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2. Úvod
Rok 1997 měl být rokem klidným, co se politického dění v naší zemi týče. Ale již jarní ekonomická
krize ukázala, že klidu mnoho nebude. Krizi vláda zažehnala svým „balíčkem opatření“. Hned poté
však přišly katastrofální povodně na Moravě, které kromě smutku v duších občanů přinesly zmaření
ekonomických opatření. Aby nešťastných událostí nebylo málo, přišla v závěru roku vládní krize, kdy
došlo k rozpadu vládní strany ODS a ustavení dočasné vlády, která směřuje k předčasným
parlamentním volbám v roce 1998.
Politické, ekonomické a meteorologické „bouře“ se tedy nesly celým rokem 1997. Přesto život
Březové musel fungovat dál. Jak se to podařilo se dozvíme na následujících stranách.

3. Činnost Městského zastupitelstva, Městské rady a Městského úřadu

Městské zastupitelstvo
V roce 1997 proběhlo 10 řádných a 1 mimořádné zasedání Městského zastupitelstva. Na jednotlivých
zasedáních bylo mimo jiné projednáno následující:
1. jednání MZ dne 27.1.1997
změna obchodního podílu města Březová v Sokolovské skládkové s. r. o., inventury zásob
sledovaných v účetnictví z konce roku 1996, odprodej pozemků (zahrad) u domů na Malém Berlíně
(prodané v 1. vlně prodeje bytů a domů)
2. jednání MZ dne 24.2.1997
změna obecně závazné vyhlášky města Březová č. 6/95 o prodeji bytů a domů, odklad rozhodnutí o
převzetí majetku s. p. Rovná, vložení vodohospodářského majetku města Březová do
Vodohospodářského svazu měst a obcí Sokolovska na dobu 5 let, nesouhlas se zařazením
plynofikace obce Rudolec do ročního programu činnosti města na rok 1997, schválení směrnice č.
2/97 o hospodaření s byty a nebytovým fondem města, čímž došlo ke zrušení obecně závazné
vyhlášky města č. 1/93 o hospodaření s obecními byty, spolupořadatelství města na mistrovství světa
v cyklotrialu
3. jednání MZ dne 24.3.1997
rozbory hospodaření města Březová za rok 1996, dodatek vyhlášky o prodeji bytů a domů - placení
nájemného a převod majetkových práv, místní program obnovy vesnice Kostelní Bříza, řešení
nápravných opatření vyplývajících z rozborů hospodaření za rok 1996 a účetního auditu harmonogram nápravných opatření, zajištění nákladů na řešení prodejny Rudolec
4. jednání MZ dne 28.4.1997
čtvrtletní změna rozpočtu města na rok 1997, řešení prodejny Rudolec - veškeré příjmy z prodeje
domů nad plán budou použity na řešení prodejny, dotace organizaci Pionýr a fotbalovému družstvu
dorostu
5. jednání MZ dne 26.5.1997
dotace oddílu zápasu a fotbalovému oddílu přípravky
6. jednání MZ dne 23.6.1997
řešení nedostatku finančních prostředků v rozpočtu - nezahajování investic dokud nebudou
dokončeny investice již započaté, obecně závažná vyhláška města Březová č. 1/97 o čistotě a
veřejném pořádku a zrušení vyhlášky č. 2/91 o čistotě a veřejném pořádku, dotace klubu Olympie
Březová
1. mimořádné jednání MZ dne 11.7.1997
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 tisíc Kč na obnovu oblastí zničených povodněmi, úhrada
závazků za neinvestiční náklady na docházející žáky vůči městu Sokolov dle soudního rozhodnutí

7. jednání MZ dne 29.9.1997
dotace svazu včelařů, rozbory hospodaření města za 1. pololetí 1997, změna obchodního podílu
města v Sokolovské skládkové s. r. o. z 55 % na 30 %.
8. jednání MZ dne 27.10.1997
úpravy systému poskytování slev nájemcům nebytových prostor na základě prostředků
proinvestovaných v příslušných prostorách, změna využití dotace ze státního rozpočtu na 4 půdní byty
9. jednání MZ dne 24.11.1997
odložení schválení bezplatného převodu bývalých kasáren Mýtina na město Březová dokud nebude
na místě zjištěn stav tohoto majetku a předpokládané náklady na zprovoznění
10. jednání MZ dne 15.12.1997
změna půjčky města klubu cyklotrialu Březová na dotaci, rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku
1998 ve výši 11 mil. Kč, zvýšení příspěvků rodičů na neinvestiční náklady na děti v mateřských

školách na 100,- Kč za měsíc a dítě, zrušení dotací na stravovaní v mateřských školách a školní
jídelně při ZŠ

Městská rada
V roce 1997 proběhlo 11 řádných a 11 mimořádných zasedání Městské rady. Na jednotlivých
zasedáních bylo mimo jiné projednáno následující:
1. jednání MR dne 6.1.1997
směrnice o poskytování ochranných pracovních pomůcek zaměstnancům MěÚ, inventury zásob
sledovaných v účetnictví z roku 1996, dotace organizaci Sokolík Sokolov, finanční odměny
osobnostem města, seznam členů hasičského družstva SDH Březová, plánování školení a výcviku
členů SDH Březová v roce 1997, řešení návrhů vyplývajících z inventur, zpracování novely obecně
závazné vyhlášky města Březová č. 2/91 o veřejném pořádku
1. mimořádné jednání MR dne 27.1.1997
problematika Sokolovské skládkové s. r. o.
2. jednání MR dne 10.2.1997
směrnice o hospodaření s byty a nebytovými prostory města Březová a zrušení obecně závazné
vyhlášky města č. 1/93 o hospodaření s bytovým fondem, vyřešení placení nájemného z prodávaných
bytů, převod majetku s. p. Rovná, tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 1997, pronájem pozemku
pro provozování sběrny druhotných surovin v Březové, zařazení plynofikace obce Rudolec do ročního
programu města na rok 1997, schválení pana Miroslava Polky předsedou komise OVP, návrh poplatků
v městské knihovně v roce 1998, spolupořadatelství města na mistrovství světa v cyklotrialu, výjezd
žáků ZŠ a MŠ do objektu Českého červeného kříže na Bublavě
2. mimořádné jednání MR dne 24.2.1997
hospodaření s vodohospodářským majetkem města Březová, úprava směrnice o hospodaření s byty a
nebytovým fondem města a doplnění vyhlášky č. 6/95 o prodeji bytů a domů

3. jednání MR dne 10.3.1997
schválení změny užívání prostor květinářství (bývalé zdravotní středisko) na denní kavárnu, postup
výstavby půdních bytů, pronájem lékárny, zhotovení šikmého leteckého snímku města Březová,
zvýšení ceny Březovského zpravodaje z 2,- na 3,- Kč a zvýšení ceny inzerce v něm z 5,- na 20,- Kč,
dotace pro psí útulek Krajková, zápis do kroniky města Březová za rok 1992, realizace výběrového
řízení na stavbu půdních bytů v domech čp. 82 - 83 v ulici Sklářská
3. mimořádné jednání MR dne 17.3.1997
rozbory hospodaření města Březová za rok 1996
4. jednání MR dne 7.4.1997
harmonogram nápravných opatření vyplývajících z rozborů za rok 1996 a účetního auditu, dotace
Českému červenému kříži Sokolov a místní organizaci Březová, ustanovení pana Lubomíra Boukala
předsedou komise kulturní, bezplatný pronájem lékárny za podmínky brzkého otevření, přijetí daru
5.000,- Kč od České kooperativy Sokolov, prodej domů čp. 163 a 168, zřízení parkoviště u domu čp.
155 v ulici Smetanova
4. mimořádné jednání MR dne 21.4.1997
čtvrtletní změna rozpočtu města Březová na rok 1997, přijetí daru SU a. s. na financování MS v
cyklotrialu
5. jednání MR dne 12.5.1997
podmínky výstavby půdních bytů, obecně závazná vyhláška města č. 1/97 o čistotě a veřejném
pořádku a zrušení stejnojmenné vyhlášky č. 2/91, dotace svazu včelařů, zrušení příjmového a
výdajového bankovního účtu města Březová
6. jednání MR dne 9.6.1997

dodatek směrnice MěÚ o inventarizaci majetku města o časový harmonogram inventur a osobní
odpovědnost za jednotlivé kroky, schválení směrnice MěÚ č. 3/97 o oběhu a kontrole účetních
dokladů, pronájem,, půdních prostor pro výstavbu půdních bytů, podmínky prodeje domu čp. 37 v
Kostelní Bříze, dotace svazu rybářů, schválení výsledku výběrového řízení na výstavbu půdních bytů v
domech čp. 82 a 83 v ulici Sklářská - firma Szolár Březová
5. mimořádné jednání MR dne 16.6.1997
problematika Sokolovské skládkové s. r. o.
6. mimořádné jednání MR dne 7.7.1997
průběh příprav mistrovství světa v cyklotrialu, dotace svazu včelařů, dotace panu Peterkovi na
reprezentaci na MS, rozhodnutí soudu o povinnosti města Březová uhradit městu Sokolov platby za
neinvestiční náklady
7. jednání MR dne 25.8.1997
rozbory hospodaření města za 1. pololetí roku 1997, zprůměrování nákladů na jednotlivé výměníkové
stanice při vyúčtování topné sezóny
7. mimořádné jednání MR dne 8.9.1997
snížení obchodního podílu města Březová v Sokolovské skládkové s. r. o.
8. jednání MR dne 15.9.1997
schválení smlouvy s firmou IBS reality o zajištění prodeje bytů a domů města Březová, dotace psímu
útulku Krajková, pronájem půdních prostor pro stavbu půdních bytů
8. mimořádné jednání MR dne 29.9.1997
dotace na provoz pojízdné prodejny, problematika Sokolovské skládkové s. r. o.

9. jednání MR dne 13.10.1997
problematika Sokolovské skládkové s. r. o., vyhlášení inventur majetku města v roce 1997, plnění
ročního programu činnosti města na rok 1997, podmínky provozování mobilního telefonu
9. mimořádné jednání MR dne 27.10.1997
snížení spoluúčasti budoucích nájemníků půdních bytů z 200 na 100 tis. Kč
10. mimořádné jednání MR dne 3.11.1997
výběrové řízení na dodavatele stavby půdních bytů v domech čp. 106 a 160, problematika Sokolovské
skládkové s. r. o.
10. jednání MR dne 10.11.1997
problematika Sokolovské skládkové s. r. o., dotace na provoz pojízdné prodejny, dotace OV SPCCH,
spolupořadatelství města na akci Březovská brána 1998
11. jednání MR dne 9.12.1997
odklad realizace půdních vestaveb v domech čp. 85 - 92
11. mimořádné jednání MR dne 15.12.1997
rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 1998, změna půjčky města klubu cyklotrial na dotaci

Hospodaření města
Od roku 1997 se sledování provozu města po finanční stránce poněkud liší od let předešlých. To je
způsobeno schválením tzv. nové rozpočtové skladby a úpravami účtových osnov rozpočtových
organizací.
Jedním z největších rozdílů, které se projeví i v zápisech do kroniky města Březová, je vznik nové
rozpočtové třídy nazvané financování, která přibyla k již existujícím třídám příjmů a výdajů. Výsledek
hospodaření tedy již není pouhým rozdílem příjmů a výdajů, ale je třeba vzít v potaz i financování

(splátky úvěrů a půjček) a dále i výsledek hospodaření z předešlého roku, který již není hodnocen jako
příjem a je tedy od příjmového rozpočtu oddělen.
V roce 1997 hospodařilo město s tím, že byl brán ohled na finanční problémy z roku 1996, což se
pochopitelně projevilo ve větší opatrnosti při nakládání s finančními prostředky města. Představitelé
města si museli uvědomit, že hlavní složkou příjmů již zdaleka nejsou a nebudou příjmy za ukládání
popílku od ETI Tisová. Tyto poplatky dříve činily až 15 mil. Kč ročně, což je řádově 1/3 rozpočtu. Od
roku 1998 však tyto poplatky město přestane dostávat, protože ETI Tisová v souvislosti s odsířením
přechází na ukládání odpadů v tuhé formě (tzv. stabilizát), kdy tyto odpady nejsou hodnoceny tak
přísně jako popílek a navíc jsou použitelné jako podloží pro výstavbu komunikací, takže ETI Tisová
bude usilovat o prodej maxima z vyprodukovaného stabilizátu.
Bylo třeba pochopit, že hlavním zdrojem příjmů obcí jsou daně a všechny další příjmy jsou v podstatě
navíc. Přesto se městu Březová podařilo v roce 1997 naplnit příjmový rozpočet na výtečnou. Zásluhu
na tom mají především daňové příjmy, dále poplatky z ETI Tisová za ukládání popílku. Naopak
nepříjemnosti způsobily velmi nízké příjmy z prodeje bytů a domů. To bylo zejména z důvodu
prodloužení lhůty dané nájemníkům na přijetí nabídky ke koupi, čímž nebylo možno prakticky dokončit
prodej plánovaný pro tento rok.
Posledním výrazným činitelem, který ovlivnil rozpočet města jak na stránce výdajů, tak i příjmů, byla
dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 12 půdních bytů.
V roce 1997 činil rozpočet města Březová 46.683.940,- Kč v příjmech a 45.264.170,- Kč ve výdajích.
Skutečné čerpání rozpočtu pak bylo 48.264.035,53 Kč v příjmech a 43.197.484,24 Kč ve výdajích.
Výsledek hospodaření za rok 1997 po započtení třídy financování, splátek úvěrů a po vyúčtování
dotací OkÚ činí + 5.048.110,- Kč. Tento výsledek hospodaření lze považovat za velmi úspěšný
zejména ve vztahu k tomu, že v příštím roce bude chybět řada prostředků na samotné zajištění
provozu města. Rozhodně však již koncem roku navrhl aparát města v čele s ekonomem řešení
situace tak, aby byly nezbytné výdaje pokryty.

Obecně závazné vyhlášky města Březová a směrnice MěÚ Březová
V roce 1997 byly městským zastupitelstvem tři obecně závazné vyhlášky města schváleny a dvě
zrušeny a dále byly městskou radou schváleny tři směrnice MěÚ a dvě zrušeny (novelizovány).
Jedná se o tyto dokumenty:
Schválené vyhlášky
- 1/97 o čistotě a veřejném pořádku
- 2/97 koeficient růstu nájemného
- 3/97 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol
Schválené směrnice
- 1/97 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a
desinfekčních prostředků
- 2/97 o hospodaření s byty a nebytovým fondem města Březová
- 3/97 o oběhu a kontrole účetních dokladů
Zrušené vyhlášky
- 2/91 o čistotě a veřejném pořádku (nahrazena novelou)
- 1/93 o hospodaření s byty v majetku města (nahrazena směrnicí)
Zrušené směrnice
- předchozí verze směrnice o oběhu a kontrole účetních dokladů (nahrazena novelou)
- směrnice o hospodaření s nebytovým fondem města (rozšířena o hospodaření s byty a
novelizována)

4. Veřejný a politický život ve městě
1. městská zábava

V lednu roku 1997 se konala 1. městská zábava, která nahradila tradiční oceňování význačných
osobností města, komisí, zájmových sdružení a sportovních oddílů. Na zábavě se pilo, tančilo,
zpívalo, chválilo a předávaly se symbolické peněžité dary. Starosta města přednesl projev, ve kterém
vyjádřil naději, že se tato akce stane dobrou tradicí.
Setkání Březových
V létě roku 1997 se opět konalo setkání obcí se společným jménem Březová, tentokrát v Březové u
Slušovic na Moravě. Bohužel probíhalo ve stejném termínu jako mistrovství světa v cyklotrialu, a tak
se z našeho města mohlo setkání zúčastnit pouze družstvo hasičů.

Prodej bytů a domů
Jak již bylo řečeno v souvislosti s hospodařením města, došlo ke zpomalení prodeje bytů a domů
oproti původnímu plánu danému vyhláškou. Díky tomuto opatření jsou k 31.12.1997 prodány tyto byty
a domy:
v ulici Okružní domy čp. 161, 162, 163, 166, 167, 168
v ulici Komenského domy čp. 13, 14, 16, 17

5. Výstavba na území města
Skládka TKO
Skládka TKO „Sokolovská skládková“ byla zprovozněna v roce 1996, v průběhu celého roku 1997 byla
v provozu a sloužila účelu, pro který byla zřízena. Splnila své základní poslání, po uzavření provizorní
skládky TKO v Sokolově vytvořila příznivé podmínky pro město Březová. Město mělo kam ukládat
TKO, na krátkou odvozovou vzdálenost a za nízkou (konkurenční) cenu.
Samotné řešení s.r.o. se spoluúčastí města, které si nemůže dovolit mít pro tuto činnost odborné
specialisty, nebylo dobré a přineslo orgánům města značné ekonomické, organizační, personální a
právní problémy. Spojení samosprávného a podnikatelského subjektu v s.r.o. se pro různorodé zájmy
neosvědčilo.

Teplofikace a půdní vestavby č.p. 81- 84 ulice Sklářská
Díky dotaci ze státního rozpočtu ve výši cca 4 miliony Kč pokračovalo město Březová ve výstavbě
půdních bytů v domech čp. 82 až 84. Vzhledem k finančním možnostem města však výstavba probíhá
za finanční spoluúčasti budoucích nájemníků těchto bytů (hradí cca 1/5 nákladů). Ke konci roku byly
zcela dokončeny vestavby v domech čp. 82 a 83. Poslední práce na domě čp. 84 proběhnou v roce
1998.

6. Obchod a služby
Obchody a služby v Březové
Během roku 1997 nedošlo k výrazným změnám v sortimentu služeb nabízených podnikateli v
Březové. Za zmínku stojí pouze vybudování denní kavárny v prostorech květinářství (bývalé zdravotní
středisko).
Dalším výrazným krokem v této oblasti bylo schválení dlouhodobého pronájmu domu čp. 155 v ulici
Smetanova. Samozřejmostí je zachování služeb sběrny prádla.

Březovský zpravodaj
Vzhledem k nákladům na výrobu Březovského zpravodaje došlo v 1. polovině roku 1997 ke zdražení
zpravodaje ze 2,- na 3,- Kč a dále ke zvýšení ceny inzerce z 5,- na 20,- Kč za inzerát.

7. Kulturní a společenský život
Městská knihovna
Od roku 1997 došlo k decentralizaci knihoven v okrese Sokolov a tím k přechodu Městské knihovny
Březová do správy MěÚ. Tento krok však knihovnu nijak neomezil, protože rozpočet knihovny
vycházel z rozpočtu města a došlo pouze k navýšení mzdových nákladů.
Městská knihovna se v roce 1997 zaměřila na zkvalitnění literatury zejména dětské a naučné, což se
projevilo v patřičném nárůstu výpůjček. Pro čtenáře byly pořádány besedy, které byly zaměřené na
významná výročí a medailónky osobností. Roznáškou knih do domu s pečovatelskou službou byla
zajištěna možnost využití služeb knihovny i pro občany nemohoucí. Při knihovně i v roce 1997
pracoval knihovnický kroužek (pravidelně docházelo 14 žáků ZŠ).
K 31.12.1997 má tedy městská knihovna ve svém inventáři 22.709 knihovních jednotek a 467
registrovaných čtenářů (z toho 206 do 15 let). Během roku provedla knihovna celkem 35.400 výpůjček
a uspořádala 37 vzdělávacích a výchovných akcí a poskytla 160 registrovaných informací.
Kulturní akce konané během roku
Během roku 1997 proběhly kromě 1. městské zábavy většinou tradiční akce, kterými jsou např.:
Březovská brána, Březovský klacek, Stavění májky a kácení, Velikonoční besídka, Akce loutkového
souboru „Zvoneček“, Oslavy dne dětí, Vinobraní, Vánoční posezení s důchodci, Vánoční koncert a
četné plesy (ples rybářů, včelařů, myslivců a sportovců). Jako novinku uspořádala rada kultury např.
koncert saxofonového kvintetu z Prahy Funny Sax Quintet.

8. Školství
Základní škola
V roce 1997 byl při březovské základní škole založen keramický kroužek. Zpočátku byl městem
podporován jako již existující dětské soubory divadelní a loutkový. V závěru roku však město uvolnilo
částku 49.800,- Kč na zakoupení pece pro keramický kroužek.

9. Sport
Mistrovství světa v cyklotrialu
V prvních srpnových dnech propukla v Březové velká sláva provázená davy cizinců, úsměvem, ale i
zdravou rivalitou. Proběhlo zde mistrovství světa v cyklotrialu.
Jedná se již o tradiční ze seriálu mistrovství světa za účasti řady špičkových závodníků tohoto sportu
z Japonska, Španělska, USA atd., ale samozřejmě i z Čech. Závod probíhal na připravené dráze
kolem náměstí a v ulici Hlavní. Překážky působily na laiky dojmem nepřekonatelnosti, avšak závodníci
je na svých kolech zdolávali hravě.
K samotným závodům patřil velmi bohatý doprovodný program spočívající zejména v tanečních
zábavách a ohňostroji. Hitem se stal přistavený jeřáb umožňující odvážlivcům ochutnat let ze
sedmdesátimetrové výše k zemi. Hned první z těchto „bláznů“ byl sám starosta města. Svůj skok si
náležitě vychutnal a v pohodě přežil.
Zmuchlané kelímky od piva a limonád, mastné ubrousky od párků s hořčicí, unavení organizátoři,
šťastní i nešťastní závodníci, vítr, který si pohrává s vlajkami, v uších ještě zní hudba, potlesk, oči září,
všude kolem ticho - to je atmosféra města po skončení soutěže. Bude stát ještě mnoho sil upravit
město do původního stavu. I tak to však stálo za to a všichni, kteří na chvíli dokázali zapomenout na
neštěstí z povodní a na hašteření vrcholné politiky, se již těší, až tady zase za tři roky budou závodníci
na svých kolech tančit své blues o vítězství….

10. Statistické údaje o městě a jeho obyvatelích
K poslednímu dni předchozího roku bylo k trvalému pobytu v evidenci obyvatel Březová přihlášeno
2.920 občanů. Během roku 1997 se k trvalému pobytu přihlásilo 68, narodilo se 19, odhlásilo se 52 a

zemřelo 18 občanů. K 31.12.1997 má tedy Březová 2.937 obyvatel (Březová 2.630, Arnoltov 39,
Kamenice 29, Kostelní Bříza 48, Lobzy 19, Rudolec 145, Tisová 27 občanů).
Během roku 1997 bylo před MěÚ Březová uzavřeno 14 manželství. Mezi nejtragičtější úmrtí mladých
mužů roku 1997 pak patří oběšení v Rovné (ročník 1974) a při autonehodě v Kostelní Bříze (ročník
1978).

11. Počasí
Záplavy na Moravě
Počátkem léta roku 1997 došlo k tragické události v historii České republiky. Celou Moravu a část
Východních Čech zatopily rozvodněné řeky po delších deštích.
Událost byla katastrofou zejména po stránce ekonomické, kdy došlo ke zničení spousty obytných
domů a podniků. Navíc záplavy proběhly v době nezbytné ekonomické reformy České republiky, kdy
byla vláda nucena přijmout tzv. balíček opatření, kterým se pokusila řešit finanční krizi.
Většině místních obyvatel odnesla voda veškerý majetek. Naštěstí se ve zbytku Čech probudila
nevídaná solidarita a okamžitě začala vznikat konta na podporu postižených oblastí, díky Červenému
kříži bylo též možno poslat ošacení a další důležité věci. Přímo v Březové bylo možno přispět věcmi i
penězi (vybralo se skoro 30.000,- Kč) a MZ poskytlo z rozpočtu dar 20 tisíc Kč.
Ačkoliv to tak většinou nevypadá, umí náš národ držet v nouzi při sobě. Přejme si jen, aby k tomu
krizové situace nebyly nutné.
Na základě těchto událostí město začalo pracovat na havarijním plánu města, žel bez opory v
současné legislativě.
Přehled počasí za uplynulý rok
o
Nový rok 1997 začal mrazivým počasím (kolem 10 C) a se souvislou vrstvou sněhu. V tomto duchu
jen s drobnými výkyvy se počasí udrželo až do poslední lednové dekády, kdy začalo místy vykukovat
sluníčko.
Hned první dva únorové dny byly od rána do večera prosluněné a teploty se vyšplhaly až nad nulu.
Díky slunci se sníh změnil v zamrzlé ledové hroudy, které se udržely v místech, kde bylo předtím větší
množství sněhu. Ve dnech 3. a 4.2. pak sice počasí opět přituhlo, ale již dne 5.2. ráno byla teplota
o
mírně nad nulou. O víkendu 7. - 9.2. pak stouply denní teploty až na 5 C. Dokonce se teploty nad
nulou udržely i v noci z 8. na 9.2.V důsledku této oblevy zmizel z celé Březové sníh. Dne 10.2. se v
odpoledních hodinách objevilo slunce a další den již byl „letní“. Během dalších dní ovšem opět klesly
teploty k nule, zamračilo se a padal střídavě déšť se sněhem, který se místy udržel ve slabé vrstvě.
o
Díky oteplení dokonce začaly vykukovat první sněženky. Od 21.2. se oteplilo až na 10 C ve dne, ale
foukal silný vítr. 25.2. pak pršelo, ale druhého dne již bylo sucho a téměř bezvětří. Dne 26.2. se
odpoledne objevila bouřka, kterou následovalo deštivé počasí. V těchto dnech došlo k ochlazení na
o
5 C. Poslední den měsíce února byl však slunečný a teplý, jako by věštil brzký příchod jara.
První dva březnové týdny bylo slunečné počasí narušené pouze ranními mlhami a občasnou
o
oblačností. Teploty v těchto dnech byly přes den až 20 C. Teprve po 16. březnu se ochladilo až na
o
denní teploty těsně nad nulou a v noci až -5 C. Toto ochlazení bylo provázeno deštivým počasím.
Pršelo ovšem převážně v noci a brzy ráno a přes den bylo pouze oblačno. Dne 18.3. začal padat sníh,
který se ve slabé vrstvě udržel hlavně na střechách domů a na trávě, zatímco na silnicích ihned tál.
o
Postupně se pozvolna oteplovalo až na 15 C přes den. Občas pršelo a dne 28.3.1997 byl od rána
o
silný vítr. Poslední březnový den pak vylezlo sluníčko a bylo 16 C.
Duben začal slunečným počasím. Jasné počasí se pak udrželo až do 3.4., kdy se začaly objevovat
mraky, kterých záhy bylo více než modré oblohy. Dne 4.4. se pak ve vzduchu objevil sníh. V
následujících dnech se střídalo polojasno, dešťové a sněhové přeháňky. Vzhledem k denním
teplotám, které se pohybovaly slabě nad nulou, zůstával sníh ležet, než opět zapršelo nebo vylezlo
sluníčko. Dne 7.4. však bylo od rána zcela jasno, ale teploty se nikterak nezvýšily, a tak bylo i nadále v
o
noci kolem -5 C. V dalších dnech došlo k velmi mírnému zvýšení nočních teplot, což bylo ovšem
spojeno s oblačným počasím s občasnými přeháňkami. místy se ještě stále mezi kapkami deště

o

objevovaly vločky. Teploty se pak kolem 14.4. dostaly na 7 C přes den a slabě nad nulou přes noc.
Dne 16.4. se pak téměř opakovala situace, která nastala vloni v lednu, kdy přes noc namrzl déšť a
vytvořil ledový povlak na silnicích i chodnících. Tentokráte nebyla situace až tak kritická, ale i tak měly
autobusy MHD problémy. V dalších dnech se opakovalo polojasné počasí s přeháňkami, které byly
o
místy sněhové. Sníh už však nevydržel na zemi ani chvilku. Teploty přes den byly pod 10 C a přes
noc se střídaly teploty slabě nad a pod nulou. Ode dne 22.4. se objevovalo slunce více a odpolední
o
teploty se zvyšovaly. V dalších dnech bylo jasné počasí s denními teplotami až 20 C. Dne 26.4. však
o
o
přišlo zamračené počasí s neustálým mrholením. Teploty klesly na 15 C a v noci na přibližně 5 C.
o

o

Květen začal bezoblačným počasím s teplotami kolem 20 C přes den a v noci kolem 14 C. Dne 5.5.
se však během poledne zatáhlo a přišly přeháňky provázené hromy a blesky. Teploty však i přes
prudký vítr neklesly. Následovalo zamračené počasí s přeháňkami. Dne 7.5. pak klesla denní teplota
o
na 5 C. Mezi srážkami se objevovaly i sněhové vločky. V dalších dnech se srážky objevovaly jen velmi
o
zřídka a bylo polojasno, k večeru se vyjasňovalo a denní teploty se vyšplhaly na 11 C. Dne 11.5. pak
o
teploty vystoupily na 22 C a bylo více sluníčka. V dalších dnech bylo jasné počasí s denními teplotami
o
až 27 C. Dne 18.5. pak došlo k příchodu oblačnosti od západu spojené s bouřkami a přeháňkami.
Počasí se ochladilo a zbytek měsíce proběhl ve znamení oblačného počasí s minimálním množstvím
srážek.
V prvních červnových dnech se sem tam objevilo sluníčko, ale nedošlo k výraznému oteplení. Dne
0
3.6. se však vyjasnilo a za občasné oblačnosti bylo až 25 C. Dne 8.6. se objevily drobné přeháňky s
větrem, ale hned druhého dne bylo opět jasno. Celý zbytek měsíce bylo zamračené počasí s teplotami
0
0
15 C - 20 C a s přeháňkami.
První červencový den bylo zataženo, ale k večeru se začalo vyjasňovat a dne 2. července bylo
0
polojasno s teplotami až 30 C. Dalšího dne v brzkých ranních hodinách pršelo, ale teplota v noci byla
0
kolem 15 C. Celý zbytek měsíce pak bylo zamračené počasí s přeháňkami a denními teplotami kolem
0
18 C. Výjimkou byl poslední červencový víkend, kdy se dlouhodoběji ukázalo sluníčko a teploty se
0
vyšplhaly nad 20 C.
Srpen začal počasím poněkud pochmurnějším, ale již 3. srpna se vyjasnilo a svítilo slunce. Teploty se
0
pohybovaly kolem 28 C. Až dne 18. srpna se obloha zatáhla a spustil se téměř nepřestávající déšť.
0
Přeháňky pak pokračovaly i další den. Bylo zataženo, ale denní teploty se pohybovaly kolem 18 C.
Dne 20. srpna se sice dlouho držela mlha, ale k večeru se vyjasnilo a druhého dne již opět bylo jasno
0
s teplotou kolem 30 C. Posledních několik srpnových dní se neslo ve znamení drobných přeháněk,
0
polojasna a teplot kolem 20 C.
0

Začátek září byl opět teplejší (kolem 30 C), ale bylo častěji zamračeno slabou vrstvou oblaků. Ihned v
0
prvních zářijových dnech se však citelně ochladilo a nejvyšší denní teploty byly kolem 15 C. Noční
0
teploty se pohybovaly kolem 10 C a bylo zamračeno. Dne 11. září se pak vyjasnilo, ale rtuť teploměru
0
0
dosáhla na sluníčku maximálně 15 C přes den a v brzkých ranních hodinách bylo 5 C. Je dosti
pravděpodobné, že v těchto dnech se ve výše položených oblastech katastrů Březové objevily
0
přízemní mrazíky. Od té doby bylo slunečno, ale teploty byly stále kolem 15 C (na slunci však bylo až
0
30 C). Až dne 30. září se zatáhlo a mrholilo, ale denní teploty se neměnily, pouze v noci bylo tepleji.
0

Říjen začal teplým (denní teploty kolem 15 C), ale deštivým počasím. Dne 2. října byl silný vítr.
0
Dne 7. října stoupla teplota až na 20 C a bylo slunečné počasí, ale v následujících dnech teploty opět
0
pozvolna při zataženém počasí klesaly až na 11 C dne 13. října s tím, že od 10. října pršelo. Vyjasnilo
0
se a oteplilo až 17. října (16 C), což ovšem vydrželo jen dva dny a 20. října už bylo opět zataženo s
0
0
0
teplotou 9 C. Dne 23. října se dokonce objevil ranní mráz - 4 C, ale přes den bylo až 5 C. Zatažené
počasí s občasným deštěm vydrželo až do konce měsíce s tím, že teploty klesly až k nule a až v
0
posledních dvou říjnových dnech bylo přes den 6 C.
0

Listopad začal zataženým počasím s teplotami nízko nad nulou, avšak dne 7. listopadu bylo 17 C a
0
polojasno. Avšak již následujícího dne pršelo a teploty se držely kolem 10 C. Zatažené počasí s
0
pozvolna klesajícími teplotami (až na 4 C) vydrželo do konce měsíce, kdy začalo i pršet.
Měsíc prosinec pokračoval v zataženém počasí, ale dne 3. prosince se objevil sníh, který přes den
namrzal. Teploty se držely slabě nad nulou a pod nulu klesly až 15. prosince (výjimečně až na 0
10 C). Dne 20. prosince se ovšem na teploměrech opět objevila nula, která způsobila, že sníh zmizel

a udržel se jen ve vyšších polohách. Počasí bylo stále zatažené a v průběhu vánočních svátků stouply
0
teploty až na 8 C. Beze změny pak proběhl zbytek měsíce a vlastně celého roku 1997.

12. Závěr
Skončil politicky bouřlivý rok. Ten příští však nebude o mnoho klidnější, protože nás čekají volby
prezidenta, komunální volby a zřejmě i předčasné parlamentní volby. Čeká nás pokračování v
deregulacích cen nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. Čeká nás privatizace bank, další
úsilí o vstup naší republiky do NATO a spousta dalších událostí.

