
Obecné meteorologické poměry v oblasti
Hovoříme-li o počasí březovského katastru, musíme se zmínit o jedné skutečnosti, která nemusí
vyplynout sama od sebe.
Jedná se o to, že mezi vlastním městem Březová a okolními vesnicemi (tzv.integrované obce) je
výškový rozdíl, který je sice z hlediska geografického nepatrný, ale z hlediska počasí je obrovský.
Když je tedy například přímo v Březové na podzim takřka jarní počasí se srážkami, může být na
Kostelní Bříze pravá zima se sněhovými závějemi.
Z tohoto důvodu nelze hodnotit počasí celé oblasti stejně. Dále je tedy přehled počasí brán zejména
podle toho, jak bylo přímo na Březové s tím, že jsou případně uvedeny poznámky, že ve vyšších
polohách je počasí jiné apod.
Přehled počasí za uplynulý rok
Rok 1994 začal bez sněhu, který nebyl ani na vrcholcích Slavkovského lesa. K ránu bylo zataženo s
teplotou +4oC a večer přišel deštík se sněhem. Vzhledem k vyšší teplotě sníh ihned tál. V
následujících dvou dnech to nebylo se sněhem lepší, neboť se teploty udržovaly ve stejné výši. Takto
teplo s občasným zamrholením bylo až do poloviny měsíce. Dne 17.ledna se objevil slabší mráz a
napadlo asi 5 cm sněhu. Dalšího dne se teplota ráno blížila -10oC a následná vlna nočních mrazíků
(ale s odpoledním sluncem) byla zakončena 23., 24. a 25.ledna dešti. Tyto silné srážky provázel vítr,
který se 28.ledna změnil v silnou bouřku a vichr, který se v Čechách nejvíce projevil na východě.
Koncem měsíce ještě sem tam napadalo několik centimetrů sněhu, ale teplota kolem 5oC nedala
sněhu šanci.
Ani únor nezačal příliš chladně. Přes den byly teploty kolem +8oC a sníh, který občas napadl přes
noc, ráno rychle roztál. Dne 9.února přišlo menší ochlazení a od 13.února se ochladilo zcela. Teploty
se pohybovaly prvé noci pod -10oC a v nocích následných až pod -15oC. Přes takto vysoké noční
teploty se sníh přes den neudržel. Období mrazů přerušilo 22.února sněžení s deštěm a 24.února již
bylo zcela jarní počasí. Měsíc skončil bez sněhu s teplotami až do +15oC a občasným mrholením.
Teplo s občasnými dešťovými přeháňkami pokračovalo i začátkem března. Dne 5.března se ještě
objevil noční mrazík (kolem -5oC), ale teplé počasí se dále udržovalo. Dne 11.března byla už teplota
přes den na 15oC. Následujícího dne se objevily drobné deštíky a dne 13.března byly několikrát
prudké lijáky s bouřkou, které se místy změnily ve vichřice s krupobitím. Následující dny byly větrné.
Dne 16.března v noci byla opět silná bouře a na vyšších kopcích napadl sníh. Dalšího dne padal sníh
všude a počasí se střídajícími se srážkami, větrem, ale i modrou oblohou se udrželo několik dní. Dne
26.března se přehnala skutečná vánice a sněžení trvalo ještě další den. Toho dne (27.března) byl ve

200 hodin zaveden letní čas.
měsíce.

Přeháňky ve formě dešťů, provázené větrem, trvaly až do konce

Stejným počasím začal i duben. větrno a proměnlivo bylo i během velikonoc. Na velikonoční pondělí
bylo chladné ráno (-2oC) a k večeru byly silné lijáky. Chladné a větrné počasí trvalo i po další dny. Od
7. do 11.dubna byly noční mrazíky a další den několikrát padal déšť se sněhem. Od poloviny dubna
již bylo teplo a stromy se začly zelenat a některé už i kvést.
Začátek května byl větrný s přízemním mrazíkem dne 3.května. Ve dnech 4. a 5.května pršelo a poté
přišlo množství teplých a slunečných dní (až 25oC). Od 19.května začaly přeháňky a postupně se
ochlazovalo. Dne 31.května byl sice v noci ještě přízemní mráz, ale odpoledne vyšplhala teplota na
20oC.
První červnové dny byly velmi teplé (kolem 30oC). Dne 3.června se objevila silná noční bouřka, po
níž se ochladilo a tento ráz počasí vydržel až do poloviny měsíce. Pak se začalo opět oteplovat, ale
bylo větrno a oblačno. Konec června byl neobyčejně teplý (až 35oC). Vedra vyvrcholila silnou
bouřkou dne 29.června a v noci z 29. na 30.června.
Červenec pokračoval vysokými teplotami kolem 35oC. Až teprve 5.července trochu sprchlo, když dva
dny před tím hřmělo, ale nepršelo. Déšť však nesnížil teploty, které se nadále pohybovaly nad 33oC.
Dne 6.července byla od rána bouřka se silným deštěm. Po ní se poněkud ochladilo, ale 11.července
bylo opět vedro, které se udrželo až do 17., kdy přišla opět silná bouřka s lijákem a kroupami. Teplé a
suché počasí pak zavládlo zbytku měsíce. Tento červenec byl velmi teplý, což potvrzuje i hlášení
České televize, že tento červenec byl nejteplejším od roku 1775.
Velká horka pokračovala i v první třetině srpna. Teploty se pohybovaly kolem 35oC, výjimečně až
38oC (1.srpna). V noci z 5. na 6.srpna přišla silná bouřka, následovaná bouřkou v noci na 11.srpna.
Dále bylo po dva následující dny deštivo. Od 13.srpna se až do konce měsíce udrželo hezké,
slunečné počasí přerušené jen několika drobnými přeháňkami.
Září začalo bouřkou a prudkým deštěm, který byl i 2.září večer. Přesto však bylo od začátku měsíce
teplo a ochladilo se až 7.září. v noci na 8.září se přihnala prudká bouře se silným deštěm, po níž se
poněkud ochladilo. Teploty ve dne se pohybovaly kolem 15oC. Od poloviny září začalo být větrno s
drobnými přeháňkami, které se udržely až do 22.září, kdy začalo pěkné počasí. Dne 25.září byl ve
300 zaveden zimí čas. Až do konce měsíce se udrželo slunečné počasí s teplotami kolem 20oC.
Hezky bylo i první dva říjnové dny, které vystřídal 3.října prudký, vydatný a vytrvalý déšť. Ochladilo
se a ve vyšších polohách poletoval sníh. Dne 6.října byla ranní teplota kolem nuly a 7.října bylo již 3oC. Přes den se ještě stále udržovalo teplé a slunečné počasí. Od 9.října se objevily ranní mlhy a od
poloviny měsíce se objevilo opět hezké podzimní počasí s teplotou přes den až 20oC. Zbytek měsíce
byl charakterizován mrholením, větrem a teplotami kolem 10oC.
Přes proměnlivost počasí na začátku listopadu bylo teplo a během dne se nezřídka objevilo slunce.
Od 7.listopadu začaly ranní mlhy a sychravé počasí se přeneslo i na celé dny. Dne 12.listopadu
poletoval sníh, který však ihned tál. Mrholení v následujících snech přešlo dne 16.listopadu v liják.
Deštivé počasí se udrželo do 20.listopadu. Závěr měsíce byl sice deštivý a mlhavý, ale přesto teplý.
Teploty se pohybovaly ráno kolem 5oC a přes den bylo asi 8oC.
Prosinec byl teplejší než je zvykem. Převažovalo proměnlivé počasí s mlhami a drobnými
přeháňkami a v některých dnech to vypadalo jako na jaře. Ranní mrazíky se objevily spíše zřídka. Ve
dnech od 11. do 14.prosince bylo ráno až 8oC. Dalšího dne slabě sněžilo. Dne 16.prosince byla větší
vánice, ale sníh se udržoval jen ve vyšších polohách. Na vánoce ležely jen zbytky sněhu, které po
deštích ve dnech 27. a 28.prosince zmizely zcela. Dne 29.prosince bylo ráno opět 10oC a odpoledne
připomínalo jaro.

Rok 1994 byl zakončen několika přeháňkami a nočními teplotami kolem 5oC a dočista bez sněhu.
Půlnoční veselí posledního dne roku opět zchladily přeháňky.

13.Závěr
Jak dopadly komunální volby už víme, co se na Březové za rok 1994 stalo víme také, nezbývá tedy
než čekat, co přinesou roky další. Zda to bude úspěch či úpadek záleží jednak na nově zvolených
zastupitelích, ale také na všech občanech, kteří se nesmí od událostí odvracet, ale musí se snažit
velké události konat a na nich se podílet.

