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2. Úvod
Rok 1996 byl dalším z roků spojených s volbami. Tentokráte však kromě voleb do Parlamentu ČR
proběhly i volby do Senátu ČR, což je orgán nově vzniklý právě v roce 1996. Máme dnes 100
senátorů z celé republiky, kteří by se měli pokusit, coby zástupci všech regionů, řešit problémy nás,
občanů. Jak tomu skutečně bude, uvidíme až v letech příštích.

3. Činnost Městského zastupitelstva, Městské rady a Městského úřadu
Městské zastupitelstvo
V roce 1996 proběhlo 10 řádných a 1 mimořádné zasedání Městského zastupitelstva. Městské
zastupitelstvo projednávalo zejména operace s nemovitostmi a pozemky, finanční otázky, obecně
závazné vyhlášky města a další důležité problémy. Na jednotlivých zasedáních bylo projednáno
zejména:
Vyhlášení výběrového řízení na prodejnu řeznictví v domě čp. 227, 228, záměr využití části
pozemkové parcely č. 194/3 o výměře 25.701 m2 pro účely výstavby skládky TKO, převedení výše
uvedeného pozemku na společnost provozující skládku TKO, záměr dlouhodobého pronájmu budovy

čp. 155 v ulici Smetanova, rozbory hospodaření města za rok 1995, rozpočet města na rok 1996,
založení Sokolovské skládkové společnosti s. r. o. a členství města v této společnosti, prodej bytů a
domů 1. vlna, změny rozpočtu na rok 1996, systém spolufinancování půdních vestaveb, smlouva o
sdružení prostředků na výstavbu skládky TKO, odprodej zahrádek, kompenzace za neprovedenou
opravu kostela v Kostelní Bříze (cca 700 tis. Kč) na provedení prací na ČOV Kostelní Bříza, přijetí
překlenovacího úvěru , kontokorentní úvěr na rok 1997 do výše 2.000.000,- Kč, záměr využití lokality
„Na výsluní“ ke stavbě rodinných domků, rozbory hospodaření za 3. čtvrtletí 1996, změna rozpočtu na
rok 1996, bezplatný převod budovy AMK na Autoklub, prodej zahrad k prodaným domkům (Malý
Berlín), program činnosti města na rok 1997, návrh rozpočtu města na rok 1997, převod budovy AMK
na Autoklub, prodej zahrad k prodaným domkům (Malý Berlín).
Městská rada
Během roku 1996 proběhlo 12 řádných a 8 mimořádných jednání Městské rady. Městská rada se
zabývala zejména problémy nebytových prostor, jejich pronájmy, činnost komisí města a v neposlední
řadě přípravou MZ a návrhu jeho usnesení. Mezi další projednané záležitost patří:
Řešení individuálních žádostí o slevu na TUV, zavedení podvojného účetnictví od roku 1997, návrh
poplatků pro rok 1996 v městské knihovně, problematika vyhodnocování žádostí o byty, odpisy
majetku, převod vodohospodářského majetku Statků Rudolec s. p. na město, skládka TKO,
organizační zajištění voleb, místní pořadník žadatelů o byt, zásady zpracování rozpočtu města a
rozborů hospodaření, směrnice o inventarizaci majetku.
Hospodaření města
Město Březová mělo k 31.12.1997 rozpočet příjmů a výdajů ve výši 48.685.100,00 Kč a skutečné
příjmy ve výši 52.228.298,60 Kč (107,28 % vůči plánu) a skutečné výdaje ve výši 49.114.312,96 Kč
(100,88 % vůči plánu). Výsledek hospodaření činí 3.113.985,64 Kč. Tento výsledek hospodaření je
považován za úspěšný, obzvláště vzhledem k finančním potížím, které nastaly během roku 1996. Tyto
problémy vznikly tím, že po vyúčtování sankčních poplatků od ETI Tisová nebyla uhražena
červencová záloha, čímž byly výrazně nabourány příjmy. Na druhou stranu byly během letních měsíců
provedeny investiční akce, které bylo třeba platit. Tím vznikl dočasný nedostatek finančních
prostředků, který vyústil v nutnost přijetí překlenovacího úvěru ve výši 1.000.000,- Kč na podzim roku
1996. Došlo k vyhlášení úsporných opatření, která však nenarušila běžný provoz a plánovanou
údržbu. V závěru roku se pak stav finančních prostředků vyrovnal a dokonce překročil očekávání,
protože došlo v závěru roku k prodeji bytů, které měly být prodány až v roce 1997.
Dále město Březová přijalo úvěr ve výši 5.000.000,- Kč na zajištění výstavby skládky TKO (viz. níže).

4. Veřejný a politický život ve městě
Volby
V roce 1996 proběhly volby do parlamentu ČR a (což je v našem státě novinka) do senátu.
Parlamentní volby se konaly ve dnech 31.5. a 1.6. 1996. V Březové a katstrech se voleb celkem
zúčastnilo 1 598 občanů, což činilo 72 % účast na volbách. V rámci České republiky zvítězila ČSSD
(68 mandátů v parlamentu) před ODS (61 mandátů) a KSČM (22 mandátů). Tentokrát však již náskok
ODS nebyl tak výrazný, jako před dvěma lety. Senátní volby se uskutečnily ve dnech 15. a 16.11.1996
(první kolo) a 22. a 23.11.1996 (druhé kolo).
V našem regionu kandidovali: Jana Strnadová (242 hlasů ve volebních okrscích Březové),
zastupitelkyně Březové, Jiří Dytrych (13 hlasů), starosta města Sokolov, Ing. Josef Michalský (199
hlasů), starosta obce Chlum sv. Máří, Prom. filosof Zdeněk Most (21 hlasů), důchodce, JUDr. Jiří
Vyvadil (125 hlasů), advokát, Pavel Čáslavský (13 hlasů), ředitel ČOI, Jan Hadrava (44 hlasů),
starosta města Loket a Irena Nádherná (26 hlasů), důchodkyně. Každý okres má v senátu svého
zástupce; senátorem za Sokolovsko se stal po druhém kole a boji s Ing. Michalským (243 hlasů) JUDr.
Jiří Vyvadil (335 hlasů), zástupce sociální demokracie.
Setkání Březových
Dne 3.8.1996 se naše město zúčastnilo IV. ročníku setkání Březových v Březové u Hořovic v okrese
Beroun. Letos se setkání zúčastnila i jednotka SDH.
Prodej bytů a domů

Již v prosinci roku 1995 byla Městský zastupitelstvem schválena obecně závazná vyhláška města č.
6/95 o prodeji bytů a domů z majetku města Březová do soukromého vlastnictví. Tato vyhláška
odstartovala prodej bytů dle stanoveného harmonogramu v několika vlnách:
I. vlna od 1.1.1996
domy čp. 233 - 248 („Malý Berlín“) - celkem 16 bytů
II. vlna od 1.3.1996
domy čp. 161 - 168 a 13 - 14 a 16 - 17 - celkem 40 bytů
III. vlna od 1.9.1996
domy čp. 181 - 212 - celkem 128 bytů
Během roku 1996 však proběhla pouze I. vlna a až v závěru roku došlo k prodeji bytů z druhé vlny. S
tím však byly spojené určité komplikace a prodej byl odložen do dalšího roku.
Vyhláška pak stanoví systém slev, díky němuž se byty z první vlny s odhadní cenou kolem 500 000,Kč prodávaly řádově za 100 000,- Kč.
Úřední hodiny u MěÚ
Od roku 1996 byly zavedeny usnesením vlády jednotné úřední hodiny pro všechny úřady v ČR v
pondělí a ve středu od 08:00 do 17:00 hodin. Toto nařízení se provozu MěÚ Březová dotklo zejména v
tom směru, že pracovníci přestali střídat v „dlouhých“ směnách, ale jsou povinni pracovat v pondělí i
ve středu do 17:00 hodin.

5. Výstavba na území města
Skládka TKO
Poté, co v roce 1994 proběhl Březovou a okolními obcemi záměr francouzské firmy Sater na
vybudování skládky TKO v prostoru bývalého dolu Silvestr - výhod (cca 500 m od Březové) a jak je v
této kronice poznamenáno, jen díky občanským iniciativám bylo výstavbě zamezeno, objevil se nový
návrh na výstavbu skládky TKO. Tentokráte se jedná o záměr Sokolovské skládkové s. r. o., která za
účelem vybudování a provozu skládky vznikla a je společenstvím měst Březová, Kynšperk nad Ohří a
firmou Ekoinvest Sokolov se sídlem v Březové.
Tato skládka byla v roce 1996 zprovozněna. Je však (oproti předchozímu záměru firmy Sater)
umístěna v prostoru odkaliště ETI v místech, kde již jedna menší skládka byla provozována, takže
bezprostřední vliv na Březovou je prokazatelně zanedbatelný.
Rozpočet celé akce byl cca 15 miliónů korun. Z této částky přispělo město Březová jednak svým
podílem na Sokolovské skládkové s. r. o., který činí 55 tisíc korun (=55 % majetkové účasti). Dále
město půjčilo společnosti 500 tisíc korun a přijalo úvěr ve výši 5 miliónů korun na vybudování této
skládky.
Výstavba skládky započala v letních měsících roku 1996 a do konce roku již byla v provozu.
Teplofikace a půdní vestavby č.p. 81- 84 ulice Sklářská
V roce 1996 bylo započato s prací na investiční akci „Teplofikace čp. 81 - 84“. V souvislosti s
teplofikací došlo k výstavbě půdních vestaveb, zateplení domů a výměně rozvodů el. energie a vody.
Vzhledem k finančních problémům města v roce 1996 nebyly dokončeny půdní byty a zůstaly pouze
zvednuté krovy a zateplení u domů čp. 81- 83. Zbývající část akce bude dokončena v dalších letech
zejména v závislosti na finančních prostředcích.

6. Obchod a služby
Obchody a služby v Březové
Během roku 1996 se nijak výrazně nezměnil sortiment služeb nabízených podnikateli v Březové. Za
zmínku však stojí prodejna řeznictví v Příčné ulici. Ještě začátkem roku 1996 zde prodejnu masa a
uzenin provozoval pan Kučírek ze Sokolova, který však dlužil městu za nájemné z nebytových prostor
a jeho dluhy neustále narůstaly. Byl proto vypovězen a po mnoha problémech spojených s vybavením
prodejny a po výběrovém řízení byla prodejna pronajata panu Pazderovi z Březové, který zde začal
připravovat otevření prodejny, ke kterému však během roku 1996 nedošlo. Zčásti je plánováno v
těchto prostorách otevření půjčovny nářadí panem Szolárem z Březové. Stejně jako u řeznictví nám
však rok 1996 neukázal konečný výsledek tohoto záměru.
Březovský zpravodaj
Od května 1996 změnil Březovský zpravodaj svůj vzhled. Jeho obálka je tvořena leteckým snímkem
města Březová, což zpravodaj velmi oživilo.

7. Kulturní a společenský život
Městská knihovna
V roce 1996 bylo celkem vypůjčeno 36 142 knih a časpopisů. Nově bylo zaregistrováno 470 čtenářů (z
toho 217 do 15 let) a návštěvníků celkem bylo4 605.
Během celého roku bylo uspořádáno 52 besed pro čtenáře a knihovnický kroužek, bylo poskytnuto 92
bibliografických informací.
Pravidelným nákupem přibylo v roce 1996 celkem 730 knih v celkové hodnotě 66 319,40 Kč. Mimo
beletrie bylo zakoupeno 115 naučných a populárně naučných knih.
Městská knihovna pravidelně informovala čtenáře o nákupu knih i o své kulturní činnosti v
Březovském zpravodaji a dále zajišťovala roznášku knih nechodícím a dlouhodobě nemocným
čtenářům z DPS.
Kulturní akce konané během roku
V roce 1996 se konaly tradiční akce konané každý rok. Zejména se jedná o Stavění máje a pálení
čarodějnic dne 30.4., Kácení máje dne 8.6., Taneční zábava Březovský klacek aj.

8. Školství
Základní škola
Za zmínku bez pochyby stojí rekonstrukce WC v budově základní škola, která město Březová stála
přes 700.000,- Kč.

9. Statistické údaje o městě a jeho obyvatelích
Za rok 1996 se přihlásilo k trvalému pobytu
narodilo
odhlásilo
z toho zemřelo

52 občanů
21 občanů
91 občanů
31 občanů

K 31.12.1996 má město Březová a její části celkem 2 920 trvale přihlášených občanů. Dále bylo za
rok 1996 u MěÚ Březová uzavřeno 17 sňatků.

10. Počasí
Přehled počasí za uplynulý rok
Již od počátku roku bylo mrazivo bez výraznějších přeháněk. Avšak v pondělí 15.1.1996 vznikla v celé
naší republice brzy ráno obrovská kalamita způsobená deštěm, který bezprostředně po dopadu
zamrzal a na zemi se vytvořila jednolitá vrstva ledu. Toto způsobilo četná poranění a dopravní nehody.
Až do konce ledna pak bylo mrazivo a bez srážek s teplotami až -150C.
Začátek února přinesl drobné oteplení a sněžení, ale hned 6.2. došlo k prudkému ochlazení s
teplotami v noci až -200C. Dne 11.2. jsme se probudili do krásného zasněženého jitra a během
několika nejbližších dní jsme se dočkali i zvýšení denních teplot až blízko k nule. Dalšího dne během
odpoledne sníh opadl, ale v noci na 13.2.1996 opět napadlo několik centimetrů nového sněhu. V
dalších dnech došlo k oteplování (teploty přes +5oC) a dne 27.2. mne již v brzkých ranních hodinách
provázeli svým zpěvem ptáci. Poslední den v únoru byl ovšem opět chladný.
Březen začal zamračeným počasím s teplotami kolem 00C. Druhého dne padal sníh, ale teploty
zůstávaly. Dne 4. března se trošku vyjasnilo, ale dalšího dne bylo opět zataženo. Teploty stouply až
na 30C. V následujících dnech bylo polojasno s teplotami slabě pod nulou. Pak se opět zatáhlo a
občas sněžilo. Takovéto počasí s občasnými přeháňkami trvalo až do 26. března, kdy se konečně
vyjasnilo a teploty už přesahovaly 50C. Poslední dva březnové dny však byly opět zamračené s
drobnými sněhovými přeháňkami.

Ani duben nezačal lépe, bylo zataženo s občasným sněžením a teploty kolem 40C. Dne 5. dubna
byla teplota v noci také nad nulou a sníh začal pomalu tát. Teploty kolem 40C a víceméně zatažené
počasí charakterizovaly celou první polovinu dubna. Až dne 15. dubna se vyjasnilo a teplota se
vyšplhala až na 150C a dále stoupala, takže dne 23. dubna bylo 260C. Dne 24. dubna přišel déšť, ale
druhého dne se opět vyjasnilo a ačkoliv při dešti bylo pouhých 140C, po vyjasnění opět teploty stouply
nad 200C. Poslední tři dubnové dny pak byly zamračené s teplotou klesající z 180C na 120C.
Květen začal zataženým počasím s teplotami kolem 150C. Dne 9. května poklesla teplota jen na 60C,
ale během dalších dní opět vyšplhala na 140C. Od 16. května sice začaly přeháňky, ale teplota
stoupla až na 250C. Dne 21. května se na část dne vyjasnilo a teploty poklesly na 140C. V dalších
dnech pak bylo zataženo a občas mrholilo. Ještě 28. května bylo v noci -50C, ale dalšího dne se
vyjasnilo a denní teploty začaly stoupat až na 280C v závěru měsíce.
První červnový den byl ještě doslova letní s teplotou 300C, ale 2. června se opět zatáhla obloha a s
přeháňkami klesla teplota na 150C. Další dva dny vydrželo jasné počasí, ale dne 5. června bylo opět
jasno a teplota vzrůstala na 320C. Přes bouřku dne 9. června ráno a přeháňky v dalších dnech se
teploty udržely kolem 300C. Dne 15. června se opět na pár dní ujalo vlády slunce, ale hned 19. června
bylo opět zataženo. Teploty klesaly postupně z 250C ve slunečných dnech až na 100C ve dnech
následujících. Déšť a teploty kolem 150C pak vydržely až do konce měsíce.
Měsíc červenec pokračoval v zamračeném počasí (s výjimkou 3. a 4. dne) s teplotami kolem 180C.
Dne 12. července začaly stoupat teploty na 250C, ale ráz počasí se nezměnil. Od 16. července teploty
opět klesaly až na 170C. Dne 21. července se sice vyjasnilo a teploty stouply až na 250C, ale závěr
měsíce byl opět zamračený.
První dva srpnové dny bylo jasno s teplotami klesajícími z 290C. Střídavě zamračeným a jasným
počasím proběhl celý měsíc (teploty mezi 19 a 250C).
Září sice začalo zamračeně (s výjimkou 4. září, kdy bylo zcela jasno a teplota 210C) s teplotami
klesajícími z 160C na 100C. Přeháňky pak provázely celý zbytek měsíce.
Říjen proběhl s výjimkou několika dní stejně, jen teploty postupně klesaly až na 90C. Koncem měsíce
se pak objevovaly první raní mrazíky.
Listopad nebyl výjimkou z podzimních měsíců, a tak bylo zataženo, občas pršelo a teploty klesaly v
průběhu měsíce směrem k nule. Dne 22. listopadu byl první denní mráz. Po zbytek měsíce se teploty
pohybovaly kolem nuly a místy sněžilo.
První polovina prosince byla zamračená s teplotami kolem nuly. Občas mírně sněžilo. Od 22.
prosince poklesly teploty hlouběji pod nulu (až -100C). Vánoční svátky pak proběhly ve slunečném a
mrazivém počasí. V závěru měsíce klesly teploty až na -130C.

11. Závěr
I přes ledovou kalamitu v lednu a volby do Senátu parlamentu České republiky přežila Březová další
rok své existence a již v závěru roku 1996 se počaly odvíjet události roku dalšího např. v počátku
příprav na Mistrovství světa v cyklotrialu, které v roce 1997 v Březové proběhne již potřetí (bylo to v
letech 1991 a 1994). Březová se tedy opět bude moci prezentovat nejen před celou Českou
republikou, ale i před celým světem a jistě se na to již těší.

