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2. Úvod
Jako událost patrně největšího mezinárodněpolitického významu lze v roce 1999 hodnotit náš vstup
do NATO. Podpisem washingtonských dokumentů 12. března 1999 jsme se spolu s Maďarskem a
Polskem stali plnoprávnými členy této vojenské aliance. V České republice pokračovaly také přípravy
na náš vstup do Evropské unie, zejména v oblasti slaďování legislativy.
Tzv. opoziční smlouva mezi ODS a ČSSD v roce 1999 celkem dobře fungovala a celková politická
situace v ČR se v porovnání s předchozími roky dala nazvat stabilizovanou. Menší parlamentní strany
jako Unie svobody či KDU-ČSL však existenci opoziční smlouvy, která je prakticky odstavila od účasti
ve vládě, nesly dosti těžce a pro zvýšení vlastní váhy společně s mimoparlamentní ODA a DEU
vytvořily tzv. Čtyřkoalici.
V roce 1999 po neúspěšné transplantaci kostní dřeně ve Spojených státech zemřel dlouholetý
předseda KDU-ČSL Josef Lux. Ve funkci ho nahradil Jak Kasal.

Hospodářská situace v zemi se podle některých makroekonomických ukazatelů začala v roce 1999
mírně zlepšovat. Toto mírné oživení bylo bohužel provázeno nárůstem nezaměstnanosti, která se
postupně vyšplhala až k deseti procentům. I zde ukáže teprve budoucnost, zda se jedná o trvalý
ekonomický růst. Naše země ho již akutně potřebuje.
Plánovaný schodek státního rozpočtu se v roce 1999 podařilo navzdory některým pesimistickým
předpovědím dodržet.
I u nás v Březové se dal rok 1999 charakterizovat jako rok klidný. Zejména poslanci za KSČM, ODS a
nezávislí pracovali dělně a konstruktivně a i když jejich práci občas poněkud komplikovala opoziční
ČSSD, podařilo se za pomoci aparátu MěÚ realizovat velkou část svého programového prohlášení.
Byla dokončena ČOV v Kostelní Bříze, probíhaly přípravy na plynofikaci Rudolce. Město odkoupilo
ubytovnu čp. 120 od SU, a.s. a učinilo tak další krok k řešení problematiky bydlení. Byla
rekonstruována část ulice Hlavní či v neposlední řadě byl opraven veřejný rozhlas.
Potvrdilo se, že v komunální úrovni je užitečné, když jde politická příslušnost stranou.
Díky prodeji akcií energetických společností, prodeji bývalé MŠ Drahotín a prodeji budovy AMK byly
též solidně zajištěny finanční zdroje, a to i na další roky. Blíže se na úspěchy hospodářského roku
1999 podíváme v další části.

3. Činnost Městského zastupitelstva, Městské rady a Městského úřadu
Městská rada pracovala v roce 1999 ve složení:
Miroslav Bouda - starosta
Ing. Vilém Meiser - zástupce starosty
Ing. Radomír Pokluda - člen rady
MUDr. Lenka Fišerová - členka rady
Lubomír Boukal - člen rady
Vedle členů rady byly dále členy městského zastupitelstva:
Jana Strnadová
Ing. Ivan Šmat
František Schneider
Ing. Miroslav Frank
Ing. Lubomír Nechanický
Ing. Jan Fridrich
MUDr. Adriana Kotrchová
Ing. Tomáš Ctibor
Josef Brandl
Ing. Vladimír Číhal (nahradil odstoupivšího MUDr. Luboše Fišera)
Tajemnicí městského úřadu byla Jana Kašparová, vedoucí odboru HSO Anna Sladká a vedoucím
odboru SMM Karel Hruška.
Městské zastupitelstvo
V roce 1999 proběhlo 10 řádných zasedání městského zastupitelstva. Účast zastupitelů na
zasedáních byla téměř stoprocentní. Jednání se též zúčastňovali pracovníci aparátu MěÚ, kteří
zastupitelům v případě potřeby poskytovali doplňující informace k projednávaným záležitostem. Na
jednotlivých zasedáních zastupitelé vedle řady dalších otázek řešili :
problematika kasáren Mýtina, prodej fitnesscentra-posilovny, koupě ubytovny čp. 120 v ul.
Komenského, prodej čp. 329 (býv. MŠ Drahotín), prodej objektu AMK Březová, formy vyrovnání
pohledávky vůči Sokolovské skládkové, rozbory hospodaření města Březová za rok 1998 a rozpočet
na rok 1999, prodej akcií ZČE, a.s. a ZČP, a.s., pohledávka vůči obci Rovná, finanční příspěvky
sportovním a společenským organizacím, rezervace 2 mil. Kč v rozpočtu na rok 2000 na nákup
nového hasičského vozu, úprava vyhlášky o prodeji bytů, Požární řád města Březová, odkoupení
bývalého zámečku v K. Bříze, převod historického majetku - pozemků, projekt Mladé bydlení, zpětný

odkup nemovitostí v Kostelní Bříze, převod pozemků od obce Rovná za neuhrazené neinvestiční
náklady za žáky z Rovné dojíždějící do březovské ZŠ, prodej osobního auta Š105, autocisterny Š706
a malotraktoru MT 8-070, zadání urbanistické studie Rudolce, finanční dary aktivním občanům, využití
služeb bezpečnostní agentury v roce 2000. .
Městská rada
V roce 1999 proběhlo 11 řádných a 3 mimořádná zasedání Městské rady. Podklady pro jednání
městské rady zpracovávaly a doporučující stanoviska zaujímaly odborné komise, v nichž se tradičně
aktivně angažuje několik desítek březovských občanů. V roce 1999 pracovaly a s městskou radou
spolupracovaly tyto komise: kontrolní, finanční, ochrany veřejného pořádku, přestupková, OBDSP,
kulturní, výstavby, sportovní, sociální a zdravotní. Kladně lze hodnotit vznik komise pro integrované
oblasti, která svou činností přispěla ke zkvalitnění komunikace mezi městem a integrovanými obcemi
při řešení jejich potřeb.
Na jednotlivých zasedáních za účasti tajemnice MěÚ členové městské rady projednali, schválili:
převedení školní jídelny a sběrny prádla do režimu hospodářské činnosti, složení odborných komisí a
redakční rady Březovského zpravodaje, prodej budovy čp. 329 (bývalá MŠ Drahotín) a objektu AMK,
žádost o odvolání velitele hasičů, rozbory hospodaření města za rok 1998, rozpočet města na rok
1999, úprava směrnice o hospodaření s byty, „Anketa občanů v Rudolci“ (využití budovy rozestavěné
prodejny), petice k prodeji AMK, stav pohledávek města, rozhodnutí o zveřejnění neplatičů
nájemného a souvisejících služeb, rozdělení dotací společenským organizacím, ustavení komise pro
integrované oblasti, prodej akcií ZČE a ZČP, stanovení koeficientu růstu nájemného, jednací řád MR
pro přijímání a vyřizování peticí, odpisy nedobytných pohledávek, řešení žádosti občanů K. Břízy na
změnu urbanistické studie, knihovní řád městské knihovny, technická pomoc „Letním slavnostem“ na
Březové, účast města ve společném podniku na výrobu dlažby, odkoupení bývalého zámečku v K.
Bříze, odkup objektů čp. 121 a 122, dodavatel pro celkové ozvučení města (Sokolovská elektrofirma),
dodavatel pro opravu komunikace v Kamenici (Silnice Cheb), spolupořadatelství města při MS
v cyklotrialu, záměr výstavby bytů v prolukách stávající zástavby - projekt Mladé bydlení, odkup
kostela, bývalé školy a hospody v K. Bříze, převod pozemků - historického majetku města, stížnost
občanů K. Břízy na špatnou kvalitu pitné vody, kompenzace dluhů obce Rovná převodem pozemků,
povolení ke zřízení kabelové televize, rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2000, místní pořadník
žadatelů o pronájem bytu v majetku města, využití služeb bezpečnostní agentury v roce 2000.

Hospodaření města
Příjmový rozpočet činil v roce 1999 celkem 43,2 mil. Kč, skutečnost byla 60,8 mil. Kč. Ve výdajích bylo
plánováno 50,2 mil. Kč, vyčerpáno pak bylo 45,9 mil. Kč. Výsledek hospodaření tedy činili +
14.967.540,19 Kč. Uvedený výsledek nejvíce ovlivňuje uskutečněný prodej akcií ZČE, a.s a ZČP, a.s.
Městské zastupitelstvo rozhodlo převážnou část výnosu z prodeje akcií (celkem 13,4 mil. Kč) v roce
1999 do rozpočtu nezapojovat, vyjma částky 1 mil. Kč určené k financování rekonstrukce chodníků v
ul. Hlavní a k splátkám za ubytovnu SU, a.s. Ostatní prostředky z prodeje akcií byly investovány do
finančních produktů tak, aby došlo k jejich bezpečnému zhodnocení a budou k dispozici v dalších
letech. Na výsledek hospodaření měly dále největší vliv překročené výnosy z daní (o 2,1 mil. Kč),
vyšší příjmy z prodeje majetku (o 800 tis. Kč) či sankční platby za ukládání odpadů (o 620 tis. Kč).
Ve výdajích došlo k celkové úspoře 4,37 mil. Kč. Zde se projevují především úspory na úseku
tepelného či bytového hospodářství (po 1 mil. Kč).
Obecně lze ještě konstatovat, že v roce 2000 se bude město opět muset vyrovnat s propadem příjmů
za ukládání odpadu od ETI, kdy na základě posledních informací dojde k poklesu těchto příjmů o další
cca 3 mil. Kč. Tato dříve dominantní - řádově desetimilionová - příjmová položka (platby za ukládání
odpadů) se od roku 2000 stává položkou doplňkovou v úrovni několika set tisíc korun, a těžištěm
příjmů se stanou příjmy daňové.
K 31. 12. 1999 činil stav běžného účtu 7,1 mil. Kč a dluhové zatížení města bylo k tomuto datu 2,7
mil. Kč. Na dotacích pro zájmové či společenské organizace bylo v roce 1999 vydáno celkem 271 tis.
Kč a městu se naopak podařilo získat od podnikatelských subjektů dotace a dary v celkové hodnotě
162 tis. Kč.

Největší investiční akcí roku 1999 bylo dokončení ČOV a kanalizace v Kostelní Bříze včetně
rekonstrukce části vodovodu. Její definitivní dofinancování bude ještě předmětem rozpočtu roku 2000,
a to v úrovni cca 1 mil. Kč. Akce v roce 1999 přišla na 3.905.157 Kč. Druhou největší investiční akcí
bylo odkoupení ubytovny SU, a.s., které nás v roce 1999 přišlo na 497.280 Kč a v dalších letech ještě
zaplatíme 1,5 mil. Kč. Po několika letech bylo též investováno do obnovy dožitého vozového parku byl pořízen traktor za 250.000 Kč a na leasing za velmi výhodných podmínek dodávkový vůz Peugeot
(náhrada za dožitou Š105), kdy v roce 1999 bylo zaplaceno 247.440 Kč.
Z dalších výdajů investičního charakteru:
- rekonstrukce veřejného rozhlasu - I. etapa
- projekt - Plynofikace Rudolec
- projekt - vodovod K. Bříza
- autobusová zastávka v ul. Hlavní
- rozvody pro tel. a poč. síť (I. a II. etapa)
- zahradní technika
- výpočetní technika - aktivní prvky sítě
- zabezpečovací zařízení - dofinancování

226.599 Kč
67.000 Kč
57.355 Kč
57.750 Kč
53.730,60 Kč
52.958 Kč
41.473,40 Kč
40.459,70 Kč

V roce 1999 byla provedena v souladu s programovým prohlášením MZ celá řada dalších finančně
nákladných akcí, které však měly charakter oprav a údržby. Především se jednalo o:
- rekonstrukci chodníků a veř. osvětlení v ul. Hlavní
- rekonstrukce komunikace v Kamenici
- opravy v areálu ZŠ
- obnova zámeckého parku v K. Bříze
- oprava okapů - kulturní dům
- opravy bytového fondu
- opravy domovního fondu

0,98 mil. Kč
0,5 mil. Kč
0,53 mil. Kč
40 tis. Kč
90 tis. Kč
0,54 mil. Kč
1,67 mil. Kč

Obecně závazné vyhlášky města Březová a směrnice MěÚ Březová
V roce 1999 byly městskou radou a městským zastupitelstvem schváleno 5 obecně závazných
vyhlášek, jedna vyhláška byla zrušena (novelizována). Dále byly městskou radou schváleny 4
směrnice MěÚ a dvě směrnice byly zrušeny (novelizovány). Jedná se o tyto dokumenty:
Schválené vyhlášky:
1/99 „O vytvoření a použití Fondu rozvoje bydlení“
2/99 - dodatek k vyhlášce 6/95 „O stanovení postupu při prodeji domů a bytů…“
3/99 „O koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce“
4/99 - dodatek k vyhlášce 6/95 „O stanovení postupu při prodeji domů a bytů…“
5/99 - Požární řád města
Zrušené vyhlášky:
2/98 „O koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce“ (novelizováno vyhl. 3/99)
Schválené směrnice
1/99 „O oběhu a kontrole účetních dokladů“
2/99 „Spisový a skartační řád“
3/99 „Kontrolní řád“
4/99 „Výlep plakátů na výlepové plochy“
Zrušeny byly směrnice
5/98 „Spisový a skartační řád“ (novelizována směrnicí č. 2/99)
8/98 „O oběhu a kontrole účetních dokladů“ (novelizována směrnicí č. 1/99)

4. Veřejný a politický život ve městě

V roce 1999 byly v Březové aktivní tyto politická seskupení či strany: KSČM, ODS, ČSSD. Zejména
březovská organizace KSČM a ODS dokázaly najít dostatek dobré vůle ke vzájemné spolupráci při
řešení komunálních problémů v městském zastupitelstvu a městské radě. Za podpory nezávislých
členů MZ pak byla jednání nejvyšších městských orgánů konstruktivní, věcná a apolitická, což jistě
bylo pro život ve městě přínosem.
Setkání Březových
Letošní setkání obcí se společným názvem Březová proběhlo u našich sousedů v Březové u
Karlových Varů dne 31. 7. 1999. Nemalou měrou se na přípravě akce podílelo též naše město, a to
formou spolupráce při zajišťování ozvučení sportovního areálu, zapůjčením technického vybavení
(stany) a v neposlední řadě spoluprací ČČK Březová (dozor při fotbalovém turnaji).
K samotné organizaci akce lze říci, že byla velice dobře zajištěna jak po stránce sportovní, tak po
stránce kulturně-společenské. Zástupci Březových obdrželi upomínkové předměty věnované naším
městem. Plakety vytvořil dětský keramický kroužek při ZŠ Březová pod vedením p. Králové, všem
starostům pak byly předány nástěnné hodiny jako vzpomínka na letošní setkání.
Naši Březovou reprezentovali fotbalisté a dvě družstva hasičů. Bylo nádherné sledovat spontánní
nasazení soutěžících. Mnohdy při dílčím neúspěchu ukápla i chlapská slza.
Pro naše občany byla zajištěna bezplatná doprava autobusem místního fotbalového klubu a tuto
možnost využilo cca 30 lidí, kteří povzbuzovali naše sportovce. Celého klání se zúčastnilo 9 obcí
s názvem Březová, z toho 1 zástupce Slovenské republiky - Brezová pod Bradlom. V roce 2000 se
hostitelství srazu Březových ujme Morava, konkrétně Březová u Vítkova v okrese Opava.
Naše družstva hasičů se umístila na třetím a čtvrtém místě, fotbalisté skončili pátí.
Prodej bytů a domů
Prodej domů a bytů byl v roce 1999 dvakrát upraven dodatkem k příslušné vyhlášce a celý proces byl
konečně poněkud urychlen. Již prodány nebo v procesu prodeje jsou ke konci r. 1999 tato další čp.:
124-130, 164-165, 171-172, 181-184, 189, 192-194, 197-202, 204-207, 210-212

5. Výstavba na území města
ČOV Kostelní Bříza
S potěšením můžeme konstatovat, že v roce 1999 došlo k dokončení a zprovoznění ČOV v Kostelní
Bříze. Současně byla rekonstruována část vodovodu.
Rekonstrukce chodníků v ul. Hlavní.
V rozpočtu města se též našly prostředky na rekonstrukci zanedbaných chodníků v části Hlavní ulice.
Při této příležitosti byla též provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.
Komunikace v Kamenici
Po rekonstrukci již řadu let volala komunikace v Kamenici. I toto se v roce 1999 podařilo nákladem cca
0,5 mil. Kč realizovat.
Skládka TKO
Sokolovská skládková
Na základě nových smluv se provozovatelem skládky stal jeden ze společníků - firma Ekoinvest, s.r.o.
V roce 1999 došlo k obratu ve vývoji hospodaření skládky, kdy za rok 1999 dosáhla Sokolovská
skládková kladného hospodářského výsledku. Vztahy mezi společníky jsou stabilizovány a dá se říci,
že společnost plní své poslání.
Rekonstrukce rozhlasu
Městský rozhlas byl v roce 1999 celkově rekonstruován včetně výměny ústředny. Pro příští rok se
počítá s rozšířením na Drahotín.
Projekt Mladé bydlení

V roce 1999 byla zadána technická expertiza, která posoudí možnost bytové výstavby v prolukách
stávající zástavby.

6. Obchod a služby
Obchody a služby v Březové
V roce 1999 byla otevřena pekárna a prodejna Pekos pana Š. Kováče. Městská provozovna - sběrna
prádla a prodejna drogistického zboží již dosáhla téměř vyrovnaného hospodaření. Rovněž byla
otevřena nová prodejna s drogerií v budově MěÚ - U Tučňáka, kterou provozuje p. Novotný.
Březovský zpravodaj
Zásadní změnou při přípravě časopisu bylo ustavení redakční rady, jejímiž členy jsou Miroslav Bouda
- starosta, Ing. Vilém Meiser - zprávy z jednání MR, MZ, pořádek ve městě, Jana Kašparová sportovní rubriky, Jaroslava Remetová - kultura, Martin Zubr - odpovědný redaktor. Počínaje rokem
1999 dostal Březovský zpravodaj nový „kabát“ - byl aktualizován letecký snímek na obálce. I v obsahu
došlo k mnoha vylepšením. Vznikly nové rubriky, jako např. Slovo starosty na aktuální téma, Občan,
úřad, paragrafy, Pochvalu zasluhují - nelíbí se nám, Rubrika ekonoma, čtenáři si mohou vyluštit
doplňovačku a zasoutěžit si o drobné ceny. Během roku 1999 byl pro zvýšený zájem o radniční
časopis dvakrát zvýšen náklad na současných 550 výtisků.
Ankety
V roce 1999 se občané mohli vyjádřit formou ankety k několika problémům:
- k případnému zřízení kabelové televize, kdy však zájem občanů nedosáhl minima nutného pro
možnost budování kabelových rozvodů
- k problematice dopravní obslužnosti. Z ankety vyplynulo, že občané preferují přímé a rychlé spojení
do okresního města.
- k problematice rozestavěné prodejny v Rudolci, kdy občané dali přednost demolici před variantou
objekt dostavět

7. Kulturní a společenský život
Městská knihovna
Od roku 1999 mají návštěvníci městské knihovny možnost využít informační potenciál počítačové sítě
Internet. Zájem o tuto službu je rostoucí.
Pravidelnou činnost vykazoval i nadále knihovnický kroužek, kam pravidelně docházelo 12 žáků ZŠ.
Jejich činnost je hodnocena pololetně na vysvědčení.
K 31.12.1999 má městská knihovna ve svém inventáři 23.839 knihovních jednotek a 371
registrovaných čtenářů (z toho 142 do 15 let). Během roku provedla knihovna celkem 32.404
výpůjček, uspořádala 43 vzdělávacích a výchovných akcí a poskytla 217 registrovaných informací.
Kulturní akce konané během roku
I v roce 1999 se podařilo udržet vysokou úroveň tradičních akcí, kterými jsou již řadu let mj. Vinobraní,
Stavění máje, Vánoční a Jarní posezení důchodců, vystoupení dramatického souboru Lupínek a
loutkové skupiny Zvoneček, plesy rybářů a včelařů, Mikulášská besídka pro děti, Vánoční koncert či
novější Vánoční setkání na náměstí se zpěvy koled.
V Březové se však také konaly akce zbrusu nové. Jednalo se o úspěšné Lení slavnosti na stráni s
podtitulem Slavíme Johany s dlouhými nohami. Novinkou byl též městem zorganizovaný Sportovní
ples, který nahradil tzv. Městskou zábavu. Ve spolupráci s kulturní komisí města byl zejména pro
mladší generaci uspořádán 1. ročník rockového festivalu RF Březová 99. Velkému zájmu nejen místní
veřejnosti se těšila taneční zábava se skupinou Brutus aj. Uvidíme v dalších letech, zda se i tyto akce
stanou tradiční součástí březovského kulturního života, který má často ohlas až za hranicemi okresu.
Přivítání roku 2000

Příchod roku 2000 jsme na Březové přivítali pěkným půlnočním ohňostrojem na náměstí.

8. Školství
Základní škola
I v roce 1999 pracovalo při březovské ZŠ několik kroužků. Jednalo se o keramický kroužek, který ve
své práci již tradičně dosahuje pěkných výsledků a o členství v něm je velký zájem, dále o kroužek
rybářský, knihovnický, zdravotnický, sportovní gymnastiky, pohybových her a sborového zpěvu. Nově
též vznikl při ZŠ kroužek volejbalu.
Pro děti byla uspořádána řada soutěží. Namátkou vzpomeňme soutěž v jízdě zručnosti na jízdním
kole pro žáky 1.-6. ročníků či atletickou olympiádu pro 1.-5. ročníky.
Březovská ZŠ byla i v roce 1999 zapojena do celostátního hnutí Na vlastních nohou. Též nesmíme
zapomenout na fakt, že v areálu školy byla v tomto roce provedena rekonstrukce malé tělocvičny. Na
poslední školní den připravila škola ve spolupráci s městem netradiční a zdařilé rozloučení se školním
rokem.
Březovskou základní školu navštěvovalo k 31. 12. 1999 celkem 298 žáků.

9. Sport
Fotbal
Ve svém rozpočtu město od roku 1999 zřídilo samostatné středisko Fotbalový stadion. Došlo tak ke
zprůhlednění finančního hospodaření. Areál fotbalového stadionu se postupně obnovuje. V rámci FK
Olympie existovalo v roce 1999 drožstvo mužů - A a B, žáci, přípravka.
TJ Olympie
V rámci březovské TJ Olympie existovaly tyto oddíly, družstva:
zápasu, volejbalu, tenisu, badmintonu, rekreační tělovýchova. Již tradičně jsou chloubou Březové
zápasníci, o jejichž úspěších se zmiňujeme podrobněji dále.
Mistrovství ČR v cyklotrialu
Dne 29. 5. proběhlo v březovském cyklotrialovém areálu Mistrovství ČR CAC LEASING CZECH PRIX
99. Soutěže se zúčastnilo bezmála 100 soutěžících z celé republiky a byla i mezinárodní účast soutěžící ze SRN. Tým pořadatelů zvládl organizaci finálové soutěže kvalifikace na MS na výbornou a
úspěšní byli i březovští závodníci. Březovou a Českou republiku tak budou na MS reprezentovat dva
Březováci, a to Pavel Peterka v kategorii SENIOR (18 a více let), který se v seriálu kvalifikace celkově
umístil na 3. místě (na Březové vybojoval taktéž 3. místo), a Ivoš Husinecký v kategorii Expert (horská
kola - trial), který se v seriálu celkově i na Březové umístil na 2. místě.
Březovští zápasníci
Oddíl zápasu TJ Olympie Březová dosahoval již tradičně vynikajících úspěchů, a to i na mezinárodní
úrovni. Připomeňme dvě první místa Michala a Aleše Kastlových na turnajích v SRN či dvě druhá
místa těchto borců v norském Kolbotnu. Vrcholem výkonů a umístění je pak pozvánka do
reprezentace ČR, kde jsme v loňském roce měli tři závodníky. Nejvíce z nich potěšilo pozvání k účasti
Aleše Kastla na Mistrovství světa kadetů v Dánsku. Aleš zde startoval v hmotnosti do 115 kg a
v konkurenci 28 borců vybojoval 19. místo.
Oddíl v uplynulém roce uspořádal na Březové 1 kolo oblastní soutěže družstev žáků a juniorů,
v závěru roku s pomocí města a sponzorů pak tradiční vánoční turnaj.
Komise sportu
připravila pro březovskou neregistrovanou veřejnost několik úspěšných soutěží. Jednalo se mj. o
turnaj v lehkém tenisu, turnaj v malé kopané, turnaj v nohejbalu trojic, turnaj ve volejbalu „O
vánočního kapra“. Velmi oblíbenou akcí s již nadregionální účastí se stala Cykloturistika pro každého.
Malá kopaná

Několik březovských sportovních nadšenců dalo dohromady mužstvo Flamengo Březová. Tým se
zapojil do regionální soutěže v malé kopané, kde dosahoval pěkných výsledků.
Lehká atletika
Čtrnáctiletá březovská rodačka, atletka Daniela Šulcková se zúčastnila v únoru 1999 v Jablonci nad
Nisou halového mistrovství ČR v lehké atletice, kde skončila na vynikajícím 3. místě.

10. Statistické údaje o městě a jeho obyvatelích
Během roku 1999 se k trvalému pobytu přihlásilo 73, narodilo se 21, odhlásilo se 77 a zemřelo 26
občanů. Celkově tedy poklesl počet obyvatel Březové o 9. K 31.12.1999 měla Březová 2.808 obyvatel.
V roce 1999 bylo před MěÚ Březová uzavřeno 12 manželství.

11. Počasí
Přehled počasí za uplynulý rok
o
Nový rok začal oblačným počasím beze sněhu s teplotami okolo 0 C. V noci na neděli 3. ledna sice
sněžilo, ale sníh při polojasném počasí během dne roztál. Následovaly dva dny se zataženým
o
počasím, ale s rostoucími teplotami, které ve středu 6. ledna dosáhly odpoledne až 14 C. Tento
polojasný den byl nejteplejším dnem letošního ledna. Do konce první dekády se pak rychle
o
ochlazovalo až k 1 C, počasí bylo proměnlivé s deštěm a později i se sněžením, sníh se však
prozatím neudržel. Mezi 11. a 16. lednem jsme zaznamenali zatažené až oblačné počasí se sněžením
o
nebo smíšenými namrzajícími přeháňkami. Teploty však v tomto období opět rostly až k 6 C, 17.
o
ledna bylo při jasné obloze odpoledne dokonce až 10 C. Až do 23. ledna pak následovalo počasí
s četnými mlhami, které se jen výjimečně rozpouštěly a v takovém případě jsme si užívali zimního
o
sluníčka. Teploty se v tomto období udržovaly kolem 0 C. Následovaly dny se zataženou oblohou a
deštěm, který postupně přecházel ve sněžení, takže 28. ledna jsme se ráno probudili do zasněženého
o
dne. Teploty postupně klesaly z odpoledních 6 na 0 C. V samém závěru týdne sněžení ustalo a
o
poslední lednový den byl slunečný, ale mrazivý s noční teplotou -11 C, odpoledne jsme naměřili -7
o
C.
První únorový den sněžilo, avšak v následujících dnech přišla obleva a 4. února nebylo po sněhu
o
památky. Teploty vyšplhaly až k 7 C. 5. února v poledne přišla na Březovou pravá zimní vánice.
Zničehonic se z oblohy sypalo takové množství vloček, že viditelnost byla snížená na několik metrů.
Až do konce první dekády pak bylo proměnlivé počasí se sněhovými přeháňkami a odpoledními
o
teplotami lehce nad nulou. 11. a 12. února byly dva jasné dny s nočními teplotami -11 C a
o
odpoledními -3 C. Následoval víkend s vydatným přídělem sněhu. Oblačno až zataženo se
sněhovými přeháňkami pak bylo až do konce druhé únorové dekády. O víkendu 20. - 21. února přišla
o
o
další obleva, pršelo a teploty dosáhly až +7 C. V následujících třech dnech se opět ochladilo (2 C) a
počasí přineslo další sněžení nebo sněhové přeháňky, když nasněžilo až 10 cm sněhu. Do konce
o
měsíce při polojasném počasí opět sníh roztál a v poslední únorový den teploty vyrostly až na 11 C.
o

Počátkem března bylo zataženo, zpočátku s deštěm a s nejvyššími teplotami od 8 do 13 C. 7. a 8.
o
března pak bylo polojasno, avšak s teplotami jen kolem 7 C. Další tři dny byly opět deštivé, teploty se
téměř nezměnily. Příjemné počasí pak přinesl víkend 13. - 14. března, kdy jsme si opět užívali
o
o
sluníčka a teploty se vyšplhaly v sobotu na 13 C, v neděli pak na 16 C, avšak nedělní večer již
přinesl přeháňky. V následujícím týdnu se rychle ochladilo, ve středu byly nejvyšší teploty jen kolem 3
o
C a ve čtvrtek a v pátek jsme zaznamenali ranní mrazíky. Bylo převážně oblačné počasí. O víkendu
o
bylo až zataženo s přeháňkami, ale teploty opět stouply k 8 C. Zásadní změnu přinesl 25. březen o
o
slunečno, 16 C, a v pátek 26. března již dokonce 19 C, avšak v odpoledních hodinách se zatáhlo a v
o
sobotu jsme zaznamenali déšť. V neděli se už vyšplhala teplota jen k 12 C. V posledních březnových
dnech se počasí opět zlepšilo, bylo polojasno s postupným oteplováním.
o

Duben začal krásným slunečným počasím, když teploty vyrostly v sobotu 3. dubna až k 19 C. Tím
o
však příjemné počasí velikonočního víkendu skončilo, v neděli již bylo jen okolo 15 C, zataženo s
deštěm. Následovaly dva týdny s oblačným až zataženým počasím, občas s deštěm, s odpoledními
o
o
teplotami nejprve kolem 15 C, ke konci tohoto období však pouze 7 C - 16. dubna dokonce sněžilo.
o
Výjimkou byla sobota 10. dubna, kdy bylo skoro jasno a 18 C. V týdnu od 19. dubna pak bylo velmi
proměnlivé počasí s přeháňkami, v druhé polovině týdne se však počasí postupně zlepšovalo, teploty

o

postupně vyrostly až k 21 C a polojasné počasí s jednou ranní mlhou prakticky vydrželo až do konce
o
měsíce. Čarodějnice jsme pálili za jasného počasí při odpoledních 22 C.
o
V sobotu na prvního máje dosáhla teplota 25 C a polojasný den skončil večerní bouřkou, která
o
přinesla i ochlazení. Ještě v neděli bylo celý den oblačno až zataženo, teploty jen 18 C. V
následujících dvou týdnech se opět střídalo jasné počasí a zataženo s deštěm a 4. a 5. dubna vál
poměrně silný vítr.
o

Teploty oscilovaly nejprve okolo 15 C, druhý z těchto dvou týdnů byl však teplejší, 10. května až 23
C, ale bylo také méně sluníčka, zato deště a přeháněk jsme si v tomto týdnu užívali téměř denně. V
o
závěru období opět poklesly teploty až k 15 C. Týden od 17. května začal slunečným počasím, avšak
o
se studeným a nepříjemným větrem a teploty jen zvolna šplhaly až ke čtvrtečním 23 C. Již od středy
však počasí opět přinášelo každodenní déšť a při celý den zatažené obloze v pátek a v sobotu bylo
o
opět jen 15 C. Až neděle 23. přinesla zlom v charakteru počasí. Bylo polojasno a počátkem
o
následujícího týdne postupně až skoro jasno s teplotami postupně od 22 C až k téměř k tropickým 30
o
C. Ráno se občas nakrátko vyskytly mlhy.
o

o

Ještě první červnový den, v úterý, bylo skoro jasno a příjemných 24 C. Již druhý den však začal
přívalovým deštěm, přes den se pak udělalo skoro jasno, aby se k večeru pro změnu přehnala bouřka.
Toto počasí předznamenalo, jak bude prakticky po celý červen. Zataženo s přeháňkami nebo
trvalejším deštěm střídalo oblačné počasí beze srážek, jen výjimečné byly polojasné dny. Denní
o
teploty měly nejprve sestupný charakter, když 8. června se pohybovaly jen okolo 13 C, v
o
následujících dnech pak oscilovaly kolem 20 C a až v posledních cca 5 červnových dnech vystoupily
o
nad 25 C.
Trend rostoucích teplot pokračoval i počátkem července, kdy se velmi vydařil první víkend i
o
následující sváteční pondělí - bylo jasno až skoro jasno a tropické teploty dosahovaly téměř 34 C.
Noc na úterý 6. července pak přinesla pořádnou letní bouři s přívaly vody a až do poloviny měsíce
následovalo převážně zatažené počasí. Zmíněná bouřka přinesla také pořádné ochlazení, ve středu
o
byly odpolední teploty jen okolo 18 C, avšak postupně se teploty dostaly na správnou letní úroveň
o
kolem 25 C. Pro druhou polovinu měsíce bylo charakteristické polojasno až skoro jasno, jen ve třech
o
dnech v tomto období jsme zaznamenali srážky. Odpolední teploty oscilovaly stále okolo 25 C.
o

I srpen začal s polojasným počasím a teplotami kolem 28 C. Avšak od 5. dne prakticky až do
poloviny srpna vládlo oblačné počasí s častými dešti či přeháňkami a slunce bylo poskrovnu. Teploty
o
postupně poklesly k 20 C. Teprve druhá půle měsíce přinesla spíše polojasné počasí při teplotách
o
kolem 22 C. 19. dne vál opět poměrně silný vítr. Poslední sobota v měsíci opět přinesla déšť a
samotný závěr měsíce byl spíše oblačný.
4. září se počasí vylepšilo, zavládlo polojasno až skoro jasno a od 10. do 15. září byla obloha dočista
o
vymetená. Teploty se v závěru tohoto období opět dostaly až k 28 C. Půle měsíce byla opět zlomem,
o
když přinesla oblačné počasí s častými dešti a přeháňkami, teploty se postupně dostaly pod 20 C a
o
o
v závěru měsíce již bylo pouhých 14 C. Noční teploty se zatím udržovaly nad 10 C.
o

První říjnová dekáda byla charakteristická zataženým počasím, nejvyššími teplotami kolem 13 C,
s občasnými přeháňkami a deštěm, prvního října velmi intenzivním. Výjimkou v tomto období byla
sobota 2. října, kdy při skoro jasném počasí se odpolední teploty naposledy v roce 1999 vyšplhaly k
o
20 C. Během druhé dekády přišlo při jinak velmi slunečném počasí výrazné ochlazení, noční teploty
16. října poprvé poklesly pod bod mrazu a nejvyšší odpolední teploty na konci období dosahovaly jen
o
4 C. V poslední třetině října bylo nejprve oblačno, postupně spíše polojasno. Teploty ještě vystoupaly
o
o
postupně až k 16 C, v noci klesaly max. na 6 C.
Prvního skoro jasno, pak oblačné, postupně zatažené počasí s občasnými přeháňkami a nejvyššími
o
teplotami kolem 7, později kolem 4 C, to je výstižná charakteristika první půle listopadu. V roce 1999
poslal Martin první pozdrav v podobě mírné sněhové přeháňky 15. listopadu ráno, pak však zavládlo
polojasno, další den dokonce skoro jasno (avšak s celodenním mrazivým počasím), takže výraznější
porce sněhu jsme se dočkali až 17., hlavně však 18. listopadu. Noční teploty se v tomto období
pohybovaly již trvale mírně pod nulou, denní teploty také přes nulu šplhaly velmi pomalu a málo. Po
„zasněžených“ dnech následovaly tři polojasné dny a pak pětidenní zatažené období, v němž však
o
teploty rostly od 1 až k 6 C. Samý závěr listopadu byl poměrně slunečný, s teplotami nad nulou, takže
byl alespoň v nižších polohách osud zbytků sněhu zpečetěn.

Prosinec začal rozpačitě - oblačno, zataženo, občas něco nasněžilo, hned to zase roztálo, teploty
o
o
kolem 5 C, devátého při polojasném počasí dokonce téměř 10 C. 12. prosince jsme ve večerních
hodinách dokonce zaznamenali bouřku, provázenou pochopitelně deštěm. Zataženo s občasnými
o
smíšenými, postupně sněhovými přeháňkami, teploty mezi -3 a 4 C, to bylo počasí až do konce druhé
dekády, kdy se také udržel napadaný sníh. Před Štědrým dnem se opět ochladilo, v noci jsme
o
zaznamenali místy až - 10 C. Na Štědrý den pak bylo polojasno, jinak jsme v poslední třetině
prosince měli spíše oblačno, později až zataženo, avšak s vyššími teplotami. V neděli, 26. prosincový
o
den, při 5 C celý den pršelo a déšť na napadaném sněhu namrzal, takže se mnoho míst prakticky
v celé republice v pondělí proměnilo v klouzavou ledovku. Do konce roku už se pak teploty pohybovaly
o
jen kolem 0 C, bylo zataženo a 29. jsme naposledy v roce 1999 zaznamenali sněžení.

12. Závěr
Rok 1999 lze u nás v Březové z hlediska hospodářského, společenského či politického určitě hodnotit
jako úspěšný. Došlo k dalšímu pozitivnímu posunu v prezentaci města v rámci regionu. Dokončením
ČOV v Kostelní Bříze byl splněn jeden z nejvýznamnějších investičních úkolů. Radnice se opět více
otevřela občanům, o čemž mimo jiné svědčí pravidelná setkání zástupců radnice s občany
integrovaných obcí. V oblasti posilování demokracie v úrovni místní samosprávy můžeme s potěšením
konstatovat, že se daří více občany zapojit do věcí veřejných - důkazem je mj. vznik Komise pro
integrované oblasti. Podařilo se narovnat, vylepšit sousedské vztahy s okolními obcemi a městy či v
neposlední řadě s podnikatelskými subjekty.
V příštím roce nás opět čekají několikeré volby:
senátní a hlavně volby do vyšších územně správních celků. Jak se existence krajského zřízení, které
formálně existuje od 1. 1. 2000, projeví v životě celé společnosti a hlavně v činnosti místní
samosprávy, si lze jen domýšlet.
U nás ve městě nás čekají oslavy 40. výročí povýšení Březové na město, mistrovství světa
v cyklotrialu a řada dalších událostí, leckdy nadregionálního charakteru. Do roku 2000 tedy
vstupujeme plni očekávání a s přáním, aby byl alespoň tak úspěšný, jako ten předchozí.

