Kronika města Březová za rok 1995
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1. Úvod
Nikdy nelze říci, že se v tom kterém roce nic zajímavého nepřihodilo, ale co se týče společenského a
politického života v naší vlasti, skutečně nebyl rok 1995 zahlcen mimořádnými událostmi. Co se pak
událo ve městě Březová, napoví následující řádky.

2. Činnost Městského zastupitelstva, Městské rady a Městského úřadu

Městské zastupitelstvo
V roce 1995 proběhlo celkem 10 zasedání Městského zastupitelstva v Březové, kde byly mimo jiné
projednány směny, pronájmy a prodeje pozemků, schválení zástupců do Okresní školské rady - ing.
Nechanického, pí Fajtové, odpisy majetku, realizace teplofikace II. etapa v r. 1996 v rozsahu
komplexního postupu u objektů čp. 81 - 85, obecně závazné vyhlášky města Březová, pronájmy
nebytových prostor, program činnosti města za r. 1995, program činnosti města na r. 1996, pronájem
loutkového sálu hudební skupině, vstup města do Sdružení obcí Sokolovska, schválení správce
Kulturního domu Březová pana Richarda Wernera, tisk publikace pod názvem "Březová v minulosti"
zpracované panem V. Prokopem, programové prohlášení Městského zastupitelstva v Březové pro
volební období 1995 - 1998, rozbory hospodaření města za rok l994, rozpočet města pro rok 1995,
umístění prodejního stánku před domem čp. 108 v ul. Hlavní v Březové.
Městská rada
V roce 1995 proběhlo celkem 15 řádných a 6 mimořádných zasedání Městské rady v Březové, kde
mimo jiné projednala složení komisí města, seznam členů hasičské zásahové jednotky, zřízení
dětského dramatického souboru Lupínek, zápis do kroniky města Březová za rok 1993, půdní
vestavby, vyhlášky města Březová, pronájmy nebytových prostor, sociální problémy občanů, pronájmy
a prodeje pozemků, plánované i probíhající investiční akce, inventarizace majetku města, pořadník
žadatelů o byt, povolení Klubu cyklotrial Březová uspořádat Český pohár horských kol, prodej bytů,
účast města na Setkání Březových, rozšíření pořádkové služby města aj.
Komise města
Městská rada zhodnotila činnost komisí města za rok 1995 na svém zasedání dne 11.12.1995. komise
projednávaly úkoly Městské rady a Městského zastupitelstva a dále řešila žádosti občanů v oboru své
působnosti.
V roce 1995 pracovaly v Březové tyto odborné komise:
Komise sociální a zdravotní (SaZ), Komise výstavby, Komise finanční, Komise obchodní, bytová,
dopravy, služeb a podnikání (OBDSP), Komise ochrany veřejného pořádku (OVP), Komise pro
projednávání přestupků, Komise kontrolní, Komise pro kulturu a sport.
Hospodaření města
Rozpočet na rok 1995 charakterizuje následující schema, kde jsou částky vyjádřeny v celých
korunách.

příjmy
výdaje

schválený
45.838.000,45.838.000,-

po úpravách
50.225.100,50.225.100,-

skutečnost
53.592.740,47.109.110,-

rozdíl
+3.367.600,-3.115.990,-

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že bylo docíleno k přebytku v hospodaření města ve výši 6.483.600,Kč
Obecně závazné vyhlášky města
Za rok 1995 bylo Městským zastupitelstvem v Březové přijato 6 obecně závazných vyhlášek.
Byly to:
Vyhláška č.1/95 o zpoplatnění malých zdrojů znečišťování ovzduší
Vyhláška č.2/95 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikost obce
Vyhláška č.3/95 o úpravě základního nájemného podle polohy domu
Vyhláška č.4/95 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol
Vyhláška č.5/95 o provedení firmenéch označení sa nápisů v katastrálním území města Březová
Vyhláška č.6/95 pro stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku města Březová do
soukromého vlastnictví
Vyhláška č.7/95 o omezujících opatřeních veřejných nabízení sexuálních služeb

3. Veřejný a politický život ve městě

Dárci krve na Březové
Dne 20. 6. 1995 se v obřadní síni sokolovského zámečku se sešli občané, kteří zde obdrželi ocenění
za bezpříspěvkové dárcovství krve.
Mezi těmito oceněnými byli - a to ne poprvé - i občané našeho města a to:
paní Edith Valoušková - bronzová plaketa prof. MUDr. Jánského za 10 odběrů
pan Petr Prokop - stříbrná plaketa prof. MUDr. Jánského
za 20 odběrů
pánové Tibor Rusznyak a Pavel Peterka zlatá plaketa prof. MUDr. Jánského za 40 odběrů
Všem patří kytička díků. Poděkovat jim za naše město a předat malý dárek přišli ing. Lubomír
Nechanický, starosta města Březová a paní Jana Strnadová, členka Městského zastupitelstva a
představitelka Českého červeného kříže.
Návštěva Státního okresního archívu v Jindřichovicích
Dne 23. března 1995 navštívil starosta města Březová ing. Lubomír Nechanický, matrikářka města
Březová paní Jana Kašparová a současný kronikář města Březová pan Jan Janoušek Státní okresní
archiv Sokolov v Jindřichovicích, kde v souvilosti s navracením majetku hledali dokumenty, které se
týkají historického majetku města Březová - pozemky v prostoru vojenského újezdu Prameny.
Kromě materiálů, do kterých pouze nahlédli, přivezli 18 xerokopií dokumentů, které se týkají nejen
zmíněné problematiky, ale též historie Březové. Dozvěděli se tak mnoho nového zejména o poválečné
době, kdy město Březová získalo svou správní samostatnost. Výsledky bádání si samozřejmě
nenechali pro sebe a zveřejnili je v květnovém Březovském zpravodaji.

4. Výstavba na území města
Půdní vestavby
V květnu roku 1995 vznikla možnost nároku měst a obcí žádat o dotace na realizaci půdních vestaveb.
Tento nárok byl podmíněn tím, že musely být vybudovány byty 1+1 do 50 m2 podlahové plochy. Na
základě toho si město Březová nechalo zpracovat projekt a zažádalo o dotaci a na podzim roku 1995
se začalo s budováním 4 bytů. Tyto ovšem nebyly do konce roku 1995 dokončeny.
Investiční akce města
V roce 1995 byly realizovány mimo jiné tyto investiční akce:
1) Bezkanálové rozvody k domům čp. 81 - 95 - příprava pro teplofikaci II.etapa
2) Dokončení veřejného osvětlení a oprav náměstí Březová
3) Přístavba garáže pro invalidního občana - u garáží v Okružní ulici u domu čp.213
4) Úprava komunikace ke garážím (řadové garáže u výjezdu z Březové) - tato komunikace byla
upravována již v roce 1994 a v tomto roce došlo ke konečné úpravě této komunikace (obrubníky)
5) Rekonstrukce pramenišť Březová
6) Osazování termoventilů
7) Kanalizace, vodovod a plyn ulice Kamenická - stará Březová - dokončení v roce 1996
8) Intenzifikace ČOV Březová - dokončení v roce 1996

5. Obchod a služby
Pořádková služba města Březová
Během roku 1995 vznikla Pořádková služba města Březová. Jejím prvním pracovníkem byl pan
Ladislav Hrnčíř, bývalý pracovník MěÚ Březová - komunální hospodářství. Koncem roku 1995 k němu
přibyl ještě pan Milan Habich. Pořádková služba dbá zejména na dodržování vyhlášky č. 1/91 o čistotě
a veřejném pořádku ve městě Březová.
Obnovení lyžařského vleku
V lednu roku 1995 byl "na stráni" obnoven lyžařský vlek. Jeho zprovoznění přineslo mnoho radosti jak
dětem, tak i jejich rodičům.

6. Kulturní a společenský život
Městská knihovna
Práci městské knihovny charakterizují následující statistické tabulky:

knihovní fond
knihovních jednotek celkem
z toho: naučná literatura pro dospělé
krásná literatura pro dospělé
naučná literatura pro děti
krásná literatura pro děti
počet exemplářů došlých periodik
přírustek knihovních jednotek
úbytek knihovních jednotek
ostatní dokumenty
čtenáři
celkem registrováno čtenářů
z toho: čtenářů do 14 let
návštěvnost v knihovně celkem
služba
celkem

21 483
6 116
9 601
1 099
4 543
27
721
72
124

486
223
4 697
8

128 410,1

výpůjčky
celkem výpůjček
z toho: naučná literatura pro dospělé
6 889
krásná literatura pro dospělé
14 038
naučná literatura pro děti
5 409
krásná literatura pro děti
8 315
ostatní dokumenty
0
výpůjček periodik
10 023
další údaje
vzdělávací a výchovné akce
47
poskytování registrovaných informací 36
meziknihovní výpůjční
neinvestiční náklady v Kč
výnosy v Kč celkem

2 799

Nejen statistika vyjadřuje vzornou práci březovské knihovny, ale i např to, že během roku 1995 byla
uspořádána řada akcí, kde byli mimo jiné vzpomenuti: Božena Němcová, Jan Werich, Zdeněk Burian,
Karel Matěj Čapek - Chod, Alexej Nikolajevič Tolstoj, Hans Christian Andersen, Emile Zola, Jan Drda,
Vítězslav Hálek, Egon Erwin Kisch, Josef Čapek, Eliška Horelová, William Styron, Jiří Voskovec,
Agatha Christie, Erich Maria Remarque, Alberto Moravia, Josef Václav Sládek, Jonathan Swift,
George Bernard Shaw, Jiří Žáček, Alexandre Dumas, Francis Scott Fitzgerald a další.
Kino Admira
Činnost kina Admira v roce 1995 lze charakterizovat následující statistikou:

Celkem nabízeno titulů
Celkem hráno
Průměrně diváků na 1 představení

85
49
35

Celkem diváků
Průměrná tržba na 1 představení
Tržba celkem

1 670
318
16 425

Mezi nabízenými tituly byly následující filmy: Pistolnice, Zázrak v New Yorku, Kniha džunglí, Forest
Gump, Řád, Učitel tance, Schindlerův seznam, Díky za každé nové ráno, Dobrodružství Priscilly královny pouště, Ďábelská svůdkyně, Útěk do Mexika, Specialista, Maska, Láska a vášeň, Krajina
stínů, Rockeři, Bezstarostná jízda, Příliš hlučná samota aj.
Březová v minulosti
V úterý 12.9.1995 v 17.00 hodin proběhl v obřadní síni radnice křest publikace "Březová v minulosti"
autora pana Vladimíra Prokopa. Pan Prokop vyprávěl, jak knihu tvořil a z jakých pramenů vycházel.
Setkání březovských rodáků
Dne 23. července 1995 proběhlo v Březové setkání březovských rodáků s tímto, že proběhla mše v
kostele sv. Jakuba v Sokolově, vzpomínka na mrtvé u pomníku z 1. světové války, společný oběd a
příjemné posezení ve "Zlatém Slunci". Setkání se mimo jiné zůčastnili pánové R. Püchner, J. Löffler a
A. Schuster.
Vyhlášení zasloužilých občanů města
Dne 18.1.1995 byli vyhlášeni zasloužilí občané města Březová, kteří dostali drobnou finanční odměnu
za svůj přínos městu v předcházejících letech.
Byli to:
Bajzík J., Boček J., Brabec J., Büchner K., ing. Číhal V., Dietlová I., Dlesková L., Dunda M., Dzoba
J., ing. Fajt M., Fajtová J., Fiala R., Fiala Z., ing. Fridrich J., Gogola E., Hajostová M.,
Hammerschmied R., Hamplová J., Hetfleiš B., Holinka V., Houška L., Jakubíková S., Janus P.,
Janurová D., Jaša J., Kokošková D., Kralovcová D., ing. Krš J., Kršová R., Liška M., Lukáš M.,
Matoušek Z., Minařík J., Mlčoch A., Mühlrad V., Nerad J., Oplt L., Palečková M., Pavelcová R.,
Pecánek J., Peterka P., Petrůjová M., Petřík M., Polka M., ing. Pokluda R., Provazník J., Převrátil J.,
Rákoš A., Remetová J., Řádová J., Sedláčková M., Siničák M., Sladký V., ing. Stehno V., Strnad M.,
Pudil J., Soprová J., Stinglová H., Szolárová R., Šolcová J., Škrabáková A., Tešný V., Vakešová I.,
Vetchý J., Vojč J., Vozka Č.
Dětský dramatický soubor Lupínek
V roce 1995 vznikl v Březové dětský dramatický soubor Lupínek, který pracuje pod vedením paní Olgy
Langerové a paní Evy Hetfleišové. Tento soubro zkouší v Domě kultury v Březové a mezi jeho první
vystoupení patří dramatické pásmo "Jak přichází jaro" a podzimní vystoupení pod názvem "Přijela
pouť".
Kulturní akce konané během roku
Dne 28.1.1995 proběhl Včelařský ples. Hrála Čerchovanka z Domažlic a večer byl obohacen
tombolou.
Dne 11.3.1995 proběhl 6. ročník Březovské brány, který nabídl tradiční soutěžní koncert kategorie do
15 let, soutěžní koncert kategorie do 18 let a galakoncert vítězů a hostů (Auris, Tuláci, Musica
Practica).
Ceny poroty převzali:
Sólo do 15 let:
1. Markéta Číňanka Schmidtová (Ostrov)
2. Barbora Králová (Rokycany)
3. Michaela Hanakovičová (Ostrov)

Dua do 15 let:
1. Dračice (Číňanka a Miša - Ostrov)
2. sestry Kubešovy (Ostrov)
3. Zuzana Šafránková a Hana Cerhová
(Ostrov)

Sólo do 18 Let:
1. Pavel Pelnář (Tatrovice)
2. Radek Mladý (Cheb)

Dua do 18 let:
1. Endrštová, Nováková (Ostrov)
2. No jistě (Most)

3. Michaela Dohnalová

3. TIT (Cheb)

Skupiny do 15 let:

Skupiny do 18 let:

1. Jordán (Rokycany)
2. Cokoliv ( Chomutov)

1. Berenika (Karlovy Vary)

Ocenění poroty :
Radek Mladý za hru na kytaru
Perla (Sokolov) za protidrogové pásmo

Cena laické poroty:
Žáci 4. B (Ostrov)

Dne 30.4.1995 proběhlo tradiční stavění máje, během nějž se uskutečnil běh kolem náměstí, stavění
máje a pietní vzpomínka u "Lípy svobody" k uctění památky 50. výročí osvobození americkou
armádou, lampionový průvod městem k táboráku, společenský večer u táboráku se zajištěným
občerstvením a hudbou, soutěž o nejlepší masku čarodějnice.
Protože se letos nekonaly oslavy Mezinárodního dne dětí, uspořádala komise pro kulturu a sport při
MěÚ v Březové pro místní děti všech věkových kategorií "Zábavné odpoledne na závěr školního roku."
Tato akce se konala 23. 6. 1995 na zahradě restaurace Start v Březové.
Dne 16.9.1995 uspořádal Svaz dobrovolných hasičů ve spolupráci s městem Březová v Kulturním
domě Staročeské vinobraní.

7. Školství
Mateřské školy
Dne 22.6.1995 se uskutečnila olympiáda mateřských škol. Soutěžilo se v těchto disciplínách: skok do
dálky, hod do dálky, běh na 20 m a vytrvalostní běh.
Základní škola
Jako každý rok, tak i ve školním roce 1994 - 1995, proběhla sportovní liga, které se letos zúčastnilo 26
škol z celého sokolovského okresu. Soutěž probíhala v množství sportovních odvětví - stolní tenis,
šachy, vybíjená, košíková, malá kopaná, odbíjená, orientační běh, atletika a sportovní gymnastika.
Celkově dosáhla březovská základní škola osmé místo, což je velice lichotivé umístění. Nejvíce bodů
pak získali březovští žáci ve vybíjené, sportovní gymnastice, košíkové, malé kopané, volejbalu a
atletice.

8. Sport
Oddíl cyklotrialu
Ve dnech 10.-11.června 1995 proběhla v areálu Cyklotrialu Březová soutěř Miistrovství České
republiky v cyklotrialu MTB - TRIAL .
Dne 16.9.1995 se uskutečnila další soutěž celostátního významu za účasti nejlepších světových
jezdců světa 1995. Soutěž byla situována na umělých překážkách v okolí Kulturního domu Březová.
Oddíl gymnastiky
Dne 15.3.1995 se konala Okresní soutěž v povinných sestavých ASPV v Karlových Varech, kde
dosáhlo družstvo ml. žákyň 1. místa a družstvo st. žákyň 4. místa. V soutěži jednotlivců byla mezi
mladšími žákyněmi nejlepší Jana Putyrová.
Dne 26.3.1995 se pak uskutečnila Oblastní soutěž v povinných sestavách ASPV v Plzni, kde získalo
družstvo ml. žákyň 2. místo a družstvo st. žákyň 3. místo. Mezi jednotlivci byla v kategorii mladších
žákyň nejlepší opět Jana Putyrová.

Dne 1.4.1995 proběhla Okresní gymnast. liga v Sokolově - soutěž jednotlivkyň, které se zúčastnily i
děti z naší školy, jež se nezabývají výkonostní gymnastikou.
Oddíl zápasu
V roce 1995 se konala Oblastní soutěž družstev žáků v zápase, která se skládala ze čtyř turnajů, kde
Březová dosáhla těchto výsledků:
4.2.1995 - Slavoj Plzeň
Olympie Březová - 4.místo, 24 bodů
1.4.1995 - Oplympie Březová
Olympie Březová - 3.místo - 71 bodů
22.4.1995 - Loko Plzeň
Olympie Březová - 3.místo, 14 bodů
20.5.1995 - Slavoj Plzeň
Olympie Březová - 1.místo - 47 bodů

Celkem obsadila Březová 2. místo se 156 body.
Dne 3.6.1995 proběhl oblastní přebor mladšího dorostu jednotlivců v obou stylech, kde získal Petr
Jirát v hmotnostní kategorii do 54 kg dvě zlaté medaile a Karel Kopal - hm. kategorie do 40 kg - v.s.
zlatou a ř. ř. - stříbrnou medaili. Tímto si zajistili postup na mistrovství ČR.
Ve dnech 9.-11.6.1995 se v Hradci Králové uskutečnilo zmíněné Mistrovství České republiky. Zde v
konkurenci 120-ti závodníků z 21 oddílů získali oba březovští závodníci shodně dvě bronzové medaile,
jak v zápase ř. ř., tak ve v. s.
Následující víkend se konal turnaj "O velkou cenu Teplic" starších záků a mladšího dorostu, kam
vyslala Březová 3 závodníky. Nejlépe se umístil Michal Šanta na 2. místě ve své kategorii.
Dále se březovští zápasníci dne 7.6.1995 zúčastnili v Plzni "Prázdninového turnaje", který byl
uspořádán pro přípravku a mladší žáky. Nejvyššího ocenění ve své kategorii zde získal Miroslav
Wišniewský.

Běh kolem náměstí
Dne 30. 4. 1996 se konal tradiční Běh kolem náměstí.
Prvních míst dosáhli:

Kategorie r. 1990 a mladší (rovinka)
chlapci:
Jiří Číhal
dívky:
Kristina Gogolová
Kategorie r. 1988 - 1989 (rovinka)
chlapci:
Pavel Neumann
dívky:
Dagmar Štuková
Kategorie r. 1987 - 1986 (1 kolo kolem náměstí)
chlapci:
Miroslav Semín
dívky:
Markéta Tichá
Kategorie r. 1985 - 1984 (2 kola kolem náměstí)
chlapci:
Miloš Fazekaš
dívky:
Daniela Šulcková
Kategorie r. 1983 - 1982 (3 kola kolem náměstí)
dívky:
Iva Petrůjová

9. Statistické údaje o městě a jeho obyvatelích
Během roku 1995 se z pobytu v katastrech Březové odhlásilo 71 občanů, zemřelo 26 občanů,
přihlásilo se k pobytu 74 občanů a narodilo se 21 občanů. Celkem tedy došlo za rok 1995 k úbytku 2
obyvatel katastrů Březové. Ke dni 31. 12. 1995 měla Březová (včetně přilehlých obcí) 2.939 obyvatel.

10. Počasí
Přehled počasí za uplynulý rok
Začal sněžením v prvních dvou dnech, kdy napadlo asi 15 cm sněhu. V dalších dnech pokračovalo
občasné sněžení provázené mrazivým počasím (v noci až -10oC). Dne 10.ledna se k sněhovým
přeháňkám přidal i silnější vítr. Až dne 16.ledna došlo k oteplení nad nulu, které se prohloubilo
druhého dne vyjasněním a slunečným počasím. Dne 19.ledna se opět obloha zamračila a začalo
sněžit. Takový ráz počasí však vydržel jen do 22.ledna, kdy došlo k oteplení a dešťovým přeháňkám,
díky nimž takřka beze zbytku zmizel sníh. Dne 25.ledna od rána hustě sněžilo, ale to vydrželo jen do
večera téhož dne, kdy se oteplilo a sníh se změnil v déšť. Následujícího dne se večer přehnala pravá
sněhová bouře se silným větrem. Dne 30.ledna večer sněžilo, přes noc se však vyjasnilo a následující
jitro bylo zmrzlé. Posledního lednového dne svítilo slunce.
Studené a slunečné počasí se udrželo i v počátku února. Až dne 9.února, kdy přes noc napadla slabá
vrstva sněhu, sněžilo ještě dopoledne, ale pak se vyjasnilo a studené slunečné počasí bylo i
následujícího dne. Takové počasí vydrželo až do 15 února, kdy bylo ráno zataženo a během
dopoledne začalo pršet. Tento déšť se pak během noci změnil v neskutečný lijavec, který pokračoval
po několik dalších dní střídavými dešti a suchým oblačným počasím. Dne 21. února pak bylo přes den
až 18oC při slunečném počasí s takřka celou modrou oblohou. Jasno bylo i následujícího jitra, ale
počasí se poznenáhlu začalo mračit. Dne 24.února začalo k večeru sněžit. Střídavé polojasno a
sněhové přeháňky s deštěm vydrželo až do konce měsíce.
První den byl sice mrazivý stejně jako konec předchozího měsíce, ale brzy se objevilo slunce, které
vzbudilo dojem jara. Střídavé slunečno (až 14oC dne 5.března) a zamračeno vydrželo až do 6.března,
kdy se kolem poledne spustila sněhová smršť. V dalších dnech se stále více objevovala čistě modrá
obloha se sluncem a i když přes noc mrzlo, dny byly stále teplejší. Vrcholem teplého počasí byl
12.březen, kdy bylo přes den až 12oC. Následující dny však byly provázeny sněhem a mrazy až -5oC
v noci a slabě pod nulou přes den.
První jarní den (21.březen) přinesl několikacentimetrovou vrstvu sněhu. Ta byla sice již druhý den
nahrazena ryze jarním počasím s teplotami až 11oC. Dne 25.března však již opět pršelo a déšť
provázený nepříjemně studeným větrem se dne dalšího změnil ve sněžení s tepolotami v noci slabě
pod nulou a přes den kolem nuly. Toho dne (26.března) byl ve 2oo nastaven letní čas. Počasí plné
srážek vyvrcholilo dne 27.března, kdy se dopoledne rozpoutala velká sněhová bouře. Dne 29.března
pak od časného rána mrzlo a vytrvale sněžilo, takže během dopoledně napadlo přes 10 cm sněhu.
Přes noc se pak vyjasnilo, což mělo za následek teploty kolem -7oC. Roztrhaná oblačnost provázená
nižšími teplotami byla i dalšího dne.
Začátek dubna byl ve znamení zvyšování hladiny vodních toků související s jarním počasím. Dne 8.
dubna ovšem začalo opět proměnlivé počasí a dne 14. dubna dokonce v noci mrzlo a napadlo trochu
sněhu.. Velikonoce ovšem byly deštivé a chladné počasí vydrželo až do 22. dubna, kdy bylo
odpoledne až 25oC. V následujích dnech přišlo několik drobných přeháněk. Koncem měsíce dubna
byly ještě noční mrazíky a posledního dne byla silná bouřka s deštěm.
Květen začal zamračeným počasím s teplo tami kolem 18oC. Pozvolna však začlo převládat slunečné
počasí s teplotami až 25oC. Dne 8. května byla silná ranní bouřka a přes den se udržely drobné
přeháňky. Takto bylo až do poloviny května. Od 16. května se k dešťům přidal silný vítr, který přinesl

ochlazení. V posledních květnových dnech se však opět oteplilo až na 30oC. První deštík po těchto
vedrech se objevil až posledního květnového dne.
Začátek června byl opět deštivý a chladné počasí s přeháňkami vydrželo až do 20. června, kdy došlo
k oteplení až téměř na 30oC. Pak se opět ochladilo a proměnlivé počasí vydrželo až do konce měsíce,
kdy teploty vystoupily (29. a 30. června) až na 30oC.
První červencové dny ještě vydrželo vedro z předchozího měsíce, ale 3. července přišla letní bouřka
a deště trvaly až do 5. července. Pak se opět udělalo vedro (až 33oC). Dne 12. července došlo ke
krátkému ochlazení, ale následujího dne již byla opět vedra. Toto počasí bylo přerušeno silnými lijáky
14. a 16. července. Po 20. červenci se teploty ještě zvýšily (až 35oC). Sobota 22.července byla
nejteplejším dnem za posledních padesát let, i když proběhla večer silná bouře s lijákem (po šesté
hodině večerní již byla téměř tma). V posledních dnech července došlo k mírnému poklesu teplot na
30 - 25oC.
Počátek srpna byl nadále velmi teplý (až na večerní bouřku dne 7. srpna). K ochlazení došlo až silnou
vlnou lijáků po 14. srpnu. Do 19. srpna bylo deštivo, ale postupně se oteplovalo (až na 30oC). Po 25.
srpnu začlo častěji pršet a ochladilo se až na 12oC.
První dny září přinesly pozvolné oteplování až na 20oC a až na dešťové přeháňky 14. a 15. září bylo
krásné podzimní počasí. Po 20. září bylo proměnlivé počasí s mlhami a přeháňkami. Dne 24. září v
0300 hodin byl zaveden zimní čas. Postupně se pak ochlazovalo a 30. září již bylo 9oC.
První tři dny října byly deštivé, ale pak se objevilo teplé počasí s teplotami až 20oC. Ráno byly více
mlhy, ale jinak to byly pravé "babí léto". Od poloviny měsíce se začaly častěji objevovat mlhy a
přeháňky. V této době se začaly objevovat i první noční mrazíky. Koncem měsíce se trochu oteplilo i
přes noc.
Začátek listopadu přinesl mrholení a 3.listopadu dokonce napadla na svazích Slavkovského lesa
souvislejší vrstva sněhu. Sněžilo i následujícího dne a sněhová pokrývka se ještě více upevnila. Od 8.
listopadu pak přišly v nižších polohách dešťové přeháňky, které nechaly sníh zmizet. V dalších dnech
se pak udrželo deštivé počasí s teplotami až 5oC. Dne 18. listopadu začalo opět v noci silněji mrznout
(až -10oC) a sněžit. Nadále pak přibýval sníh a noční teploty klesaly až na -15oC. Koncem listopadu
se však přes den udržovaly teploty nad nulou, a tak mizel sníh.
Prosinec začal drobnými sněhovými přeháňkami a teplotami v noci slabě pod nulou a přes den slabě
nad nulou. Počasí bylo pro obyvatele velmi nepříjemné a hodně se rozmohla chřipka. Proto dětem
začaly vánoční prázdniny již dne 14. prosince. Dne 20. prosince napadl sníh, ale hned 23. prosince
zmizel, protože denní teploty se opět vyšplhaly nad nulu. Štedrý den byl tedy opět bez sněhu. V
dalších dnech se pak počalo ochlazovat (v noci až -15oC). Dne 30. prosince napadlo asi 10 cm sněhu
a rok 1995 skončil s teplotami přes den až -5oC.

11. Závěr
Uplynul 1. rok po komunálních volbách, které proběhly na podzim roku 1994. Nebyl lehký pro nově
zvolené zastupitele a radní, ale určitě ani pro všechny ostatní občany města.

