Kronika města Březová - rok 2012
Významné události v ČR a ve světě
Poslanci po mnohaletém marném úsilí odhlasovali zrušení poslanecké doživotní imunity. Vláda i v roce 2012
stála několikrát na hranici existence. Rezignoval ministr školství Josef Dobeš (VV), Věcí veřejné vyzvaly své
ministry, aby odešli z vlády k 1. květnu. Vláda Petra Nečase postavená na koalici ODS, TOP 09 a nové
platformy Karolíny Peake LIDEM, vzniklé z rozštěpeného klubu Věcí veřejných, však obhájila ve Sněmovny
důvěru.
Vláda poté schválila úsporná opatření, která mají pomoci udržet schodky státního rozpočtu pod třemi
procenty HDP. Prezident Klaus jmenoval novým ministrem školství Petra Fialu. Ve vládě skončil také ministr
spravedlnosti za ODS Jiří Pospíšil, novým ministrem byl jmenován Pavel Blažek. Rezignoval také ministr
obrany Alexandr Vondra, pouhých osm dní pak vykonávala tuto funkci Karolína Peake, až do konce roku
pak resort řídil přímo premiér Nečas. Po mnoha letech byly schváleny církevní restituce, když tři „rebelující“
poslanci z ODS se vzdali mandátu a zákony pomohli prohlasovat náhradníci.
Rok provázela opět řada nejrůznějších „kauz“.
O prázdninách se potýkaly obce s rozšířenou působností s novým počítačovým centrálním registrem vozidel,
který po spuštění opakovaně kolaboval. Protikorupční policie zadržela středočeského hejtmana Davida
Ratha (ČSSD) přímo při přijetí podezřelého několikamilionového balíku peněz. Útvar pro odhalování
organizovaného zločinu obvinil z korupce část vedení Regionální rady Severozápad (ROP) v Ústí nad Labem,
od té doby jsou zastaveny dotační programy tohoto úřadu, což se bytostně dotýká i našeho města. Na
podzim byla po několika případech úmrtí po požití alkoholu s jedovatým metanolem zavedena v ČR dočasná
prohibice.
Velkým vítězstvím levice skončily volby do krajských zastupitelstev. KSČM i ČSSD bodovaly rovněž v
doplňkových volbách do Senátu. Komunisté získali poprvé v historii post hejtmana, a to v Ústeckém kraji, v
našem kraji post obhájil dosavadní hejtman Josef Novotný z ČSSD, která však i u nás skončila druhá za
KSČM.
Vladimir Putin se opět stal ruským prezidentem, dosavadní prezident Medveděv byl jmenován naopak
premiérem. V USA opět vyhrál prezidentské volby Barack Obama.
Do klání o funkci nového českého prezidenta se v lednu 2013 zapojí historicky poprvé v přímé volbě 11
kandidátů.

Činnost MěÚ, ZM a RM
Volby
V roce 2012 se konaly volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje a do Senátu Parlamentu ČR. Na Březové
proběhly volby s těmito výsledky:
Volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12. a 13. 10. 2012:
Volební účast: 31,64 %, voličů v seznamu: 2 323, vydané obálky: 735 odevzdané obálky: 732 platné hlasy:
666
Volte Pravý Blok www.cibulka.net - 16 hlasů - 2,40 %
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - 9 hlasů - 1,35 %
KOALICE PRO KARLOVARSKÝ KRAJ - 16 hlasů - 2,40 %
Strana soukromníků ČR - 6 hlasů - 0,90 %
TOP 09 a Starostové pro KVK - 20 hlasů - 3,00 %
Nár. socialisté - levice 21. stol. - 11 hlasů - 1,65 %
Věci veřejné - 5 hlasů - 0,75 %
Komunistická str. Čech a Moravy - 175 hlasů - 26,27 %
ALTERNATIVA - 30 hlasů - 4,50 %
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! - 21 hlasů - 3,15 %
Suver. - Strana zdravého rozumu 2 hlasy - 0,30 %
Česká str. sociálně demokrat. 231 hlasů - 34,68 %
HN. ZA HARM. ROZVOJ OBCÍ A MĚST - 46 hlasů - 6,90 %
Občanská demokratická strana - 58 hlasů - 8,70 %
Strana svobodných občanů - 11 hlasů - 1,65 %
Česká pirátská strana - 9 hlasů - 1,35 %

Počet mandátů, podíl v %:
Komunistická strana Čech a Moravy - 14 - 31,11 %
Česká strana sociálně demokratická - 13 - 28,89 %
Občanská demokratická strana - 5 -11,11 %
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 5 - 11,11 %
TOP 09 a Starostové pro Karlovarský kraj - 4 - 8,89 %
ALTERNATIVA - 4 - 8,89 %
Volby do Senátu Parlamentu ČR dne 12. a 13. října 2012 a 19. a 20. října
Volební účast v prvním kole byla 29,32 %, ve druhém kole 9,95 %.
Počty hlasů pro jednotlivé kandidáty:
Berka Zdeněk - ČSSD - 196 hlasů v 1. kole, 132 hlasů v 2. kole - 33,05 % a 57,64 %
Holan Jiří - KSČM - 139 hlasů v 1. kole, 97 hlasů v 2. kole - 23,44 % a 42,35 %
Jakobec Karel - ODS - 93 hlasů - 15,68 %
Pánek Jiří - Svobodní - 57 hlasů - 9,61 %
Zahradníček Petr - TOP+STAN - 41 hlasů, 6,91 %
Ježková Věra - VV - 29 hlasů - 4,89 %
Bradáč Jaroslav - SPOZ - 24 hlasů v 1. kole, 4,04 %
Cervan David - NÁR. SOC. 14 hlasů - 2,36 %
Do senátu byl za volební obvod Sokolovsko zvolen stávající starosta Sokolova Ing. Zdeněk
Berka
Pracovníci MěÚ
Na mateřskou dovolenou odešla pracovnice infocentra Veronika Doudová, její post převzala dosavadní
asistentka starosty Ester Krejnická. Novou asistentkou starosty se stala Bc. Kristýna Chladová. Vzhledem
k dlouhodobé pracovní neschopnosti Ester Krejnické byla do infocentra přijata Michaela Šeligová.
Infocentrum v roce 2012 nově převzalo agendu podatelny a výpravny, kterou doposud zajišťovala
asistentka starosty.
Za finanční podpory úřadu práce byli opět přijati čtyři pracovníci na veřejně prospěšné práce.
Vyhlášky a směrnice:
Zastupitelstvo města přijalo v roce 2012 tyto obecně závazné vyhlášky:
č. 1/2012 - O místních poplatcích (aktualizace)
č. 2/2012 - Kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitostí (stanovuje se koeficient 2)
č. 3/2012 - O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství (vymezení prostor, ve
kterých se zakazuje požívání alkoholických nápojů ve městě Březová a v obci Rudolec).
č. 4/2012 - O ochraně veřejného pořádku
č. 5/2012 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
.
Rada města schválila tyto směrnice:
č. 1/2012 - O výši poskytovaného stravného při pracovních cestách (aktualizace)
č. 2/2012 - O DPH (pravidla a povinnosti jednotlivých pracovníků ve vztahu k DPH)
č. 3/2012 - Odpisový plán města (vyvolaná novou povinností města účetně odpisovat dlouhodobý majetek)
č. 4/2012 - O aplikace zákona 111/2009 Sb., o základních registrech (stanovení úkolů a kompetencí
odpovědných pracovníků MěÚ)
č. 5/2012 - O aplikaci reálné hodnoty při prodeji majetku
Rada města
Rada města se scházela na pravidelných měsíčních schůzích a v roce 2012 proběhlo též 8 operativních
jednání mimořádných. Řešila problematiku v rámci své kompetence a připravovala doporučující stanoviska
pro ZM. Mezi nejdůležitější projednané záležitosti patřilo:
1. mimořádné jednání 2. 1. 2012 - finanční odměny aktivním občanům
1. jednání 9. 1. 2012 - Příloha č. 1 ke směrnici č. 5/2000 - O zapůjčení nebytových prostor a movitých
věcí v MFC Březová (ceník), přidělení bytu, finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem,
pravidla pro čerpání přidělených finančních příspěvků občanům na základě doporučení komise sociální a
zdravotní, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě restaurace Kulturní dům (snížení rozsahu pronajímaných
prostor), ukončení nájemní smlouvy na bar v hale MFC, prodloužení nájmu restaurace v Rudolci čp. 34,

navýšení ceny bowlingové dráhy, seznam členů zásahové jednotky (JPO II.)
2. jednání 13. 2. 2012 - 1. rozpočtové opatření, Obecně závazná vyhláška města č. 1/2012, kterou se
mění Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, Obecně závazná vyhláška města č. 2/2012, kterou se
stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti, odvolání člena kontrolního výboru Ing. Meisera Viléma
(úmrtí) a jmenování členem výboru Ing. Pokludy Radomíra, vyřazení nepotřebného majetku, předčasné
splacení zůstatku úvěru na zateplení základní školy, záměr pořízení Územního plánu města, pravidla pro
poskytování příspěvku na částečnou úhradu nákladů pohřbu, vyhlášení konkurzu na ředitele Základní školy
Březová, prodloužení pronájmu v čp. 155 (dámská posilovna), prodloužení pronájmu v čp. 226 (lékárna),
prodloužení nájemní smlouvy v čp. 34 Rudolec (restaurace), žádost o dotační příspěvek na akci „Dětské
hřiště v obci Kostelní Bříza“, nenavyšování nájemného v nebytových prostorách o inflaci pro rok 2012
2. mimořádné jednání 27. 2. 2012 - výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 250 (restaurace v
Multifunkčním centru) a nový záměr pronájmu
3. jednání 12. 3. 2012 - směrnice č. 1/12 O výši poskytovaného stravného při pracovních cestách, účetní
závěrka zřízených příspěvkových organizací, rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, smlouva o
úvěru na akci „Rudolec-výstavba víceúčelového objektu“, finančního příspěvky společenským organizacím,
Pravidla pro schvalování prodeje částí pozemků, příspěvek na krytí nákladů spojených s pohřbem
3. mimořádné jednání 19. 3. 2012 - pronájem restaurace v MFC p. Milanu Szolarovi
4. jednání 16. 4. 2012 - 2. rozpočtové opatření, Směrnice č. 2/2012 - Směrnice o DPH, Směrnice č.
3/2012 - Odpisový plán, Petice - připomínky ke změně č. 1 Územního plánu města Březová (námitky byly
předány pořizovateli ÚPD), navýšení nájemného v bytech v majetku města, prodloužení pronájmu
nebytových prostor v čp. 123, zapůjčení karavanu v majetku města místním kynologům, podmínky prodeje
půdních prostor v čp. 131-135.
4. mimořádné jednání 26. 4. 2012 - jmenování členů konkursní komise pro výběrové řízení na ředitele
ZŠ
5. jednání 14. 5. 2012 - 3. rozpočtové opatření v roce 2012, Závěrečný účet a Rozbor hospodaření města
za rok 2011, Obecně závazná vyhláška města č. 3/2012 - O zákazu konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství, Obecně závazná vyhláška města č. 4/2012 - O ochraně veřejného pořádku,
poskytnutí finančních darů daru MAS Sokolovsko o.p.s. na projekty „Obnova reliktů zaniklých vsí
Slavkovského lesa“ a „Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v
sokolovské kotlině“, prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 123, záměr prodloužení pronájmu
nebytových prostor v čp. 134
5. mimořádné jednání 25. 5. 2012 - jmenování ředitele Základní školy Březová, a to Mgr. Jiřího Daneše.
6. jednání 11. 6. 2012 - 4. rozpočtové opatření, Směrnice č. 4/2012 - O aplikaci zákona o základních
registrech, Směrnice č. 5/2012 - k aplikaci reálné hodnoty, vyřazení nepotřebného majetku, pořízení Změny
č. 3 Územního plánu města Březová, dodatek ke smlouvě na akci „Březová - hřbitov“ (změna navržené
kamenné dlažby za dlažbu zámkovou), zadávací podmínky veřejné zakázky „Rudolec - výstavba
víceúčelového objektu“, jmenování komise pro výběr dodavatele této akce, záměr prodloužení pronájmu
nebytových prostor v čp. 133, prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 134 (RABBIT, a.s.)
6. mimořádné jednání 23. 7. 2012 - zadávací podmínky veřejné zakázky „Vypracování územního plánu
města Březová“, schválení komise pro výběr dodavatele, vyřazení nepotřebného majetku, prodloužení
pronájmu nebytových prostor v čp. 133 (Fuchs - zahrádkářské potřeby), smlouva o umístění
telekomunikačního zařízení na čp. 155 se společností TI SYSTEMS s.r.o., doplněk Pravidel pro stanovení
postupu při prodeji domů a bytů
7. mimořádné jednání 3. 9. 2012 - zřízení věcného břemene v k. ú. Rudolec (plynová přípojka) a
smlouvy o zřízení věcného břemene s Telefónica Czech Republic a.s. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
7. jednání 10. 9. 2012 - 5. rozpočtové opatření, vyřazení nepotřebného majetku, odvolání z funkce
tajemnice komise sportu p. Ester Krejnické jmenování Bc. Kristýny Chladové

8. mimořádné jednání 12. 9. 2012 - výběr dodavatele na vypracování nového územního plánu (Ing.
arch. Pavel Krolák)
8. jednání 15. 10. 2012 - 6. rozpočtové opatření, finanční dary na pořádání maturitních plesů, finanční
daru Mikroregionu Sokolov-východ na realizaci projektu „Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v
Březové, část Tisová“, záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 133, doplnění Pravidel pro stanovení
postupu při prodeji domů a bytů (kupující bude nově platit sepis smlouvy, vypracování návrhu na vklad a
správní poplatek za vklad práva), odstoupení od Smlouvy o zprostředkování prodeje bytů a nebytových
prostor s I. B. S. Reality Sokolov a uzavření nové, aktualizované smlouvy, navýšení kapacity Školní jídelny
ZŠ
9. jednání 12. 11. 2012 - nová OZV o místním poplatku za sběr odpadu, 7. rozpočtové opatření, návrh
rozpočtu Mikroregionu Sokolov-východ pro rok 2013, vyřazení nepotřebného majetku, pronájem půdních
prostor (anténa) v čp. 155 firmě Sytém Net Line s.r.o., ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 155 a
záměr jejich nového pronájmu, prodej bytu č. 8 v čp. 350, zadání Změny č. 3 Územního plánu města
Březová, změna smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Březová a Městem Sokolov,
podmínky prodeje půdních prostor v čp. 131-135
10. jednání 10. 12. 2012 - termíny zasedání RM pro rok 2013, 8. rozpočtové opatření, podmínky
rozpočtového provizoria pro rok 2013, vyřazení nepotřebného majetku, jmemenování členů školské rady při
ZŠ Březová (Mgr. Krausová Šárka, Bc. Chrástková-Knířová Michaela, Šafnerová Květoslava), finanční
odměny aktivním občanům, záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 226, ukončení pronájmu
nebytových prostor v čp. 120 a záměr pronájmu těchto prostor (garáž)
Zastupitelstvo města
ZM se i v roce 2012 scházelo na pravidelných schůzích jedenkrát měsíčně (kromě ledna a období prázdnin).
Na svých zasedáních projednalo zejména:
1. jednání dne 27. 2. 2012 - 1. rozpočtové opatření, Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 O místních poplatcích, Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se
stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti, předčasné splacení zůstatku úvěru na zateplení základní
školy, odvolání z funkce člena kontrolního výboru Ing. Meisera Viléma a jmenování člena výboru Ing.
Radomíra Pokludy, záměr pořízení Územního plánu města Březová, záměry prodeje pozemků
2. jednání dne 26. 3. 2012 - smlouva o úvěru ve výši 5.200.000,-- Kč na akci „Rudolec -výstavba
víceúčelového objektu“, poskytnutí finančního příspěvku TJ Olympii Březová, poskytnutí finančního
příspěvku Městu Sokolov na výkon činnosti Městské policie Sokolov, schválení prodeje pozemků
3. jednání dne 23. 4. 2012 - 2. rozpočtové opatření, smlouva o podmínkách napojení distribuční sítě RWE GasNet s.r.o. pro lokalitu 11 RD Drahotín, smlouva o právu provést stavbu „Autobusové zastávky
Březová“
4. jednání dne 28. 5. 2012 - 3. rozpočtové opatření, Závěrečný účet a Rozbor hospodaření města za rok
2011, Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 - O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném
prostranství, Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 - O ochraně veřejného pořádku, poskytnutí finančních
darů MAS Sokolovsko (295.000,-- Kč na projekt „Obnova reliktů zaniklých vsí Slavkovského lesa“, 332.500,- Kč na projekt „“Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa“), delegování zástupce města na
jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská
5. jednání dne 25. 6. 2012 - 4. rozpočtové opatření, záměr pořídit Změnu č. 3 Územního plánu města
Březová, ověření Změny č. 1 Územního plánu, ověření Změny č. 2 Územního plánu
6. jednání dne 24. 9. 2012 - 5. rozpočtové opatření, dohoda o uznání a úhradě dluhu, záměr nabytí
pozemku ve veřejné obchodní soutěži
7. jednání dne 29. 10. 2012 - 6. rozpočtové opatření, poskytnutí finančního daru 288.000,-- Kč
Mikroregionu Sokolov-východ na realizaci projektu „Napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v
Březové, část Tisová“, záměr prodeje části pozemku, dohoda o uznání a úhradě dluhu

8. jednání dne 26. 11. 2012 - OZV o místním poplatku za sběr odpadu, 7. rozpočtové opatření, rozpočet
Mikroregionu Sokolov-východ na rok 2013, prodej bytu č. 8 v čp. 350, zadání změny č. 3 Územního plánu
města, podmínky prodeje půdních prostor v čp. 131-135, delegování zástupce města na jednání valné
hromady společnosti Sokolovská vodárenská (schválení výše vodného a stočného pro rok 2013, schválení
výše nájemného pro rok 2013), podání žádosti o dotaci z MŽP na projekt „Městskou zelení blíže občanům“
9. jednání dne 17. 12. 2012 - 8. rozpočtové opatření, podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2013,
termíny zasedání ZM pro rok 2013, finanční odměny aktivním občanům, podání žádosti na grantové řízení
Nadace ČEZ „Oranžové hřiště pro rok 2013“ a „Podpora regionů pro rok 2013“

Stížnosti, žádosti o informace dle zák. 106/1999 sb.
V roce 2012 bylo MěÚ Březová doručeno 5 písemných stížností. Jedna stížnost se týkala sousedských
vztahů, další stížnost řešila problém s rozkopanou cestou před garážemi. V jedné ze stížností si majitel bytu
stěžoval na neúměrný počet koček v bytě souseda, předposlední stížnost byla zaměřena na rušení nočního
klidu v domě a poslední stížnost opět řešila sousedské vztahy v domě. Po důkladném prošetření byly 3
stížnosti hodnoceny jako neoprávněné a dvě jako oprávněné.
Během roku 2012 bylo řešeno několik desítek ústních stížností.
K vyřízení všech stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěÚ a ve složitých případech
právního zástupce města JUDr. Sourala.
V roce 2012 bylo doručeno MěÚ Březová 7 písemných žádostí o podání informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Jednalo se o zaslání investičního plánu města pro rok 2012, dále plán investic s řešením bezbariérovosti v r.
2012, vyplnění dotazníku k veřejným zakázkám a dotazníku k diplomové práci na téma dotace. Dále radnice
poskytla údaje o spotřebě el. energie pro město, sdělila cenu za vydávání březovského zpravodaje a
poskytla informace k přesnému názvu našeho úřadu a dalších úřadů místně příslušných.
Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.
Březovský Zpravodaj
Informační měsíčník Zpravodaj města Březová a přidružených obcí vycházel i nadále ve formátu A4
v barevném provedení. Členy redakční rady jsou od roku 2010: starosta města Miroslav Bouda,
místostarostka Květoslava Šafnerová, odpovědný redaktor Martin Zubr, tajemnice MěÚ Jana Kašparová a
knihovnice Michaela Chrástková-Knířová.
Sbírka
Komise S a Z uspořádala v listopadu již tradiční humanitární sbírku pro Diakonii Broumov.

Kulturní a společenský život
Partnerství Březová - Pausa
probíhalo zejména v úrovni pravidelných setkávání seniorů - bývalých zápasníků při pravidelných turnajích
v bowlingu na Březové a v kuželkách v Pause, kdy tato setkání se již stávají novou tradicí. S našimi partnery
z Pausy se také setkávají březovští v rámci vyhodnocení nejlepších sportovců jednak na Březové, jednak „u
sousedů“. Samozřejmostí je pak účast dětí obou zemí v turnajích v zápase ř.ř.
Setkání Březových
bylo v roce 2012 jubilejní - jednalo se již o 20. ročník - a konalo se u nás doma. Především z důvodu
různorodosti připravených sportovních turnajů (fotbal, volejbal, nohejbal, hasičské soutěže, ale také
bowling) se jednalo o jedno z nejzdařilejších setkání v historii. I přes to, že v některých Březových došlo po
volbách v roce 2010 ke změnám ve vedení samospráv, jejich zástupci potvrdili, že tato společenská akce je
smysluplná a přínosná. Akci tentokrát finančně podpořil i Karlovarský kraj.
Turnaj v bowlingu vyhrálo naše březovské družstvo B, mladší a starší družstvo našich volejbalistů se
podělilo o 1. a 2. místo, domácí hasiči skončili ve své disciplíně druzí, jejich ženské družstvo turnaj vyhrálo a
poprvé v celé historii Setkání Březových vyhrála fotbalový turnaj ta „naše“ Březová - družstvo A.
V rámci příprav města na pořádání akce byly mimo jiné provedeny úpravy volejbalového hřiště za
„internátem“ čp. 123 (přístřešek pro diváky apod.).

SPOZ
SPOZ zorganizoval i v roce 2012 vítání nových občánků, a to v termínech 30. 6. a 1. 12.
Komise kultury
Komise kultury připravovala řadu tradičních akcí, mezi kterými opět nechyběly jarní hudební soutěže
Březovský lístek a Porta, Setkání harmonikářů, Stavění a Kácení máje, Dětský den, Mikulášská nadílka a
další.
Velmi kladnou ozvěnu mělo vystoupení herečky Jiřiny Bohdalové s Bohušem Matúšem (27. 2.). Maškarní
ples pro děti, který tentokrát moderoval a řídil Klaun Hugo, se obzvlášť vydařil. Posezení seniorů
s dechovkou Březováček, doplněné o pěvecké duo, se konalo dvakrát (29. 9. a 30. 11.). Z muzikálů si mohli
občané města vybrat Bídníky nebo Noc na Karlštejně (2. 6.). Zájemce o obrazy Emmy Srncové uspokojil
zájezd do Průhonic (22. 8.). Zajímavá byla beseda s herečkou Květou Fialovou, v níž se vyznala ze své
životní filozofie.
V rámci cyklu „slavní rodáci“ jsme pokračovali po Mirku Chumanovi (fotografie) pozváním bývalé žákyně
zdejší školy Hany Kaštánkové (nyní PhDr. Šlégrové), vedoucí dětského pěveckého sboru ŠUM při ZŠ
v Rokycanech, na Vánoční koncert. Ten se uskutečnil 13. 12. Dopoledne pro žáky naší ZŠ a odpoledne,
spolu se zpěvačkou Kamilou Nývltovou a Tomášem Lobelem, pro veřejnost. Jejich vystoupení se velmi líbilo.
Advent jsme opět zahájili v neděli u kaple na Kamenici a 15. 12. se uskutečnil zájezd do předvánočního
Norimberka. A tradičním Setkáním občanů města o Štědrém dnu jsme advent v tomto roce zakončili.
Sportovní ples
20. ledna proběhl v sále Multifunkčního centra tradiční Městský sportovní ples. Akce již nebyla spojena
s vyhodnocením nejlepších sportovců (toto probíhá jako samostatná akce v Bowlingcentru). K poslechu a
k tanci hrál Koala Band z Chebu, úspěšné bylo vystoupení formace Kroky Michala Davida, v bowlingové
herně bavil přítomné Forte Band a v restauraci se mohli návštěvníci bavit na diskotéce. Pro letošní rok
připravili pořadatelé jako půlnoční překvapení vystoupení „tanečnic o tyči“.
Loutkový soubor zvoneček
v novém stabilizovaném obsazení pod vedením p. Miroslava Platla opět pokračoval v aktivní činnosti a
odehrál několik představení (např. pohádku O perníkové chaloupce). Díky finančním prostředkům získaným
městem v loňském roce za úspěch v soutěži Obec přátelská rodině bylo pro loutkaře pořízeno další
technické vybavení (nářadí aj.) a pracovalo se dále na zřízení nové dílny pro údržbu a výrobu loutek a kulis
v části prostor bývalé promítací místnosti kina Admira.
Dětské divadlo Lupínek
V prvním pololetí pokračovala vystoupení s pohádkou „Kdo se bojí, nesmí do lesa“ a současně se děti
seznamovaly s textem pohádky „Trampoty s princeznami“. Došlo k obměnám v obsazeních, v první pohádce
ještě vypomáhal Pavel Novotný, bývalý herec, a proto se zkoušelo kromě pravidelných čtvrtků také o
nedělích.
V dubnu zahrály děti pohádku „Kdo se bojí, nesmí do lesa“ pro MŠ a ZŠ Březová, pro veřejnost na Březové
a 17. dubna pro ZŠ v Habartově. Toto vystoupení bylo velmi úspěšné.
Nácvik druhé pohádky byl nesnadný, protože je ve verších a psaný starou češtinou. Navíc do souboru
přibyly dvě dívenky z MŠ, které texty doma naučili rodiče.
Vše se dobře zvládlo, a tak 7. 12. dopoledne se hrálo pro MŠ a ZŠ Březová, 15. 12. odpoledne pro veřejnost
na Březové, 18. 12. ráno v 8.30 pro soukromou ZŠ a Gymnázium Sokolov.
V Adventu a Vánoční hře o narození Ježíše Krista hrály tyto děti: Horst Bauer, Šárka Šudřichová, Markéta
Číhalová, Aneta Rakašová, Leona Valachová, Tereza Diczová, Anna Matoušková, Veronika Lapčáková,
Zdeněk Rakaš, Václav Bendík, Filip Bendík, Lucie Macháčková, Anna Eisenmann.
S kostýmy v několika případech pomohli rodiče, doprovodnou hudbu upravil pan učitel Vojtěch Mühlrad,
nácvik a režii zvládly Radka Kršová a Olga Langerová.
Činnost dětského divadelního souboru je poměrně dost náročná na složení, co se týká věku, schopností a
zdraví, zkoušky jsou jen jednou v týdnu, mnoho dětí je zapojeno současně v dalších zájmových aktivitách a
velice často narušují nácvik onemocnění. Pokud však mají děti opravdový zájem a zároveň podporu rodičů,
přináší tato činnost radost a uspokojení nad výsledkem.
Dodejme, že divadlo Lupínek již dlouhou řadu let vede p. Olga Langerová.
Březovská desítka
dále reprezentovala naše město na celostátní úrovni. Jednou z největších spoluorganizovaných akcí bylo
Setkání harmonikářů, k úspěchům souboru jistě patří i přední umístění v celostátní dechovkové hitparádě.

Soubor také absolvoval natáčení ve studiu v Českých Budějovicích.
Dechový soubor Březováček
V květnu oslavil dechový soubor Březováček čtyři roky existence. Na Březové nechybělo jeho vystoupení při
tradičním Stavění a Kácení máje, zahrál také v rámci kulturního programu jubilejního 20. Setkání Březových
či v restauraci Multifunkčního centra při novinkovém Posezení s dechovkou, turisté si jej poslechli v cíli
tradičního výšlapu u Kamenické kapličky, zahrál též např. klientům domu ošetřovatelské péče v Dolním
Rychnově při příležitosti vánočních a velikonočních svátků, vánoční vystoupení měl také v Kynšperku či
Rudolci a samozřejmě doma na Březové. V červnu se zúčastnil mezinárodního festivalu dechových orchestrů
FIJO Cheb.
Soubor hraje v tomto složení: Lubomír Boukal st. - klarinet, kapelník, Ilona Hynková - klarinet, Milan Fiala klarinet, Miroslav Bouda - klarinet, Iveta Lenomarová - křídlovka, Hana Špačková - křídlovka, Oldřich
Sedláček - křídlovka, zpěv, Lubomír Boukal ml. - trubka, Filip Boukal - trubka, Petr Klepáček - pozoun, Jana
Titlbachová - baryton, Jaroslav Brož - tenor, zástupce kapelníka, Zdeněk Špaček - tuba, Josef Baloun, Emilie
Koubová, Jan Jiříček - bicí. Nejstarším členem je O. Sedláček (70), nejmladším M. Fiala (18).
Kino Admira
Klasické promítání bylo z technických a hlavně ekonomických důvodů ukončeno. Návštěvnost kina byla
minimální, v závěru roku proto zastupitelstvo města uvolnilo finanční prostředky na pořízení alespoň
základní tzv. digitální promítací technologie. Po několika zkušebních projekcích se zdá, že do budoucna
bude nejrozumnější se věnovat hlavně dětským představením.
.
5. Březovská metalová noc
Místní občanské sdružení Jaffa Production, jehož předsedou je Bc. Ing. Jiří Krš, i v roce 2012 připravilo na
konec prázdnin další, již 5. ročník akce Březovská metalová noc. Akce se konala 25. srpna v amfiteátru
Výsluní.
Ostatní události
V nabídce kultuních a společenských akcí nechyběl Rybářský ples (24. února), pokračovala spolupráce se
sokolovským Klubem důchodců Slaměnka (zejména ve formě spolupořádání pochodů - Seniorské březovské
desítky a dalších), uskutečnil se další ročník Pouti ke Kapli sv. Máří Magdaleny na Kamenici. V restauraci
Multifunkčního centra uspořádal nájemce Rockotéku a Discoparty.
Několik pěkných akcí uspořádala radnice pro obyvatele DPS - např. výlet na zámek Kynžvart.
Místní skupina ČČK nadále spolupracovala s radnicí formou zdravotních hlídek při akcích města.
Pokračovala činnost hudebního kroužku pobočky ZUŠ Sokolov, žáci se představili na některých
společenských akcích a připravili také Vánoční koncert v místním kině.
ZO KSČM uspořádala další ročník Drakiády.
Vedoucí Pionýru Březová Martin Düringer obdržel ocenění „Křesadlo“ za dlouhodobou dobrovolnickou práci
s dětmi. Cenu uděluje Mateřské centrum Karlovy Vary.
Do důchodu v roce 2012 odešel Jaroslav Schubert, známý místní patriot a dlouholetý pracovník Lesů ČR.
Na Drahotíně byl firmou Stavitelství Szolar obnoven v minulosti zde stojící „křížek“.
Městská knihovna
V roce 2012 přibyl do knižního fondu Městské knihovny Březová jeden tisíc nových titulů knih. V současné
době má knihovna cca 33.400 svazků naučné literatury, beletrie, poezie a ostatních dokumentů. Bylo
nakoupeno 857 knih do oddělení pro dospělé, z toho 134 knihy naučné. Rozšířena byla nabídka tzv. knih
pro ženy. V dětském oddělení přibylo 138 knih, z toho 16 naučných.
V dětském oddělení došlo ke kompletní výměně veškerých starých knižních regálů, čímž se uvolnil prostor
pro nové knihy. V oddělení pro dospělé byl vyměněn poslední starý knižní regál v oddělení beletrie. A
vyměnil se i koberec v tzv. kulturní místnosti.
Knihovna též nabízí cca 85 titulů periodik a časopisů. Zvýšila se nabídka převážně odborných a tematických
časopisů.
V roce 2012 měla knihovna 299 čtenářů, z toho 89 dětí do 15 let. Tito čtenáři si během roku vypůjčili
36.971 knihu.
Pokračovala práce knihovnického kroužku, který má nyní 10 členů. Nejpilnějšími aktivistkami jsou Veronika
Pudilová, Bára Rudovská, Káťa Mannertová, Leona Valachová a Nikola Tešná.
Proběhlo také několik velmi úspěšných akcí - tradiční Noc s Andersenem, beseda se spisovatelkou Ivonou
Březinovou, s ilustrátorem Adolfem Dudkem, s cestovatelem Jiřím Márou. Taktéž proběhly přednášky

Městské policie Sokolov se žáky základní školy na velmi závažná témata, jako např. sexuální násilí, domácí
násilí, krádež.
V roce 2012 byli úspěšně pasováni na čtenáře žáci 1. třídy základní školy a i noví prvňáčci jsou zapojeni do
celostátního projektu Škola naruby.

Sport
TJ Olympie Březová
V roce 2012 odešli z TJ florbalisti a své cvičení nezačali rodiče s dětmi. V polovině roku ukončily své
tréninky i volejbalistky. Na konci roku tak bylo zapojeno v TJ celkem 8 oddílů, a to badminton, gymnastika,
stolní tenis, tenis, volejbal, zápas, rekreační sport a aerobic. Celkový počet členů klesl na 137.
Badminton se nezúčastňuje žádných soutěží.
Gymnastika pracuje pod vedením zkušených a obětavých vedoucích Vojtěcha Mühlrada a Mgr. Šárky
Krausové. V Gymnastické lize škol děvčata zvítězila v kategorii mladších i starších žákyň, v krajském kole
ligy škol zvítězila Daniela Trägerová. Krajská soutěž pořádaná Českou asociací sportu pro všechny se konala
v Multifunkčním centru na Březové. V kategorii mladších žákyň zvítězilo družstvo mladších žákyň,
v jednotlivkyních získala Sylvie Vyskočilová 1. místo a Daniela Trägerová 2. místo. V kategorii starších žákyň
do 12 let zvítězila Gábina Trägerová a do 15 let pak Simona Machová. Na závěr roku byla uspořádána
tradiční Mikulášská soutěž, která byla velice úspěšná. Děvčata nacvičovala také pohybovou sestavu „Mezi
hvězdami“, se kterou vystupovala na všesokolském sletu.
Chlapci a děvčata v oddíle stolního tenisu pilně trénují pod vedením pana ing. Fridricha. Na okresní soutěži
družstev obsadila děvčata 3. místo a chlapci 5. místo. Své síly potom změřili hráči na vánočním turnaji o
Vánočního kapra. V kategorii mladších žáků zvítězili: 1. Sosna Pavel, 2. Immer Zdeněk, 3. Kraus Josef, v
kategorii starších žáků byl 1. Ondřej Hynek, 2. David Kökeny, 3. Pavlas.
V roce 2012 se tenisté Březová A zúčastnili okresního DC družstev a obsadili 3. místo. Velké úsilí věnovali
tenisté údržbě kurtů. Stav kurtu č. 2 je již neudržitelný běžnou údržbou a potřebuje rekonstrukci. V roce
2012 odstoupil vedoucí oddílu pan Ing. Frank a do funkce byl zvolen pan Uherka.
Oddíl volejbalu ukončil v kalendářním roce 2012 jarní část mistrovského turnaje mužů okresu Sokolov. TJ
Olympie celkově skončila na čtvrtém místě. Výbornou hru po celé období předváděli M. Koco a J. Obořil. Po
podzimní části soutěže jsou volejbalisté na prvním postupovém místě. Opět byl uspořádán turnaj Pokludacup, kterého se zúčastnilo přes 50 hráčů.
Pod vedením pana Peterky a jeho asistenta pana Pacholíka vyrůstají na Březové opravdoví zápasničtí mistři.
Počet členů zápasu je v roce 2012 celkem 45. V roce 2012 uspořádal oddíl 3 soutěže v rámci republiky: 12.
5. to bylo 3. kolo oblastní soutěže družstev a jednotlivců - Velká cena Březové, 27. 10. Mistrovství ČR
mladších žáků v zapase ř.ř. a 8. 12. tradiční Mezinárodní turnaj O pohár starosty.
Dobré výsledky klubu jsou patrné i zařazením P. Peterky do reprezentace ČR. Závodníci startovali celkem na
25 soutěžích, z toho 21 x ČR a 4 x v zahraničí. V roce 2012 získali zápasníci 3 x titul Mistr ČR, 4 x 2. místo a
2 x třetí. V soutěži družstev pak 3. a 5. místo.
Rekreační sport tvoří skupina lidí pod vedením Ing. Fridricha, kteří hrají volejbal. Zúčastňují se soutěží
neregistrovaných a pořádají Vánoční turnaj neregistrovaných na Březové. Druhou skupinu vede paní
Vytisková, jedná o cvičení starších dam na nářadí, ale i pohybová cvičení.
Aerobic vede paní Peterková. Předsedou TJ Olympie je stále Ing. Jan Fridrich.
FK Olympie
V loňském roce pokračoval klub FK Olympie Březová v činnosti s družstvy mladší a starší přípravky, žáků,
dorostu a také mužů A i B.
Sezónu 2011/2012 zakončili muži „A“ v 1. A třídě ještě pod vedením p. Kortuse a p. Makaje na 8. místě
tabulky. Od letní sezóny je trénuje P. Peterka a po podzimní části probíhající sezóny skončili na 1. místě a
jsou zatím jasnými favority mezi ostatními týmy. V rámci letní přípravy se družstvo zúčastnilo tradičního
Setkání Březových, kde se umístili poprvé v historii na 1. místě. V rámci zimní přípravy se zúčastnilo zimního
turnaje Baníku Sokolov, kde skončili druzí.
Muži „B“ zakončili sezónu 2011/2012 v okresním přeboru na 5. místě, momentálně je trénuje V. Zeman a
M. Kopal a po podzimní části stávající sezóny skončili na 3. místě. Stejně jako muži „A“ se i mužstvo „B“
zúčastnilo Setkání Březových, kde skončili na 5. místě, a v rámci zimní přípravy zimního turnaje Baníku
Královské Poříčí.
Dorost skončil v uplynulé sezóně v krajské soutěži dorostu na 4. místě, kdy jej vedl P. Neumann. V
současné době ho však trénuje p. Franče a po podzimní části této sezóny zaujímá vedoucí pozici v tabulce.

Žáci dohráli uplynulou sezónu v krajské soutěži žáků na 3. místě, po dlouhé době skončil s jejich
trénováním P. Mikeska, kterého po podzimní části probíhající sezóny nahradil p. Rozmahel. Žáci jsou v
polovině sezóny prozatím na 7. místě tabulky.
Starší přípravku trénuje V. Hora a M. Bubanec a po podzimní části této sezóny se drží na 7. místě tabulky.
Mladší přípravka skončila v minulé sezóně v okresním přeboru mladších přípravek na 4. místě. Toto
družstvo trénuje M. Bubanec.
FK Olympie také spolupořádala turnaj v malé kopané „O pohár starosty města“, dále jubilejní 20. ročník
Setkání Březových či mnoho turnajů mládeže. Na fotbalovém stadiónu bylo pořádáno též MS v cyklotrialu a
jeden z podniků celostátního seriálu v trialu.
Probíhala další údržba trávníku, provedlo se další doplnění odvalu a srovnání plochy na malé tréninkové
hřiště za brankou u svahu, provedla se další etapa výměny zábradlí na tribuně, zakoupena byla přenosná
hliníková branka, provedla se oprava ochozu tribuny.
Dále byla vytvořena plocha pro umístění kontejneru na trávu za kabinami.
V sezóně 2011/2012 se výkonný výbor FK Olympie skládal z P. Kortuse (předsedy), P. Makaje, P. Peterky,
M. Strnada, M. Bubance, M. Bedeče a M. Lelka. Funkci správce stadionu zastával P. Janus. Místní klubovna
FK změnila nájemce, předchozího R. Martínka nahradil V. Šťáhlavský.
Komise sportu
uspořádala pro veřejnost všechny tradiční sportovní akce, ke kterým patří mj. Novoroční či podzimní výšlap
na Lobzy, cykloturistické výšlapy, turnaj ve stolním tenise O vánočního kapra, turnaje jednotlivců, párů,
seniorů či rodinných týmů v bowlingu. Spolupracovala též při pořádání akcí místními sportovními kluby,
z jinde nezmíněných např. turnajů ve florbale.
AMK - Klub biketrial
Klub biketrialu uspořádal v roce 2012 jednu soutěž M ČR. Členskou základnu tvořilo cca 15 aktivistů, při
pořádání soutěže se tato rozrůstá na cca 50 osob. Klub také opět uspořádal soutěž v novinkové disciplině trialu na motorkách, které se někteří bývalí členové klubu také věnují. V biketrialu klub reprezentují tři
jezdci, nejvýznamnějších úspěchů dosahuje Richard Lochmann, který se tradičně zúčastňuje mistrovství
Evropy i MS. Předsedou AMK byl i nadále stávající starosta města p. Miroslav Bouda.
Březovský prak
Klub jede na plný plyn, březovští střelci dosahují dlouhodobě bezkonkurenčních výsledků v rámci Mistrovství
ČR. Mistrovský titul obhájil Pavel Rozmuš a není výjimkou, že se v první desítce konečné listiny umisťuje
valná většina březovských střelců. Klub v roce 2012 postihla smutná událost, když na podzim tragicky
zahynul dlouhodobý vedoucí a organizátor celé řady soutěží Rudolf Pekuniak. O vedení klubu se nově stará
jeho bratr Pavel Pekuniak.
Klub pořádal závěrečný závod seriálu M ČR v hale Multifunkčního centra a pro zájemce o střelbu z praku
z řad veřejnosti připravil např. Vánoční prakiádu.
Hokej
V sezóně 2012/2013 byl Hokejový tým HC Březová07 byl přeřazen z Krajské soutěže do vyšší Krajské ligy,
kde hrají výkonnostně kvalitnější týmy. V této soutěži se hraje čtyřkolově. Týmu se více dařilo v první části
soutěže, pak výkonnostně trochu polevil, ale v závěru sezony se již držel na třetí příčce. Radnice hokejisty
podporovala formou úhrady pronájmu ledové plochy zimního stadionu v Sokolově. „Tahouny“ hokejového
klubu jsou Jaroslav Oncirk a Jan Jiříček.
Malá kopaná
Oddíl malé kopané Flamengo Březová sdružuje celkem 25 hráčů. V sezóně 2011/2012 se prezentoval ve
dvou soutěžích. Tým Flamengo A v republikové soutěži futsal Divize, kde se jako nováček umístil na druhém
místě a byl soupeřům velice zdatným protivníkem. V dané soutěži získali celkem 31 bodů a to se skóre 74 :
47. Nejlepším střelcem týmu byl Sýs Daniel (12 branek). Flamengo B bylo po podzimní části ročníku 2012
na třetím místě s počtem 31 bodů a se ztrátou tří bodů na vedoucí tým soutěže. Nejvíce branek za tým B
vstřelil Živný Pavel (33 branek).
V červnu 2012 opět uspořádal oddíl letní turnaj v malé kopané O pohár starosty města Březová na hřišti
Olympie Březová. Turnaje se zúčastnilo 20 týmů a prvenství obhájil tým Club Březová. V prosinci se tým
podílel na uspořádání již 15. ročníku turnaje v hale IŠSTE Sokolov O pohár starosty města Březová, a to za
účasti 24 týmů.
Tým malé kopané má velice dobrou základnu hráčů, a to především z řad FK Olympie Březová. Hráči pod
vedením p. Petra Peterky vytvořili v poslední době velice kvalitní kolektiv..

Team Bike Březová
V roce 2012 klub rozšířil mládežnickou základnu, dosáhl historicky druhého nejlepšího výsledku a zřejmě jen
přestup juniorského reprezentanta ČR Václava Viktorina do Sparty Praha zabránil přiblížit se k loňským
výsledkům. Pomyslné žezlo nejúspěšnějšího závodníka přebrala Karolína Poláková, která jako mladší žákyně
dokázala bojovat v ČP i s kadetkami. Závodníci se opět zúčastňovali jak závodů republikových, tak závodů
regionálních a z hlediska výsledků se jednalo opět o bohatou sezónu.
Individuální úspěchy členů TBB: Karolína Poláková (mladší žákyně) - 11. místo v ČP cyklokrosu kadetek a
13. místo v XC starší žákyň, Pavel Kodl ml. skončil na 14. místě v Českém poháru horských kol, Karolina
Poláková, Radovan Fišer a Jiří Toms zvítězili v celkovém hodnocení Poháru Karlovarského svazu cyklistiky,
Radovan Fišer a Jiří Toms zvítězili v celkovém hodnocení Chebského poháru, Radovan Fišer získal 2. místo v
MČR v duatlonu.
Na poli pořadatelském TBB úspěšně uspořádal etapový závod a nově také závod silniční Giant ligy, což je
největší cyklistická soutěž silničářů. V zimě v rámci přípravy klub uspořádal závod na běžkách.
Cyklistický klub vedl nadále Ing. Petr Fazekaš.
Běžecké stopy
Přes některé majetkoprávní problémy se podařilo provoz běžeckých stop udržet. Provoz je nadále postaven
na fandovství aktérů (zejména pana Václava Sladkého), kteří zajišťují realizaci stop, webové stránky atd.
Provoz finančně podporuje také Karlovarský kraj.
Benčpress - Olympie Fitness Březová:
V roce 2012 tvořilo aktivní základnu klubu 26 členů. Klub se zúčastnil dvou soutěží v benčpresu, kdy jednu
ze soutěží sám pořádal v březovském Multifunkčním centru.
První soutěž se uskutečnila dne 30. 6. v Kaceřově, kde naši tradičně dosáhli výborných výsledků.
V nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg získal Petr Smitka za výkon 190 kg skvělé třetí místo, čtvrté místo
pak František Švarz se 170 kg. V kategorii 80-100 kg dominoval Jiří Krytinář se zvládnutými 185 kg, bronz
pak získal Jiří Zadražil se 125 kg. V kategorii do 80 kg obsadil Karel Kopal „až“ druhé místo s výkonem 170
kg, třetí místo získal další březovák Tomáš Pazdera s výkonem 150 kg, pěkné šesté místo obsadil Jan
Perner se 110 kg.
Druhá soutěž proběhla v sobotu 3. 11. v prostorách Multifunkčního centra v Březové a jednalo se již o
druhý ročník soutěže „Březovský benčpres“, tentokrát za účasti mistryně světa v tomto sportu Hany
Takáčové ze Sokolu Nymburk. Pěkných výsledků dosáhl Daniel Smitka s výkonem 65 kg, Jan Perner s
výkonem 125 kg, překvapením bylo celkové třetí místo Romana Šlajchrta s výkonem 140 kg. První místo si
zajistil Karel Kopal ml. s výkonem 180 kg. Ve váhové kategorii do 100 kg opět dominovali Březováci. Jirka
Zadražil zvedl 120 kg, Jiří Šlonc 160 kg (tento výkon mu vynesl bronz) a nejlepší výkon předvedl Jirka
Krytinář, který zvedl 190 kg a tuto kategorii vyhrál. V nejtěžší váhové kategorii nad 110 kg vybojoval s
výkonem 190 kg Petr Smitka, když těsně nezvedl magických 200 kg. V absolutním pořadí soutěže zvítězil
Karel Kopal následovaný druhým Jiřím Krytinářem.
V roce 2012 obdržel klub od města Březová příspěvek ve výši 20 000,- Kč, za který byla zakoupena lavice
tlak nahoru a příslušenství kotoučů.
Kultura a sport v integrovaných obcích
Místní patrioti z integrovaných vsí si opět s podporou březovské radnice pořádali své sportovní, kulturní a
společenské akce. Např. stavění a kácení máje se uskutečnilo v Rudolci, Kostelní Bříze i v Kamenici.
Rudolecký „Asor“ (jehož zakladateli a hlavními „tahouny“ jsou manželé Gogolovi, manželé Bulkovi, Antoním
Janura, Josef Gajdoš a Hana Drenková) přišel s novinkovou „Bramboriádou“, uspořádal „Zavírání vody“ a
mj. samozřejmě 2. ročník country-folk festivalu Rudolecký kotlík. V Kamenici se již tradičně koná turnaj
v nohejbale, který organizují Jiří Husák s Nicole Krauzovou. V kostele v Kostelní Bříze uspořádala Nadace
Pro děti Vánoční koncert.

Sbor dobrovolných hasičů
Začátkem roku zemřel po dlouhé nemoci bývalý starosta SDH Březová Antonín Lukáš (v současnosti je
starostou SDH jeho syn Miroslav). Přes tuto smutnou událost musel sbor vykonávat úkoly, které si dal pro
rok 2012: požární hlídky na zábavách a plesech, zajištění stavění a kácení májky, účast na jubilejním 20.
setkání měst a obcí se společným názvem Březová a mnoho dalších kulturních a společenských akcí, kde
sbor mj. zajišťoval občerstvení, pořadatelskou službu apod.

Zásahová jednotka zasahovala celkem u 71 událostí všeho druhu (otevření bytů, požárů domů, luk, lesů,
dílen či průmyslových objektů, čerpání vody ze zatopených sklepů, odstraňování a odchyt nebezpečného
hmyzu, odstraňování popadaných stromů a v neposlední řadě zásahy u dopravních nehod a také záchrany
osob z vody).
V roce 2012 došlo k výměnám některých členů zásahové jednotky a počet jejích členů je nyní 15. Členové
ZJ se zúčastnili školení, odborné přípravy a cvičení pořádaných HZS ČR, HZS Sokolov a Karlovarského kraje.
V soutěžích mužů, žen i mládeže se družstva SDH účastnila vždy se ctí a umisťovala se vždy na stupních
vítězů.
Mladé hasiče si SDH Březová nadále vychovává ve vlastní „líhni“ díky obětavým vedoucím (p. Tomáš Katzer
s pomocníkem R. Váňou) a věřme, že za několik let se naše drobotina stane oporou dospělých a někteří i
členy zásahové jednotky SDH. Mladí hasiči opět v roce 2012 zajišťovali na Březové tradiční Květinový den
Ligy proti rakovině a nově uspořádali ekologický sběr starých elektrospotřebičů.
Jednou z hlavních akcí, na které se SDH podílel, byla celostátní hra mladých hasičů Plamen a soutěž
dorostu (Mistrovství ČR), která se poprvé ve své historii konala v Sokolově.

Zájmová a spolková činnost
Svaz chovatelů Kostelní Bříza
Svaz chovatelů pracuje stále pod vedením p. Herberta Zense a uspořádal, opět za finanční podpory města,
dvě chovatelské výstavy krajského formátu. Podobné akce jsou dnes již poměrně ojedinělé. Členové svazu
za pomoci místního SDH také odvedli další kus práce na údržbě chovatelského areálu v Kostelní Bříze.
ZKO Březová
Základní kynologickou organizaci v Březové vede Petra Titlbachová. V současné době má 30 členů. V roce
2012 se podařilo zvelebit cvičiště a zkompletovat všechny překážky. Díky tomu bude ZKO moci pořádat
první závod a také zkoušky z výkonu. K nejzajímavějším akcím patřila ukázka pro ZŠ Březová a působení v
Domě s pečovatelskou službou v Dolním Rychnově s canisterapeutickými psy.
Babycentrum,
V prostorách bývalého 1. stupně ZŠ působilo i nadále velmi aktivně Babycentrum Slunečnice, které
připravilo pro maminky s dětmi opět celou řadu již tradičních akcí (např. Pohádková cesta, Cesta za
světluškami, Kurzy první pomoci aj.), a také několik burz dětského oblečení. Činnost Babycentra byla
podpořena z prostředků získaných za umístění našeho města v soutěži Obec přátelská rodině, a to hlavně
formou pořízení herního a sportovního vybavení pro děti. Babycentrum vede paní Eva Runtová.
Rybářský kroužek
Rybářský kroužek i nadále vedl pan Hanuš Škubal. V roce 2012 navštěvovalo kroužek 9 dětí (8 chlapců a 1
dívka), začátkem nového školního roku se přihlásilo 7 nových dětí a 2 odešly. Výuka probíhala v klubovně v
bývalém internátu Březová ve dvou skupinách - starší a mladší děti.
Z výsledků soutěže kategorie U14 (kadeti do 14 let) stojí za zmínku 1. a 2. místo v Krajském přeboru
mládeže, 4. a 5. místo v soutěži Plzeňský plaváček, v rámci celorepublikového žebříčku pak 5. místo v
kategorii U14 a 10. místo v kategorie ženy Aleny Škubalové.
Hnutí DUHA TNT
Na Březové začala působit pobočka celostátního hnutí DUHA TNT, které pořádá neformální aktivity pro děti.
Spolupracuje s vedením radnice a uvidíme, jak bude tato nová aktivita v budoucnu v našem městě
přínosná.

Výstavba a investice
Bytová výstavba:

V roce 2012 byla dokončena rozsáhlá akce Zateplení domu čp. 131-135 (západní strana náměstí). Objekt
byl s dotační podporou zateplen, byla provedena hydroizolace a oprava střechy. Akce stála celkem 8,7 mil.
Kč, z dotačního programu Zelená úsporám město obdrželo dotaci ve výši 2,4 mil. Kč.

Nebytové dom y:

Na budově ZŠ byla provedena instalace sněhových zábran, rekonstrukce elektroinstalace a úprava výdejních
oken v provozu ŠJ (460 tis. Kč). V objektu MFC došlo k rozšíření kapacity sprch (184 tis. Kč). Zahájena byla
výstavba tzv. Rudolecké stodoly.

Ostatní stavby:

Pokračovala dlouhodobá investiční akce Hřbitov Březová, dále se připravovalo zasíťování lokality pro RD
Drahotín a byl zřízen přechod pro chodce u křižovatky k Drahotínu u Cukrářství Brláš. Svépomocně byly
zahájeny práce na budování nové cesty pro pěší a cyklisty z Březové k Rudolci po bývalé komunikaci R6.
V ul. Hlavní radnice vystavěla nová, tolik potřebná parkovací místa.
Radnice musela bohužel řešit také krádež kanálových poklopů ze stavby hřbitova.

Technika:

Pro SDH byly pořízeny nové dýchací přístroje a do městského kina byla pořízena digitální promítací
technologie.

Ostatní:

Převážně svépomocí pokračovala revitalizace tzv. Rudolecké rokle. Zahájeny byly práce na novém územním
plánu města.

Bydlení, doprava a služby
Bydlení, bytová výstavba
Dokončeno bylo již zmíněné zateplení domu čp. 131-135. Soukromý investor, který odkoupil od města areál
bývalé MŠ Drahotín, již provedl demoliční práce a připravuje výstavbu nové obytné zóny. V ulici Sklářská
byla provedena v režii Sokolovské vodárenské s.r.o. rekonstrukce vodovodu a kanalizace. V jarních měsících
roku 2013 dojde v této ulici ještě k položení nového povrchu komunikace, zbudování nových parkovišť či k
opravě veřejného osvětlení
Doprava
Nadále byla v provozu tzv. nákupní linka MHD č. 7, zajíždějící do Sokolova přes sídliště Michal, město i
nadále dotovalo systém MHD Sokolov - provoz linky č. 1.
Výstavba rychlostní silnice
Výstavba úseku rychlostní silnice R6 mezi Chebem a Karlovými Vary byla dokončena, bohužel však již také
byl tento úsek zpoplatněn.
Multifunkční centrum
Restaurace MFC v roce 2012 změnila nájemce. Po výpovědi předchozímu nájemci (firma Kofroň) se
provozování ujal místní podnikatel Milan Szolar. Ten provedl nové úpravy interiéru, zbudoval posezení před
restaurací, za podpory radnice zde byla zbudována „pergola“, nový nájemce také zreorganizoval provoz
kuchyně. Bohužel se zdá, že zájem občanů o moderní restaurační a stravovací provoz nenaplňuje
očekávání.
Služba Městské policie Sokolov
Nadále na základě tzv. veřejnoprávní smlouvy vykonával v Březové funkci městského policisty strážník MP
Sokolov Petr Krágl. V určených dnech dohlížel na veřejný pořádek, dodržování obecně závazných vyhlášek,
dopravních předpisů atd. Spolupracoval též s Policií ČR Sokolov - venkov, podílel se na osvětové činnosti
v našich školských zařízeních a kontroloval zřízené „infoschránky MP“ v Březové i v integrovaných obcích,
které však občané pro podávání podnětů ke zlepšení bezpečnosti příliš nevyužívají.
DPS Březová
Obyvatelům DPS Březová radnice nově zvelebila tamní Klub důchodců. Bylo pořízeno nové vybavení a
nábytek, pořízeny byly též nové schránky a došlo také na dlouho očekávanou výměnu střechy.
Očkování
I v roce 2012 zorganizovala radnice návštěvu veterináře, který dne 27. října na Březové a v integrovaných
vsích provedl pro zájemce očkování psů proti vzteklině.
Závěsná zeleň
Radnice v roce 2012 vylepšila vzhled města instalací několika nových, tzv. závěsných květináčů s květinovou
výzdobou.

Hospodaření
Příjmy
Výdaje
- z toho investiční
Saldo příjmů a výdajů

Rozpočet po změnách
78.110.267 Kč
85.572.627 Kč
16.815.500 Kč
- 7.462.360 Kč

Skutečnost
81.044.456 Kč
67.637.159 Kč
11.195.063 Kč
13.407.297 Kč

Rozpočet na rok 2012 byl sestaven jako mírně útlumový, kdy se město zaměřilo zejména na dokončení či
pokračování rozpracovaných investic, na další snížení úvěrového zatížení a na udržení běžného provozu na
standartní úrovni.
Ze zlepšeného výsledku hospodaření předchozího roku se podařilo podstatně snížit úvěrové zatížení města,
kdy kromě řádných splátek byl proveden jednorázový doplatek úvěru na zateplení základní školy a město se
tak zbavilo desetimilionového závazku, který před několika lety přijalo z důvodu spolufinancování akce.
Z původních úvěrů, které před několika lety činily přes 50 milionů korun, tak již městu zbývá splatit jen 800
tis. Kč z úvěru na přestavbu kulturního domu.
Kapitálová účast v obchodních společnostech
Město nevlastní žádné cenné papíry, majetkový podíl má stále v následujících s.r.o.:
Sokolovská vodárenská s.r.o. (23,1 mil. Kč), Služby města Březová, s.r.o. (200 tis. Kč - 100 %)
Nejdůležitější přijaté dotace
Dotace z Regionální rady Severozápad
Projektová dokumentace „Multifunkční centrum - II. etapa“ - 1,2 mil. Kč
Dotace ze státních fondů
Rudolec - technické zázemí obce (Hospodářská budova) - 1,8 mil. Kč, Březová - zateplení čp. 131 - 135
(Zelená úsporám) - 2,4 mil. Kč
Přijaté dary
Nadace ČEZ - Demonstrační soupravy pro výuku fyziky - 190 tis. Kč.
V roce 2013 je před námi dlouho očekávaná změna v rozpočtovém určení daní. Ta se má kladně projevit
v daňových příjmech města v úrovni kolem + 6 milionů korun. Další až 4 miliony korun může vynést nový
místní koeficient na dani z nemovitostí. Městu tak vznikají nové zdroje, které by měly z významné části
kompenzovat očekávaný pokles příjmů z provozu skládky v Tisové.

Školství
Základní škola
Ve školním roce 2011/12 nedošlo v základní škole k žádným personálním změnám. Ředitelkou školy byla
nadále Mgr. Milena Halčinská, zástupkyní Mgr. Danuše Humlová. Školu navštěvovalo 179 žáků, z toho 5 tříd
1. stupně 109 žáků a 4 třídy 2. stupně 70 žáků. 32 žáků dojíždělo ze spádových obcí i z okolí. Povinnou
školní docházku ukončilo v tomto roce celkem 15 žáků a všichni byli přijati buď do středních škol (10 žáků)
nebo do středních odborných učilišť (5 žáků). Z 9. ročníku vyšlo 13 žáků, z 8. ročníku 1 žák a ze 7. ročníku
také 1 žák. Navíc odešli 2 žáci z 5. třídy do primy osmiletého gymnázia.
Ve školní družině pracovalo jedno oddělení s 36 žáky, školní jídelna vařila pro 180 strávníků. Při škole byly
zavedeny zájmové kroužky knihovnický, sportovní gymnastiky, rybářský a kroužek volejbalu. Pod vedením
svých učitelů se žáci připravovali a účastnili řady sportovních i vědomostních soutěží a olympiád
vyhlášených MŠMT ČR, DDM Sokolov, Asociací školních sportovních klubů, Olympií Březová, Ligou škol,
Tělovýchovnou unií Sokolov. Nejvíce dětí se zapojilo do školních kol, úspěšní řešitelé postoupili do kol
okresních i krajských. Nejúspěšnější v letošním roce byli chlapci volejbalového kroužku společně se
sportovními gymnastkami. Oba sportovní oddíly naši školu úspěšně reprezentovaly a vybojovaly několik
nejcennějších medailí a diplomů. Výborně jsme také obstáli ve vědomostních soutěžích. Žačka 6. ročníku
Nikola Tešná se stala vítězkou okresních kol zeměpisné olympiády a biologické olympiády. A i v krajských
kolech si vedla velice dobře.
Škola se zapojila do několika projektů, např. Vysaď strom pro mír, Čtení pomáhá, Finanční gramotnost,
Čtení naruby, Ajax, Noc s Andersenem, Co vím o vodě, Podpora a rozvoj řemeslných dovedností, apod.
Realizovány byly i vlastní školní projekty. Vědecký rok, aneb co nevím, se dozvím - seznámil žáky s

významnými osobnostmi vědy a techniky. Mámo, táto, chovám se slušně - vštěpoval dětem zodpovědnost
za své chování. Olympijský rok aneb žijme fair play bylo téma školní akademie, která prolínala celým rokem
a v závěru školního roku prezentovala práci školy na veřejnosti.
O hlavních prázdninách se ujal funkce ředitele ZŠ vítěz konkurzního řízení Mgr. Jiří Daneš. Dosavadní
ředitelka Mgr. Halčinská odchází do důchodu, novému řediteli ještě bude nějaký čas vypomáhat z pozice
zástupce ředitele. Dosavadní zástupkyně ředitele Mgr. Humlová odchází také do důchodu.
Došlo také k rozšíření provozu školní jídelny. Škola nyní vaří i pro některá další školská zařízení okresu
Sokolov, v této souvislosti byly přijaty i dvě nové kuchařky.
ZŠ uspořádala také exkurzi pro zastupitele města, kteří tak měli možnost přesvědčit se, jak jsou využívány
rozpočtové prostředky města k modernizaci výuky. Zastupitelé si tak mohli prohlédnout moderní učebny,
novou výukovou techniku, či v neposlední řadě moderní vybavení školní jídelny. Je třeba ocenit přístup
našich zastupitelů, kteří k rozpočtové kapitole „školství“ určitě nejsou skoupí.
MŠ Komenského 11
Mateřská škola v roce 2012 pracuje stále podle ŠVP „Jedna, dva, tři, čtyři, pět, objevíme celý svět“. Pro
předškoláky jsou pravidelně plánovány sportovní aktivity, přírodovědné aktivity, dramatika ve formě
kroužků. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Březová se děti zúčastnily výtvarné soutěže Lesy kolem nás.
Úkolem bylo „ilustrovat svoji oblíbenou knihu“. Naši malí ilustrátoři sklidili obrovský úspěch, kdy obsadili
přední místa: 1. místo Vanesska Soprová, 2. místo Jakub Incédy v mladší kategorii. V soutěži Malování s
lokomotivou získala třída Motýlků 1. místo a třída Rybiček zvláštní ocenění poroty. Webové stránky školy
byly opět oceněny 3. místem v kraji, firmou Ekokom, za tématiku třídění odpadu.
Děti s paní učitelkou pravidelně připravují krátká vystoupení pro Dům ošetřovatelské péče v Dolním
Rychnově i pro babičky v Pečovatelském domě na Březové, navštěvují tělocvičnu v ZŠ a saunu v Relaxcentru.
V personálním obsazení nedošlo ke změnám. Z důvodu nárůstu počtu dětí v době hlavních prázdnin byla
přijata p. učitelka Helena Vetchá. Po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti p. Šoltézsové ji zastoupila P.
Michalíčková.
Během hlavních prázdnin byly vymalovány šatny dětí, sociální zařízení, sborovna a ředitelna. Byly
zakoupeny nové šatnové bloky, nábytek do sborovny a ředitelny. Do předškolní třídy byl městem Březová
zakoupen nový počítač s dotykovým monitorem.
MŠ Smetanova 218
V MŠ Smetanova bylo zapsáno 77 dětí, z toho čtyři byly přijaty na omezenou délku docházky. Naplno již
byla využita nová třída pro čtyřleté děti.
Pedagogické obsazení jednotlivých tříd se nezměnilo. Koncem roku bohužel zemřela pracovnice z kuchyně
paní Iveta Kosová, na její místo byla přijata pracovnice nová, která ji již po dobu nemoci zastupovala. Školní
vzdělávací program, který byl pro tento rok zpracován pod názvem Cestička za poznáním, se zaměřoval na
získávání nových poznatků formou experimentování a podněcováním zájmu dětí o vše nové a zajímavé. Již
tradičně obsahoval aktivity vedoucí k ekologické výchově, a to hlavně vytváření kladného vztahu k přírodě a
životnímu prostředí.
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 pokračovaly v návštěvách sauny. Ve 3. třídě začal pracovat dramatický
kroužek, kde se děti připravovaly na Festival mateřských škol Mateřinka. Jako nadstandartní aktivitu MŠ
opět nabízela rodičům ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou vyšetření dětí před nástupem
do 1. třídy a následný HYPO kurs. Zde si děti i maminky ověřovaly svoji schopnost zvládnout náročné úkoly
při vstupu do ZŠ. I v tomto roce 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, děti se seznámily s projektem Hodný pes, kdy jim bylo na živých
psech prezentováno, jak se k nim mají chovat a starat se o ně. Součástí aktivit bylo také pozorování živých
ptáků a seznamování se s jejich životem a vlastnostmi. Děti se zúčastnily též festivalu Pohádková zahrádka
ve Františkových Lázních. Nadále MŠ spolupracovala s Policií ČR, její příslušnice docházely na besedy do
MŠ.
O přilehlou zahradu se i tento rok staral zahradník, který též prováděl menší opravy v MŠ.
Ve spolupráci se zřizovatelem byla pořízena nová digestoř do kuchyně, také byl probourán průchod ze třídy
do ložnice v 1. třídě. Zvětšil se tak prostor pro hry a činnosti dětí. 1. a 3. třída byly vybaveny novými
podlahovými krytinami a v obou třídách byly vyměněny lůžkoviny.

Statistické údaje o Březové a jejích obyvatelích
V roce 2012 se v Březové přihlásilo k trvalému pobytu 74 občanů, 53 osob se odhlásilo, narodilo se 23 dětí
a 33 obyvatel zemřelo. Uzavřeno bylo 12 manželství. Počet obyvatel k 1. 1. - 2758, k 31. 12. - 2769.
Údaje o stavbách
V Březové bylo k 31. 12. 2012 evidováno celkem 343 čísel popisných a jedno číslo evidenční. Nejvyšším čp.
je rodinný dům p. Martina Überlackera čp. 361. Za zmínku stojí, že nejsou přidělena (neexistují) čp. 220 225 a 251 - 262. Čísla 251 - 262 byla původně přidělena nemovitostem v Tisové a Lobzech. V roce 1979
byla z knihy evidence čísel popisných pro Březovou tato čp. vyškrtnuta a tamní nemovitosti byly očíslovány
v rámci číselné řady těchto částí Březové. Čísla pak již zůstala neobsazena. Co se týče čp. 220 - 225, v
dřívějších dílech kroniky se lze dočíst, že v době rozmachu těžby uhlí docházelo k výkupu některých
rodinných domů v tzv. Zátiší (prostor pod Březovou těsně za silnicí R6 směrem na Dolní Rychnov) a k jejich
demolici důlní společností za účelem dalšího rozvoje těžebního území. Kronika výslovně zmiňuje některá
takto odkoupená a následně zdemolovaná čp., která odpovídající uvedenému rozsahu, proto se lze
domnívat, že celá tato dnes „chybějící“ řada čísel popisných je důsledkem uvedené demoliční činnosti dolů.
V Rudolci je k 31. 12. 2012 celkem 62 čp. a žádné číslo evidenční,
v Kamenici existuje 24 čp. a 22 č. ev.,
v Arnoltově máme 20 čp. (5 v „Dolním“ a 15 v „Horním“ Arnoltově) a 6 čísel evidenčních,
v Černém Mlýně je to 20 čp. (10 x Černý Mlýn, 3 čp. na Mýtině, 6 čp. jsou objekty v areálu „Dolu Přátelství“
a jedno čp. je v bývalých kasárnách Mýtina) a 3 čísla evidenční,
v Kostelní Bříze existuje 19 čp. a 9 čísel evidenčních,
v Lobzech pak je 9 čp. a 9 čísel evidenčních.

Počasí
Rok 2012 začal teplotou až 8 oC a deštěm, brzy se však teploty snížily k 0 až 4 oC a bylo zataženo se
sněhovými přeháňkami. Až 13. ledna se výrazněji ochladilo a nasněžilo 10 cm sněhu. Následovalo období s
celodenními mrazy -8 oC / - 0 oC a střídavě oblačným počasím, v poslední dekádě se opět mírně oteplilo,
teploty stoupaly k 0 - 4 oC, přišel i déšť, který občas střídalo sněžení, teploty se ale držely nad nulou, takže
sníh odtál. V závěru ledna se opět výrazně ochladilo, postupně s teplotami -6/0 oC a 31. ledna již -10/-5 oC.
Počátkem února mrazy ještě zesílily, v noci klesalal rtuť až na -17 oC a přes den jen na -8 oC, jinak bylo
málo oblačnosti a jen výjimečně sněhové přeháňky. Mrazy polevily ve druhé dekádě a v polovině února se
již šplhala rtuť nad nulu, postupně i k 5 - 6 oC. Zároveň s oteplením přišla i deseticentimetrová sněhová
nadílka, postupně však sněžení přešlo v déšť a sníh opět odtál. Teploty se pak již pohybovaly mezi 0 v noci
a 5 - 10 oC přes den, a bylo střídavě oblačno či zataženo s deštěm nebo i sněhovými přeháňkami, ale např.
sobota 25. února byl pocitově velice příjemný den, bylo slunečno a 9 oC. Pak bylo opět spíše zataženo s
přeháňkami, ale 29. února jsme naměřili až 11 oC. První polovina března již přinesla teploty celodenně
kladné, v rozmezí 0 - 10 oC, a převážně bylo polojasno, v období 11. - 14. naopak bylo spíše zataženo,
občas deštěm. Jaro o sobě dalo pořádně vědět již 15. března, kdy jsme při skoro jasné obloze naměřili 12
o
C, 16. března po ranní mlze rtuť vystoupala dokonce až k 18 oC a 17. až ke 20 oC. 18. března k večeru se
zatáhlo a přišel déšť a poté následovalo krátké ochlazení, avšak velice rychle se teploty zase přiblížily k
hodnotám kolem 15 oC, později i k 18 oC a až na pár výjimek převažovalo slunečno. V samém závěru
března došlo k výraznějšímu ochlazení s maximy okolo 9 oC, zatáhlo se, občas zapršelo a objevila se i
sněhová přeháňka. Podobná charakterem počasí i teplotami byla i první dekáda dubna, s výjimkou 3., kdy
při polojasnu bylo až 17 oC, nebo 10., kdy při vyjasnění vystoupala teplota k 18 oC. Druhá dekáda byla
vpravdě aprílová, s teplotami kolem 10 oC, pak se postupně dostaly teploty ke 14 oC., a k pořádnému
oteplení pak došlo od 26. dubna, kdy při obloze téměř bez mráčku bylo postupně 23. - 29. oC. Poslední
dubnový den byl již ale zatažený a objevila se i přeháňka. 1. květen přinesl nejprve jasno, pak jsme se staly
svědky zajímavého úkazu, kdy se zatáhla půlka oblohy a tato oblačnost přinesla intenzivní bouřku i s
kroupami, to vše za slunečního svitu. Prvních deset dní v květnu bylo spíše proměnlivo s teplotami kolem 25
o
C, v druhé dekádě se zase ochladilo až k 11 oC, bylo spíše zataženo a 14. zaznamenáváme ranní mrazík,
15. a 16. pak déšť nebo přeháňky. Oteplení přichází 18. května, a to až 23 oC, a až do konce měsíce pak
následují spíše slunečné dny s teplotami mezi 20 a 26 oC. Přeháňku zaznamenáváme 22. května, jinak je
druhá polovina května velice suchá. Déšť přišel 1. června, následují zatažené dny se srážkami a hlavně
ochlazením postupně od 21 oC dokonce až k extrémním jen 13 oC (5. června). Až na dvě výjimky je pak
zataženo až do poloviny června a teploty kolísají mezi 15 a 19 oC. Od 15. června se opět otepluje, srážek
ubývá a slunečných dnů přibývá a teploty rostou až k 30 oC (19. 6.). 24. června se ochladilo až o deset

stupňů, 25. k tomu zaznamenáváme velmi silný vítr, 27. června v noci přišla menší přeháňka, pak se již
vyjasnilo a dokonce měsíce teploty opět rostou, 30. 6. jsme naměřili dokonce 34 oC. Červen uzavřela noční
bouřka, jinak ale lze opět konstatovat, že se jednalo o dosti suché období. Počátek července pak přináší
ochlazení a i nějakou tu bouřku a déšť. Teploty jsou kolem 25 oC, po 9. 7. následovalo několik polojasných
a teplejších dní, v období od 12. do 21. 7. se pak zatáhlo a teplota klesla k 20 či až k 18 oC. Až do konce
měsíce je pak převážně polojasno s teplotami lehce nad 25 oC a jen s výjimečnými přeháňkami. Stejný
charakter má počasí i počátkem srpna. 6. 8. zaznamenáváme odpoledne déšť a následuje ochlazení na 22
o
C a postupně až na 19 oC, a to při oblačném počasí. Vyjasnilo se 13. a teploty postupně stoupají až nad
třicítku (19. - 21. 8.). Spíše symbolická vláha spadla z oblohy v tomto období jen 16. 8., 21. po třech
tropických dnech přichází noční bouřka s deštěm. Do konce měsíce je pak již střídavě oblačno a polojasno,
teploty kolem 25 oC. Poslední srpnový den přináší déšť a ochlazení a 1. září je již přes den nejvyšší teplota
jen 16 oC. Pak je až do 10. zase slunečněji a teploty se vrací do rozmezí 22 - 25 oC, období uzavírá 11. září
s 27 oC, večerní bouřkou a deštěm. Dalších deset dní je již zataženo až oblačno s občasným vyjasněním a
teplotami mezi 16 a 20 oC, stejné teploty trvají až do konce měsíce, jen charakter počasí se mění na
převážně polojasné. První dekádu října provází další mírné ochlazení, objevuje se více oblačnosti a 8. a 10.
místy i přízemní mrazík. Ještě několik příjemných polojasných dní s teplotami kolem 12 - 14 oC přináší druhá
dekáda a 19. října nastoupila podzimní inverze s mlhami, ale teplotami stále kolem 12 oC. 25. a 26. října se
ochladilo na 10 a 6 oC a zaznamenáváme první smíšené srážky, 27. října pak již při 1 oC sněžilo. Teploty se
již pohybovaly jen kolem 5 oC. Celá první dekáda listopadu pak přinesla deštivé počasí a teploty kolem 4 oC
ráno a 7 oC odpoledne. Poté srážky ustaly, a 15. 11. přichází další inverze, která trvá téměř až do konce
měsíce, s výjimkou 19. 11., kdy zaznamenáváme jasno. Teploty se pohybují od ranních 2 do odpoledních 6
o
C, 27. a 28. listopadu pak přichází déšť, který následně přešel do sněžení a poslední listopadový den je
přes den teplota již jen 1 oC.
Počátek prosince již přináší ranní teploty pod bodem mrazu a odpolední těsně nad nulou, objevují se
sněhové přeháňky a 9. prosince i souvislejší sněžení, které přináší souvislou sněhovou pokrývku kolem 10
cm. V dalších dnech se teploty pohybovaly v noci pod nulou a přes den kolem nuly, v přeháňkách připadlo
dalších 5 cm sněhu. 16. však denní teplota vyšplhala k 5 oC a přišla obleva, která trvala až do 19. a souvislá
sněhová pokrývka tudíž zmizela. Následovalo mírné ochlazení, sněhové přeháňky se prostřídaly s dešťovými
a na Štědrý den se oteplilo dokonce až k 11 oC. Pak však již teploty postupně klesaly k 6 oC, 30. prosinec
přinesl déšť s kroupami a na Silvestra se ještě teplota vyhoupla k 8 oC.

Závěr
I rok 2012 byl z hlediska rozvoje, výstavby a hospodaření spíše útlumový, kdy se radnice soustředila na
akce podpořené dotačními prostředky, na akce rozpracované a hlavně se podařilo dále radikálně snížit
úvěrové zatížení. I tak se podařilo udržet kvalitu života a poskytované služby na přinejmenším standartní
úrovni a výrazně pokročit v plnění volebních programů i v oblasti investic. V závěru roku kvůli korupčním
podezřením bylo pozastaveno čerpání dotačních prostředků z Regionálního operačního programu
Severozápad, což mnoho obcí zasáhlo, neboť na základě přislíbených dotací realizovaly řadu investičních
projektů, které předfinancovaly pomocí úvěrů, které teď nemají z čeho splácet. Březové se tento problém
naštěstí netýká, ovšem nelze ani čerpat další prostředky z ROP, a ještě bude zřejmě předmětem řešení
jeden problém, a sice ručení města za úvěr na jeden z dotačních projektů realizovaný Místní akční skupinou
Sokolovsko. Život na Březové byl určitě také ovlivněn dokončením stavby rychlostní silnice K. Vary - Cheb,
která však byla bohužel záhy zpoplatněna, aniž by se po ní dalo dojet jinam než do K. Varů či Chebu. Velice
zajímavý bude pak jistě počátek roku 2013, kdy nás čeká historicky první přímá volba prezidenta republiky
samotnými občany.
Poslední kronikáři
Zápisy do kroniky připravuje od roku 1997 Martin Zubr, profesí ekonom MěÚ Březová. Jejich přepis do
samotné knihy kroniky provádí Jana Kičinková.
Martin Zubr se narodil 8. února 1971 v Sokolově, kde absolvoval základní i střední školu (SOU strojírenské,
dnešní ISŠTE) a v Sokolově žije dosud. Po absolvování středoškolského studia krátce pracoval v provozu
Energetika PK Vřesová a v provozu zabezpečování kolejové dopravy lomu Jiří. V roce 1990 ho šachta
uvolnila k práci učitele matematiky na tehdejším SOU strojírenském. Zde pracoval do roku 1996, poté
krátce pracoval jako novinář v Plzni, pak jako projektant opět v Sokolově a v říjnu 1997 nastoupil na MěÚ
Březová na pozici ekonoma města. Na tomto postu vystřídal Jana Janouška, který odešel pracovat do
soukromé sféry a který se o vypracování ročního zápisu do kroniky staral předtím. S pracovní pozicí
ekonoma tak od J. Janouška převzal M. Zubr také kronikářskou práci. Zápis za rok 2012 je tak jeho 16.
zápisem.

