Kronika města Březová - rok 2009
Významné události v ČR
Rok 2009 významnými událostmi dalece překonal rok 2008. 1. ledna začalo Česko předsedat na půl roku
Evropské unii. Po sporech mezi Ukrajinou a Ruskem přestal počátkem roku na několik dní do ČR proudit
plyn. Předseda KDU-ČSL Jiří Čunek byl nucen kvůli podezření z přijímání úplatku rezignovat na post
vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj. Skutek se však dosud nepodařilo prokázat. V krajských
zdravotnických zařízeních začaly kraje občanům proplácet regulační poplatky. Národní ekonomická rada
vlády posvětila většinu návrhů v plánu na řešení krize. Sněmovna schválila senátní novelu, podle níž
majitelé domů nemají být odpovědní za škody způsobené stavem přilehlých chodníků, pokud zároveň
nejsou jejich vlastníky. Obce záhy oznámily, že na zvýšené náklady na údržbu chodníků nebudou mít
peníze. Moderátor Radek John skončil v televizi Nova a dal se na politickou dráhu, stal se předsedou strany
Věci veřejné. Nestabilita uvnitř Strany zelených vyvolala 24. března pád křehké vlády Mirka Topolánka,
když dvě vyloučené členky koaliční SZ a dva rebelující poslanci ODS se při hlasování o důvěře kabinetu
připojili na stranu opozice. Topolánek se tak stal historicky prvním premiérem od vzniku ČR, kterému
Sněmovna vyslovila nedůvěru.
Česko navštívil americký prezident Barack Obama. Novým českým premiérem se stal Jan Fischer,
dosavadní šéf Českého statistického úřadu, který by měl dovést zemi k předčasným volbám. Miroslav
Kalousek oznámil, že opustí KDU-ČSL. ODS převálcovala ČSSD ve volbách do europarlamentu. Volební
účast však byla jen 28,22 %, ODS získala 31,45 procent a ČSSD 22,38 procent. Odpůrci tehdejších vůdců
největších stran začali nevybíravě prezentovat své politické sympatie, když na volebních mítincích byl
předseda ODS zasažen kamenem do hlavy a šéf ČSSD pro změnu čelil masivním útokům vajíčky.
Z předčasných voleb, dohodnutých politickou reprezentací, sešlo, když bývalý poslanec ČSSD Miloš
Melčák podal ústavní stížnost proti zákonu o zkrácení volebního období. Ústavní soud ČR rozhodl o
odkladu předčasných voleb. Dohodnuté náhradní ústavní řešení nakonec nečekaně ČSSD nepodpořila,
když zřejmě doufala v další posílení preferencí, a tak se vládě Jana Fischera rovněž nečekaně prodloužil
mandát až do termínu řádných voleb v roce 2010. Společností v roce 2010 také zahýbala aféra
podvodného získávání titulů na plzeňské právnické fakultě. Úřednický kabinet Jana Fischera předložil
víceméně úspěšně sněmovně úsporný balíček ke snížení rekordního schodku rozpočtu 230 miliard. 26. září
Česko navštívil papež. V závěru roku se země potýkala vedle ekonomické krize i se sněhovou kalamitou,
v Česku poprvé zabíjela prasečí chřipka a Jan Fischer předstihl v důvěryhodnosti prezidenta Václava
Klause.
V roce 2009 zemřel Jiří Šindelář, baskytarista známé české kapely Katapult, zemřel také herec a dabér
Miroslav Moravec a 30. května zemřel na Floridě legendární zpěvák Waldemar Matuška. Za zmínku také
stojí, že 25. června zemřel popový král Michael Jackson.

Činnost MěÚ, ZM a RM
Starostou města Březová je dále p. Miroslav Bouda a místostarostou p. František Schneider. I rada města
pracovala v nezměněném složení, kdy jejími dalšími členy byli Ing. Jan Fridrich, MUDr. Lenka Fišerová a
Jan Jiříček.
Zastupitelstvu nadále pomáhaly v rozhodování výbory finanční (předseda Ing. Fridrich Jan) a kontrolní
(předseda Boukal Lubomír).
V roce 2009 pracovaly tyto komise Rady města: sociální a zdravotní (předseda Strnadová Jana), výstavby
(předseda Ing. Šmat Ivan), kulturní (předsedkyně Suchá Eva), sportovní (předseda Bouda Daniel), pro
integrované obce (předseda MUDr. Fišerová Lenka). Jako zvláštní orgán obce byla zřízena komise pro
projednávání přestupků (předseda JUDr. Soural Karel).
Volby
V roce 2009 se konaly volby do Evropského parlamentu, a to ve dnech 5. - 6. června 2009. U nás na
Březová s těmito výsledky:
ČSSD - 33,56 %, ODS 22,93 %, KSČM 21,27 %, Suverenita 5,43 %, Věci veřejné 3,07%, ostatní strany
méně než 2 %, volební účast 18,89 %
Pracovníci MěÚ
V roce 2009 odešla do důchodu referentka bytového oddělení Hedvika Šmatová, kterou vystřídala dřívější
asistentka starosty Lenka Fialová.

K výkonu veřejně prospěšných prací na základě dohody s úřadem práce byli přijati čtyři nezaměstnaní
občané.
Platinová svatba
Platinovou svatbu oslavili manželé Jana a Miloslav Strnadovi, oba dlouhodobě na Březové veřejně a
politicky činní.
Dar hasičskému muzeu
Nově připravovanému hasičskému muzeu ve Zbirohu darovala Březová již nepotřebný hasičský „trambus“,
který byl v provozu na Březové od r. 1980.
Občané Noviny chtěli k Březové
Občané sokolovské části Novina vyjádřili zájem připojit se ke správnímu území Březové, a to z důvodu
nespokojenosti s přístupem sokolovské radnice k jejich problémům. Zastupitelé Sokolova ale nesouhlasili.
Sekretariát MAS
V budově MěÚ, v bývalém salónku, byl zřízen sekretariát Místní akční skupiny Sokolovsko. Tento subjekt
připravuje v rámci regionu celou řadu projektů s finanční účastí evropských fondů.
Vyhlášky a směrnice:
Zastupitelstvo města v roce 2009 schválilo tyto obecně závazné vyhlášky:
Č. 1/09, O místním poplatku za provoz systému sběru komunálních odpadů
Č. 2/09, kterou se stanoví společný spádový obvod základní školy
V r. 2009 byly radou města vydány tyto směrnice MěÚ:
1/2009 - Pravidla pro přidělování, hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města
2/2009 - Spisový a skartační řád
Rada města
Rada města se opět scházela na pravidelných měsíčních schůzích a na několika jednáních mimořádných.
Na svých jednáních řešila běžné provozních záležitosti, připravovala zasedání zastupitelstva a řešila
spoustu dalších věcí. Mezi ty nejdůležitější patřilo:
1. jednání dne 5. ledna - finanční odměny aktivním občanům, složení komise pro výběrové řízení na akci
"Multifunkční centrum Březová - II. etapa", seznam členů zásahové jednotky SDH na rok 2009.
2. jednání dne 9. února - záměr prodeje částí pozemků, prodloužení smluvního termínu pro získání
stavebního povolení a zajištění projektové dokumentace na akci "Výstavba bytového domu na p.č. 234/1 v
k.ú. Březová", výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce kulturního domu v Březové - stavební část včetně
dodávek“ - společnost ISSO.
3. jednání dne 9. března - rozpočet na rok 2009, výsledky inventarizace za rok 2008, vyřazení
nepotřebného majetku, rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací, podání
žádosti o dotaci z fondů EU v programovém období 2007 - 2013 v rámci Integrovaného operačního
programu, poskytnutí dotace neziskovým organizacím, základní ceny za prodej pozemků, operace
s pozemky, zrušení místního pořadníku na byt.
4. jednání dne 6. dubna - návrh Zprávy o přezkoumání hospodaření města Březová za rok 2008, Směrnice
č. 1/09 - Pravidla pro přidělování a hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města, Směrnice č.
2/09 - Spisový a skartační řád, přidělení vstupních bytů v čp. 122 a 213, příspěvky na částečnou úhradu
pohřbu, předchozí souhlas zřizovatele zřízeným příspěvkovým organizacím pro přijímání účelově
neurčených peněžitých darů, přímá dotace na dokončené bytové jednotky, prodej travního traktoru MTD,
doporučení ZM neschválit prodej bytového fondu na nám. Míru čp.136-140, přijetí dotace 250.000 Kč od
nadace ČEZ na rozšíření dětského hřiště za školou.
1. mimořádné jednání dne 27. dubna - výše nájemného u tzv. vstupních bytů, přidělení služebního bytu,
prodloužení termínu dokončení stavby “Zateplení školy Březová“.
5. jednání dne 11. května - Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2008, Dohoda o
vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti mezi Městem Březová a Policií České
republiky, výběr dodavatele služeb na akci Hřbitov Březová, přidělení služebního bytu v čp. 250.
2. mimořádné jednání dne 27. května - postup pro nákup traktoru (z důvodu časově omezené nabídky
nebylo postupováno podle směrnice), nákup traktoru Zetor Proxima Power 95, přidělení 3 bytů.
6. jednání dne 8. června - odvolání Ing. Ivana Šmata z funkce člena pro výběrové řízení na vlastní žádost
a jmenování jeho místo p. Františka Schneidera, odvolání z funkce tajemníka komise pro výběrová řízení p.
Jakuba Fajta a p. Ivany Maškové a jmenování na jejich místo sl. Markéty Košťálové, autorský dozor na akci
“Multifunkční centrum Březová - I. etapa“, záměr pronajmu nebytových prostor - klubovna FK Olympie

Březová, záměr pronajmu nebytových prostor v domě čp. 155 (fitness).
3. mimořádné jednání dne 29. června – úprava pravidel pro poskytování příspěvku občanům Březové na
částečnou úhradu nákladů pohřbu, prodloužení nájemní smlouvy s FK Olympií Březová k nebytovým
prostorám - Klubovna fotbalistů.
4. mimořádné zasedání 29. července - doplnění směrnice č. 3/2008 - o zadávání veřejných zakázek dle
metodiky Ministerstva pro místní rozvoj, přijetí dotace 245.000 Kč z programu MMR na realizaci akce
Dětské hřiště na p.p.č. 516.
5. mimořádné zasedání dne 10. srpna - uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Březová a
stavebníkem (Renstav), souhlas vlastníka s umístěním a zřízením stavby bytového domu na p.p.č. 53.
7. jednání dne 15. září - 3. rozpočtové opatření v roce 2009, Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů, Směrnice č. 3/2009 - Spisový a
skartační řád, ukončení smlouvy o provozu bankomatu v Březové, poskytnutí daru - hasičského vozu CAS
25 Škoda 706 pro Muzeum požární techniky ve Zbirohu, vytvoření společného školského správního obvodu
s obcí Rovná, změna splatnosti nájemného z následujícího na běžný měsíc, navýšení nájemného v bytech
v majetku města Březová, výběr dodavatele na akci „Zateplení čp.122“, složení výběrové komise na
dodávku nábytku pro Multifunkční centrum Březová a příslušné zadávací dokumentace.
8. jednání dne 5. října - odvolání p. Jana Vartáše z funkce člena kulturní komise a jmenování Michala
Bedeče, podmínky veřejné soutěže „Prodej lokality Výsluní“, výběr dodavatele dodávky nábytku pro
Multifunkční centrum Březová, výběr dodavatele na akci „Vyžití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj
cestovního ruchu - 1.etapa“, navýšení nákladů o nutné vícepráce na akci Multifunkční centrum Březová - 1.
etapa o 4,9 mil. Kč, pověření firmy ABRI zorganizováním výběru provozovatele „Multifunkčního centra
Březová“.
9. jednání dne 9. listopadu - příloha č. 4 ke směrnici č. 3/2007 O oběhu a kontrole účetních dokladů,
zrušení Fondu rozvoje a rezerv, úprava směrnice č. 4/2006 O finančním hospodaření a provádění finanční
kontroly, odpisové plány příspěvkových organizací města, dva případy výpovědi z bytu a podání žaloby na
vyklizení bytu.
10. jednání dne 7. prosince - Ceník zapůjčení nebytových prostorů Multifunkčním centru Březová, finanční
odměny aktivním občanům, nové organizační schéma Městského úřadu Březová, limit počtu pracovníků,
pronájem nebytových prostor v čp. 136-137 (občerstvení, potraviny atd.), záměr pronájmu (restaurace v
Multifunkčním centru), výběrová dokumentace na pronájem nebytových prostor a provozování
Multifunkčního centra
Zastupitelstvo města
ZM se scházelo na pravidelných měsíčních schůzích a čtyřikrát se v roce 2009 muselo operativně sejít
mimořádně. Na svých zasedáních projednalo zejména:
1. zasedání dne 26. ledna - žádost o dotaci na I. etapu projektu “Využití fenoménu zaniklých obcí
Slavkovského lesa“, podání žádosti na dotaci “Parkové úpravy v obci Rudolec a Kamenice“.
2. zasedání dne 23. února - doplnění investičních výdajů financovaných v rámci rozpočtového provizoria,
záměry prodeje pozemků, žádosti o některé dotace svazkem obcí Mikroregionem Sokolov-východ, žádost o
dotaci na projekt “Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj cestovního ruchu - 1 etapa“, přidělení přímých
dotací na dokončené bytové jednotky.
1. mimořádné zasedání dne 9. března - žádost o poskytnutí příspěvku na věčné vybavení SDH Březová sadu vyprošťovacího hydraulického nářadí.
3. zasedání 30. dne března - rozpočet města na rok 2009, vyřazení nepotřebného majetku, žádost o
dotaci z EU na upgrade pracoviště Czech POINT, uzavření smluv o dotaci pro TJ Olympii a HC Březová,
prodej částí pozemků, ceny za prodej pozemků.
4. zasedání dne 27. dubna - 1. rozpočtové opatření v roce 2009, přímé dotace na dokončené bytové
jednotky,dotace neziskovaným organizacím, přijetí dotace 250.000 Kč od Nadace ČEZ na realizaci
rozšíření dětského hřiště za ZŠ, vyřazení nepotřebného majetku,neschválení prodeje bytového fondu na
nám.Míru čp.136-140.
5. zasedání dne 25. května - Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2008, pořízení
traktoru Zetor Proxima Power 9542 s čelním nakladačem formou leasingu.
6. zasedání dne 29. června - 2. rozpočtové opatření v roce 2009, odkoupení a prodej pozemku, doplnění
Jednacího řádu - pro účely zapisovatelky bude pořizován záznam z jednání, vyřazení nepotřebného
majetku.
2. mimořádného zasedání dne 17. srpna - vyřazení a prodej traktoru ZETOR 5245
7. zasedání dne 21. září - 3. rozpočtové opatření v roce 2009, Obecně závazná vyhláška č. 1/09 O
místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů, prodej pozemku, přijetí dotace 245.000 Kč na
Dětské hřiště na p.p.č.516, poskytnutí daru - hasičského vozu CAS 25 Škoda 706 pro muzeum požární

techniky ve Zbirohu, vytvoření společného školného správního obvodu s obcí Rovná, prodej pozemků pro
výstavbu 4 rodinných domů.
8. zasedání dne 26. října - 4. rozpočtové opatření, Obecně závazná vyhláška č. 2/09, kterou se stanoví
společný spádový obvod základní školy, smlouva o spolupráci mezi Městem Březová a Obcí Rovná
v oblasti zajišťování požární ochrany, zřizovací listiny příspěvkových organizací.
3. mimořádné zasedání dne 12. října - prodej pozemku firmě RENSTAV za účelem výstavby 16-ti
bytových jednotek, navýšení nákladů akce Multifunkční centrum Březová - 1.etapa, financování akce
“Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“
9. zasedání dne 23. listopadu - 5. rozpočtové opatření, zrušení Fondu rozvoje a rezerv, úprava směrnice
č. 4/2006 o finančním hospodařením a provádění finanční kontroly, smlouva o poskytnutí půjčky MAS
Sokolovsko k předfinancování akce “Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“,
podmínky veřejné soutěže “Prodej lokality Výsluní“, přímá dotace na dokončenou bytovou jednotku.
4. mimořádné zasedání dne 7. prosince - Podmínky dotace z fondů EU na upgrade přístupového místa
CZECH POINT
10. zasedání dne 17. prosince - 6. rozpočtové opatření, podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2010,
změny v jednacím řádu ZM, přijetí úvěrů od České spořitelny na financování investičních potřeb města,
finanční odměny aktivním občanům
Stížnosti, žádosti o informace dle zák. 106
V roce 2009 byly MěÚ Březová doručeny 2 písemné stížnosti. Jedna stížnost se týkala porušování
dopravního značení v ulici Hlavní, ta byla předána k vyřízení Policii ČR – Obvodnímu oddělení Sokolov
venkov. Druhá stížnost byla posuzována jako oprávněná a jednalo se o nesprávné využívání pronajatého
pozemku. K vyřízení jednotlivých stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěÚ,
příslušných komisí a právního zástupce města.
V roce 2009 byla doručena MěÚ Březová 1 písemná žádost o podání informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Jednalo se o zaslání investičních plánů města pro rok 2010. Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále
ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona
Datové schránky
V roce 2009 byl zákonem nařízen nový způsob úřední komunikace mezi orgány veřejné správy a také
směrem k právnickým i fyzickým osobám prostřednictvím elektronických tzv. datových schránek, které mají
nahradit dosud používané poštovní doručenky. I když lze tuto formu komunikace označit ve vztahu ke
klientům orgánů veřejné moci jako pohodlnou či komfortní, provázela její zavedení řada technických
problémů a dodnes je sporné, zda vůbec byla nakonec přínosem.
Březovský Zpravodaj
Březovský zpravodaj vycházel i nadále ve formátu A4 a přinášel celou řadu pestrých informací o činnosti
MěÚ, a samosprávných orgánů, ale i o životě ve městě a uskutečněných akcích.

Kulturní a společenský život
Vesnice roku 2009
Březová se v roce 2009 stala vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku. Slavnostní vyhlášení proběhlo
na pěší zóně 26. srpna za účasti zástupců MMR, hejtmana KV kraje, starostů dalších oceněných obcí atd.
8. prosince pak převzal starosta Miroslav Bouda ocenění v Senátu Parlamentu ČR.
100 let paní Karkošové
14. ledna se dožila krásných 100 let paní Barbora Karkošová. Vedle představitelů radnice jí přijel popřát
mnoho zdraví do dalších let také ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek.
Návštěva partnerského města
Zástupci naší radnice navštívili partnerské město Pausa při příležitosti výročí zrušení hranic mezi
východním a západním Německem. Jinak mají březostí nejvíce aktivit s německými partnery v zápase
řecko-římském. Do budoucna plánují obě radnice výměnné pobyty mezi žáky základních a mateřských
škol.
Prezentační DVD
V roce 2009 bylo vydáno prezentační DVD, které diváky seznamuje s historií i současností a celou škálou
kulturně společenských aktivit Březové a našich přidružených vesniček.

Budova I. stupně ZŠ
Budova I. Stupně naší ZŠ, kterou již naše škola k výuce nepoužívá, byla v roce 2009 za podpory radnice
postupně obsazena nejrůznějšími zájmovými kulturně společenskými aktivitami, počínaje dechovým
souborem Březováček, mládežnickými kroužky hasičů, rybářů, přes klub žen po aktivisty v novém
Babycentru a řadou dalších.
Setkání Březových
Setkání Březových se letos konalo 6. - 8. srpna v Březové u Vítkova za účasti cca 600 hostů, naše
Březová vyslala dva autobusy obsazené reprezentanty v hasičských sportech, volejbalu a fotbalu. Počasí
celé akci přálo a i přes velkou konkurenci naše výprava úspěšná. Volejbalové družstvo vybojovalo 3.
místo, smíšené požární družstvo se umístilo na 5. místě a naši reprezentanti ve fotbale skončili druzí.
Příští setkání Březových je naplánováno do Březové u Berouna a jubilejní 20. ročník se na počest
zakladatele této tradice pana Jana Přibyse bude konat u nás na Březové v roce 2012.
SPOZ
SPOZ pracoval i v roce 2009 a připravil jarní a podzimní vítání občánků (14. 3. a 31. 10.)
Komise kultury
Komise kultury připravovala opět řadu tradičních akcí, mezi kterými opět nechyběly jarní hudební soutěže
Březovský lístek a Porta, pro seniory připravila tradiční Velikonoční a Vánoční posezení a také zájezd, pro
všechny občany bylo určené Vánoční zpívání před radnicí nebo velmi oblíbené Setkání harmonikářů, pro
děti připravila mimo jiné Maškarní rej s diskotékou, Velký dětský den, novinkovou show Uspávání broučků
či Mikulášskou nadílku a v nabídce aktivit nechybělo samozřejmě Stavění a kácení máje.
Sportovní ples
Tradiční Městský sportovní ples byl jednou z posledních akcí konaných v Domě kultury před jeho
přestavbou a konal se 16 ledna. Jako vždy byli oceněni úspěšní sportovci a hostem tentokrát byla Martina
Pártlová z X-factoru a David Spilka ze soutěže Super Star.
Loutkový soubor Zvoneček
Loutkový soubor Zvoneček připravil pro diváky reprízu hry Jak Hop a Skok oslavili Vánoce a také opět
spolupracoval při pořádání různých kulturních akcí pro děti či tradičních jarních pěveckých soutěží.
Dětské divadlo Lupínek
Dětské divadlo zkoušelo v roce 2009 pravidelně v nedělních dopoledních, ale i tak bylo někdy obtížné sladit
různé zájmy ve víkendovém čase. S hrou nazvanou „Tak si to tak neber aneb Ten spisovatel snad nedá
pokoj“ vystoupil Lupínek v březnu 2009 pro veřejnost v Březové, dále pro žáky 2. st. ZŠ Březová a v
červnu pro žáky Gymnázia Sokolov. V současné době mají studenti, kteří v této hře účinkovali, snahu
vytvořit vlastní divadlo.
Po prázdninách v září 2009 obnovil Lupínek práci s malými dětmi a připravil hru Chytrá Kačka, se kterou
vystoupil v předvánočním čase pro MŠ a ZŠ i veřejnost na Březové. V pohádce vystupuje 20 osob.
Velkou oporou je trvalá spolupráce s p. uč. Mühlradem, který zajišťuje techniku a hudbu.
Březovská desítka
Oblíbená dechovka Březovská desítka nahrála v roce 2009 nové CD. Na Březové zahrála na některých
akcích pořádaných městem, jako například na oblíbených jarních a podzimních posezeních se seniory či na
slavnostním vyhlášení soutěže Vesnice roku, a jako uznávaná kapela vyjížděla často také do okolních měst
a obcí
Dechový soubor Březováček
Obnovený městský dechový soubor Březováček naplno rozjel svoji činnost a v roce 2009 uskutečnil celou
řadu vystoupení nejen na městských akcích, ale jezdil zahrát mimo jiné do Dolního Rychnova klientům
tamní léčebny dlouhodobě nemocných.
Březovské kino
promítalo nadále cca 3 filmy měsíčně, nabídka filmů byla aktuální a zajímavá, avšak trend nízké
návštěvnosti se v roce 2009 nijak nezměnil.
Sbor dobrovolných hasičů

Březovský SDH, zařazený do kategorie JPO 2, rozšířil vybavení svého nového zásahového vozu o
soupravu vyprošťovacího nářadí. Po dokončení rychlostní silnice R6 tak bude připraven zasahovat u
případných dopravních nehod. Nejstarší exemplář vozového parku našeho SDH byl věnován nově
zřizovanému muzeu požární techniky ve Zbirohu.
Nadále pracuje družstvo mladých hasičů, které se opět zúčastnilo Karlovarské ligy mladých hasičů, kde
mladší skončili na 4. místě a starší na místě 5.
Za rok 2009 naše jednotka vyjížděla celkem k 55 zásahům různého charakteru (požáry, technická
pomoc, čerpání vody ze zatopených sklepů, likvidace obtížného hmyzu, odstraňování překážek z
pozemních komunikací, dopravní nehody). Za zmínku stojí též účast naší jednotky při likvidaci požáru
recyklace pneumatik ve Vřesové, kde naše jednotka zasahovala po dobu 13hodin.
Klub mladých
Klub mladých, který byl provozován v bývalé vinárně KD, skončil svoji činnost v souvislosti s přestavbou
kulturního domu. V prostorách vzniká bowlingová herna a radnici se prozatím nepodařilo pro naši omladinu
najít jiné vhodné prostory.
.
Jaffa Production
Sdružení Jaffa Production připravilo i v roce 2009 několik kulturních a sportovních akcí, k největším patřila
27. června Březovská metalová noc.
Ostatní události
Březová v roce 2009 nevyslala svoji reprezentantku do soutěže Dívka roku.
Rybářský a také Myslivecký ples se kvůli připravované přestavbě kulturního domu konal o měsíc dříve než
obvykle (23. 1. Rybářský, 31. 1. Myslivecký.
Březovské děti mohly i v roce 2009 trávit několik prázdninových týdnů táborech. Mladí hasiči zamířili již
tradičně na Kostelní Břízu, PS Březová pořádala svůj tradiční tábor na základně Bystřina a řada
březovských dětí zamířila na letní dětský tábor Kořen. Radnice i letos pořadatele těchto letních táborů
finančně podpořila.
Při sokolovské ZUŠ nadále pracuje kroužek mažoretek a hudební kroužek pro březovské děti. Mladí
hudebníci si 16. června pokřtili nové vlastní CD. V souboru skončil kvůli studiím mimo kraj dlouholetý člen
Ondřej Pomahač (byl členem od 1. ročníku ZŠ).
Místní skupina ČČK nadále spolupracovala s radnicí formou zdravotních hlídek při akcích města.
MO KSČM uspořádala 24. října již 5. Drakiádu, když kvůli nepřízni počasí byla tato o týden přesunuta.
Michael Rakaš z místního hip-hopového uskupení přivezl z taneční soutěže v Praze výhru v kategorii Junior
- jednotlivci.
Zajímavou akcí, uspořádanou 21. března, byl Večer pro ženy, na kterém se prezentovaly kosmetičky,
kadeřnice či manikérka.

Městská knihovna
Rok 2009 byl pro knihovnu velice důležitý. Dostalo se jí hned dvakrát nečekaného ocenění, a to jak při
vyhlášení soutěže „Vesnice roku 2009“, kde získala první místo v Karlovarském kraji, tak následně při
vyhlášení „Knihovny roku 2009“ v Praze dne 8. října 2009, kde převzala vedoucí knihovny Jaroslava
Remetová z rukou náměstka ministra kultury zvláštní ocenění a diplom v kategorii základní knihovna. A
ještě jedno důležité výročí tohoto roku je nutno zmínit - v lednu oslavila knihovnice 40 let práce v naší
knihovně.
Číselné ukazatele hovoří o stálém zájmu čtenářů o četbu. Mírně opět stoupl počet výpůjček při stejném
počtu čtenářů. Díky velké podpoře vedení obce má knihovna mimořádně rozsáhlý aktuální fond knih a
časopisů. Moderní vybavení počítači umožňuje čtenářům využívání služeb on-line katalogu, internetu,
možnost prohlédnout si aktuální novinky na stránkách www a další. Pravidelná byla činnost knihovnického
kroužku, roznáška knih nemocným a nechodícím čtenářům. Jedinou bolístkou knihovny je její umístění ve
II. patře bez výtahu, kam se hůře dostávají starší čtenáři, kterých je zaregistrováno ve věku 75 až 87 let
několik desítek.Vedení obce však plánuje další rozvoj knihovny, která by měla být vhodněji umístěna.
Naše knihovna se i v roce 2009 připojila k celostátní akci pro děti Noc s Andersenem.

Sport
TJ Olympie Březová
Tělovýchovná Jednota Olympie Březová sdružovala v roce 2009 celkem 159 sportovců v 10 ti oddílech a
to zápas, volejbal muži a ženy, tenis, sportovní gymnastika dívky, stolní tenis mládeže, badminton,
pohybová výchova ženy a RTV muži a RTV ženy.

Oddíl zápasu vedl pan Pavel Peterka. V roce 2009 byl označen za nejlepšího a nejúspěšnějšího trenéra TJ
Olympie a města Březové. Byl vyhodnocen mezi nejlepšími trenéry okresu Sokolov.
V roce 2009 začal s oddílem spolupracovat pan Milan Pacholík bývalý zápasník Baníku Svatava. Je velkým
přínosem pro oddíl zápasu a TJ Olympii.
Oddíl zápasu nadále pracuje s mládeží ve věku 5 až 18 let. V roce 2009 se zápasníci zúčastnili téměř
všech soutěží v rámci republiky. Celkem 24 akcí ve kterých vybojovali 147 medailí a z toho 78 zlatých.
Na Mistrovství ČR dosáhli na 13 medailových umístění a získali 8 titulů Mistr České republiky. ( 2 x Pavel
Peterka, 2 x Roman Malý, 2 x Dalibor Janda, 2 x Tomáš Ďuriš a 1 x J Burian ). Tomáš Ďuriš startoval na
mistrovství Evropy kadetů a umístil se na krásném 15. místě. Pavel Peterka byl v roce 2009 vyhodnocen
mezi nejlepšími sportovci Karlovarského kraje.
Z oblastních soutěží si borci přivezli celkem 18 titulů Přeborník kraje. V hodnocení družstev se oddíl umístil
na MR mladších žáků na 2. místě ve volném stylu mladších žáků a 5. místě v zápase Řecko římském.
V roce 2009 uspořádal oddíl zápasu opět letní výcvikový tábor na R.S. Komtesa v Bečově.
Oddíl dále uspořádal vánoční turnaj z důvodu rekonstrukce Kulturního domu ve Svatavě, kterého se
zúčastnilo 80 závodníků z celé ČR a jeden závodník z města Pauza v SRN.
Úspěchy oddílu zápasu ocenil i svaz zápasu a daroval oddílu zápasnickou žíněnku v hodnotě 340 000,- Kč.
Oddíl volejbalu žen vede paní Ivana Hynková. Oddíl se neudržel v krajské soutěži pro nedostatek hráček.
Stále trénuje a předpokládáme, že se v roce 2010 přihlásí do okresní soutěže. Podmínkou je doplnění týmu
o několik hráček.
Oddíl volejbalu mužů pod vedením pana Jiřího Smutného pokračuje v okresní soutěži mužů celkem
úspěšně. V roce 2009 sice neobhájil první místo, ale stále bojuje na přední příčce. V roce 2009 se v
okresní soutěži umístil na pěkném druhém místě.
Oddíl tenisu stále vede Ing. Miroslav Frank. Krizový rok 2009 se projevil v počtu hráčů. Proti roku 2007, kdy
byl historicky nejvyšší počet hráčů (27), poklesl na pouhých 8. Tenisté se zúčastnili okresního přeboru,
který suverénně vyhráli, ale protože se nekonala další kola v rámci kraje, nemohli postoupit.
Sportovní gymnastika dívky. Pod vedení pana učitele Vojtěcha Mühlrada působí oddíl sportovní gymnastiky
na Březové již 29 let. Každoročně se dívky zúčastňují krajských a celostátních přeborů v gymnastických
soutěžích ČA SPV (sport pro všechny) a vždy se umísťují na předních místech. I když tato děvčata se po
odchodu ze základní školy dále gymnastice nevěnují vynikají v mnoha jiných sportech. Za svou dlouholetou
aktivní činnost a výchovu mládeže byl pan Mühlrad vyznamenán mezi nejlepšími trenéry okresu Sokolov.
Oddíl stolního tenisu vede Ing. Fridrich. Oddíl se schází pouze v pátek a děti se stále učí základům stolního
tenisu. V roce 2009 se zúčastnili pouze jediné soutěže v Horní Slavkově. Věříme, že i stolní tenis bude v
budoucnu na Březové populární jako zápas a gymnastika.
Oddíl badmintonu sdružuje několik zájemců o tento sport. Neúčastní se žádných soutěží a tak tento kdysi
velice populární sport na Březové je stále v plenkách.
Rekreační tělesná výchova a kondiční cvičení. Je rozděleno do několika oddílů. Zájmový volejbal vede Ing.
Jan Fridrich. Tento oddíl se zúčastňuje okresních soutěží neregistrovaných hráčů a pravidelně pořádá
Mikulášský volejbalový turnaj na Březové. Oddíly kondičních cvičení vede paní Vytisková a paní Peterková.
Velký zájem o tento druh uvolňovacích cvičení svědčí o jeho popularitě mezi ženami.
FK Olympie
Mládežnická družstva
Přípravka pod vedením trenéra Mikesky v soutěžním ročníku 2008-9 skončila na 3. místě okresního
přeboru ve své skupině, mezi nejlepšími střelci se umístil Michalčák Jan s 39 brankami a Mikeska Jiří s 11
brankami. V podzimní části soutěže ročníku 2009-10 OP pokračují v výborných výsledcích a před jarní částí
jsou na 2. místě průběžné tabulky. Žáky trénoval P. Slepička a v minulém ročníku soutěže skončilo
družstvo na 5. místě. Mezi nejlepšími střelci se umístili Peterka Miroslav s 18 brankami a Macek Alexandr a
Růžička Daniel s 10 brankami. Po té klub ukončil s trenérem Slepičkou spolupráci. V nové sezóně, pod
vedením trenérů T. Rajtšlégra a P. Waltera, jsou žáci po podzimní části soutěže na 4. místě. Družstvo
dorostu skončilo v krajské soutěži skupiny B na 8. místě a v podzimní části pod vedením trenéra Pavla
Neumanna je zatím na 4. místě.
Muži
Naše rezerva i v jarní části potvrdila dobrou výkonnost a v soutěžním ročníku 2008-9 skončila na 8. místě
se ziskem 48 bodů, skóre 75:71. V dalším ročníku okresního přeboru byla soutěž zahájena opět s 12
účastníky a po podzimu je na 9. místě s 12 body a skore 20:28. Nejlepším střelcem se stal Walter M. s 19
brankami.
A mužstvo skončilo v soutěži 1.A třídy na 6. místě tabulky se skóre 62:44. Nejlepším střelcem soutěže se
stal Lelek M. s 22 brankami. V rámci letní přípravy se Áčko účastnilo tradičního setkání Březováků v
Březové pod Bradlom, kde skončilo na 4. místě. V novém soutěžním ročníku v podzimní části se Áčko
rozjelo a v průběžné tabulce po podzimu skončilo na pěkném 5. místě - získalo 20 bodů skóre 26:21.

Další činnost
Klub opět uspořádal turnaj mládeže, podílel se na pořádání turnaje v malé kopané na hřišti FK Olympie.
V rámci péče o stadion bylo provedeno doplnění odvalu na malé tréninkové hřiště, za výrazné pomoci
sponzorů a městského úřadu se provedly další úpravy prostoru nad brankou u svahu. Byl také zajištěn
projekt na výstavbu umělé plochy v prostoru nad brankou a podařilo se zrekonstruovat pravou stranu
zábradlí ochozů pro diváky.
Zastupitelstvo města podpořilo výměnu starého traktůrku na sekání za nový, modernější. Sponzorsky se
podařilo zajistit nákup digitální ukazovací tabule včetně její instalace. Provedla se provizorní oprava
rozvodů vody a odpadu v kabině hostí, rekonstrukce kabin hostí, sociálního zařízení a chodby.
Komise sportu
Komise sportu uspořádala pro veřejnost všechny tradiční sportovní akce, ke kterým patří cykloturistické
výšlapy, turistické pochody ke kamenické kapličce, seniorské výšlapy, Turnaj o vánočního kapra ve stolním
tenise a další.
Biketrial
V nejvyšší kategorii ELITE poprvé závodil osmnáctiletý Richard Lochmann a umístil se celkově na 8. místě.
Richard vyhrál Evropský pohár v Itálii, na ME ve Španělsku se umístil na 8. a na MS v Číně vybojoval 9.
místo (všechno v kategorii JUNIOR). V kategorii SENIOR se umístil Daniel Bouda na 8.místě. Závod na
Březové opět vyhrává.
K březovskému biketrialu se vrací Martin Čučman. Odjel pouze 2 z 9 závodů v kategorii HOBBY a umístil
se překvapivě na 11. místě.
Klub poprvé od svého založení pořádal na Březové kromě závodu M ČR také Evropský pohár. Zúčastnilo
se velké množství jezdců ze zahraničí (Německo, Španělsko, Itálie, Anglie, atd.). Kvalita závodu byla
kladně ohodnocena evropskou biketrialovou komisí.
Březovský prak
Březovští prakisté se zúčastnili střeleckého turnaje v Belgii, kde naši muži obsadili 6. místo (Szolar) a 9.
místo (Daniš). Na Březové uspořádali několik střeleckých soutěží, zapojili se opět do M ČR a jednu
z mistrovských soutěží uspořádali u nás na Březové.
Hokej
Březovští hokejisté skončili po základní části sezóny 2008/09 v krajském přeboru na 7. místě, postoupili do
play off, kde však neuspěli a v sezoně 2009/2010 pokračují dále v krajském přeboru.
Malá kopaná
Po jarní části skončil tým Flamengo A třetí v okresním přeboru, tým B už neexistuje. Jako každý rok, i letos
uspořádali členové klubu dva velké turnaje v malé kopané - 27. června to byl turnaj O pohár starosty města
na hřišti FK Olympie a 19. - 20. prosince Turnaj o pohár starosty města Březová v hale ISŠTE.
Březovský bike
Klub má v roce 2009 více než 70 členů a podařilo se mu splnit vytyčený cíl, tedy nahradit růst kvantitativní
růstem kvalitativním. Členové závodili nejen v tradičních disciplínách (horská kola a silnice), ale mladší
členové se postavili soupeřům na dráze velodromu či na cyklokrosových tratích. Se 109 umístěními na
bedně a 51 vítězstvími se rok 2009 nesmazatelně zapíše do historie klubu. V hodnocení všech cyklistických
klubů Karlovarského kraje obsadil TBB celkové druhé místo.
Závodník Radovan Fišer získal historicky první medaili - bronzovou z mistrovství České
republiky v maratónu horských kol, Václav Viktorin a Pavel Kodl ml. pravidelně dojížděli na bodovaných
místech v jednotlivých závodech.
Klub uspořádal již 9. ročník závodu horských kol Březovský Bike, tentokrát jako mistrovský závod
Karlovarského kraje, a pro mladší i neorganizované závodníky připravil seriál krátkých závodů MTB
nazvaný „Středeční pohár“.
Motokros Březová
Desetiletý Jaroslav Paulus z místního motokrosového klubu dosáhl skvělého výsledku, když vyhrál
Evropský pohár v motokrosu v kubatuře do 65 ccm.
Běžecké stopy
Příznivci běžeckých stop si v průběhu roku „připravili terén“ a protože zimní sezóna koncem roku přinesla i
sněhovou nadílku, sněžný skútr v garáži nezahálel a běžkaři si mohli užívat do sytosti.

Benčpress - Fitness Březová
Rok 2009 byl především rokem příprav na další sezonu, neboť řada potencionálních závodníků utrpěla
zranění. Proto se Březováci v roce 2009 zúčastnili pouze soutěže „Klatovský Benčpress“. Karel Kopal
vzepřel ve váhové kategorii do 75 kg 155 kg těžkou činku a stal se tak suverénním vítězem této kategorie.
Miroslav Semín, účastník váhové kategorie do 90 kg, zvedl pěkných 150 kg. Nutno dodat, že Karel obhájil
páté vítězství v tomto podniku za sebou.
Mladí rybáři
V roce 2009 pokračovala pod vedením pana Hanuše Škubala činnost kroužku mladých rybářů. Dne 21.
února skládali naši mladí rybáři zkoušky – a všichni úspěšně.
Kultura a sport v integrovaných obcích
Naše přidružené obce, zejména však Rudolec, Kamenice a Kostelní Bříza, stále více ožívají kulturním a
společenským životem. Místní patrioti si s podporou březovské radnice pořádají své Stavění a Kácení máje,
různé recesistické akce (Pyžamo party a pod.).
V oblasti sportu můžeme zmínit např. Novoroční turnaj v malé kopané v Rudolci nebo turnaje v kulečníku
v Rudolci. Na Kamenici např. turnaj v nohejbale a místní sportovci zasluhují pochvalu za svépomocné
zvelebení tamního sportovního plácku.
V roce 2009 uspořádala několik zajímavých závodů rudolecká zemědělská farma.
Vysvěcení Kaple sv. Máří Magdaleny
22. července slavnostně vysvětil plzeňský generální vikář Robert Falkenauer zadaptovanou kapli sv. Máří
Magdaleny v Kamenici. Vysvěcení předcházela pouť.
Hospoda i kostel v K. Bříze se opravují
Nový majitel objektu bývalého pohostinství v Kostelní Bříze zahájil práce na opravě objektu.
Probíhaly další práce na opravě kostela v K. Bříze

Výstavba a investice
Výstavba:
V únoru se rozběhla historicky největší investice - přestavba kulturního domu na Multifunkční centrum.
V roce 2009 na ní bylo proinvestováno 45,7 mil. Kč. Dne 15. 12. byla v předstihu o jeden a půl měsíce
předána zhotovitelem hrubá stavba. Další ojedinělou investicí bylo zateplení základní školy, které bylo
dokončeno a přišlo v roce 2009 na 25,3 mil. Kč.
K dalším důležitým investicím patřilo:
Úpravy povrchů školního hřiště - 5,6 mil. Kč
Půdní byty v čp. 121 ¨- 5,2 mil. Kč
Půdní byty v čp. 122 – 3,3 mil. Kč
Hřbitov Březová 3 mil. Kč
Odkup areálu bývalé MŠ Drahotín - doplatek 2,5 mil. Kč
Zateplení čp. 122 – 1,9 mil. Kč
Rozšíření dětského hřiště za ZŠ – 374 tis. Kč
Podpora výstavby bytového domu pod ul. Příčná – 511 tis. Kč
Poslední splátka za odkup čp. 122 - 288 tis. Kč
Dětské hřiště za náměstím 278 tis. Kč
Dále se připravovaly akce:
Příprava areálu Výsluní k výstavbě, Multifunkční objekt Rudolec, Revitalizace zámeckého parku K. Bříza,
Revitalizace návsí Rudolec a Kamenice, ČOV Černý Mlýn a Arnoltov, příprava na změnu územního plánu
(vyvolaná přípravou nových investic)
Z techniky bylo pořízeno:
Vyprošťovací zařízení pro SDH - 801 tis. Kč
Travní traktor pro FK Olympii - 352 tis. Kč
Hodiny na náměstí - 85 tis. Kč
Přestavba vozidla SDH pro vyprošťovací techniku - 78 tis. Kč
Kopírka sekretariát - 50 tis. Kč

V roce 2009 město vynaložilo na investice rekordních 96 mil. Kč.

Bydlení a služby
Bydlení, bytová výstavba
Šest nových půdních bytů bylo dokončeno v čp. 121 a 122, radnice podpořila výstavbu dalšího bytového
domu u křižovatky, přerušen byl záměr výstavby domu u MZS pro negativní ohlasy občanů. Radnice
podnikala další kroky k přípravě území pro výstavbu rodinných domů na Výsluní a pod Drahotínem a také v
prostoru mezi Březovou a Kamenicí. V DPS byla provedena generální oprava výtahu.
Zastupitelstvo města neschválilo žádost nájemníků o privatizaci bytů na náměstí, které chce ponechat v tzv.
zlatém fondu města.
Další služby
V prostorách domu čp. 155 vzniklo Spinning centrum, které si rychle získalo řadu příznivců.
Na náměstí došlo k výměně dožitých hodin.
Provozovna města (sběrna) zahájila prodej knih.
Byla provedena přeložka linky vn u cvičné dráhy hasičů do země, což umožní další rozvoj této lokality
k bydlení i kulturně společenským aktivitám.
Bankomat
Pro velmi velkou zátěž rozpočtu města způsobenou malým zájmem o výběry hotovosti byl k 31. prosinci
ukončen provoz bankomatu.
Výstavba rychlostní silnice
V bezprostřední blízkosti Březové byl zahájen další úsek stavby silnice R6. V souvislosti s pracemi došlo k
uzavření silnice do Dolního Rychnova a v závěru roku byl také uzavřen most u transmotelu za Sokolovem,
takže do Karlových Varů se nyní jezdí objízdnou trasou kolem Královského Poříčí.
Očkování
Pro pejskaře připravila radnice na podzim jako každý rok očkování psů proti vzteklině.

Hospodaření
SR
Příjmy
80.872.193,00
daňové
53.562.000,00
nedaňové
12.272.000,00
kapitálové
1.080.000,00
přijaté dotace a transfery 21.295.193,00
(konsolidace
7.337.000,00

UR
Skutečnost
Rozdíl (po kons.)
87.727.355,30 92.134.388,58
+ 4.407.033,28
54.796.000,00 58.560.033,64
12.424.584,70 13.144.557,44
1.748.000,00 1.733.646,00
19.095.770,60 18.696.151,50
337.000,00 235.570.030,15

Výdaje
běžné
kapitálové
(konsolidace

148.227.850,00
73.261.100,00
82.303.750,00
7.337.000,00

168.948.353,60 153.651.061,32
67.584.207,00 57.767.621,76
101.701.146,60 95.883.439,56
337.000,00 235.570.030,15

Saldo po konsol.

- 67.355.657,00

- 81.220.998,30 - 61.516.672,74

- 15.297.292,28

Hospodaření města tedy skončilo schodkem -61,517 mil. Kč. Po úpravách rozpočtu činil plánovaný
schodek -81,221 mil. Kč. Schodek byl krytý přijatými úvěry k financování investičních akcí Zateplení
základní školy a Multifunkční centrum Březová, převodem prostředků z investičního fondu a zůstatkem
hospodaření předchozích let. Vzhledem ke zlepšenému plnění příjmů o 4,4 mil. Kč a nedočerpání výdajů o
15,3 mil. Kč zůstala částka 19,7 mil. Kč ke krytí zejména investičních potřeb rozpočtu roku 2010.
Pro úplnost uveďme, že bývalá hospodářská činnost - Sběrna prádla - skončila ztrátou 146 tis. Kč.
Přijaté úvěry
V roce 2009 město přijalo úvěry k zajištění financování velkých investičních akcí Zateplení základní školy
(12 mil. Kč) a Multifunkční centrum Březová (45,6 mil. Kč). Úvěry bylo nutné přijmout k zajištění financování
povinného spolupodílu města k získané dotaci na zateplení ZŠ a v případě přestavby kulturního domu se

jednalo o úvěr na předfinancování celé akce, jehož převážná část bude počátkem roku 2010 splacena
z přidělené dotace.
Získané dotace:
- ze státního rozpočtu - neinvestiční
Globální dotace na výkon státní správy a školství - 641,5 tis. Kč
Dotace na veřejně prospěšné práce - 312,8 tis. Kč
Dotace na volby do Evropského parlamentu - 44,0 tis. Kč.
- ze státního rozpočtu - investiční
Zateplení ZŠ – 12 mil. Kč (EU) a 0,7 mil. Kč (SFŽP)
Úprava povrchů školního hřiště – 3,5mil. Kč
Dětské hřiště za náměstím - 245 tis. Kč
- z krajského rozpočtu - investiční:
Vybavení hasičského vozu vyprošťovací technikou - 480 tis. Kč.
- z krajského rozpočtu - neinvestiční:
Zajištění akceschopnosti SDH – 166 tis. Kč
Kulturní akce – 20 tis. Kč,
Zlatá stuha (za získání titulu Vesnice roku 2009 KV kraje) – 40 tis. Kč
Knihovna roku 2009 - 20 tis. Kč
Provoz běžeckých stop 34,0 tis. Kč.
- od obcí - neinvestiční
Obce Rovná, Citice, Dolní Rychnov – za dojíždějící žáky - 308 tis. Kč
Zajištění požární ochrany - Dolní Rychnov a Těšovice - 190 tis. Kč
Dar Nadace ČEZ – rozšíření hřiště za ZŠ - 250 tis. Kč.
Kapitálová účast v dalších subjektech
Město má majetkovou účast v následujících společnostech:
Služby města Březová, s.r.o. (100% podíl)
Sokolovská vodárenská, s.r.o. (obchodní podíl 22.997 tis. Kč ve formě vodohospodářského majetku)

Školství
Základní škola
Uplynulý školní rok 2008/2009 byl v historii naší školy jedním z nejnáročnějších. Na podzim jsme oslavili 50
let existence školy a po celý rok jsme pracovali ve velice ztížených podmínkách. Za provozu probíhalo
zateplení školní budovy. To vše znamenalo výměnu oken, rekonstrukci střechy, izolaci budovy, zateplení
stěn a výměnu rozvodů tepla. Náročný rok prožili pedagogové i provozní zaměstnanci, protože řada prací
probíhala o víkendech a ve volných dnech a před nástupem dětí bylo nutné školu připravit na vyučování.
Ředitelkou školu byla Milena Halčinská, zástupkyní Danuše Humlová.
Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 208 žáků. Na 1. stupni bylo 5 tříd se 115 žáky, na 2. stupni
4 třídy s 93 žáky. Do 1. třídy bylo v září zařazeno 28 žáků, školní docházku ukončilo 29 žáků. Navíc odešlo
5 žáků do primy osmiletého gymnázia. Z vycházejících žáků bylo 16 přijato do středních škol a 13 do
středních odborných učilišť. Ze spádových obcí na školu dojíždělo 49 žáků. Ve školní družině pracovala dvě
oddělení, docházelo 49 žáků. Při škole pracovaly kroužky knihovnický, rybářský a sportovní gymnastiky.
Pod vedením svých pedagogů se žáci připravovali a účastnili vědomostních, dovednostních a sportovních
soutěží a olympiád. Úspěšní řešitelé školních kol postoupili do kol okresních a krajských. Tradičně úspěchů
dosáhly žákyně ve sportovní gymnastice a hoši ve volejbale.
Soustavná a neformální spolupráce s městskou knihovnou přispívá k rozšíření kulturního rozhledu žáků.
V průběhu školního roku žáci shlédli řadu kulturních představení, absolvovali četné besedy a přednášky,
uskutečnili řadu exkurzí.
Rodiče a veřejnost byli pravidelně informováni o práci školy prostřednictvím Březovského zpravodaje a
webových stránek školy.
Během školního roku se uskutečnilo několik projektů. Jedním z prvních byly již zmiňované oslavy 50. výročí
založení naší školy.
V říjnu proběhl projekt „Týden stromů“. Výstupy a vyhodnocení spolu s dokumentací byly zveřejněny na

výstavce v hale školy.
Další projekt „Vánoce“ byl odstartován návštěvou městské knihovny a vyvrcholil vánočním programem dětí
1. stupně se zpěvem koled kolem vánočního stromu ve vestibulu školy a vánočním vystoupením
vycházejících žáků v kinosále Kulturního domu.
V dubnu se uskutečnil projekt „Den Země“ s podtitulkem „Chraň přírodu i sebe“. Práce, které v průběhu
projektu vznikly, byly prezentovány na internetových stránkách školy.
V dubnu 2009 byla provedena kontrola z Krajské hygienické stanice v Karlových Varech – uskutečněna
byla ve školní jídelně. Kontrolovány byly povinnosti vyplývající z nařízení ES o hygieně potravin, o ochraně
veřejného zdraví a další hygienické požadavky na stravovací služby. Nebyly shledány žádné závady.
Dále byla uskutečněna kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období posledních čtyř
let. Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení. V kontrole odvodu pojistného na sociální zabezpečení bylo
konstatováno, že organizace své povinnosti plní v souladu se zákony.
V tomto školním roce 1. a 2., 6. a 7. ročník pracoval podle dokumentu Školní vzdělávací program pro
základní vzdělávání Klasik, vydaný dne 15.5.2007. Všechny ostatní postupné ročníky školy pracovaly podle
vzdělávacího programu Základní škola, č. j. 16847/96-2.
MŠ1
Mateřská škola Březová, Komenského 11 – Personální obsazení školy je nezměněné, tj. čtyři kvalifikované
ped. pracovnice, vyučená kuchařka, školnice a pomocnice provozu ŠJ. Pro velký rodičovské veřejnosti byla
naplněna kapacita tj. 55 dětí. Kromě standartní péče byla dětem nabízena další zájmová činnost formou
kroužků – tvořivé dramatiky, jógy, angličtiny, zahradnické činnosti, v průběhu roku děti tvořily dárky
z keramické hlíny pro sponzory. Starší děti mají možnost pracovat s počítačem na výukových programech
pro předškolní děti. Do programu školy se aktivně zapojují rodičové – společné tvoření v MŠ, péče o školní
zahradu, zapojením do společných akcí, donáškou zajímavých materiálů všeho druhu a nejrůznějších
služeb, škola je jim plně otevřená a to je velkým přínosem pro příznivé klima a spokojenost dětí. Pravidelně
se konaly společné akce tříd, obřady u „Dubáka školkového“ (Loučení se zimou, Den Země aj.) Do
programu školy byla zařazena spolupráce s 1. třídou ZŠ, školní výlet, pobyt dětí na škole v přírodě,
divadelní představení v MŠ, návštěvy kulturních akcí, obchůzky sponzorů, společná výprava s rodiči a
přáteli školy závěrem roku. Z prostředků zřizovatele Města Březová byly pořízeny molitanová lehátka do
ložnice, skříně na materiá, byl zakoupen dvojdřez a nerez stůl do kuchyně, kovové regály, škrabka,
kuchyňský robot, nový počítač, byly provedeny stavební úpravy v místnosti na zpracování zeleniny.
Stavební úpravy v kuchyni jsou v plánu, budou realizovány v době uzavření MŠ.
MŠ2
Ve školním roce 2009/2010 bylo v Mateřské škole ve Smetanově ulici zapsáno 55 dětí a z tohoto počtu bylo
5 dětí přijato na základě sociálního zákona na 5 dní v měsíci a 1 na 4 hodiny denně. Školní vzdělávací
program plnil úkoly motivované tématem roku „Školička u lesíčka“ se zaměřením na životní prostředí a jeho
ochranu. Personál MŠ byl navýšen o jednu pracovnici v kuchyni, která nastoupila v únoru na zkrácený
úvazek.
I v tomto roce nabízela MŠ rodičům aktivity pro děti nad rámec výchovně-vzdělávacího procesu jako
například hru na zobcovou flétnu, seznamování se základy německého jazyka, a základy plavání, starší
děti se seznamovaly s počítačem a v programech určených předškolním dětem si procvičovaly poznatky a
dovednosti získané během roku při komunikativních činnostech, prožitkovém učení i experimentování.
Dovednosti a poznatky, které děti získávaly během roku předváděly na akcích pro rodiče, které škola
pořádala.
O přilehlou zahradu se staral zahradník, který též prováděl menší opravy v MŠ. Bylo dokončeno
odstraňování železných průlezek, které nevyhovují bezpečnostním předpisům a jsou postupně
nahrazovány dřevěnými nebo plastovými.
1. prosince 2009 oslavila MŠ 50 let od svého uvedení do provozu. Součástí byla výstavka jak současného
dění v MŠ, tak i fotografií a dokumentů z doby před 50 lety. Oslavy se zúčastnil také pan starosta Miroslav
Bouda a další zástupci MÚ. MŠ obdržela finanční dar v hodnotě 20 000 Kč, který byl použit na zakoupení
nové audiovizuální techniky.

Statistické údaje o Březové a jejích obyvatelích
V roce 2009 se v Březové přihlásilo k trvalému pobytu 81 občanů, 67 osob se odhlásilo, narodilo se 20 dětí
a 29 obyvatel zemřelo. Uzavřeno bylo 15 sňatků. Počet obyvatel k 1. 1. 2009 činil 2756, k 31. 12. 2009
2761.

Počasí
o

3. a 4. ledna zaznamenáváme sněžení a celodenní mrazy -6/-2 C. 8. a 9. ledna pak přicházejí noční mrazy
o
o
o
dosahující -13 až -16 C, 12. Dokonce – 18 C, přes den teploty kolem -6 C. 15. ledna se mrazy zmírnily
o
již jen na -4/-1 C a 17 den v roce se již teploty přes den dostávají až k nule. 19. Ledna dokonce přichází
o
občasný déšť při teplotách kolem 4 C, pak opět přichází sněžení, při současném odtávání a teplotami
kolem nuly se však tvoří nebezpečná ledovka. V prvním únorovém týdnu zaznamenáváme další odtávání,
o
10. 2. v noci sněží a přes den přichází déšť a dokonce teploty až k 8 C, takže všechen sníh roztál. 11.
o
února však opět přichází sněžení, kdy napadlo až 15 cm sněhu. Následují opět celodenní mrazy -5/0 C
s občasným sněžením. 21. února padá sníh s deštěm při teplotě 5 oC, následuje období s denními
o
teplotami mírně nad nulou ale se sněžením, 28. února však stoupají teploty až k 7 C a nastává tání. 4.
o
března jsou již nižší polohy beze sněhu. Teploty se stále drží mezi 5 – 10 C, pak následuje mírné
o
ochlazení s občasným sněžením a teplotami -2/7 C, od 25. do 28. března se pak postupně otepluje ze 7 ke
o
14 C. Počátkem dubna hned přichází další oteplení a celkem příjemné počasí, kdy 3. dubna již
o
zaznamenáme 22 C, a tento ráz počasí trvá až do půlky dubna. 17. ráno zaznamenáváme bouřku, déšť a
o
teplota klesá ke 12 C. V druhé půlce měsíce je však již opět převážně slunečno a teploty se vrací k až 22
o
C a až koncem dubna přichází více oblačnosti, přeháňky, bouřky. Počátek května je pak ve znamení
o
o
ochlazení k 12 C, zaznamenáváme přeháňky, déšť, avšak postupně teploty stoupají opět až k 22 C,
o
v druhé polovině až k 25 C, kdy se střídá polojasné počasí a přeháňky. 22. květen přináší bouřku,
o
přívalový déšť a kroupy, 25. pak zaznamenáváme již 28 C a při skoro jasném počasí bylo 26. května místy
o
až 30. Večer však opět přichází přívalový déšť a následuje prudké ochlazení opět až k 12 C. Do konce
o
měsíce je pak oblačno s přeháňkami. V červnu se otepluje k 18 – 19 C, stále zaznamenáváme občasné
o
přeháňky, postupně se teploty vyhoupnou nad 20 a v druhé polovině až k 25 C. 26. a 27. června se
v jižních Čechách a na Moravě objevují přívalové bouřky a záplavy, které se v naší zemi stávají jevem stále
častějším, i když v našem kraji se naštěstí prozatím v nijak výrazné míře neprojevují. I když je třeba říci, že i
v Březové se stále častěji setkáváme s tím, že vlivem občasných přívalových dešťů dochází k zaplavení
zejména sklepů, když kanalizace nestíhá pojímat velké množství rychle napadané srážkové vody, která
vzhledem k poloze města ve svahu rychle stéká.
o
Začátek prázdnin přináší teploty až k 29 C, ale posléze přichází bouřky a ochlazení k 22. Červenec
o
pokračuje proměnlivým počasím, několikrát dokola se opakuje postupné oteplování někam k 28 C, kdy
následuje bouřka, ochlazení a situace se opakuje. Až koncem měsíce zaznamenáváme mírné zlepšení
o
počasí s 26 C a polojasnem. Ani v srpnu nezaznamenáváme žádné tropické dny, jen 21. 8. stoupaly
o
teploty k 29 C, avšak opět ihned následoval déšť a ochlazení. Ještě v samém závěru měsíce bylo
o
slunečno s teplotami kolem 26 – 27 C. Pěkné počasí vydrželo i první dva dny v září, teploty ještě dokonce
o
o stupínek vzrostly, avšak pak již teploty kolísaly mezi 20 a 25 C a zavládlo delší suché období
o
s polojasnem. Druhá půlka září přinesla teploty kolem 20 C a již občasný déšť a také ranní mlhy. Počátek
o
října byl deštivý a 13. již byla maximální teplota jen 6 C, zaznamenali jsme sníh s deštěm a 14. a 15. již
o
dokonce sněžení při 0 - 4 C. Pak přišlo mírné oteplení a srážky dešťové, avšak již od 20. října
o
zaznamenáváme několik ranních mrazíků, přes den teploty jen k 8 C. Listopad byl oproti říjnu tomu
o
teplotně nadprůměrný s teplotami až k 10 C a tento ráz počasí trval i počátkem prosince. 9. prosince ještě
o
zaznamenáváme 8, ale 12. a 13. již přichází ochlazení na -3/1 C a od 14. přišly celodenní mrazy, zároveň
o
nasněžilo, 18. zaznamenáváme -12 a 19. -15, přes den jen -10 C. Pak se postupně mrazy zmírňovaly a
o
24. bylo přes den již i nad 0 C, takže opět přišla Vánoční obleva a 26. Prosince je až 7, na Moravě
o
dokonce až 14 C. 29. prosince přišlo noční sněžení, následující den opět obleva, teploty nad nulou
o
vydržely ještě do Silvestra a následovalo novoroční ochlazení, když 1. 1. je ještě 5, ale 3. již -6/-2 C.

Závěr
Do historie se jistě rok 2009 zapíše zejména tím, že Březová realizovala a úspěšně dokončila dvě
ojedinělé investiční akce. Za pomoci dotace z EU se z kultního domu z padesátých let stalo moderní
multifunkční kulturně společenské a sportovní centrum a rovněž s dotační podporou byla zateplena a
zmodernizována budova základní školy. Ojedinělé období čerpání dotačních prostředků z fondů EU je
v plném proudu a naše město je při jejich získávání mimořádně úspěšné. Spolufinancování nebo
předfinacovávání řady těchto akcí, jak nám jej vnucují dotační pravidla, však znamená nutnost přijímání
úvěrů, takže do budoucna bude třeba zvýšit finanční obezřetnost a zaměřit se vedle čerpání dotací také na
to, aby nám dluhy v rámci dotačního šílenství „nepřerostly přes hlavu“.

