Kronika města Březová - rok 2010
Významné události v ČR a ve světě
Úřednickou vládu Jana Fischera opustil v březnu ministr životního prostřední Jan Dusík. V březnu
navštívil ČR britský princ Charles. Expremiér Mirek Topolánek (ODS) v jednom z rozhovorů použil některé
neuvážené výroky, popudil veřejnost i politiky a následně čelil ostré kritice i z řad spolustraníků, která
vyústila až v jeho odstoupení z funkce předsedy strany a též z jihomoravské kandidátky pro volby do
Sněmovny. Na funkci rezignoval též předseda Sněmovny Miloslav Vlček (ČSSD), který se zapletl do kauzy
s neprůhledně vyplacenou dotací. Složil také poslanecký mandát a vzdal se místa na olomoucké
kandidátce. V dubnu Praha hostila summit USA – Rusko a sopečná činnost na Islandu ochromila letecký
provoz na severozápadě Evropy. V květnu zemřel ombudsman Otakar Motejl. Ve sněmovních volbách
zvítězila překvapivě jen těsně ČSSD před ODS, avšak sněmovnu ovládla pravice, zabodovala totiž nová
pravicová TOP09 a poměrně neznámé Věci veřejné. Lidovci, Zelení ani Zemanovci se do Sněmovny
nedostali. Neúspěch, možná přesněji řečeno málo výrazný úspěch ČSSD, stál stranické předsednické
křeslo Jiřího Paroubka. Sestavením nové vlády pověřil prezident Václav Klaus Petra Nečase z ODS, neboť
vítězná ČSSD neměla zjevně k sestavení kabinetu dostatečný koaliční potenciál. Ve věku 78 let zemřel
herec Ladislav Smoljak. Kongres ODS podle očekávání zvolil do čela strany Petra Nečase. Do čela
Sněmovny nastoupily dámy, novou předsedkyní Sněmovny byla zvolena kandidátka ODS Miroslava
Němcová, místopředsedkyněmi pak Kateřina Klasnová z VV a Vlasta Parkanová z TOP09. Klaus jmenoval
Petra Nečase premiérem, v srpnu představila svůj vládní program koalice ODS, TOP09 a VV. V září se
novým ombudsmanem stal Pavel Varvařovský a v Praze protestovali odboráři proti chystaným škrtům.
Říjen se do historie zapsal tím, že ČSSD poprvé získala většinu v senátu. V listopadu se konaly cvičné
státní maturity, propadla u nich třetina studentů. Novým šéfem Senátu byl zvolen bývalý šéf odborů Milan
Štěch. Pražané nespokojení s povolební koalicí na magistrátu vypískali nového primátora Bohuslava
Svobodu. V prosinci ochromily republiku přívaly sněhu a Česko také prožilo celodenní stávku zdravotních
zařízení, přidala se čtvrtina škol, úřady i některé galerie, knihovny a divadla.

Činnost MěÚ, ZM a RM
Volby
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se konaly komunální volby. Do zastupitelstva byli zvoleni kandidáti za ODS,
za nové uskupení Radnice středu, za KSČM a ČSSD. Výsledky v procentech:
ODS – 52,33 %, Radnice středu – 15,73 %, KSČM – 13,45 %, ČSSD – 13,14 %, Strana zelených získala
jen 4,96 %, vládní TOP09 jen 0,39 %. Volební účast byla 55,4 %.
Starostou města Březová byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen opět p. Miroslav Bouda,
místostarostkou paní Květoslava Šafnerová. Do rady města byli ještě zvoleni Jan Jiříček a Josef Brandl
(oba ODS) a Vladimír Nový (RS). Do zastupitelstva města dále usedli MUDr. Hana Havlíková, MUDr. Lenka
Fišerová, Lukáš Szolar, Eva Runtová, Petr Kortus, Milada Gottfriedová, Bc. Vladimír Chlad, Jana
Strnadová, Mgr. Vlastimil Bláha a Ing. Lubomír Nechanický.
Finanční výbor ZM v novém volebním období povede MUDr. Hana Havlíková, kontrolní výbor pak
Vladimír Nový.
Rada města opět zřídila komise: sociální a zdravotní (předseda Strnadová Jana), výstavby (předseda
Schneider František), kulturní (předsedkyně Raymanová Vlasta), sportovní (předseda Szolár Lukáš), pro
integrované obce (předseda MUDr. Fišerová Lenka), likvidační (předseda Strnadová Jana). Jako zvláštní
orgán obce bude nadále pracovat komise pro projednávání přestupků (předseda JUDr. Soural Karel).
V roce 2010 se také konaly volby do Poslanecké sněmovny, a to ve dnech 28. - 29. května 2010.
Celostátní výsledky:
ČSSD – 22,08 %, ODS – 20,22 %, TOP 09 – 16,70 %, KSČM – 11,27 %, VV 10,88 %.
Zajímavost
27. srpna v dopoledních hodinách došlo v kanceláři starosty města ke vznícení rozvodné elektroinstalační
krabičky, zřejmě vlivem velkého proudového zatížení (barevná kopírka v sekretariátu) v kombinaci
s uvolněním šroubů ve svorkovnici. Naštěstí se událost přihodila v pracovní době a tak byla přítomnými
pracovníky rychle zvládnuta.

Pracovníci MěÚ
Ke konci roku, po mnohaleté knihovnické práci, odešla do důchodu paní Jaroslava Jabornická Remetová, a
na její místo nastoupila Bc. Michaela Chrástková Knířová. Na úseku MH byl přijat jeden pracovník pro
údržbu a čištění integrovaných obcí.
Vyhlášky a směrnice:
V roce 2010 nebyla schválena žádná vyhláška.
V roce 2010 byly radou města vydány tyto směrnice MěÚ:
1/2010 - Pro časové rozlišování dle 69 vyhlášky č.410/2009 Sb.
2/2010 - Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky
3/2010 - O hospodářské činnosti města
4/2010 - O oběhu a kontrole účetních dokladů
Rada města
Rada města se scházela na pravidelných měsíčních schůzích a život si vynutil též několik jednáních
mimořádných. Na svých jednáních řešila problematiku v rámci své kompetence a připravovala doporučující
stanoviska pro ZM. Mezi nejdůležitější projednané záležitosti patřilo:
1. jednání dne 4. ledna - odvolání p. Jiříčka z funkce člena kontrolního výboru (na vlastní žádost),
schválení seznamu členů zásahové jednotky SDH na rok 2010, finanční příspěvky na částečnou úhradu
pohřbu rodinných příslušníků
1. mimořádné jednání dne 25. ledna - změna č. 1 Územního plánu města Březová, schválení cen
v multifunkčním centru, výběr a schválení dodavatele prací na akci „Kostelní Bříza – parkovací stání
(SOKOSTAV HT, s. r. o.), výběr a schválení dodavatele na akci Obnova kaple v Kostelní Bříze (Sergej
Pajtaš).
2. jednání dne 8. února - finanční odměny aktivním občanům, schválení záměru prodeje pozemků,
ukončení nájemní smlouvy v čp. 123 s firmou Ekoinvest, s. r. o., pronájem nebytových prostor
v Multifunkčním centru (restaurace), přímé dotace na dokončenou bytovou jednotku.
2. mimořádné jednání dne 22. února - žádost o pořizování územní studie lokality bydlení 12 RD Březová
– Drahotín.
3. jednání dne 8. března - 1. rozpočtové opatření, výsledky inventarizace za rok 2009, rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací, vyřazení nepotřebného majetku, vedení
účetnictví zřízených příspěvkových organizací ve zjednodušeném rozsahu, odkoupení technického
zhodnocení Sauny – fitness v č. p. 123, poskytnutí dotace neziskovým organizacím, příspěvek města na
cenu oběda pro důchodce ve školní jídelně ZŠ Březová, prodej vozidla Multicar M 2501, přidělení vstupního
bytu, úprava směrné části Územního plánu města Březová, veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské
policie mezi Městem Sokolov a Městem Březová.
4. jednání dne 12. dubna - konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Komenského 11,
prodej a záměr prodeje pozemků, odvolání paní Andrey Lázničkové z funkce členky komise výstavby na
vlastní žádost, finanční příspěvky na částečnou úhradu pohřbu, výběr dodavatele na akci Kostelní Bříza –
stavební úpravy na návsi, finanční a majetkové vyrovnání v bytech zbudovaných svépomocí, záměr
pronájmu nebytových prostor, záměr prodeje bytu čp. 203.
5. jednání dne 10. května - Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2009, přidělení
bytové jednotky a čekatelského bytu, pronájem nebytových prostor v čp. 230 (restaurace Budvarka) a v čp.
138 (drogerie), úprava nájemného v bytových jednotkách zbudovaných svépomocí z nebytových prostor.
6. jednání dne 7. června - poskytnutí dotací, vyřazení nepotřebného majetku, záměr prodeje pozemku,
dohoda o uznání a úhradě dluhu, pronájem nebytových prostor v čp. 100 – 101 (prodejna potravin), výběr
dodavatele na akci Výměna střešní krytiny – objekt č. p. 229 až č. p. 231, odkoupení části pozemku v k. ú.
Šabina pro výstavbu ČOV Černý Mlýn.
3. mimořádné jednání dne 30. června - finanční příspěvek na částečnou úhradu pohřbu, jmenování paní
Jitky Hornerové do funkce ředitelky Mateřské školy, Komenského 11, dohoda o uznání a úhradě dluhu,
stanovení komise pro výběr dodavatele stavebních prací na akci Březová – půdní vestavba čp. 218 (MŠ 2).
4. mimořádné jednání dne 28. července - Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie mezi
Městem Sokolov a Městem Březová, pronájem nebytových prostor v č. p. 226 (gynekologie).
5. mimořádné jednání dne 5. srpna – výběr zhotovitele veřejné zakázky Půdní vestavba MŠ Březová
(společnost RUNAKO Sokolov spol. s.r.o.)
6. mimořádné jednání dne 9. srpna – věcný dar ve výši 20 000,-Kč na odstranění následků povodní v
severních Čechách Občanskému sdružení Střípky.
7. jednání dne 6. září - finanční příspěvky na částečnou úhradu nákladů pohřbu, přidělení bytu v DPS,
směnná smlouva na pozemky mezi Městem Březová a Lesy ČR s. p., dohoda o uznání a úhradě dluhu,
provedení pravidelné inventury majetku a závazků města Březová

8. jednání dne 4. října - přidělení bytu v čp. 122 a 121, dohoda o uznání a úhradě dluhu,
spolupořadatelství Mistrovství světa v biketrialu v Březové v roce 2011.
9. jednání dne 22. listopadu - jednací řády Rady města a komisí, jednací řády Zastupitelstva města a
výborů, zřízení komisí pro volební období 2010 – 2014, odvolání dosavadních členů a předsedů
jednotlivých komisí a jmenování nových, termíny zasedání Rady a Zastupitelstva města na rok 2011, 7.
rozpočtové opatření v roce 2010, návrh kompetencí a úkolů pro místostarostku, žádost o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu Obnova kaple v Kostelní Bříze, přímá dotace
na dokončenou bytovou jednotku, dar Městu Hejnice na odstranění škod po bleskové povodni, prodej
nebytových proctor (sklad Tabák), bezplatné zapůjčení sněhové frézy městu Habartov, poskytnutí věcného
daru - sekačky TJ Olympii Březové.
10. jednání dne 13. prosince – 8. rozpočtové opatření v roce 2010, podmínky rozpočtového provizoria pro
rok 2011, kolektivní smlouva mezi Městem Březová a odborovou organizací MěÚ Březová, poskytnutí
příspěvků, finanční příspěvky na částečnou úhradu nákladů pohřbu, jednání valné hromady společnosti
Sokolovská vodárenská, s. r. o., záměr pronájmu - prodloužení nájemních smluv na pozemky
Zastupitelstvo města
ZM se scházelo na pravidelných měsíčních schůzích a dvakrát se v roce 2010 muselo operativně sejít
mimořádně. Na svých zasedáních projednalo zejména:
1. mimořádné zasedání dne 11. ledna – dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 25. 11. 2008
– Multifunkční centrum Březová
1. jednání dne 25. ledna – záměr pořídit Změnu č. 1 Územního plánu města Březová, úprava směrné
části Územního plánu města Březová, odvolání p. Jana Jiříčka z funkce člena kontrolního výboru (na vlastní
žádost), žádost o dotaci na projekt Doplnění dvou multifunkčních hřišť Březová, vyřazení majetku města, 7.
rozpočtové opatření v roce 2009.
2. jednání dne 22. února – schválení rozpočtu na rok 2010, záměr prodeje pozemků, jednání valné
hromady společnosti Sokolovská vodárenská, s. r. o., dotace na dokončenou bytovou jednotku.
3. jednání dne 29. března – 1. rozpočtové opatření v roce 2010, prodej pozemků, vyřazení nepotřebného
majetku zřízených PO, odkoupení technického zhodnocení Sauny – fitness č. p. 123, ul. Komenského,
poskytnutí dotace TJ Olympii a HC Březová, poskytnutí dotace Městu Sokolov na činnost okrskového
strážníka, úprava směrné části Územního plánu města Březová.
4. jednání dne 26. dubna – 2. rozpočtové opatření v roce 2010, návrh na vyřazení nepotřebného majetku
příspěvkových organizací, prodej pozemků, záměr prodeje nebytových prostor č. p. 131, záměr prodeje
bytu v čp. 203.
5. jednání dne 31. května – Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová za rok 2009, 3.
rozpočtové opatření v roce 2010, jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská, podání
žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregion Sokolov – východ na projekt Integrovaný projekt obnovy obcí
Mikroregionu Sokolov - východ, podání žádosti o dotaci na projekty Půdní vestavba MŠ Březová a
Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové.
6. jednání dne 28. června - 4. rozpočtové opatření v roce 2010, prodej bytu v čp. 203, vyřazení
nepotřebného majetku, odkoupení části pozemku v k.ú. Šabina pro výstavbu ČOV, přijetí dotace ve výši
968.000,-Kč na realizaci akce Kostelní Bříza - parkovací stání na p. p. č. 197/5, dohoda o poskytnutí dotace
na projekt Kostelní Bříza – stavební úpravy na návsi, smlouva o poskytnutí podpory na realizaci akce
Revitalizace zámeckého parku v obci Kostelní Bříza, smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt
Dětské hřiště v Rudolci a rozšíření březovského hřiště, stanovení 15 členů zastupitelstva pro volební
období 2010 - 2014.
7. jednání dne 20. září - 5. rozpočtové opatření v roce 2010, vyhodnocení Plánu činnosti a rozvoje města
Březová a integrovaných obcí, směnná smlouva na pozemky mezi Městem Březová a Lesy ČR, vyřazení
majetku města, dohody o uznání a úhradě dluhu, prodej pozemků.
2. mimořádné zasedání dne 4. října - 6. rozpočtové opatření v roce 2010, přímá dotace na dokončenou
bytovou jednotku, dohody o uznání a úhradě dluhu
1. ustavující zasedání dne 8. listopadu - stanovení uvolněného funkcionáře ZM (starosta města) a
neuvolněného funkcionáře ZM (místostarosta města), složení slibu členů zastupitelstva, volba starosty
města (p. Miroslav Bouda), místostarostky města (p. Květoslava Šafnerová) a radních (p. Jan Jiříček, p.
Josef Brandl a p. Vladimír Nový).
8. jednání dne 29. listopadu - zánik mandátu Mgr. Daně Zíkové, náhradníkem se stal Bc. Vladimír Chlad,
schválení jednacích řádů výborů a zastupitelstva města, zřízení výboru finančního a kontrolního, odvolání
dosavadních předsedů a členů výborů a jmenování nových, termíny zasedání zastupitelstva města na rok
2011, 7. rozpočtové opatření v roce 2010, přímá dotace na dokončenou bytovou jednotku pro firmu
RENSTAV, prodej nebytových prostor (sklad Tabák), dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR pro projekt Vybudování integrovaného zázemí pro občanskou vybavenost.

9. jednání dne 20. prosince - 8. rozpočtové opatření, schválení podmínek rozpočtového provizoria pro rok
2011, žádost MAS Sokolovsko o prodloužení termínu splatnosti finanční výpomoci, jednání valné hromady
společnosti Sokolovská vodárenská, s. r. o., finanční odměny aktivním občanům.
Stížnosti, žádosti o informace dle zák. 106
V roce 2010 byly MěÚ Březová doručeny 2 písemné stížnosti.
Jedna stížnost se týkala parkování osobních automobilů před domem čp. 353 v ulici Hlavní. Tato stížnost
byla klasifikována, jako oprávněná a byla vyřešena změnou dopravního značení. Druhá stížnost byla
posuzována jako neoprávněná a jednalo se o stížnost na nečinnost pracovníků MěÚ. Stěžovateli však byla
odpověď na jeho dotaz zaslána, což pracovník MěÚ dokázal předložením tzv. „doručenky“.
K vyřízení stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěÚ a ve složitých případech
právního zástupce města.
V roce 2010 byla doručena MěÚ Březová 1 písemná žádost o podání informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Jednalo se o dotaz, zda v určitém termínu proběhlo na území našeho města a jeho částí místní
referendum (neproběhlo).
Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.
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
Návštěva z partnerského města
26. srpna navštívili Březovou zástupci družebního města Pausa. Zahraniční přátelé si prohlédli
zrekonstruovaný kulturní dům a se zástupci naší radnice diskutovali nad tématy další spolupráce
v nadcházejícím období. Jako každý rok se rovněž zúčastnili Sportovního plesu města.
Budova I. stupně ZŠ
Budova bývalého I. stupně naší ZŠ je stále velmi využívána členy městské dechovky Březováček,
pionýry, prakisty, mladými hasiči a mladými rybáři, schází se zde Klub žen a další. Velké oblibě se těší zde
fungující Baby centrum.
Setkání Březových
Setkání Březových se letos konalo 6. - 8. srpna v Březové u Vítkova za účasti 600 hostů, naše Březová
vyslala dva autobusy obsazené reprezentanty v hasičských sportech, volejbalu a fotbalu. Počasí celé
akci přálo a i přes velkou konkurenci byla naše výprava úspěšná. Volejbalové družstvo vybojovalo 3.
místo, smíšené požární družstvo se umístilo na 5. místě a naši reprezentanti ve fotbale skončili druzí.
SPOZ
SPOZ pracoval i v roce 2010 a připravil jarní a podzimní vítání občánků (10. 4. a 4. 12.)
Komise kultury
Komise kultury připravovala opět řadu tradičních akcí, mezi kterými opět nechyběly jarní hudební soutěže
Březovský lístek a Porta, dále setkání harmonikářů, stavění a kácení máje, Dětský den, zájezd na muzikál
(Děti ráje) či zájezd pro seniory.
Sportovní ples
12. března se v nově otevřeném multifunkčním centru uskutečnil Městský sportovní ples. Do beznadějně
vyprodaného sálu a restaurace se dostavilo 400 hostů a celá akce byla dle ohlasů veřejnosti hodnocena
velmi kladně. Hvězdným hostem večera byla skupina Maxim Turbulenc.
Loutkový soubor zvoneček
I v roce 2010 se členové souboru zaměřili spíše na spolupráci s komisí kultury při pořádání nejrůznějších
akcí a prostory loutkárny využívali spíše mladší členové souboru ke společným setkáním. V průběhu roku
dochází k personálním změnám v obsazení souboru a tak se snad již v příštím roce dočkáme dalších
představení.

Dětské divadlo Lupínek
První představení pohádky Chytrá Kačka se uskutečnilo 28.března 2010 v kinosále DK Březová pro
veřejnost, v následujícím týdnu pro děti mateřských škol a také pro žáky Základní školy na Březové. V
červnu pak pro děti v Krajkové, kde zároveň s vystoupením pomáhali 2 (již dospělí) bývalí herci Lupínku.
Na začátku září se neuskutečnilo sjednané vystoupení pro ZŠ v Habartově pro absenci nejstaršího člena
(ve stejném termínu dodatečná maturitní zkouška a přijímací řízení na VŠ). V pohádce účinkovalo 17 dětí.
Na závěr školního roku se soubor tradičně sešel u zmrzlinového poháru v restauraci DK, kde bylo
promítnuto video z vystoupení. V září se začaly děti seznamovat s novou pohádkou, došlo k několika
změnám ve složení členů (13).
Hra „Kdo se bojí, nesmí do lesa“ je náročná na nácvik s ohledem na střídání textu a písniček, jejichž
nacvičení a nahrávání zabralo spoustu času. Bylo třeba také pořídit nové kulisy, rekvizity i kostýmy.
Premiéra této nové pohádky bude v květnu 2011.
Březovská desítka
Nadále trvá spolupráce s Březovskou desítkou pod vedením manželů Homolkových, která reprezentuje
město Březová po celé republice.
Dechový soubor Březováček
Nadále aktivně pracuje dechový soubor Březováček, jehož jádro tvoří bývalí členové březovských
dětských dechových hudeb. Soubor se zaměřuje na vystoupení dobročinného charakteru, například pro
březovské seniory či klienty léčebny dlouhodobě nemocných v Dolním Rychnově, ale samozřejmě je též
k vidění na všemožných kulturních a sportovních akcích na Březové. Březováček bylo možno slyšet na
tradičním stavění a kácení máje, ale třeba i v rámci programu evropských soutěží ve střelbě z praku či
v biketrialu konaných u nás na Březové.
Březovské kino
promítalo nadále cca 3 filmy měsíčně, nabídka filmů byla aktuální a zajímavá, avšak trend nízké
návštěvnosti se ani v roce 2010 nezměnil.
Sbor dobrovolných hasičů
Dobrovolní hasiči dále rozšířili použitelnost nového zásahového vozu instalací navijáku a mimo jiné též
pořídili novou dýchací soupravu s vyváděcí kuklou.
Zásahová jednotka v roce 2010 vyjížděla k celkem 66 událostem, ve 27 případech se jednalo o požár,
dále to byly technické pomoci, dopravní nehody, živelné pohromy apod.
Družstva mladých hasičů našeho SDH se v Karlovarské lize umístila na 2. (mladší) a 3. místě (starší).
.
Jaffa Production
Sdružení Jaffa Production připravilo i v roce 2010 již tradiční Březovskou metalovou noc, a to 3. července
Ostatní události
Březová v roce 2010 vyslala svoji reprezentantku do soutěže Dívka roku. Anetka Onodyová postoupila
v okresním i oblastním kole a zúčastnila se finále soutěže v Jičíně.
Rybářský ples se konal 26. března a Myslivecký 10. dubna.
Březovské děti mohly i v roce 2010 trávit několik prázdninových týdnů na letních táborech. Mladí hasiči
opět na Kostelní Bříze, Pionýři pořádají každoročně tábor na základně Bystřina a řada březovských dětí se
zúčastnila letního dětského tábora Kořen. Radnice každoročně pořadatele letních táborů finančně
podporuje.
Při sokolovské ZUŠ nadále pracoval pro březovské děti kroužek mažoretek, hudební kroužek či kroužek
keramický.
Místní skupina ČČK nadále spolupracovala s radnicí formou zdravotních hlídek při akcích města.
ZO KSČM uspořádala 25. září již 7. ročník Drakiády a i přes nepřízeň počasí si akci všichni náramně užili.
Březovská taneční hip-hopová skupina skupina Mysterius Crew zazářila v Praze. Martin Dědek získal ve
své kategorii 2. místo, a to v konkurenci 18 tanečníků. Michael Rakaš ve své kategorii obsadil 3. místo.
Městská knihovna
V roce 2010 došlo ke změně ve vedení knihovny. Ke konci roku, po mnohaleté knihovnické práci, odešla
do důchodu paní Jaroslava Jabornická Remetová, a na její místo nastoupila Bc. Michaela Chrástková
Knířová.
V listopadu tohoto roku se také uskutečnila celková revize knižního fondu, která byla odrazem dlouholeté
vynikající práce paní Jabornické Remetové, a kdy tedy nedošlo k žádným inventarizačním rozdílům.

V 2010 se opět podařilo navýšit knižní fond knihovny. Knihovna se může pochlubit 573 ks nových titulů
krásné literatury a 128 ks nových titulů naučné literatury. Knižní fond čítá nyní 32161 titulů knih, AV medií,
zvukových médií, čtenáři si mohou půjčovat 65 druhů titulů periodik.
V roce 2010 také pokračovala práce knihovnického kroužku a fungovala roznáška knih březovskému DPS
a nechodícím čtenářům.
Mezi nejvýznamnější akce roku patří oblíbená Noc s Andersenem pro žáky 3. ročníku ZŠ.

Sport
TJ Olympie Březová
Potěšující je že Tělovýchovná jednota Olympie Březová žije a sílí. Přes úbytky v některých oddílech se
tvoří jiné a zájem o sport a pohyb stále vzrůstá. Zatímco v roce 2009 bylo v jednotlivých oddílech 159 členů,
vzrostl jejich počet na konci roku 2010 na neuvěřitelných 175. V současné době má dvanáct oddílů, a to
volejbal ženy a muži, tenis, sportovní gymnastika dívky, stolní tenis mládeže, badminton, pohybová
výchova ženy, RTV ženy, RTV muži, zápas a nově pak florbal a cvičení rodičů s dětmi.
Oddíl zápasu pod vedení pana Peterky a v roce 2010 i jeho asistenta pana Pacholíka získává stále více
cenných kovů, ať už na různých turnajích nebo na Mistrovství republiky.
Mezi nejúspěšnější sportovce s největšími úspěchy v roce 2010 patří bezesporu zápasník Pavel Peterka
ml., který je v současné době i reprezentant České republiky (15. místo na ME v Sarajevu; 1. místo na
velké ceně Itálie v Turíně; 3 x 5. místo na turnajích Grand Prix v Polsku, Chorvatsku a Maďarsku; 4 x titul
Mistr republiky, za rok 2010 byl vyhlášen mezi nejlepšími sportovci okresu a kraje).
Potěšující je i růst členské základny především v nejmladší kategorii zápasníků.
V průběhu roku uspořádal oddíl zápasu i dva turnaje v zápase ŘŘ. Zvlášť kladně byl hodnocen Vánoční
turnaj, kterého se zúčastnilo celkem 86 závodníků. V letních měsících pak oddíl tradičně koná soustředění
zápasníků zaměřené na kondiční a silovou techniku.
Oddíl volejbalu mužů pod vedením pana Smutného se v podzimní části mistrovského turnaje mužů
umístil na prvním místě. Oddílu byla nabídnuta účast v krajském přeboru, avšak z důvodu současného
nízkého počtu hrajících hráčů byl tento postup do vyšší soutěže odmítnut. Hráči si v roce 2010 zvlášť
pochvalují otevření haly v Multifunkčním centru, kdy mohou v případě nepříznivého počasí sehrát i
mistrovské zápasy.
K činnosti oddílu patří i pořádání sportovních akcí a především turnaje Pokluda cup, který je velmi
populární a i v tomto roce se ho zúčastnilo přes padesát hráčů.
Volejbal žen pod vedením paní Ivany Hynkové se v roce 2010 potýkal s nedostatkem hráček a tak se
nepřihlásil do okresního přeboru. Malý počet hráček byl vlastně i důvodem proč oddíl v roce 2009 opustil
krajskou soutěž. Věříme, že rok 2011 bude zlomový a okresní soutěž ve volejbalu žen bude i na Březové.
Tenis vede stále pan Ing. Miroslav Frank. Oddíl má bohužel velmi malou základnu. Pouze 9 členů a
především seniorů. V roce 2010 nepostoupili hráči do krajského kola, když v okresní soutěži obsadili druhé
místo. V turnajích seniorů a veteránů vítězil pouze pan Uherka, který několik turnajů vyhrál.
Oddíl sportovní gymnastiky dívek pod vedením pana Mühlrada působí na Březové již 30 let. Dnes s ním
vede oddíl i jeho bývalá cvičenka Mg. Krausová. Zúčastňují se okresních, krajských a republikových soutěží
pořádaných Českou asociací Sport pro všechny nebo českou gymnastickou federací. Ve sbírce medailí
z těchto soutěží si nejvíce ceníme v roce 2010 - 5. místo Silvy Vyskočilové na mezinárodní soutěži v K.
Varech, 2. místa v soutěži družstev v krajském kole ve SG (Škubalová, Marečková, Machová, Trägerová,
Hynková) a 1. místa v krajské soutěži ČA SPV–ZŠ (Vyskočilová, Vágnerová, Černochová, Marečková,
Trägerová).
Oddíl badmintonu sdružuje několik zájemců o tento sport. Nezúčastňují se žádných soutěží.
Oddíl rekreačního volejbalu vede Ing. Jan Fridrich. Tento oddíl se zúčastňuje okresních soutěží
neregistrovaných hráčů a pravidelně pořádá Mikulášský volejbalový turnaj na Březové.
Oddíly kondičních cvičení vedou paní Peterková a paní Vytisková. Jedná se o uvolňovací a pohybová
cvičení. Tato cvičení jsou mezi ženami velmi populární.
Od května roku 2010, po otevření nové haly v multifunkčním centru, vznikl ze dvou skupin nadšenců
florbalu jeden oddíl v počtu 22 hráčů. V současné době pilně trénují, dosud se nepřihlásili do žádné
soutěže.
Cvičení rodičů s dětmi. Z této skupiny máme obrovskou radost. Vznikla z iniciativy Mgr. Krausové. Pod
vedením zkušeného cvičitele získávají ty nejmenší základní pohybové návyky a spolu s rodiči se přestávají
bát nářadí i cvičení.
FK Olympie
Muži A po jarní sezóně sestoupili do 1. B třídy, po podzimní sezóně skončili na 3. místě. O postupu do 1.
A třídy rozhodnou výkony s v jarní části sezóny. Muži B pokračují i po jarní sezóně v okresním přeboru se

střídavými výsledky. Po podzimní sezóně jsou zatím na 10. místě.
Přípravka se svým trenérem P. Mikeskou po 31 odehraných utkáních zakusila v minulé sezóně pouhou
jednu porážku a nakonec skončila na pěkném 2. místě. Po ukončení sezóny byla většina hráčů převedena
do mladších žáků a po podzimní sezóně jsou naši žáci na 4. místě. Bylo vytvořeno nové družstvo
minipřípravky, které se zatím neúčastní žádné ze soutěží. Vedení se zhostil V. Hora a zpočátku R.
Büchner.
Naši žáci pod vedením T. Rajtšlégra a P. Waltera skončili předešlou sezónu na pěkném 5. místě.
Nejlepším střelcem celé sezóny se stal Peterka M. s 35 vstřelenými brankami. Na podzim naši žáci hráli
krajskou soutěž, kde po podzimních utkáních skončili na 2. místě.
Hráči dorostu navázali na výkony v podzimní části a v jarní sezóně vedli až do posledního kola tabulku
krajské soutěže skupiny A. Po dohrání všech zápasů se umístili na pěkném 2. místě. Na podzim došlo ke
spojení skupin A a B krajské soutěže a náš dorost je po odehraných utkáních na 7. místě.
Komise sportu
Komise sportu uspořádala pro veřejnost všechny tradiční sportovní akce, ke kterým patří cykloturistické
výšlapy, turistické pochody, seniorské výšlapy, turnaj o vánočního kapra ve stolním tenise, vánoční turnaj
domorodců ve fotbale, tradiční vánoční prakiádu a mnoho dalšího.
Biketrial
Klub měl v roce 2010 pět aktivních závodníků, kteří se zúčastnili řady evropských i světových soutěží.
Velkým talentem a nadějí je sedmnáctiletý Richard Lochmann, který reprezentuje region v prestižní
kategorii Elite. Na Březové klub úspěšně uspořádal významný závod Evropského poháru. Členové klubu
odvedli spoustu práce na závodišti Výsluní, kde byly doplněny překážky, provedeny terénní úpravy. Pro rok
2011 získal březovský biketrial opět pořadatelství jednoho závodu mistrovství světa.
Březovský prak
Klub Březovský prak uspořádal tradiční střelecké soutěže o Velikonoční vajíčko či Vánoční prakiádu a
členové klubu se samozřejmě zapojili do soutěží v rámci Mistrovství ČR 2010 i do soutěží volných.
Březovský klub potvrdil své kvality. Přestože se v roce 2010 nepodařilo získat titul Mistra ČR žádnému z
Březováků, v první desítce střelců se jich umístilo celkem šest, a když už nebylo zlato, rozdělili si naši
reprezentanti mezi sebou alespoň druhé a třetí místo (Jiří Provazník 2. a Pavel Rozmuš 3.)
Hokej
Březovští hokejisté skončili po základní části sezóny 2009/10 v krajském přeboru opět na 7. místě,
postoupili do play off, kde však neuspěli a v sezoně 2010/2011 pokračují dále v krajském přeboru, avšak
došlo k některým změnám. Jelikož se do Ústeckého kraje nepřihlásilo několik týmů, tak byla Karlovarská
Krajská soutěž KP-1 a KP-2 sloučena do jedné soutěže. Tato soutěž je rozlosována do dvou skupin –
Green a Blue, naši hokejisté budou v nadcházející sezóně hrát ve skupině Green, kde se střetneme s týmy
vyšší soutěže, a to: HC Vřesová, HC Mariánské Lázně, HC Čerti Ostrov, HC Farmáři Trstěnice a HC
Stadion Cheb A.
Malá kopaná
26. června se na hřišti FK Olympie odehrál již 13. ročník turnaje „O pohár starosty města Březová“.
Zúčastnilo se 16 družstev. Kvalitním výkonem se představil Club Březová pod vedením M. Waltra, který
turnaj dotáhl do vítězného konce, když ve finále přehrál tým Gambrinus Kraslice jednoznačným výsledkem
7:1.
18. - 19. prosince uspořádal klub malé kopané Turnaj o pohár starosty města Březová v hale ISŠTE. Club
Březová zde skončil na 3. místě.
V součastné době má Flamengo Březová znovu dva týmy. Flamengo A hraje Krajskou soutěž futsalu v
hale a v roce 2010 se umístili na 6. místě z celkového počtu 12 týmů, kdy 10x vyhrál, 1x remizoval a 11x
prohrál. Nejlepším střelcem byl Živný Pavel (18 branek).
Flamengo B hraje Okresní přebor futsalu 1. třída a v roce 2010 se umístili na 8. místě. Po reorganizaci
soutěže postoupil tým do Okresního přeboru.
Březovský bike
V tomto roce dosáhli naši závodníci mnoha skvělých výsledků. Letos za větší část našich úspěchů
můžeme poděkovat našim dětem a mládeži. Václav Viktorin a Pavel Kodl ml. pravidelně bodovali
v závodech Českého poháru, Václav Viktorin zvítězil v celkovém hodnocení Severočeské ligy, Karolina
Poláková zvítězila v celkovém hodnocení Becker Cupu, Petra Janusová obsadila 1. místo v celkovém
hodnocení Poháru Karlovarského svazu cyklistiky, Tomáš Benc vybojoval dvě vítězství v seriálech Kolo Pro

život a Cyklomarator Tour. V roce 2010 se změnil formát závodů a byl zpestřen o Pohár Karlovarského
svazu cyklistiky etapovým závodem horských kol Březovský etapový bike. Klub též uspořádal silniční závod
„Český pohár mládeže a žen“ v Habartově dne 4. září a v roce 2010 zorganizoval tři krátká soustředění.
Motokros Březová
Jaroslav Paulus ml. má za sebou další úspěšnou sezónu, stal se celkovým vítězem MOTO KVK 2010
v kubatuře do 85ccm. V soutěži VVL Praha získal 3. místo a na MM ČAM vybojoval 2. místo.
Běžecké stopy
Příznivci běžeckých stop i v roce 2010 brigádnickou formou před zahájením sezóny provedli potřebné
terénní úpravy, byla zahájena úprava terénu pro tzv. bruslení na lyžích. Rozšířena byla též provozní doba
pohostinství na Lobzech a byl vyroben převozní kontejner pro skútr, který je umístěn na Kamenici. Provoz
běžeckých stop se daří udržovat i díky podpoře Karlovarského kraje.
Benčpress - Fitness Březová: Kopal Mistrem ČR
Závodník FK Olympie Fitness klubu Březová Karel Kopal ml. dosáhl v roce 2010 dalších vynikajících
úspěchů. Poté, co ve váhové kategorii do 75 kg vzepřel v pražském středisku vrcholového sportu 185 kg a
stal se suverénním mistrem Čech, uspěl v dubnu i v rámci mistrovství ČR, kde se v konkurenci 130
nejlepších závodníků z celé ČR stal Mistrem ČR, když zvedl 180 kg ve váhové kategorii do 75 kg. Karel
zvítězil také v Sokolovském závodu v benčpressu.
Mladí rybáři
Tři žáci a jeden junior se v dubnu a září 2010 zúčastnili Krajského přeboru mládeže v plavané v Plzni, kde
obsadili krásné druhé a třetí místo v celkovém hodnocení v kategorii „kadet“ a patnácté místo v kategorii
„junior“. V závodě „Plzeňský plaváček“ vybojovaly děti 2. 3. a 4. místo. Také se zúčastnily místního kola
soutěže Zlaté udice (1.a 2.5.2010), kde skončily na druhém a třetím místě. Okresního kola se nezúčastnily.
Kultura a sport v integrovaných obcích
Naše přidružené obce, zejména však Rudolec, Kamenice a Kostelní Bříza, stále nadále žijí 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. turnaje v nohejbale.
Hostinec a Kostel v K. Bříze
Práce na opravě objektu hostince pokračovaly, i na kostele pokračují opravy a dokonce zde již proběhl
Vánoční koncert.

Výstavba a investice
Bytové stavby:
Radnice v roce 2010 nerealizovala výstavbu nových bytových domů, probíhala projektová příprava
zateplení náměstí (593 tis. Kč).
Nebytové stavby:
Dokončení akce Multifunkční centrum Březová 4.186 tis. Kč
Zahájení půdní vestavby MŠ 2
3.500 tis. Kč
Odkup sauny v čp. 123
804 tis. Kč
Ostatní stavby:
Parkoviště K. Bříza
1.364 tis. Kč
Hřbitov Březová - pokračování
999 tis. Kč
Přípojka CZT, parkoviště, chodníky, veřejné osvětlení
u nového domu na p.č. 53/1
2.469 tis. Kč
Technika:
Pořízení vybavení MFC Březová - investiční
3.129 tis. Kč
Pořízení navijáku k hasičskému vozu
132 tis. Kč
Dále bylo pořízeno dětské hřiště (soubor herních prvků) na hřiště FK Olympie a do Rudolce, pro SDH byla
zakoupena dýchací souprava s vyváděcí kuklou a koncem roku byla zakoupena sněhová fréza.
Probíhala též projektová příprava ČOV Arnoltov a Černý Mlýn

Město zakoupilo pozemek pro výstavbu ČOV Č. Mlýn v Šabině a s Lesy ČR byla realizována směna
pozemků v celkové hodnotě 1.377 tis. Kč.
Město v roce 2010 půjčilo prostředky pro předfinancování akcí:
MAS Sokolovsko - 1.725 tis. Kč a Sdružení Sokolov - východ 1.460 tis. Kč.

Bydlení a služby
Bydlení, bytová výstavba
Radnice pokračovala v projektové přípravě pro výstavbu rodinných domů na Výsluní a pod Drahotínem.
Podporovala nadále soukromou bytovou výstavbu formou přímé dotace za zkolaudovanou bytovou
jednotku. Probíhala projektová příprava zateplení náměstí.
Další služby
V budově bývalého 1. stupně ZŠ vznikla nová služba. Došlo k celkové rekonstrukci prostor sauny a vzniklo
zde krásné Relax Uno Studio, nabízející masáže, saunu, solárium apod.
Výstavba rychlostní silnice
Intenzivně pokračovala výstavba silnice R6, pod Březovou vznikly dva kruhové objezdy, silnice do D.
Rychnova již byla opět zprovozněna, kvůli přestavbě mostu u Transmotelu se však nadále jezdí do
Karlových Varů objízdnou trasou.
Očkování
Pro pejskaře připravila radnice na podzim jako každý rok očkování psů proti vzteklině.

Hospodaření
SR
Příjmy
108.150.029,00
daňové
53.282.000,00
nedaňové
11.023.000,00
kapitálové
750.000,00
přijaté dotace a transfery 43.095.029,00
(konsolidace
361.000,00

UR
Skutečnost
116.256.678,80 125.307.149,51
53.363.000,00 60.102.477,16
13.136.320,00 15.398.433,64
4.936.680,00
4.986.884,00
44.820.678,80 44.819.354,71
361.000,00 18.785.901,10

Výdaje
běžné
kapitálové
(konsolidace

88.689.026,09
61.924.426,09
26.764.600,00
361.000,00

103.945.675,89
73.962.598,89
29.983.077,00
361.000,00

88.521.017,48
64.076.404,27
24.444.613,21
18.785.901,10

Saldo po konsol.

19.461.002,91

12.311.002,91 36.786.132,03

Rozdíl (po kons.)
+ 9.050.470,71

- 15.424.658,41

Rozpočet pro rok 2010 byl sestaven jako přebytkový, kdy přebytek hospodaření spolu se zůstatky
předchozích let byl určen především ke splácení přijatých úvěrů. Díky zlepšeným příjmům o více než 9 mil.
Kč a nedočerpaným výdajům ve výši 15,4 mil. Kč nakonec hospodaření skočilo přebytkem 36,786 mil. Kč,
tedy o 24,4 mil. vyšším než byl přebytek rozpočtovaný. Zůstatek hospodaření předchozích let tedy nakonec
nebyl použit a ještě byl o cca 3,6 mil. Kč navýšen.
Hospodaření v roce 2010 bylo i nadále ve znamení čerpání tzv. evropských dotací, s tím souvisejícím
investičním šílenstvím, přijímáním úvěrů na předfinancovávání akcí atd. Důležité je, že v roce 2010 město
obdrželo 40,5 mil. Kč dotaci na rekonstrukci kulturního domu a mohlo tak splatit zásadní část
padesátimilionového úvěru přijatého k předfinancování celé akce. V roce 2010 také přišla účetní reforma,
tzv. přechod na účetnictví státu. Účetnictví města tak doznalo zásadních změn, více se nyní blíží účetnictví
podnikatelskému, bohužel však při současném zachování tzv. rozpočtového pojetí účetnictví, takže práce a
starostí podstatně přibylo.
Přijaté úvěry:
V roce 2010 město zahájilo splácení úvěrů přijatých v roce 2009, nově naopak přijalo tyto úvěry:
1. Vybavení Multifunkčního centra a předfinancování akcí Využití fenoménu zaniklých vsí Slavkovského
lesa a Obnova návsi K. Bříza - čerpáno celkem 6.957.091,00 Kč
2. Půdní vestavba MŠ 2 - čerpáno celkem 2.996.419,08 Kč.

Kapitálová účast v obchodních společnostech:
Sok. vodárenská s.r.o. (účetní hodnota)
23.105,82 tis. Kč
Služby města Březová, s.r.o.
200,00 tis. Kč (100 %)
Hospodářská činnost
Město v roce 2010 provozovalo hospodářskou činnost - Bowlingcentrum. Hospodářský výsledek v roce
2010 po zdanění činí 8.721,38 Kč. Více viz příloha Výkaz zisku a ztráty.
Přijaté a poskytnuté dotace:
Multifunkční centrum Březová (EU - SROP) - 40.540 tis. Kč
Obnova zámeckého parku K. Bříza (EU) - 989 tis. Kč
Parkoviště K. Bříza (MMR ČR) - 968 tis. Kč
Dále město obdrželo od státu tzv. globální dotaci na výkon státní správy a školství, na veřejně prospěšné
práce, na volby do PSP ČR a do zastupitelstev obcí, na sčítání lidu.
Karlovarský kraj poskytnul dotaci na zajištění akceschopnosti SDH, na kulturní akce, na propagační
materiály MFC Březová a na projekt Multifunkční areál adrenalinových cykloproduktů.
Od obcí Březová inkasovala dotace za dojíždějící žáky a za zajištění požární ochrany.

Školství
Základní škola
Školní rok 2009/2010 již škola prožila v kompletně zrekonstruované budově. Nová střecha, okna,
zateplení, omítka. K tomu přibylo i nové školní hřiště, které nabízí možnosti kvalitního sportování. Navíc
bylo v našem městě nově zrekonstruováno multifunkční centrum s krásnou víceúčelovou halou. I ta je škole
k dispozici k nejrůznějším aktivitám, ať už sportovním nebo kulturním.
Ředitelkou školy byla Milena Halčinská, zástupkyní Danuše Humlová.
Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo školu 189 žáků. Na 1. stupni bylo 5 tříd se 107 žáky, na 2.
stupni 4 třídy s 82 žáky. Do 1. třídy bylo v září zařazeno 17 žáků, školní docházku ukončilo 22 žáků. Z toho
bylo 20 žáků z 9. třídy a 2 žáci z 8. třídy. Navíc odešel jeden žák z 5. ročníku do primy osmiletého
gymnázia. Z vycházejících žáků bylo 11 přijato do středních škol a 11 do středních odborných učilišť.
Ze spádových obcí na školu dojíždělo celkem 40 žáků. Ve školní družině pracovalo 1 oddělení, docházel
31 žák. 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. Nejvíce žáků se zapojilo do školních kol. Úspěšní řešitelé postoupili do kol okresních a
krajských. Výrazných úspěchů dosáhli žáci ve volejbale, kde chlapci zvítězili v krajském kole. Čestné
uznání získali naši žáci ve výtvarné soutěži na dětském internetu „Nakresli nejkrásnější Vánoce“ vyhlášené
Andel Media Centrem. Již tradičně byly velmi úspěšné naše gymnastky.
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. „Týden společenského chování“ ovládl školu
v listopadu. Pravidla společenského chování, chování ve škole, na úřadech, v dopravních prostředcích, při
stolování – to byla náplň úkolů, na které žáci hledali odpovědi. I školní jídelna se na týden proměnila
v restauraci s obsluhou. Příjemná atmosféra vládla ve škole po celý týden.
Další projekt „Vánoce“ zahájil ve škole Mikuláš s doprovodem a bohatým programem. Vše vyvrcholilo
velkou vánoční sportovně-zábavnou soutěží a už tradičním programem dětí 1. stupně se zpěvem koled u
vánočního stromku ve vestibulu školy.
Návštěvou městské knihovny odstartoval „Můj život s knihou“. Tady se žáci seznámili s používáním online katalogu, při plnění úkolu „Poznáváme spisovatele“ vyhledávali a zpracovávali všechny dostupné
informace, fotografie a kresby.
Školní akademie „Pod novou střechou v novém kabátě“ – to bylo ústřední téma letošní „pohádkové
akademie“, do jejíž přípravy se zapojila celá škola. Příprava a nácvik prolínaly téměř všemi předměty
v průběhu celého školního roku. Veřejnost naši snahu ocenila velmi kladně.
V dubnu 2010 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.
Město Březová 4. 11. 2009 provedlo veřejnoprávní kontrolu, jejímž předmětem bylo použití prostředků
zřizovatele na opravy a udržování ZŠ. Při kontrole nebyly shledány nedostatky. Další veřejnosprávní

kontrola byla uskutečněna 14. 6. 2010, kde bylo kontrolováno použití prostředků zřizovatele na pořízení
hmotného majetku a nakládání s majetkem. Ani tady nebyly shledány nedostatky.
V tomto školním roce většina ročníků pracovala podle dokumentu Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání Klasik, vydaného dne 15. 5. 2007. Pouze 4., 5. a 9. ročník pracoval ještě podle vzdělávacího
programu Základní škola č.j. 16847/96-2.
MŠ1
Mateřská škola Březová, Komenského 11 – Mateřská škola pracovala s projektem „Z pohádky do
pohádky“ v rámci svého školního vzdělávacího programu. Kapacita mateřské školy byla plně využita.
Mateřská škola nabízí dětem širokou škálu aktivit v rámci vzdělávání. Využívá nabídek ostatních subjektů,
jako je DDM Sokolov- kdy pravidelně navštěvuje Klub dopravní prevence a keramické aktivity, MDK
Sokolov – divadelní představení nebo ZŠ Březová – pravidelné využívání tělocvičny pro pohybové aktivity.
V personálním obsazení školy došlo ke změně. Do nového školního roku nastoupila paní ředitelka Jitka
Hornerová. Paní ředitelka Urbanová odešla do důchodu.
Mateřská škola má webové stránky, kde informuje širokou veřejnost o svých aktivitách.
Během roku proběhla rekonstrukce kuchyně, třída MŠ byla vybavena novým nábytkem.
MŠ2
Ve školním roce 2010/2011 bylo v Mateřské škole ve Smetanově ulici zapsáno 55 dětí a z tohoto počtu
bylo 7 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 „Kouzelné dveře do světa hraní „ a vycházel z přirozeného
kontextu života předškolních dětí a jejich vztahů s vrstevníky i dospělými. Personál MŠ zůstal v původním
složení. Pouze v září odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Veronika Rajhelová a na zástup za ní
nastoupila paní Julie Fedorová.
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. Dále byla obnovena docházka přihlášených dětí do sauny, která přešla
pod novou provozovatelku. Mateřská škola pořádala celou řadu akcí pro rodiče a děti jako např.
Mikulášskou nadílku, Vánoční besídku, Veselé odpoledne se zajíčkem, Svátek matek, MDD, Školu
v přírodě, rozloučení se školáky a školním rokem apod. Velice úspěšný byl i kurs HYPO pro děti, které
nastupují docházku do ZŠ ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Sokolově. Dále jsme
spolupracovali s Policií , jejichž příslušnice s dětmi několikrát diskutovaly o různých situacích ať už
dopravních , ale i o chování dětí k cizím dospělým nebo zvířatům.Zajistily všem dětem omalovánky
s policejní tématikou, které s dětmi vymalovávaly.Na základě spolupráce s nimi byly vyrobeny pro všechny
děti bezpečnostní vestičky, které zakoupilo Město Březová a jsou využívány při vycházkách a výletech.
O přilehlou zahradu se staral zahradník, který též prováděl menší opravy v MŠ.
V srpnu byla zahájena přestavba půdních prostor firmou Runako, která vyhrála výběrové řízení. Práce
probíhaly během provozu a přestavbou vznikla nová třída, šatna, umývárna a ložnice. Město Březová, které
přestavbu financovalo, zařídilo i prostory novým vybavením.

Statistické údaje o Březové a jejích obyvatelích
V roce 2010 se v Březové přihlásilo k trvalému pobytu 81 občanů, 67 osob se odhlásilo, narodilo se 17 dětí
a 27 obyvatel zemřelo. Uzavřeno bylo 10 sňatků. Počet obyvatel k 1. 1. 2010 činil 2761, k 31. 12. 2010
2765.

Počasí
Rok 2010 začal denní teplotou 5 oC, ale již od 3. ledna zaznamenáváme celodenní mráz s teplotami -6/-2
o
C. V týdnu od 4. do 10. ledna poměrně vydatně nasněžilo, na Moravě se potýkají s kalamitou, u nás
napadalo cca 20 cm sněhu. Celodenní mrazy kolem -6/-2 oC trvají a 15. -17. ledna další vydatné sněžení
přineslo až 20 cm nového sněhu. 18. ledna přichází mírná obleva a nejvyšší teploty +1/+2 oC, od 21. se
však vrací celodenní mrazy, kolem 27. padají teploty až k -15 oC. Počátkem února je tu opět krátkodobé
mírné oteplení až k +2 oC, a pak se vrací mrazy -6/-2 oC. Sněhu v této době již máme kolem 40 cm.
Oteplení přinesl víkend od 19. února, kdy jsme naměřili kolem +3 oC, a objevil se i déšť. Oteplování
pokračovalo, sníh postupně odtával, 28. února teploty stoupají až k 11 oC. Počátkem března se opět
ochlazuje, 6. 3. je přes den jen -4 oC a napadalo nových 10 cm sněhu. Teploty se držely pod nulou až do 9.
3., ale zase bylo spíše slunečno. Pak již následovalo postupné oteplování - nejprve na 4 oC, 17. března
bylo už 11 oC a jasno a 19. března teplota šplhá až k 16 oC. Podobné teploty se pak již s drobnějšími
výkyvy udržovaly nejen do konce března, ale i v průběhu dubna, vlastně výjimečných 20 oC bylo dosaženo

jen 29. dubna. Květen 2010 byl spíše zatažený s občasným deštěm, 11. zaznamenáváme noční bouřku,
teploty jsou spíše kolísavé, třeba ve středu 19. května bylo přes den jen 8 oC. V tomto týdnu také zasahují
Moravu povodně. Koncem týdne se již otepluje až k 20 oC. a je převážně polojasno, ale pak teploty opět
klesají na hodnoty mezi 8-11 oC a až do konce měsíce je pak oblačno s občasným deštěm nebo
přeháňkami. Prvního slunečného a skutečně teplého víkendu jsme se dočkali až 4. června, kdy teploměr
vyšplhal postupně až k 27 oC a v následujícím týdnu až k 29 oC. 12. června je tu ochlazení na hodnoty
kolem 22 oC, přicházejí přeháňky a následuje pošmourný týden s teplotami mezi 13-19 oC. Následuje
polojasný týden s teplotami kolem 18 oC, v závěru týdne až 22 oC, další týden je pak již slunečnější a
teploty až 26 oC. 8. červenec odstartoval sérii (v roce 2010 jedinou) tropických dní: 10. 7. je až 34 oC, a
teploty nad 30 oC a slunečné počasí vydrželo až do 22. července. 23. července se zatáhlo, přišlo ochlazení
a déšť. Do konce měsíce je pak již proměnlivo s občasnými přeháňkami a teplotami mezi 21-28 oC. Srpen
zaznamenáváme již spíše deštivý a zatažený, vyčasilo se až 19., kdy bylo více sluníčka a teploty alespoň
trochu letní, ochlazení na cca 15 oC přišlo již 27. srpna, doprovázely jej občasné deštíky. Slunečněji bylo
zase až 4. září, teploty však mnoho nenarostly, počasí bylo spíše proměnlivé, jen na 11. září, tedy v den
oslav Dne horníků, se po rozpuštění ranní mlhy udělalo krásně a teploměr vystoupal až k 21 oC. Posléze se
opět ochlazuje na 17 oC, resp. 15 oC, je opět spíše proměnlivo a 20. září již zaznamenáváme první
přízemní mrazík. 25. září propršel celý den, teploty stále držely kolem 15 oC. Říjen se přihlásil hned
zpočátku nízkou oblačností, od 10. je však skoro jasno a teploty stále ještě kolem 14 - 15 oC, ale již se
četněji vyskytují přízemní mrazíky. V půlce měsíce se však o slovo hlásí déšť a následuje výrazné
ochlazení, 19. října jen již jen 5 oC a navíc poměrně větrno. Charakteristické podzimní počasí s nízkou
oblačností, přeháňkami, občas se slunečním svitem a s teplotami mezi 5 - 10 oC pak vydrží až do konce
měsíce. Listopad se ohlásil teplotou až k 15 oC, později i 16 oC, ale víkend 6. - 7. přináší ochlazení,
celodenní déšť a teploty jen do 5 oC. V následujícím týdnu se ještě otepluje až k 14 oC, počasí je však
s občasným deštěm, 16. dokonce celodenním, pak již přichází ochlazování a 24. 11. ráno máme již po
nočním sněžení sněhovou pokrývku, teploty mezi 0 a 2 oC, 26. listopadu opět sněží a 29. při dalším
sněžení připadá dalších nových 10-15 cm sněhu. Následuje série celodenních mrazů při zataženu a
teplotách mezi -10/-3 oC. 1. prosince připadá dalších 10 cm sněhu a mrazy pokračují. 7. a 8. se denní
teploty dostávají přes nulu, takže zaznamenáváme i dešťové srážky a sníh částečně mizí, zbylo ho cca 10
cm. Následují však další celodenní mrazy, výjimkou je 11. a 12. prosinec s teplotami až ke 3 oC. K mrazům
postupně dosahujícím až -10 oC se přidává opět sněžení a 21. prosince už máme cca 30 cm sněhové
pokrývky. Vánoční obleva mezi 22. a 24. prosincem je tentokrát spíše minimální, teploty dosahují jen 1 oC,
na Štědrý den se odpoledne a večer přidává další sněžení, 26. prosince už můžeme hlásit 40 cm sněhu a
zima začíná dávat zabrat. 29. a 30. se ještě přidávají vydatné mrazy - v noci padá teploměr k -15 až -17 oC.
Na silvestra však přes den šplhá rtuť k 0 oC. Vývoj zimy zatím dával zabrat silničářům, i město muselo
sáhnout hluboko do městské kasy k zajištění zimní údržby, radovali se naopak lyžaři a běžkaři a všeobecně
se očekávalo, že si sotva započatou zimu ještě pěkně dlouho užijeme v dobrém i ve zlém. Nikdo by jistě
neodhadoval, že za dva týdny zima prakticky skončí. To však bude již předmětem zápisu za rok 2011.

Závěr
V únoru 2010 byl uveden do provozu přestavěný kulturní dům - Multifukční centrum Březová. Sportovní sál
začali využívat zájemci z řad sportovních oddílů a v nových, reprezentativních prostorách proběhla též řada
kulturních a společenských akcí, plesů apod. Důležité je, že město již obdrželo na účet 40,5 mil. Kč dotace
na tuto rozsáhlou investiční akci, a tak se zbavilo největší části z obrovské dluhové zátěže, kterou vyvolala
nutnost celý projekt předfinancovat. Velký zájem je i o nové bowlingové dráhy v prostorách bývalé vinárny.
Ke konci roku se rozjela další velká akce - Půdní vestavba MŠ 2, která v příštím roce přinese rozšíření
kapacity a tím i uspokojení poptávky po místech v našich mateřinkách. Nově zvolené zastupitelstvo, v němž
zasedlo i nové volební seskupení Radnice středu, dostalo do vínku řadu rozpracovaných projektů, bude
tedy nutno se soustředit na jejich dokončení a zároveň na rychlou sanaci zbývajícího dluhového zatížení.
Ve volebních prioritách jednotlivých stran však panuje v zásadě shoda (zlepšit stav komunikací, dokončit
hřbitov apod.), a tak lze snad očekávat, že i dalším období bude práce zastupitelstva konstruktivní a podaří
se dotáhnout do úspěšného konce další záměry a plány.

