Kronika města Březová - rok 2014
Významné události v ČR a ve světě
Počátkem roku se vítězné strany z předčasných voleb dohodly na koalici, opírající se o 111 poslanců, a tak 29.
ledna jmenoval prezident Miloš Zeman novu politickou koaliční vládu v čele s předsedou vítězné ČSSD
Bohuslavem Sobotkou. Vicepremiérem se stal předseda hnutí ANO Andrej Babiš. ČSSD má ve vládě 8 ministrů,
ANO 6 a lidovci 3. Nová vláda nahradila úřednickou vládu Jiřího Rusnoka a lze říci, že ve vrcholné politice
zavládla po dlouhé době víceméně poklidná atmosféra. Ve vládě nicméně došlo v průběhu roku ke dvěma
ministerským výměnám, když pracovat do Evropského parlamentu odešla ministryně pro místní rozvoj za ANO
Věra Jourová, za kterou nastoupila do vlády Karla Šlechtová, po delší kritice své práce rezignoval ministr
dopravy Antonín Prachař (ANO), nahradil ho Dan Ťok.
Skomírající ODS si v lednu zvolila do čela Petra Fialu a po sérii politických propadů odešel z politiky někdejší
premiér za ČSSD a šéf hnutí LEV 21 Jiří Paroubek.
Vláda v roce 2014 zavedla s účinností ledna 2015 pro některé zboží tzv. druhou sníženou sazbu DPH (10 %)
a zvýšila minimální mzdu o 700 Kč na 9.200 Kč.
Z celostátně veřejně známých osobností zemřeli v roce 2014 např. protagonista bývalého režimu Vasil Bilak,
herec a dabér Antonín Molčík, hudebník Petr Skoumal, moderátor Přemek Podlaha a sebevraždu spáchala
zpěvačka Iveta Bartošová.
Po skončení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech byl odvolán z funkce ředitele karlovarského
hotelu Thermal Josef Pavel, někdejší hejtman kraje.
Nejen motoristé přivítali zlevnění benzínu, jehož cena klesla v roce 2014 dokonce na pětileté minimum a na
některých čerpacích stanicích se dal koupit i pod 30 Kč za litr (cena se tak snížila až o cca 5 Kč/l).

Činnost MěÚ, ZM a RM
Městský úřad Březová
Městský úřad sídlil nadále na adrese Nám. Míru 230. Úřední hodiny pro veřejnost byly v pondělí a ve středu
od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hodin. V prostorách vestibulu bylo nadále k dispozici infocentrum,
sloužící po celý pracovní týden též jako podatelna a pracoviště Czech Point.
Volby
V roce 2014 se konaly volby do Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí.
Volby do Evropského parlamentu 23. a 24. května
O volby do Evropského parlamentu byl již tradičně na Březové i v rámci celé ČR velmi malý zájem. Zapsaných
voličů u nás bylo 2.311, k urnám přišlo 286 voličů, volební účast tedy na Březové činila 12,38 %, (v ČR 18,2
%), platných hlasů pak bylo 277. Zajímavostí je nadprůměrná podpora březovských voličů pro hnutí ANO a
KSČM, tradiční je naopak v našem regionu podprůměrná podpora KDU-ČSL a TOP 09.
Výsledky jednotlivých volebních subjektů v Březové

(názvy stran a hnutí jsou uvedeny podle webu ČSÚ www.volby.cz)
Vylosované číslo a název

hlasů hlasy v %

% za celou ČR

1. SNK Evropští demokraté
2. Koalice SP a NO!
3. Klub angažovaných nestraníků
4. NE Bruselu-Národní demokracie
5. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lidová
6. Str. zdr. rozumu-NECHCEME EURO
7. Koalice TOP 09 a STAN
8. Liberálně ekologická strana
9. LEV 21 - Národní socialisté
10. Komunistická str. Čech a Moravy
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VIZE 2014
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Zvolení poslanci EP:
KDU-ČSL – 3 poslanci: Šojdrová Michaela, Svoboda Pavel, Zdechovský Tomáš
Koalice TOP09, STAN – 4 poslanci: Pospíšil Jiří, Niedermayer Luděk, Štětina Jaromír, Polčák Stanislav
KSČM – 3 poslanci: Konečná Kateřina, Ransdorf Miloslav, Maštálka Jiří
ČSSD – 4 poslanci: Keller Jan, Sehnalová Olga, Poc Pavel, Poche Miroslav
ANO – 4 poslanci: Telička Pavel, Ježek Petr, Charanzová Dita, Dlabajová Martina
ODS – 2 poslanci: Zahradil Jan, Tošenovský Evžen
Svobodní – 1 poslanec: Mach Petr
Volby do zastupitelstev obcí 10. a 11. října
Kandidátku pro volby do zastupitelstva města Březová sestavily jen dva subjekty – KSČM a Sdružení nezávislých
kandidátů Radnice pro občany. Po více než dvaceti letech nekandidovala překvapivě ČSSD a kandidátku pro
nové období nepodala ani Radnice středu, která v minulém období měla zastoupení v ZM i RM. Nastala tak
nebývalá situace, které nutně musela vyústit v situaci „vítěz bere vše“. Volby přesvědčivě vyhrála nezávislá
kandidátka v čele s dosavadním starostou Miroslavem Boudou, který se po volbách tedy opět stal starostou a
začal tak již své páté volební období ve funkci.
Volební místnosti byly zřízeny jako vždy v zasedací a obřadní místnosti MěÚ.
Zapsaných voličů bylo 2.285, k urnám se dostavilo 952 občanů, což znamená volební účast 41,66 % (v ČR
44,46 %), platných hlasů pro jednotlivé kandidáty bylo 10.932.
Výsledky voleb:
Radnice pro občany
KSČM

8.075 hlasů, tj. 73,87 % - 11 mandátů
2.857 hlasů, tj. 26,13 % - 4 mandáty

Zvolení zastupitelé:
Radnice pro občany Březové a přidružených obcí (všichni nezávislí kandidáti bez politické příslušnosti):
1. Bouda Miroslav, 58 let, 746 hlasů
2. Jiříček Jan, 59 let, 543 hlasů

3. Brandl Josef, 56 let, 550 hlasů
4. Kortus Petr, 50 let, 542 hlasů
5. Runtová Eva, 36 let, 581 hlasů
6. Szolar Lukáš, 26 let, 543 hlasů
7. Bedeč Michal, 23 let, 504 hlasů
8. Kávová Andrea, Mgr., 29 let, 518 hlasů
9. Halčinská Milena, Mgr., 66 let, 541 hlasů
10. Havlíková Hana, MUDr., 67 let, 569 hlasů
11. Fišerová Lenka, MUDr., 54 let, 550 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy
1. Šafnerová Květoslava, 56 let, členka KSČM, 322 hlasů
9. Strnadová Jana, 77 let, členka KSČM, 248 hlasů
5. Nikodém Martin, Bc., 39 let, bez politické příslušnosti, 218 hlasů
8. Boukal Lubomír, 67 let, bez politické příslušnosti, 218 hlasů
Pracovníci MěÚ
K 31. 1. ukončila provoz sběrna prádla a s její pracovnicí Olgou Strnadovou tak byl k tomuto datu ukončen
pracovní poměr z důvodu organizační změny. Zastupující pracovnice infocentra Michaela Šeligová odešla k 31.
3. z pozice na vlastní žádost, v částečně omezeném režimu za ní zaskakovala Bc. Zuzana Schovánková, jinak
nová pracovnice ZŠ Březová, k 1. 9. se na tento post vrátila z mateřské dovolené Veronika Doudová. V červnu
odešel do důchodu pracovník MH Helmut Zeidler. Na samotném městském úřadě k personálním změnám
nedošlo. Tajemnicí úřadu byla nadále Jana Kašparová, odbor HSO vedla a o oblast výstavby a ŽP se starala
Anna Sladká, odbor SMM vedl Bc. Jakub Fajt, který je zároveň odpovědný za oblast investic. Na ekonomickém
úseku dále pracoval ekonom Martin Zubr (zároveň stávající kronikář), účetní Šárka Škubalová a pokladní a
mzdová pracovnice Libuše Musilová, matriku a evidenci obyvatel obstarávala Marie Adamcová, sociální a
bytové záležitosti a přestupkovou agendu zajišťovala Lenka Fialová. O administraci dotací se staral Jaroslav
Bělíček, skladnicí BH byla nadále Dana Zíková, úsek MH a dopravy pak zajišťoval Petr Smíšek. Sekretariát
města a funkce asistentky starosty patřila Bc. Kristýně Chladové, vedoucí knihovnicí byla Bc. Michaela
Chrástková, správcem MFC byl Pavel Suchý, pracovníkem Bowlingcentra Lukáš Szolar, v domě pro seniory
pracovaly Vladimíra Soltészová a Pavlína Horáková, o úklid budovy MěÚ se starala Marie Ohnesorgová.
Vyhlášky a směrnice
Zastupitelstvo města přijalo v roce 2014 jednu obecně závaznou vyhlášku, a to OZV č. 1/2014 – zrušení OZV
č. 3/2003 o prodeji domů a bytů. Také schválilo směrnici č. 1/2014 ke schvalování účetní závěrky města a
zřízených příspěvkových organizací. Rada města pak vydala směrnici č. 2/2014 O bezpečností politice a
povinnostech zaměstnanců MěÚ při užívání výpočetní techniky. Několik směrnic pak RM aktualizovala na
základě vývoje nové legislativy (k DPH apod.).
Činnost rady města
Rada města se scházela na pravidelných měsíčních schůzích (celkem 9 jednání) a opět se musela operativně
sejít i na schůzích mimořádných, kterých bylo v roce 2014, vzhledem k aktuálním potřebám v souvislosti
s čerpání dotací z EU, souvisejícím nejrůznějším výběrovým řízením a potřebě odsouhlasení nezbytných
smluvních vztahů, rekordních 15.
1. jednání RM 13. ledna – příprava 1. zasedání ZM, směrnice č. 1/2014 ke schvalování účetní závěrky města
a zřízených příspěvkových organizací, odměny aktivním občanům, 8. (následné) rozpočtové opatření v roce
2013, pravidla půjčování elektronických čteček knih v Městské knihovně, seznam členů zásahové jednotky v
roce 2014, žádost Karlovarskému kraji o posouzení možnosti podpory provozu MHD Sokolov, žádost o povolení
opravy administrativní chyby v žádosti o dotaci na akci „Multifunkční centrum Březová - 2. etapa", dluhy v
bytech města k 31. 12. 2013
2. jednání RM 10. února – organizační schéma městského úřadu, směrnice č. 2/2014 o bezpečnostní politice
a povinnostech zaměstnanců při používání výpočetní techniky a informačních systémů MěÚ Březová, dohoda
o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie, nájemné v nebytových prostorách města pro
rok 2014 (nenavyšování nájemného o inflaci), dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb, smlouva
a výzva na realizaci dotačních akcí „Regenerace zeleně na náměstí ve městě Březová“ a „Obnova a
modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová“ a komise pro výběr dodavatele těchto akcí, zadávací
podmínky pro veřejnou zakázku „Multifunkční centrum Březová“ a komise pro výběr dodavatele, návrhy na

ocenění pedagogického pracovníka ke Dni učitelů, zpráva o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací a o
vyřízených stížnostech za rok 2013, zápisy z porad MAS Sokolovsko, ceník služeb pro seniory v DPS
1. mimořádné jednání RM 3. března – zrušení výběrového řízení na akci „Obnova a modernizace zahrady
MŠ Komenského“ z důvodu nepředložení žádné nabídky, výběr zhotovitele veřejné zakázky „Regenerace
městské zeleně na náměstí“ – H-REKULTIVACE, a.s., Chomutov, výběr technického dohledu pro projekt
„Městskou zelení blíže občanům“ – Milena Nováková, Zahradní a krajinářská architektura
3. jednání RM 10. března – příprava 2. zasedání ZM, rozpočet města pro rok 2014, zrušení OZV č. 3/2003
o stanovení postupu při prodeji bytů a domů, ukončení nájemní smlouvy v čp. 123 (bývalý Klub žen) a
restaurace v Rudolci a záměr pronájmu těchto prostor, záměr pronájmu nebytových prostor (bývalá Sběrna
prádla), kupní smlouva na plynárenské zařízení v lokalitě Drahotín, limit počtu pracovníků MěÚ v hlavním
pracovním poměru, pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Březová, likvidace zásob ve Sběrně prádla
2. mimořádné jednání RM 21. března – výběr zhotovitele veřejné zakázky „Obnova a modernizace zahrady
MŠ Komenského 11, Březová“ (druhé vyhlášení) – ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, výběr dodavatele stavby
„Multifunkční centrum Březová – 2. etapa, stavební část“ – ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o.
3. mimořádné jednání RM 26. března – přidělení bytu v čp. 34 v Rudolci, pronájem restaurace v Rudolci,
smlouva na zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby „Zateplení budovy MěÚ“ – ArchEnergy
s.r.o., Plzeň, Smlouva na zpracování žádosti o dotaci na akci „Kompostování v obci Březová“ – SU-Consult
s.r.o., Cheb, a na akci „Zateplení čp. 123“ – ArchEnergy s.r.o., Plzeň, navýšení kapacity školní družiny ZŠ
Březová
4. jednání RM 14. dubna – příprava 3. zasedání ZM, 1. rozpočtové opatření, žádost o dotaci z projektu
Česká knihovna, žádost o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na „Multifunkční venkovní hřiště v areálu Olympie
Březová“, zařazení území Březové do území působnosti MAS Sokolovsko, pronájem nebytových prostor v čp.
123 a v čp. 229 – bývalá sběrna prádla, výběr dodavatele stavby „Parkoviště v ul. Příčná“ – Swietelsky stavební
s.r.o. Plzeň, zrušení zadávacího řízení na „Multifunkční centrum Březová – 2. etapa, stavební část (z důvodu
nepřidělení dotace z ROP Severozápad v úplné požadované výši), dotace sportovním, kulturním, společenským
a jiným neziskovým organizacím, účetní závěrka příspěvkových organizací
4. mimořádné jednání RM 28. dubna – výběr dodavatele stavby „Oprava komunikace v ul. Lipová“ –
EUROVIA CS, Karlovy Vary
5. jednání RM 12. května – příprava 4. zasedání ZM, účetní závěrka města za rok 2013, Rozbor hospodaření
a závěrečný účet města za rok 2013, 2. rozpočtové opatření, úprava směrnice č. 4/2010 o oběhu a kontrole
účetních dokladů, č. 2/2012 k DPH a č. 1/2012 o výši poskytovávaného stravného při pracovních cestách,
pronájem nebytových prostor v čp. 226 ul. Okružní – občanské sdružení Střípky, změna termínu dokončení
projektu „Veřejnou zelení blíže občanům“ (z důvodu realizace zateplení budovy MěÚ)
5. mimořádné jednání RM 26. května – dotace z Ministerstva kultury na Veřejné informační služby
knihoven
6. jednání RM 9. června – příprava 5. zasedání ZM, ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 123 (mladí
rybáři) a záměr pronájmu těchto prostor, darovací smlouvy mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic Praha,
stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018, ukončení pronájmu nebytových prostor v
čp. 155 (posilovna) a záměr pronájmu těchto prostor, výběr dodavatele stavby „Zateplení MěÚ Březová“ –
TERCOM s.r.o. Cheb, rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací, valná hromada
společnosti Služby města Březová s.r.o.
6. mimořádné jednání RM 30. června – pronájem nebytových prostor v čp. 155 – p. Hrebinec L., zrušení
zadávacího řízení na akci „Zateplení MěÚ Březová“, prodloužení pracovního poměru ředitelce MŠ 1 p.
Hornerové Jitce, výběr dodavatele na akci „Březová – Komenského čp. 11 – oprava hydroizolace mateřské
školky a stavební úpravy“ – firma DANEK, Zdeněk Daňo Sokolov
7. mimořádné jednání RM 21. července – Řád veřejného pohřebiště, ceník nájemného a služeb na
veřejném pohřebišti, výběr dodavatele stavebních prací – „Multifunkční hřiště (hřiště s umělým povrchem na
stadionu FK Olympie)“ – Sergej Pajtaš, Sokolov, výběr dodavatele stavby „Zateplení MěÚ Březová“ – Morez
stavební s.r.o., Plzeň, „Oprava asfaltových komunikací v Březové a integraci“ – EUROVIA a.s.
8. mimořádné jednání RM 28. července – zrušení zadávacího řízení na akci „Zateplení MěÚ Březová“ a
vypsání nového kola výběru dodavatele
9. mimořádné jednání RM 18. srpna – výběr dodavatele na akci „Zateplení MěÚ Březová“ – Morez stavební
s.r.o., Plzeň, zadávací dokumentace veřejné zakázky na projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městě Březová“
a „Kompostování ve městě Březová“
10. mimořádné jednání RM 1. září – příkazní smlouva na projekt „Školní areál Komenského 123 – Březová
– zateplení“ – výběr dodavatele, administrace a organizace projektu, příkazní smlouva na projekt „Zlepšení
nakládání s odpady v městě Březová“ a na projekt „Kompostování ve městě Březová“, komise pro výběr
dodavatele na stavební akce a dodávku mobiliáře na akci „Multifunkční centrum Březová – II. etapa“, zadávací
dokumentace veřejné zakázky „Zlepšení nakládání s odpady ve městě Březová“, smlouva o dílo na provedení

projektové dokumentace „Zateplení budovy Komenského 123 Březová“, projektová dokumentace bezbariérové
trasy budovy MěÚ, přijetí dotace pro realizaci projektu „Zahrada není jen hra“
7. jednání RM dne 15. září – příprava 6. zasedání ZM, 5. rozpočtové opatření v roce 2014, zápis do kroniky
města za rok 2013, název nové ulice na p. č . 483/1 v k. ú. Březová (RM doporučila ZM vybrat z těchto návrhů:
Polní, Drahotínská, Pod Drahotínem, Slunečná), zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci „Multifunkční
centrum Březová – 2. etapa, stavební část“ a „Multifunkční centrum – 2. etapa, dodávka mobiliáře“, rámcová
smlouva o spolupráci s MAS Sokolovsko
11. mimořádné jednání RM 6. října – příkazní smlouvy na technický dozor investora a autorský dozor na
akci „Školní areál Komenského čp. 123 Březová – zateplení“, smlouva o právu k provedení stavby „Obytný
soubor Generála Svobody – Březová“, výběr zhotovitele veřejné zakázky – „Parkoviště pro čp. 102-105“ –
František Rakaš, výběr dodavatele akce „Kompostování v městě Březová“ – Evergreen Projekt s.r.o. Olomouc
12. mimořádné jednání RM 9. října – výběr dodavatele akce „Zlepšení nakládání s odpady ve městě
Březová“ – S W Automobily s.r.o
8. jednání RM 10. listopadu – příprava 7. zasedání ZM, jednací řády zastupitelstva města, rady města,
výborů a komisí, jmenování, zřízení komisí a výborů pro volební období 2014-2018, 6. rozpočtové opatření v
roce 2014, kompetence místostarosty města, právo nošení závěsného odznaku, jmenování členů komise pro
veřejné zakázky malého rozsahu a jmenování členů komise pro veřejné zakázky, výběr dodavatele stavby
„Multifunkční centrum Březová – 2. etapa, stavební část“ – ISSO – inženýrské stavby Sokolov, výběr dodavatele
stavby „Multifunkční centrum Březová – 2. etapa, vybavení mobiliářem“ – QUERCUS NÁBYTEK s.r.o. Zlín,
záměr prodloužení nájemní smlouvy v čp. 133 – cukrářství, nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu
Praha, přijetí dotací na akce „Zateplení MěÚ“ a „Městskou zelení blíže občanům“, zrušení usnesení č. 281/14
– uzavření smlouvy na akci „Kompostování v městě Březová“
RM zřídila tyto komise pro volební období 2014-2018:
Komise sociální a zdravotní:
Strnadová Jana – předsedkyně, Fialová Lenka – tajemnice, členové: Janurová Dana, Hergethová Alena,
Ohnesorgová Marie, Jurčíková Jana, Průchová Eva, Soltészová Vladimíra
Komise výstavby:
Ing. Mašek Jiří CSc. – předseda, Sladká Anna – tajemnice, členové: Bc. Fajt Jakub, Bc. Pehanič Michal, Platl
Miroslav, Schneider František
Komise kulturní:
Bc. Bedeč Michal – předseda, Škubalová Šárka – tajemnice, členové: Runtová Eva, Bc. Sacherová Gabriela,
Mgr. Kučerová Dana, Mgr. Raymanová Vlasta, PaedDr. Kršová Radomíra, Fašinová Gita, Bc. Procházková
Hanka, Lelek Miroslav
Komise sportovní:
Szolar Lukáš – předseda, Bc. Chladová Kristýna – tajemnice, členové: Kortus Petr, Peterka Pavel, Suchý Pavel,
Hora Vladimír
Komise pro integrované obce (KIO):
Královec Jiří – předseda, Bělíček Jaroslav – tajemník, členové: Fülöpová Marie, MUDr. Fišerová Lenka, Ing.
Schubert Jaroslav, Černohorský Ivo, Gajdoš Josef
Likvidační komise:
Strnadová Jana – předsedkyně, Zubr Martin – tajemník, členové: Jiříček Jan, Kašparová Jana, Werner Richard
Škodní komise:
Členové: Kašparová Jana, Zubr Martin, Bc. Fajt Jakub, Sladká Anna, Musilová Libuše
Redakční rada:
Členové: Bouda Miroslav, Jiříček Jan, Zubr Martin, Kašparová Jana, Bc. Chrástková Knířová Michaela
13. mimořádné jednání RM 24. listopadu – Sazebník pro zapůjčení plošiny na podvozku Gazelle, platové
výměry řediteli a ředitelkám příspěvkových organizací
14. mimořádné jednání RM 26. listopadu – Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí a přijetí dotací na akci „Zlepšení nakládání s odpady ve městě Březová“
9. jednání RM 8. prosince – 8. zasedání ZM, 7. rozpočtové opatření, rozpočtové provizorium pro rok 2015,
termíny zasedání RM a ZM na rok 2015, odměny aktivním občanům, úprava směrnice č. 2/2012 k DPH,
prodloužení nájemních smluv na pozemky, prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 133 na
nám. Míru (cukrářství), program podpory seniorů nad 65 let – příspěvek na vstupné do bazénu.
15. mimořádné jednání RM 22. prosince – výběr dodavatele stavebních prací „Školní areál Komenského
123, Březová – zateplení“ – ŠUSTR s.r.o. Cheb

Činnost zastupitelstva města
ZM se scházelo k řádnému jednání opět zpravidla jedenkrát měsíčně (kromě prázdnin), výjimkou bylo
meziobdobí komunálních voleb, navíc se sešlo dvakrát mimořádně kvůli operativní potřebě odsouhlasit
záležitosti související s čerpáním dotací z EU a jedna schůze byla tzv. ustavující – volební.
1. jednání ZM 27. ledna – žádost o povolení opravy administrativní chyby v žádosti o dotaci na akci
„Multifunkční centrum Březová – 2. etapa“, 8. tzv. následné rozpočtové opatření v roce 2013, směrnice č.
1/2014 ke schvalování účetní závěrky města a zřízených příspěvkových organizací, bezúplatný převod části
pozemku v k. ú. Rudolec od Státního pozemkového úřadu
1. mimořádné jednání ZM 6. února – způsob financování projektu „Multifunkční centrum Březová – 2.
etapa“
2. jednání ZM 31. března – rozpočet města pro rok 2014, obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se
zrušuje OZV č. 3/2003 o stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku města, prodej plynových přípojek
v rámci akce Zasíťování 11 Drahotín, plán práce kontrolního výboru a finančního výboru
3. jednání ZM 28. dubna – 1. rozpočtové opatření, dotace sportovním klubům, společenským, zájmovým a
dalším neziskovým organizacím, žádost o nadační příspěvek na „Multifunkční venkovní hřiště v areálu Olympie
Březová“, odmítnutí dotace na projekt „Multifunkční centrum Březová – 2. etapa“ (neakceptovatelná výše
spoluúčasti města), dopis p. Peterkové – problémy s dětským hřištěm za ZŠ, prodej pozemků ro výstavbu 11
RD Drahotín
4. jednání ZM 26. května – účetní závěrka města za rok 2013, Rozbor hospodaření a Závěrečný účet za rok
2013, 2. rozpočtové opatření, Plán rozvoje města a přidružených obcí na období 2014-2020, žádost o dotaci
na podporu Sboru dobrovolných hasičů a na dotisk knihy „Zaniklé obce na Březovsku“ z rozpočtu KV kraje,
úprava č. 2 směrné části Územního plánu města Březová, delegace zástupce města na valnou hromadu
společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
5. jednání ZM 30. června – 3. rozpočtové opatření, dohoda o uznání a úhradě dluhu, darovací smlouva s
Ředitelstvím silnic a dálnic na pozemky a komunikace v k. ú. Březová, Dolní Rychnov a Rudolec, stanovení
počtu členů zastupitelstva pro nové volební období (15 zastupitelů)
2. mimořádné jednání ZM 1. září – 4. rozpočtové opatření, žádost o dotaci v rámci ROP SZ pro projekt
„Multifunkční centrum Březová – 2. etapa“ a zajištění financování projektu (finanční zajištění bude kryté
z úvěru), přijetí dotace pro realizaci projektu „Revitalizace zeleně Třešňovka – II. etapa“ od Nadace ČEZ
6. jednání ZM 29. září (závěrečné, výjezdní, v prostorech Bowlingcentra) – 5. rozpočtové opatření, dar pro
FK Flamengo Březová a FC Rudolec, dohoda o uznání a úhradě dluhu, smlouva o partnerství a vzájemné
spolupráci s MAS Sokolovsko o.p.s., název nové ulice k novým RD Drahotín – Slunečná
Ustavující zasedání ZM 3. listopadu – volební řád členů ZM, stanovení jednoho dlouhodobě uvolněného
funkcionáře ZM – starosty města a jednoho neuvolněného funkcionáře ZM – místostarosty města, odměny
neuvolněným členům ZM, předsedům výborů a komisí, volba starosty města – p. Miroslava Boudy,
místostarosty města – p. Jana Jiříčka, členů rady města – p. Josefa Brandla, p. Evy Runtové a p. Květoslavy
Šafnerové
7. jednání ZM 24. listopadu – jednací řády výborů a ZM, zřízení výborů pro volební období 2014-2018, 6.
rozpočtové opatření, nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu, delegace zástupce města na valnou
hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.
ZM zřídilo tyto výbory:
Finanční výbor:
Předsedkyně – Šafnerová Květoslava, tajemník – Zubr Martin, členové – Brandl Josef, Mgr. Kávová Andrea,
Mgr. Halčinská Milena, Bobková Radka
Kontrolní výbor:
Předseda – Boukal Lubomír, tajemnice – Musilová Libuše, členové – Bc. Nikodém Martin, Ing. Pokluda Radomír,
Vytisková Dagmar, Kročáková Marie
8. jednání ZM 22. prosince – 7. rozpočtové opatření, rozpočtové provizorium pro rok 2015, termíny zasedání
ZM v roce 2015, odměny aktivním občanům, členům komisí, výborů, organizacím, sportovním reprezentantům
a funkcionářům, plán práce finančního výboru v roce 2015, prodej pozemku (RD Drahotín), prodej bytu v čp.
349, výběr dodavatele na akci „Multifunkční centrum Březová – 2. etapa, poskytnutí překlenovacího úvěru“ –
Česká spořitelna

Stížnosti, žádosti o informace dle zák. 106/1999 sb.
V roce 2014 byla MěÚ Březová doručena jedna písemná stížnost na nevhodné uskladnění hromady tlející trávy
v obci Kamenice. Stížnost byla klasifikována jako oprávněná a po upozornění byla zjednána náprava. Během
roku také bylo řešeno starostou a pracovníky MěÚ několik desítek ústních stížností.
V roce 2014 byly doručeny MěÚ Březová 2 písemné žádosti o podání informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Jednalo se o zaslání investičního plánu města pro rok 2014 a poskytnuty byly informace o výších ostatních
neinvestičních výdajů základní a mateřských škol v letech 2013, 2012, 2011 a 2010.
Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.
Březovský Zpravodaj
I v roce 2014 vydávala radnice informační měsíčník Zpravodaj města Březová a přidružených obcí, který nadále
vycházel ve formátu A4 v barevném provedení a v rozsahu povětšinou 20 stran.
Sbírka
Komise S a Z ve spolupráci s MO ČČK zorganizovala již tradiční humanitární sbírku ošacení a dalších potřeb
pro Diakonii Broumov.
Ocenění dárců krve
Na posledním zasedání ZM v roce 2014 dne 22. prosince byli oceněni březovští občané – zasloužilí dárci krve
– Petra Düringerová, Martin Dibala a Dagmar Incedyová, dva pozvaní dárci se, snad z vrozené skromnosti,
předání ocenění nezúčastnili (Vladimíra Dioszégiová a Ing. Petr Fazekaš).

Hospodaření města
Rok 2014 byl tzv. rokem volebním, hospodaření tedy bylo zaměřeno na dokončení priorit deklarovaných v
příslušných programech a rozpočtových výhledech, a také probíhala intenzivní příprava na zásadní akce
realizované s dotační podporou, kdy některé z nich byly již také zahájeny (Zateplení MěÚ, pořízení svozového
vozidla, připravovaly se hlavně akce Zateplení čp. 123 a především Přestavba KD – II. etapa). Každopádně lze
konstatovat, že nově zvolené zastupitelstvo převzalo na konci roku obec nezadluženou a finančně zdravou,
kdy mj. „do vínku“ dostalo 10 mil. Kč, uložených minulým vedením města do Státních spořících dluhopisů,
které byly i s příslušným výnosem koncem roku vráceny na účet města.
Plnění příjmů a výdajů:

Příjmy
Výdaje
- z toho kapitálové
Saldo příjmů a výdajů

Rozpočet

Skutečnost

Plnění

88.051.632 Kč
101.543.636 Kč
27.478.894 Kč

98.851.675 Kč
75.035.398 Kč
14.487.837 Kč

112,27 %
73,89 %
52.72 %

-13.492.004 Kč

23.816.277 Kč

Rozpočet byl po sedmi provedených úpravách předpokládán schodkový (s využitím dříve naspořených
prostředků), ve skutečnosti hospodaření skončilo kladným saldem 23,8 mil. Kč, a to díky zlepšenému plnění
příjmů (o 10,8 mil. Kč, především způsobeným zlepšeným výběrem příjmů daňových a příjmů z provozu
skládky) a nedočerpání výdajů (ve výši 26,5 mil. Kč, zejména z důvodu částečného přesunu úhrad u některých
probíhajících investičních akcí do roku 2015, v řadě případů byla ve výběrových řízeních vysoutěžena výrazně
nižší cena realizovaných akcí, projevila se úspora za teplo díky mírné zimě a vliv mělo též vytvoření tzv.
investiční rezervy z přijatých dotací na konci roku 2014).
Největší rozpočtovanou investiční akcí v roce 2014 bylo Zateplení MěÚ Březová - 5,8 mil. Kč. Akce byla
realizována s dotační podporou, částečně však přešla do roku 2015.
Stavy prostředků na bankovních účtech
Díky zmíněnému přebytku hospodaření a splátce státních dluhopisů došlo k navýšení prostředků města na
účtech na rekordní hodnotu téměř 70 mil. Kč:
Běžné účty celkem

1. 1. 2014
35.168.058,23 Kč

31. 12. 2014
68.027.749,78 Kč

Majetek
V roce 2014 město v rámci vyhraného soudního sporu s Lesy ČR o navrácení tzv. historického majetku získalo
pozemky v hodnotě dle znaleckého posudku vč. lesního porostu 2.788.780 Kč.
Úvěry
Město splácí jediný úvěr, a to na akci „Rudolecká stodola“:
stav k 1. 1. 2014
3.400.000 Kč

stav k 31. 12. 2014
2.260.000 Kč

Pohledávky
Dluhy na nájemném vč. služeb činily na konci roku 2014 2.247,3 tis. Kč (v roce 2013: 2.225,6 tis. Kč). Jako
pozitivní jev lze tedy označit jen minimální nárůst dluhu na bytovém fondu, u nebytových prostor došlo dokonce
k meziročnímu poklesu dluhů. V roce 2014 též poklesl objem jinak problematických pohledávek za odpady
(2014: 337,6 tis. Kč, 2013: 442,6 tis. Kč).
Cenné papíry, podíly ve společnostech
Město nevlastní žádné cenné papíry. Majetkový podíl má město ve společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
(účetní hodnota podílu 23.105,82 tis. Kč) a 100 % podíl v městské firmě Služby města Březová, s.r.o.
Investice v roce 2014
Finále se dočkala dlouhodobá investice Hřbitov Březová (v roce 2014 profinancováno 1.405 tis. Kč), s dotační
podporou bylo zahájeno Zateplení budovy MěÚ (2.628 tis. Kč), zbudováno bylo několik nových parkovišť (u
čp. 101-105 nákladem 398 tis. Kč, v ul. Příčná nákladem 586 tis. Kč), na stadionu FK Olympie bylo za 1.914
tis. Kč zbudováno hřiště s umělým povrchem, na budově MŠ Komenského byla provedena hydroizolace (575
tis. Kč), v garážích MH byla zrealizována změna technologie vytápění (89 tis. Kč). V Kostelní Bříze byla
dokončena pergola na návsi (59 tis. Kč), v Rudolci se provedly dokončovací práce na tamním novém hřišti
s umělým povrchem za 84 tis. Kč.
Pokračovaly práce na novém územním plánu a projektově se připravovala řada akcí plánovaných pro rok 2015
a další, zejména těch, na které bylo reálné získat dotaci (zateplení veřejných budov, 2. etapa přestavby
kulturního domu aj.), s dotační podporou byl pořízen zametací vůz v hodnotě 3.037 tis. Kč, ke kterému radnice
pro rozšíření použitelnosti přikoupila sypač a radlici (v hodnotě 363 tis. Kč), v závěru roku byla uhrazena část
ceny za nový svozový vůz Mercedes, pořizovaný rovněž s dotační podporou (1.478 tis. Kč), do ohrady MH byla
pořízena další nová skladová plechová hala (160 tis. Kč), pro potřeby hřbitova byl pořízen kontejner na odpad
(48 tis. Kč), radnice nahradila jeden z dožitých serverů (86 tis. Kč), za klubovnou FK Olympie byl postaven
dřevník (32 tis. Kč), na zahradu MŠ Komenského byly s dotační podporou Nadace ČEZ pořízeny nové herní
prvky (256 tis. Kč, s dotační podporou zde proběhla též oprava stávajícího altánu), do haly MFC byly pořízeny
mantinely pro florbal (80 tis. Kč).
Hospodářská činnost města
Bowlingcentrum, provozované jako hospodářská činnost, skončilo rok 2014 s opět zvýšenou ztrátou (-118 tis.
Kč). Středisko tedy zřejmě není potencionálně ziskové a jeho provozování bude zřejmě vhodné převést do
rozpočtového dotovaného režimu, popř. jej pronajmout.
Přijaté dotace
Město vedle každoroční dotace na výkon státní správy a dotací na zajištění voleb obdrželo ze státního rozpočtu
a rozpočtu EU opět dotaci na zřízení veřejně prospěšných pracovních míst pro nezaměstnané klienty úřadu
práce (346,4 tis. Kč), dále dotaci na akci „Městskou zelení blíže k občanům“ (nová zeleň na náměstí a v jeho
okolí, 540,9 tis. Kč), dotaci na akci „Zahrada není jen hra“ (úpravy a herní prvky na zahradě MŠ 1, neinvestiční
část 621,6 tis. Kč a investiční část 230,6 tis. Kč), investiční dotaci na zametací vůz (3.021,5 tis. Kč), na svozové
vozidlo (dílčí úhrada, 1.330,3 tis. Kč), na akci Zateplení MěÚ (dílčí úhrada, 1.420,7 tis. Kč), Městská knihovna
obdržela dotaci z rozpočtu ministerstva kultury na zlepšení vybavení výpočetní technikou (26 tis. Kč).
Z krajského rozpočtu radnice obdržela dotaci na údržbu běžeckých stop (25 tis. Kč) a na zajištění
akceschopnosti SDH a jeho věcné vybavení (122 tis. Kč).
Od obcí Dolní Rychnov, Těšovice a Rovná radnice získala 175 tis. Kč za zajištění požární ochrany naším SDH a
Město Sokolov přispělo na provoz běžeckých stop v okolí Březové částkou 20 tis. Kč.
Poskytnuté dotace, dary:
Město i v roce 2014 formou dotace nebo finančního daru podpořilo nejrůznější místně činné sportovní kluby,
zájmová sdružení a další neziskové veřejně prospěšné subjekty a aktivity. Největší objem dotačních prostředků

získala TJ Olympie Březová (300 tis. Kč), FK Olympie (80 tis. Kč), FK Flamengo (malá kopaná, 30 tis. Kč), AMK
Březová (30 tis. Kč), Pionýr Březová (na činnost, zajištění akcí a údržbu táborové základny Bystřina 30 tis. Kč
a na pořízení nových stanů také 30 tis. Kč), či ZO ČSCh K. Bříza (30 tis. Kč).
Za výkon činnosti strážníka MP Sokolov jsme přispěli městu Sokolov částkou 250 tis. Kč. Pro březovské seniory
byla opět zajištěna možnost odebírat ve školní jídelně oběd za dotovanou cenu (dotace 8 Kč/oběd), celkem
tak podpora činila 64 tis. Kč, rodiny, ve kterých došlo k úmrtí člena, radnice podpořila příspěvkem na úhradu
nákladů spojených s pohřbem ve výši 2-3 tis. Kč (celkem cca 50 tis. Kč), senioři mohli také čerpat příspěvek
na čipovou kartu MHD Sokolov (100 Kč/os.), celkem bylo proplaceno téměř 11 tis. Kč, dárce krve – držitele
Zlaté plakety město ocenilo příspěvkem na čipovou kartu MHD Sokolov ve výši 300 Kč/os., celkem tyto
příspěvky činily 5 tis. Kč a nově narozeným občánkům pak radnice věnovala příspěvek formou zřízení vkladu
v bance – 500 Kč/os, celkem podpora za 11,5 tis. Kč.

Kulturní a společenský život
Komise kultury
Krom již tradičních akcí, jako je např. Setkání harmonikářů, Jarní a Podzimní posezení seniorů s Březováčkem
v restauraci MFC, Porta, Poslední zvonění, Pouť ke kapli sv. Máří Magdalény na Kamenici, Březovský lístek, ale
i oslavy Masopustu 4. března (jelikož loňská odezva byla obrovská), byla další velkou akcí např. oslava Dne
dětí v neděli 1. června na Výsluní, která se díky slunečnému počasí vydařila. Velký zájem vzbudilo Bouble
show, střelnice Buffalo Bill a skupina kynologů z Březové se svými miláčky. Na závěr oslavy byl koncert skupiny
Děti ráje.
Členka komise Radka Kršová zorganizovala předplatitelské zájezdy do západočeského divadla Cheb.
Zredukovány byly poznávací zájezdy pro seniory a pro veřejnost z důvodu menšího zájmu. 20. září se
uskutečnil zájezd na letiště Václava Havla Praha a do Botanicus Ostrá (zúčastnilo se 49 občanů).
Jako každoročně se uskutečnila návštěva muzikálu v Praze, tentokrát to byl Fantom opery (1. listopadu).
U Kaple sv. Máří Magdaleny na Kamenici uspořádala komise již také tradiční Zapálení adventní svíce (30.
listopadu). I Mikulášká nadílka, konaná v pátek 5. prosince na námětí a na Výsluní, se opět vydařila. Zájezd
na vánoční trhy do Bamberka se uskutečnil v sobotu 13. prosince a 24. prosince proběhlo tradiční
Štědrovečerní setkání u vánočního stromu na námětí, kde zahráli sólisté Březováčku.
Sportovní ples
Jednou z největších akcí organizovaných komisí kultury města byl Sportovní ples, který se v roce 2014 konal
v sále MFC 24. ledna. Hlavním účinkujícím byla tentokrát legendární skupina Lunetic.
Partnerství Březová - Pausa
Partnerská spolupráce s městem Pausa nadále probíhala jednak na poli sportovním (zápasnické turnaje, již
tradiční bowlingový turnaj na Březové a kuželkový turnaj v Pause), zástupci naší radnice se též v Pause opět
zúčastnili vyhodnocení sportovců roku a delegace z Pausy tradičně nechyběla na Městském sportovním plese.
Setkání Březových
Tradiční Setkání měst a obcí s názvem Březová se konalo 26. a 27. července v Březové u Zlína. Historicky
poprvé se ho nezúčastnilo družstvo hasičů, ve sportovních kláních si naopak tradičně výtečně vedli naši
volejbalisté, kdy naše družstvo A v turnaji zvítězilo a družstvo B skončilo na 4. místě. Fotbalisty provázela
tentokrát pořádná dávka smůly, takže do finálových bojů nepostoupili. Součástí akce jako vždy bylo setkání
představitelů samospráv, kteří podiskutovali nad problematikou správy měst a obcí.
SPOZ
SPOZ pokračoval v tradici vítání nových občánků, v roce 2014 to bylo ve dnech 22. března a 6. září. Účast
rodičů s dětmi z hlediska počtu signalizovala v roce 2014 určitý „babyboom“.
Loutkový soubor Zvoneček
LS Zvoneček připravil jedno veřejné vystoupení a dále též představení pro naše školská zařízení. Činnost však
byla spíše v útlumu. V závěru roku loutkaři provedli vystěhování inventáře divadla v souvislosti s přípravou
rekonstrukce kina v roce 2015.
Dětské divadlo Lupínek
V I. pololetí soubor připravil vystoupení s pohádkou Kdo se bojí, nesmí do lesa. Šlo o druhé nacvičení s téměř
novým obsazením a v pohádce účinkovalo 13 dětí. Lupínek s ní vystoupil 5. dubna v DK Březová pro veřejnost,

7. dubna pro děti z MŠ a ZŠ Březová a 8. června v DK Kynšperk nad Ohří pro veřejnost. Sjednané vystoupení
pro Klub důchodců v Sokolově se pro nemoc herců neuskutečnilo.
V II. pololetí, po odchodu některých starších dětí z důvodu studia apod., přibyli noví zájemci o herectví z nižších
tříd březovské ZŠ. Soubor nacvičil novou původní pohádku O správné princezně, avšak plánované prosincové
vystoupení se z důvodu potřeby stěhování vybavení domu kultury kvůli chystané rekonstrukci neuskutečnilo a
děti se vedle zkoušení podílely na balení kostýmů a rekvizit.
Březovská desítka
Březovská desítka nadále reprezentovala Březovou v širokém okolí. Kapela byla pilířem řady tradičních
kulturních akcí a počátkem roku také využila prostory březovského kina k nahrání videonosiče.
Dechový soubor Březováček
Březováček se opět prezentoval na celé řadě kulturně společenských akcí. Na Březové byl tradičním účinkujícím
např. při Stavění či kácení máje, na Kamenici zahrál účastníkům letní Pouti ke kapli, nechybělo vystoupení na
Masopustu, na Kamenickém Adventu a na Štědrý den hrál dokonce na Rudolci i na Březové. Zahrál také v rámci
ME ve střelbě z praku na Březové, uspořádal vystoupení pro seniory v zařízeních v Rychnově či Kynšperku nad
Ohří a na Březové také zahrál v restauraci MFC, v rámci 2. adventní neděle zahrál naposledy ve starém kinosále
Kulturního domu. Zúčastnil se též přehlídky dechovek v německém Luckenmühle.
Kino Admira
Kino Admira nadále promítalo s využitím nové technologie (digitální projektor a nová kvalitní promítací plocha)
především pro dětské diváky, a to v nedělních „rodinných“ projekcích. Koncem roku byl provoz přerušen
v souvislosti s přípravou objektu kina na celkovou rekonstrukci v rámci akce „2. etapa přestavby kulturního
domu“.
7. Březovská metalová noc
Místní občanské sdružení Jaffa Production připravilo na 2. srpen pro příznivce metalového žánru 7. ročník akce
Březovská metalová noc (BŘEMENO). Opět se v amfiteátru Výsluní představila řada českých i zahraničních
kapel.
Ostatní události
V nabídce kulturních a společenských akcí nechyběl Rybářský ples (21. února), ZO KSČM uspořádala 9. března
novinkově v místním Bowlingcentru oslavu svátku MDŽ a 20. září další ročník Drakiády. Provozovatel restaurace
MFC zorganizoval 1. listopadu v sále MFC koncert legendární skupiny CODA.
V roce 2014 zemřel Rudolf Šťovíček, který se dlouhá léta angažoval v nejrůznějších orgánech v politickém a
veřejném životě města Březová.
Diamantová svatba
16. října oslavili tzv. diamantovou svatbu manželé Bohumil a Eva Hetfleišovi. Bohumil Hetfleiš zastával v době
před tzv. normalizací funkci předsedy MěNV, tedy pozici odpovídající dnešní funkci starosty města, jeho
manželka byla dlouholetou pracovnicí v březovském školství.
Hudební kroužek
Pokračovala také činnost březovského hudebního kroužku jako pobočky ZUŠ Sokolov. Mladí hudebníci se
představili na několika veřejných vystoupeních, např. v rámci závěru školního roku, a také uspořádali Vánoční
koncert. Tradičně se představili klientům seniorských zařízení v Kynšperku a Dolním Rychnově.
Městská knihovna
Během roku 2014 se konalo v rámci činnosti Městské knihovny mnoho kulturních i vzdělávacích akcí jak pro
děti, tak i pro dospělé. V měsíci lednu a únoru pokračovaly kurzy internetu pro dospělé, pokračovala série
přednášek preventistky Městské policie Sokolov Mgr. Bc. Hany Procházkové se žáky základní školy, knihovnu
navštívil malíř a ilustrátor Adolf Dudek, s pořadem Listování navštívila knihovnu Petra Bučková s Lukášem
Hejlíkem a s dětmi z první třídy proběhla společná hra Škola naruby, která vyvrcholila tradičním pasováním.
Žáci deváté třídy předvedli prvňáčkům, jak umějí číst, a v dubnu se tradičně nocovalo v knihovně s
Andersenem.
Do fondu knihovny přibylo 1030 nových titulů knih, z toho 121 titul knih naučných, 225 brožur převážně z řady
Harlequin a více než 50 audioknih.
Rozšířila se také nabídka časopisů, přibylo převážně velké množství časopisů zabývajících se tématikou
historickou, technickou a vojenskou. Knihovna nabízela výběr z více než 100 titulů periodik a časopisů.

Knihovnu v roce 2014 navštívilo 7903 návštěvníků, měla 273 registrovaných čtenářů, z toho 78 dětí do 15 let,
a zaznamenáno bylo 35 093 výpůjček.
V roce 2014 knihovna opět spolupracovala s 1. mateřskou školou, kde v rámci výtvarného kroužku paní učitelky
Daniely Daňové se děti seznamovaly s ilustrátory dětských knih.
V tomto roce se podařilo získat dotaci z ministerstva kultury na převod formátu v rámci knihovního
programového systému Clavius. Přechodem na nový formát MARC21 bude moci knihovna dodržovat
mezinárodní katalogizační pravidla RDA a bude moci komunikovat a sdílet data s ostatními knihovnami. V
rámci dotačního titulu byl pořízen i nový počítač, který umožní rychlejší katalogizaci knih, čímž se nové knihy
dostanou dříve ke čtenářům.
Taktéž se MK Březová v roce 2014 zapojila do projektu Česká knihovna.

Sport
TJ Olympie
Tělovýchovná jednota Olympie Březová měla k 31. prosinci 140 členů, seskupených v oddílech kondice,
badmintonu, gymnastiky, RTV-muži, RTV-ženy, volejbalu, tenisu, zápasu a stolního tenisu (děti).
Volejbal
Oddíl navázal na výkony v podzimní části mistrovské soutěže okresního přeboru a umístil se na výborném
druhém místě. Členskou základnu v roce 2014 tvořila sestava: Pavel Heinz (smečař), JUDr. Jan Kollár (blokař
– kapitán družstva), David Matha (nahrávač), Radek Fiala (smečař), Mgr. Martin Durda (blokař), Miroslav Holub
(smečař), Ing. David Kumprt (nahrávač), David Zeman (blokař) a Petr Červený (libero). Ke konci sezóny oddíl
opustil Radek Fiala.
Podporu v tréninku a zápasech po celou dobu poskytoval Jiří Smutný, vedoucí družstva, a čárový rozhodčí Ing.
Pokluda pak rozhodoval všechny doma hrané zápasy.
Herní úroveň družstva nadále roste a družstvo je schopné hrát velice sofistikovanou a agresivní hru, která
vede k výborným výsledkům.
Oddíl uspořádal mj. další Pokluda CUP ve spolupráci s oddílem žen, kterého se zúčastnilo na 50 hráčů.
Tenis
Vedoucím oddílu byl pan Miloš Uherka. V roce 2014 bylo stěžejní akcí odstranění hrubé antuky a položení
jemné antuky na kurtu č. 2. Město v říjnu dokončilo montáž brány a zbytku plotu, takže se přístup na kurty
bude moci uzamykat. Byla stanovena pravidla pro volné hraní.
Tři družstva se zúčastnila krajského přeboru DC družstev. A tým hrál první ligu a v této soutěži se udržel. B a
C týmy hrály třetí ligu a obsadily 3. a 6. místo.
Na veřejných turnajích dosáhl nejlepšího výsledku pár Schiebert-Uherka na turnaji v Plané, a to druhé místo.
V letní soutěži Masters byl nejúspěšnější Tomáš Makovický, který obsadil 12. místo z 58 klasifikovaných hráčů.
Sportovní gymnastika – dívky
Pod vedením pana učitele Vojtěcha Mühlrada a paní učitelky Mgr. Šárky Krausové vyrůstají gymnastky již 33
let. Ve školní soutěži Asociace školních klubů se v okresní soutěži umístilo družstvo mladších žákyň na prvním
a starších žákyň na druhém místě. V krajském kole opět zvítězilo družstvo mladších žákyň a na 3. místě se
umístilo družstvo starších žákyň.
Účast na soutěžích pod hlavičkou Česká asociace Sport pro všechny byla pro březovské gymnastky úspěšná.
V krajské soutěži zvítězilo družstvo mladších žákyň I. a II. Postup na mistrovství ČR si vybojovaly tyto žákyně:
Tereza Čtvrtečková, Klára Sankotová, Míša Wahlichová, Natálka Vlčková, Aneta Hradská, Eliška Černochová,
Silva Vyskočilová, Maruška Wagnerová, Karen a Simona Machovy a Alena Škubalová. Na mistrovství republiky
pak vybojovaly starší žákyně 6. místo.
Na gymnastické soutěži ke Dni dětí obsadila 1. místo Tereza Čtvrtečková, 2. místo Natálka Vlčková a 3. místo
Julinka Šeflová.
Na závěr roku oddíl uspořádal Mikulášskou soutěž, které se zúčastnilo na 70 závodnic a Březovským se opět
dařilo. V jednotlivých kategoriích se umístily na prvních místech: Lucka Zadražilová, Julinka Šeflová, Maruška
Vágnerová. Na třetích místech se umístily: Martina Krausová, Natálka Zadražilová, Majdalenka Wagnerová,
Karen Machová.
Zápas
Před 30 lety, v roce 1984, založil pan Pavel Peterka oddíl zápasu, kdy 13 kluků začalo cvičit na vypůjčené
žíněnce. Dnes se zápasníci zúčastňují mnoha soutěží v České republice, ale i v zahraničí. Dosahuji vynikajících
výsledků i na mistrovství ČR. Jakub Kročák vybojoval 1. místo a 2. místo František Švarc. Pozadu nezůstávají
ani další zápasníci A. Nikodém, P. Sacher, O. Podhajský, K. Chrástka, F. Kraus, M. Štulík, D. Novotný, J. Kubát,
V. Lokajíček atd. Od svazu zápasu obdržel trenér Peterka titul vzorný a zasloužilý trenér a vyznamenání I.
stupně za celoživotní přínos zápasu.

Tradiční Vánoční turnaj v zápase řecko-římském uspořádal oddíl zápasu 6. prosince 2014.

RTV muži a ženy, kondice – ženy a badminton
V těchto oddílech pod vedením Ing. Fridricha, paní Vytiskové a paní Peterkové byli zapojeni lidé, kteří rádi
cvičí, nebo se zúčastňují akcí pořádaných městem Březová a též sami pořádají různé sportovní akce. Oddíl RTV
muži pořádá každoročně Mikulášský volejbalový turnaj, který je vyvrcholením roku.
Oddíl stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu sdružuje zájemce o stolní tenis. Vedoucím kroužku byl Ing. Fridrich. Vzhledem k tomu,
že v poslední době je o tento sport malý zájem, není zapojen ani v okresní soutěži.
Díky podpoře města je umožněno zájemcům o jednotlivé sporty využívat tělocvičnu základní školy a halu
multifunkčního centra a nakupovat sportovní náčiní.
FK Olympie
V rámci klubu existovala družstva mladší a starší přípravky, starších žáků, dorostu a mužů A, B a C. Sezónu
2013/2014 v Krajském přeboru Karlovarského kraje zakončili muži „A“ pod vedením P. Peterky na krásném 2.
místě. Po 26 zápasech uhráli 18 vítězství a 57 bodů. Po podzimní části skončili opět druzí s 11 vítězstvími a 35
body. V rámci letní přípravy se družstvo zúčastnilo tradičního Setkání Březových, kde skončilo na 6. místě.
Zimní příprava probíhala třikrát týdně již od začátku ledna, kromě tréninků na UMT Sokolov hráči v hojném
počtu navštěvovali také spinning, bazén či sportovní centrum na Březové.
Muži „B“ zakončili pod vedením M. Kopala sezónu 2013/2014 v 1.B třídě na skvělém prvním místě a zajistili si
tak postup do 1.A třídy. Uhráli celkem 16 vítězství a 55 bodů. Na novou sezónu došlo k výměně trenéra, po
M. Kopalovi přebral tým M. Kastl. Po neúspěších v několika zápasech přebral trénování V. Zeman, který již
dříve u trénování mužstva asistoval. Po podzimní části byli muži B v 1.A třídě na 10. místě s 16 body. Muži „C“
odehráli sezónu 2013/2014 pod vedením V. Zemana v okresním přeboru mužů a zakončili ji na 12. místě s 24
body, po podzimní části mužstvo skončilo na 9.-10. místě s 14 body.
V rámci zimní přípravy se hráči mužů B a C zúčastnili turnaje Bohemka 2015, kde skončili na 5. místě.
Dorost skončil v krajské soutěži dorostu na 11. místě, vedl jej J. Franče. V nové sezóně jej trénovali M.
Rozmahel s J. Bockem a po podzimní části je družstvo prozatím na poslední příčce v tabulce.
Starší žáci se v okresním přeboru umístili na 3. místě s celkem 17 výhrami a 55 body, trenéry byli M. Rozmahel
s J. Bockem. V aktuální sezóně pokračuje klub jen s týmem mladších žáků, kterých se ujala trenérská dvojice
M. Bubanec a V. Hora. Po podzimní části bylo družstvo na 4. místě.
Starší přípravku trénoval V. Hora a tým se umístil na 6. místě s 12 výhrami a 46 body. Po podzimní části si
přípravka vedla velmi dobře, od prvního místa jí dělily jen dva body.
Mladší přípravka zahájila soutěž až v podzimní části, trenérem je M. Bubanec.
FK spolupořádala turnaje v malé kopané „O pohár starosty města“, zorganizovala řadu turnajů mládeže, např.
také mezinárodní turnaj žáků v MFC na Březové.
Na fotbalovém stadiónu proběhly též některé akce pořádané městem či např. závody v trialu.
Začátkem roku se pokračovalo v celkové opravě odvodnění hřiště, dále byla vytvořena plocha pro umístění
kontejneru na trávu za kabinami. Na ploše nad brankou u svahu bylo vystavěno hřiště s umělým povrchem
(investorem bylo město Březová). Koncem roku byla provedena oprava střechy kabin, městem byly zakoupeny
hliníkové branky pro přípravku a mladší žáky. V klubovně byla nainstalována krbová kamna.
V sezóně 2013/2014 tvořili výkonný výbor FK P. Kortus (předseda), P. Makaj, P. Peterka, M. Strnad, M.
Bubanec, M. Bedeč a M. Lelek. Funkci správce stadionu nadále zastával P. Janus. Klubovnu FK provozoval V.
Šťáhlavský.
Komise sportu
Komise sportu uspořádala pro veřejnost všechny tradiční sportovní akce, ke kterým patří mj. turistický
Novoroční či Podzimní výšlap (tentokrát na dolnorychnovský golfový areál), Cyklovýšlap do Chodové Plané a
Podzimní cyklovýšlap (28. června a 27. září), Turnaj ve stolním tenise O vánočního kapra, bowlingové turnaje,
komise spolupracovala také při pořádání řady akcí místními sportovními kluby (např. při trialovém mistrovství
„Březovské šlapačky“, pořádané klubem Trial Team Březová aj.).
AMK - Klub biketrialu
Klub tvořila nadále především skupina příznivců tohoto sportu, v roce 2014 neměl klub aktivní závodníky. Snad
se situace změní, až stávajícím členům dorostou děti do vhodného věku. Veteráni se nicméně zúčastňovali
soutěží v kategorii Hobby. Klub v roce 2014 uspořádal na Březové dne 4. října závod M ČR a Pohár ČR.
Klub Březovský prak
Březovští prakisté nadále patřili ke špičce v rámci republiky, v roce 2014 obhájili první 3 místa v rámci soutěže
M ČR, mistrem ČR se stal Ladislav Truhlář. Na Březové klub upořádal tři soutěže, a to tradiční Velikonoční a
Vánoční turnaj, a ve spolupráci s městem pak zorganizoval nejvýznamnější akci roku 2014 - Evropský pohár

ve střelbě z praku. Ten se odehrál ve dnech 18.-20. července v hale MFC.
Členové se pravidelně scházeli ve střelnici v bývalém krytu CO v budově bývalého 1. stupně ZŠ.
Malá kopaná – Flamengo Březová
Sezonu 2013/14 ukončil tým Flamengo Březová A v soutěži Divize na 3. místě, nejlepším střelcem byl Pavel
Živný. Flamengo B hrálo okresní přebor, ve kterém skončilo na 2. místě.
Flamengo uspořádalo 17. ročník tradičních turnajů ve futsale O pohár starosty města Březová, v červnu na
hřišti FK Olympie Březová, kdy se zúčastnilo 8 týmů a domácí obsadili druhé místo, v prosinci pak ve sportovní
hale ISŠTE Sokolov, kterého se zúčastnilo celkem dvacet týmů a pořádající Flamengo skončilo na celkovém
osmém místě.
Cyklistický klub TEAM BIKE BŘEZOVÁ
Z hlediska závodní aktivity byl rok 2014 nejhorším rokem od roku 2007. Příčinou byla zranění klíčových
závodníků Karolíny Polákové a Tomáše Chvostka, kteří museli v důsledku vážných zranění vynechat větší část
sezóny. I přes pokles závodní aktivity klub dosáhl vysokého počtu medailových umístění.
Z konkrétních výsledků stojí za zmínku tyto individuální výkony, úspěchy:
Karolína Poláková (starší žákyně) – 2. místo v celkovém hodnocení Plzeňské amatérské ligy MTB
Pavel Kodl (muži) – 1. místo v celkovém hodnocení Karlovarského poháru, 1. místo v celkovém hodnocení
Chebského poháru MTB
Tomáš Chvostek (kadet) – 1. místo v celkovém hodnocení Karlovarského poháru
Dana Kopecká (ženy) – 1. místo v celkovém hodnocení Chebského poháru,
Miroslav Brill (muži) – 2. místo v celkovém hodnocení Karlovarského poháru,
Jiří Toms (M50) – 2. místo v celkovém hodnocení Karlovarského poháru a 1. místo v celkovém hodnocení
Chebského poháru.
Klub opět zorganizoval několik závodů, tím hlavním byl již 14. ročník Březovského biku v sobotu 7. června.
Zúčastnilo se ho 85 závodníků, z toho bylo 53 závodníků z kategorie dětí a mládeže.
Na jaře bylo na městském okruhu v Březové zorganizováno silniční kritérium v rámci „dětské“ GIANT LIGY pod
hlavičkou McDonalds Tour. Na start postavilo téměř 70 dětí.
Florbalový klub Březová
V sezóně 2013/2014 hrál florbalový klub FbK Březová první ročník Amatérské Florbalpoint ligy. Po základní
části a následném play off obsadil čtvrté místo.
8. 2. 2014 klub pořádal již čtvrtý ročník tradičního turnaje O pohár starosty města Březová. Na turnaji O pohár
hejtmana Karlovarského kraje v Kynšperku nad Ohří dne 29. 3. tým obsadil třetí místo. Ve dnech 10.-11. 5. se
tým také zúčastnil velkého florbalového turnaje v Karlových Varech, kde postoupil ze základní skupiny a v
osmifinále těsně vypadl. Zástupci FbK Březová se opakovaně podíleli na pořádání Okrskového a Okresního kola
pro ZŠ v okrese Sokolov pod hlavičkou ASŠK.
Sportovcem a funkcionářem roku 2014 byli za FbK Březová městem Březová oceněni Tomáš Brandl a David
Jirásek.
4. 9. 2014 byl při FbK založen florbalový kroužek pro děti. Pro velký zájem i ze strany větších dětí byl tento
rozdělen na dva, děti do 5. třídy ZŠ vedl David Jirásek, děti od 6. do 9. třídy ZŠ vedl Tomáš Brandl, dále se na
provozu kroužku podíleli Radek Pšenička a Jiří Zíka.
V podzimní části sezóny bylo pro děti do 5. třídy uspořádáno celkem 11 tréninků, průměrná návštěvnost činila
23 dětí. V rámci kroužku byl dne 7. 12. 2014 uspořádán I. Mikulášský turnaj, zúčastnilo se 25 dětí.
11. října získali Tomáš Brandl, Radek Pšenička a Jiří Zíka trenérskou licenci D. V tomto období bylo v kroužku
řádně registrováno 32 dětí.
Město pořídilo pro potřeby klubu mantinely v hodnotě 79.500 Kč.
Běžecké stopy
Příznivci běžkování se nadále brigádnickou formou starali o provoz „bílé stopy“, a to opět za finanční podpory
březovské radnice, Karlovarského kraje a města Sokolov. Nadále však se bohužel potýkali s nepřízní počasí,
které jen ve velmi malé míře nabízelo ty pravé zimní podmínky.
Benčpres - Olympie Fitness Březová
Aktivní základnu tvořilo 30 členů. Klub se zúčastnil dvou soutěží v benčpresu.
První soutěž se uskutečnila 30. června v zámecké restauraci v Kaceřově, kde Březovští tradičně dosáhli
výborných výsledků, např.: Smitka Daniel ve váze do 80 kg 4. místo, vzepřená hmotnost 100 kg, Karel Kopal
ve váze do 80 kg 2. místo, vzepřená hmotnost 170 kg, Šlonc Jiří ve váze do 100 kg 4. místo, vzepřená hmotnost
150 kg, Smitka Petr ve váze nad 100kg 3. místo, vzepřená hmotnost 190 kg, Provazník Michal nad 100 kg 5.
místo, vzepřená hmotnost 190 kg, Švarc František nad 100 kg 7. místo, vzepřená hmotnost 160 kg.

Druhou soutěž, 4. ročník Březovského benčpresu, klub sám pořádal a proběhla v sobotu 25. října v sále MFC
Březová. Zúčastnilo se 20 závodníků. Závodilo se v kategoriích do 80, 100 a nad 100 kg, soutěžilo se o umístění
v kategorii a dále umístění celkové (tzv. na přepočet). Březovští závodníci dosáhli těchto výkonů: Jiří Krytinář
180 kg (celkově 5. místo), Petr Smitka 190 kg (celkově 8. místo), Michal Provazník 195 kg (celkově 6. místo),
Milan Amstatter 165 kg (celkově 12. místo), Karel Kopal 170 kg (celkově 4. místo), Jiří Šlonc 155 kg (celkově
11. místo)
Klub v roce 2014 obdržel od města Březová příspěvek ve výši 20.000 Kč, za který byl zakoupen běžící pás.
Nordic Walking
Příznivci aktivity Nordic Walking nadále podnikali pravidelné víkendové výšlapy do březovského okolí a 17.
května v okolí Březové uspořádali velkou akci Nordic Walking Tour 2014.
Kultura a sport v integrovaných obcích
Místní patrioti z integrovaných vsí si opět, a to s podporou březovské radnice, pořádali své sportovní, kulturní
a společenské akce (např. Stavění a Kácení máje, ale i různé turnaje apod.). Příkladně aktivní byl opět
rudolecký „Asor“. Na Kostelní Bříze se uskutečnil Den Kostelní Břízy (11. dubna) či Setkání rodáků z Kostelní
Břízy (16. srpna), v Rudolci místní zvelebili místní „plácek na kulturu“, využívali novou Rudoleckou stodolu a
uspořádali si zde celou řadu kulturních, společenských i recesistických aktivit (mj. Zeliáda, Řízkyáda, ale také
stále populárnější festival Rudolecký Kotlík či Setkání Rudolců, a opomenout nelze novinkový Rudolecký
Halloween). Nechyběly ani memoriálové sportovní turnaje v pétanque či v ruských kuželkách, uskutečnilo se i
bowlingové klání Rudolec – radnice, konala se zde Rudolecká prakiáda (stodola, 15. 3.), a snad ještě zmiňme
uspořádaný Silvestrovský sjezd Ohře, ale byla to i řada dalších.

Sbor dobrovolných hasičů
SDH Březová se opět podílel na organizaci mnoha společenských, kulturních i sportovních akcí pořádaných
městem Březová a jeho komisemi. Jednalo se např. o Stavění a Kácení máje, Masopust, Dětský den, ukázky
techniky a vyprošťování při dopravních nehodách atd.
Zásahová jednotka zasahovala v roce 2014 u 56 událostí všeho druhu - požáry, dopravní nehody, úniky
nebezpečných kapalin, vyhledání osob, vnikání do uzavřených prostor a dalších.
V objektu hasičské zbrojnice byly dokončeny nové šatny pro členy zásahové jednotky, kde nyní má každý člen
svou skříňku a regály pro uložení zásahových potřeb. Od HZS Karlovarského kraje převzala jednotka bezúplatně
použitý osobní vůz Toyota Land Cruiser.
Celkem má SDH Březová 66 členů včetně malých hasičů, kteří se zúčastnili mnoha soutěží v celém
Karlovarském kraji a vždy se umisťovali v popředí výsledkových listin. Tradiční Noční závod mladých hasičů
uspořádal SDH dne 5. 10. 2014.

Zájmová a spolková činnost
ZO Českého svazu zahrádkářů
Předsedkyní ZO ČSZ byla nadále paní Magdalena Valečková. Výbor pracoval v tříčlenném složení a byla také
zvolena tříčlenná kontrolní a revizní komise. Členská základna ZO se přirozeným úbytkem postupně snižuje. V
8 zahrádkářských koloniích a jedné přídomní bylo celkem 89 členů, svaz hospodařil na 3 ha půdy.
Ve spolupráci s městem byl opět zorganizován zájezd na prodejní výstavu do Litoměřic, dle ohlasů se však
úroveň této akce postupně zhoršuje. ZO také opět zajistila pro své členy výhodný odběr umělých hnojiv.
V roce 2014 město opět prodloužilo platnost nájemní smlouvy pro zahrádkářskou osadu č. 5 Na Výsluní, s
ohledem na připravovanou výstavbu RD na Výsluní však pravděpodobně naposledy.
Za zmínku stojí, že s prodejem pozemků jednotlivým zahrádkářům se organizovanost za posledních 20 let
snížila skoro o 50 %.
Svaz chovatelů Kostelní Bříza
Svaz chovatelů pracoval nadále pod vedením p. Herberta Zense a jako každý rok uspořádal za finanční podpory
města tradiční chovatelskou výstavu, a to dne 19. července.

Místní skupina ČČK
Místní skupina ČČK má celkem 37 členů. Během roku 2014 se odhlásilo pět členů, jedna členka zemřela. Prvním
rokem pracovala ve funkci předsedkyně Lucie Peroutková a také místopředsedkyně Pavla Hynková.
Pokladníkem je nadále Anna Štochlová a správcem skladu materiálu pan Luboš Hulák.
V roce 2014 MS například opět spolupořádala sbírku ošacení pro Diakonii Broumov, členky se zúčastnily
Výkonné rady a Valného shromáždění OS ČČK Cheb a proběhly dvě členské schůze MS, kde byly probrány
aktuální úkoly a informace. Členové během roku 2014 zajišťovali nespočet zdravotních dozorů zejména na
sportovních a kulturních akcích města Březová. Za rok 2014 bylo odslouženo 213 hodin.
ZKO Březová
V roce 2014 se areál kynologů stal terčem útoku neznámého žháře. V noci z 16. na 17. května kdosi podpálil
zázemí, které členové klubu léta budovali, požár pohltil veškeré vybavení k výcviku psů, zároveň poškodil
oplocení. Celková škoda byla vyčíslena na více než 150 000 Kč.
ZKO Březová nicméně uspořádala 7. června 2. ročník závodu CRAZY CUP, kterého se zúčastnilo 17 psovodů z
Karlovarského kraje, a v letním období se podílela na ukázkách při Dětském dni a na letních táborech Vránov
či táboře mladých hasičů na Kostelní Bříze. Někteří členové se úspěšně účastnili zkoušek a závodů. ZKO také
uspořádala několik společných vycházek s pejsky pro veřejnost po okolí Březové. Od května do června v areálu
ZKO probíhal kurz základní poslušnosti pod vedením Petry Sládkové.
Z úspěšných členů zmiňme např. Kristýnu Duškovou (Jarní závod ZKO AŠ, BUDDY ktg. ZM – 1. místo), Lenku
Bílou (mj. Oblastní výstava psů Plzeň-Doubravka, Bronwyn Teqvin, V1, oblastní vítěz), Kristýnu Dietlovou
(např. Krajská výstava psů Karlovy Vary, JESSE JAMES Lukato Gold, vítěz třídy, krajský vítěz), pěkných
výsledků dosahovali také např. Lucie Doksanská, Lenka Makoňová či Eduard Kalla.
Rybářský kroužek
Rybářský kroužek navštěvovalo 12 dětí, z toho 1 dívka, a tvořily ho dvě skupiny – starší a mladší děti.
Z úspěchů členů stojí za zmínku 1. místo Ondřeje Martínka v kategorii U14 v Krajském přeboru mládeže a 1.
místo Aleny Škubalové na M ČR v kategorii žen do 18 let. Kroužek však bohužel k 30. červnu ukončil činnost
z důvodu časové zaneprázdněnosti vedoucího p. Hanuše Škubala.
Výstava modelářů v MFC
V sále MFC se opět uskutečnila výstava modelářů z širokého okolí, a to 24. května.
Ocenění březovských včelařů
Březovští včelaři Miroslav Tancl a Jaroslav Králič byli v roce 2014 oceněni republikovým výborem ČSV za
zásluhy o rozvoj včelařství.

Průmysl, zemědělství, doprava a služby
Průmysl
Ve správním území Březové je největším průmyslovým podnikem Elektrárna Tisová.
Zemědělství
V katastrálních územích patřících k Březové hospodaří v lesích státní podnik Lesy ČR a působí zde několik
soukromých zemědělců (farma v Rudolci, zemědělci v Lobzech, K. Bříze aj.).
Doprava
Radnice ze svého rozpočtu i nadále dotovala provoz linky č. 1 MHD Sokolov. V provozu byla též „nákupní“ linka
MHD č. 7, zajíždějící do Sokolova na sídliště Michal k tamním obchodním centrům. Pokračovala příprava
přemístění „dolní“ zastávky MHD u ul. Příčná do prostoru bývalé silnice R6.
Kamenická hospůdka
Ani v roce 2014 nebyla zprovozněna dříve tolik oblíbená kamenická hospůdka. Koncem roku zemřel stávající
majitel p. Pavel Bára. Radnice v roce 2014 vedla intenzivní jednání s novým majitelem o možnosti případného
odkupu, avšak i vzhledem ke stavebnímu stavu objektu teprve roky příští ukážou, jak to s kamenickou
restaurací dopadne.

Pošta a spoje
Ve městě sídlila v budově radnice pobočka České pošty s plným provozem v pracovních dnech. V zastavěném
území byl dostupný telefonní signál všech tří největších mobilních operátorů (O2, T-mobile, Vodafone).
Možnost přístupu k internetu měli občané prostřednictvím pevné telefonní linky, přímo v Březové a v některých
integrovaných částech bylo k dispozici i bezdrátové připojení Wi-Fi některých operátorů. Přístup k internetu
byl veřejnosti umožněn též v městské knihovně.

Bezpečnost
Služba Městské policie Sokolov
Výkon služby městské policie zajištoval na základě veřejnoprávní smlouvy s MP Sokolov strážník Stanislav
Masák.

Ostatní služby
Pekárna, cukrárna
Na nám. Míru byla v prostorech dřívější prodejny zahrádkářských a chovatelských potřeb otevřena nájemcem
nová provozovna (cukrárna – pekárna).
Městská provozovna – sběrna
Městská provozovna – Prodejna a sběrna prádla – ukončila z ekonomických důvodů k 31. 1. 2014 činnost.
Fittcentrum
Na jaře proběhla ve Fitcentru 1. zahajovací hodina nové aktivity - Fitboxu. Město zakoupilo do prostor 3 ks
boxovacích pytlů. Po celý rok byly organizovány různé typy závodů.
Babycentrum Slunečnice
Babycentrum fungovalo nadále v prostorách bývalého 1. stupně ZŠ. I v roce 2014 připravilo tradiční akce, jako
Pohádkovou cestu, Cestu za světluškami, Kurzy první pomoci aj., a také několik burz dětského oblečení.
Babycentrum nadále vedla paní Eva Runtová.
DPS Březová
DPS Březová vzhledem ke změně legislativy přešel z „pečovatelského“ režimu na režim běžného nájemního
bydlení, nicméně se zachováním nabídky některých služeb, jako donáška obědů, úklid aj. Zkratku DPS však
bude nyní třeba chápat nikoliv jako Dům s pečovatelskou službou, ale Dům pro seniory.
Pro klienty DPS radnice opět zorganizovala některé oblíbené společenské aktivity.
Očkování
I v roce 2014 zorganizovala radnice pro zájemce - březovské pejskaře návštěvu veterinární lékařky, která
prováděla přímo na Březové a v integrovaných vsích dne 18. října očkování psů proti vzteklině.

Výstavba
Městský hřbitov
Dlouhodobá, finančně náročná a obecně velmi očekávaná investiční akce – výstavba městského hřbitova, byla
v roce 2014 dokončena, stavba zkolaudována a v měsíci srpnu městský hřbitov zahájil provoz. Zájem občanů
byl obrovský. O hřbitov a jeho provoz se staral pracovník MH Tomáš Katzer.
Bytová výstavba
Novou bytovou výstavbu v roce 2014 město ve vlastní režii nerealizovalo. Nadále probíhaly přípravy zateplení
městských bytových i nebytových objektů, zahájeno bylo zateplení budovy radnice.
I řada společenství vlastníků realizovala zateplení svých bytových domů, takže po městě utěšeně prokoukly
mnohé fasády.
Výstavba RD Drahotín, nová ulice
Na Drahotíně intenzivně probíhá soukromá výstavba rodinných domů na parcelách, které v minulých letech
radnice k výstavbě připravila a odprodala. Nová ulice u těchto nových RD dostala jméno Slunečná.

Naopak jen velmi pomalu probíhá výstavba komplexu objektů k bydlení a službám soukromou firmou
v prostoru bývalé MŠ Drahotín.
Parkování ve městě, oprava silnic
Radnice v roce 2014 vystavěla několik nových parkovišť, např. v ul. Příčná, u MŠ 2 či u domů 101-105 v ul.
Hlavní. Generální opravy se dočkala ulice Lipová.
Obnova katastrálního operátu
Koncem roku byla v Březové katastrálním úřadem provedena digitalizace katastrálního operátu. Digitalizací
došlo k zpřesnění hranic a výměr řady parcel ve městě a vznikla také konečně digitální verze katastrálních map
k. ú. Březová.
Obnova zeleně
S dotační podporou byla odborně způsobilou zahradní architektkou provedena připravená generální obnova
zeleně na nám. Míru v rámci akce Městskou zelení blíže k občanům. Akce, se kterou souviselo i vykácení
některých „tradičních“ porostů, vyvolala určitou polemiku, a protože se zároveň připravovalo zateplení budovy
radnice, nebyla ještě zcela dokončena. Až příští roky tedy ukážou, jak se obnova podařila a jak ji občané
přijmou.
Sklad MH přestěhován
Sklad Místního hospodářství na Drahotíně byl přestěhován do prostor bývalé ČOV „u Svazarmu“.

Školství
Základní škola Březová
Ve školním roce 2013/14 byl ředitelem školy Mgr. Jiří Daneš, zástupcem ředitele školy Mgr. Milena Halčinská,
která po skončení školního roku odešla do důchodu a funkce zástupkyně ředitele se poté ujala Mgr. Jana
Novotná, dosavadní učitelka druhého stupně. U příležitosti Dne učitelů byly představiteli Karlovarského kraje
oceněny Mgr. Milena Halčinská a Mgr. Jaroslava Pokludová za dlouholetou práci pro ZŠ Březová.
Ve škole pracovalo celkem 26 zaměstnanců. Z toho bylo 17 pedagogických pracovníků a 9 provozních
zaměstnanců. Školu navštěvoval 191 žák, z toho v šesti třídách 1. stupně 111 žáků a ve čtyřech třídách 2.
stupně 78 žáků. Tři žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí. Do 1. třídy bylo v přijato 27 žáků, dvanácti
dětem byl povolen odklad školní docházky. Povinnou školní docházku ukončilo 18 žáků, všichni byli přijati buď
do středních škol, nebo do středních odborných učilišť. Z 9. ročníku vyšlo 17 žáků, z 8. ročníku 1 žák. Navíc
odešly 3 žákyně ze 7. třídy na nově otevřené šestileté gymnázium.
Školní družina měla dvě oddělení s 60 žáky.
Školní jídelna vařila pro 330 strávníků – žáky a zaměstnance školy, cizí strávníky, MŠ v Šabině, Gymnázium,
ZŠ a MŠ Mánesova v Sokolově a Waldorfskou školu Wlaštovka Karlovy Vary, o.p.s. V květnu ve školní jídelně
představili ukázky svého umění šéfkuchaři Bidwest.
Při škole pracovala celá řada zájmových kroužků – kroužek knihovnický, sportovní gymnastiky, rybářský,
výtvarný, kroužek volejbalu, tenisu, angličtiny pro MŠ a 1. a 2. stupeň, kroužek německého jazyka a mažoretek.
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. Výraznými úspěchy byla první místa ve sportovních soutěžích v okresních kolech ve florbalu, Mc
Donald´s cupu a šestkovém volejbalu, v krajských kolech pak v šestkovém volejbalu a PaySec Cupu. Ve
vědomostní oblasti nejvíce zabodovala žákyně 8.A Nikola Tešná, když se v krajském kole biologické olympiády
umístila na 3. místě. Odměnou jí byl letní pobyt na soustředění mladých biologů v Běstvině. Že mají naši žáci
i umělecké nadání, dokázalo umístění na předních místech ve výtvarné soutěži Lesy kolem nás – 1. Eliška
Černochová (5.A), Elizabeth Brytková (1.A), 2. Sarah Krytinářová (9.A) a Antonín Kovář (7.A). Cenu poroty
obdržela Kristýna Hříbalová (8.A).
V dubnu 2014 provedla Česká školní inspekce kontrolu, jejím výstupem byla zpráva bez porušení právních
předpisů.
Škola se zapojila do několika projektů, např. Můj životní styl a Svět na statku Bernard, Noc s Andersenem,
Ajaxův zápisník, Čtení naruby, Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních školách apod.
Realizovány byly i vlastní školní projekty - Mikuláš ve škole, Tři králové, Masopust, Rej čarodějnic, Školkový
den, Běh za životní prostředí, Pasování čtenářů, Škola naruby, Olympiáda. Celý školní rok prolínaly v různých

podobách projekty Pospolu a Život za školou aneb teorie v praxi. Vyvrcholením pak byla společná Školní
akademie zaměřená na poznávání Březové a okolních obcí – Toulavá kamera aneb Březová očima dětí.
Na pozvání školního parlamentu navštívil 14. března naší školu ministr školství Marcel Chládek se svým
náměstkem a ústředním školním inspektorem, a to za účasti hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného
a starosty Březové Miroslava Boudy.

MŠ Komenského
Ve dvou třídách bylo zapsáno 55 dětí a personál pracoval v nezměněném složení. Do MŠ dále dochází Terezka
Bilopotocki se svojí asistentkou Žanetou Tumpachovou.
17. a 19. ledna se v německém Luckenmuhle konalo setkání pedagogických pracovníků. Za MŠ se zúčastnila
p. ředitelka J. Hornerová a učitelka V. Vavřinová. Pedagogičtí pracovníci si zde vyměnili zkušenosti a mj. též
vytvořili památník přátelství z keramických dlaždic (práce učitelů).
Proběhla exkurze do porcelánky Thun, kde si děti prohlédly provoz a ozdobily si svůj vlastní hrníček.
Na jaře proběhla návštěva školního statku Cheb, spojená s prohlídkou, krmením zvířátek, připraveny byly
omalovánky s úkolem.
S podporou EU byl realizován projekt „Zahrada není jen hra“ - na školní zahradě byl mj. zrevitalizován altán a
umístěny herní prvky. Byly dokončeny práce na izolaci zdí budovy MŠ. Z tradičních akcí proběhly v roce 2014
Den Země a Den matek (přehlídka módy Vypadáš skvěle!), nově byl uspořádán Den otců (přehlídka autíček
na ovládání).
Za zmínku dále stojí získaný diplom za 3. místo v Netradiční sportovní olympiádě v Sokolově (květen).
Proběhl též výlet s dětmi do Dinoparku Plzeň, škola v přírodě na Mariánské, které se zúčastnilo 18 dětí,
nechybělo tradiční Pasování předškoláků a loučení s MŠ v místním kinosále a samozřejmě spousta dalších akcí
(divadelní představení v MŠ i v Sokolově, návštěvy různých pěstitelů, chovatelů - např. draví ptáci, přímo
v MŠ).

MŠ Smetanova
V roce 2014 bylo v Mateřské škole ve Smetanově ulici zapsáno 78 dětí a z tohoto počtu bylo přijato 7 dvouletých
dětí. Vzhledem k tomu byly provedeny některé úpravy vybavení 1. třídy a doplněno zábradlí v hlavní chodbě
MŠ i na vstupních schodech do MŠ. Pedagogické a provozní obsazení se nezměnilo. Školní vzdělávací program,
který byl pro tento rok zpracován pod názvem „Putování za duhou“, se zaměřoval na prožitkové učení, kde si
děti formou experimentování ověřovaly poznatky získané v jednotlivých tematických celcích.
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 a saunování. V rámci
spolupráce se ZŠ se děti 3. třídy pravidelně seznamovaly s anglickým jazykem. Lektorka ze ZŠ docházela 2x
týdně do MŠ. Jako nadstandartní aktivitu školka v tomto roce nabídla rodičům ve spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradnou vyšetření dětí před nástupem do 1. třídy a následný HYPO kurs. Rodiče se zde
seznámili s rozsahem vědomostí, které by měly mít děti před nástupem do 1. třídy. Akcí pro rodiče a děti byla
celá řada a všechny byly hojně navštěvované rodiči i dalšími příbuznými (např. volání paní Zimy, Mikulášská
nadílka, Vánoční besídka, Veselé odpoledne se zajíčkem, Svátek matek, MDD a rozloučení se školáky a jejich
pasování a ukončení školního roku s táborákem). Součástí aktivit bylo také pozorování živých ptáků a
seznamování se s jejich životem a vlastnostmi. Dále se děti z MŠ zúčastnily výletu k panu Pohodovi z Divadla
z bedny na jeho zvířecí farmu, kde se seznámily se životem zvířátek a účastnily se sportovních soutěží. V rámci
enviromentální výchovy proběhla návštěva farmy Kozodoj, kde se děti v projektu „Od obilí k chlebu“ dozvěděly,
jak se peče chléb, a samy si mohly zpracovat těsto a „upéct si vlastní bochníček“. Školu v přírodě na Mariánské
absolvovalo 22 dětí a jejich bezpečnost zajišťovaly 4 pracovnice.
O přilehlou zahradu se i tento rok staral zahradník, který též prováděl menší opravy v MŠ.
Ve spolupráci se zřizovatelem byly vyměněny radiátory ústředního topení v 1. třídě, vymalovány prostory 3. a
1. třídy, zakoupeny šatnové skříňky do šatny 1. a 3. třídy a nový koberec do 1. třídy. 2. třída byla dovybavena
zakoupením staršího pianina.

Statistické údaje o Březové a jejích obyvatelích
V roce 2014 se v Březové přihlásilo k trvalému pobytu 93 občanů, 84 osob se odhlásilo, narodilo se 19 dětí a
31 obyvatel zemřelo. Uzavřeno bylo 11 manželství. Počet obyvatel k 1. 1. byl 2752, k 31. 12. pak 2749.

Počasí
Leden byl opět poměrně teplý, po novoročním celodenním mrazu se v první dekádě postupně oteplovalo až
k 9 či 10 oC, 5. ledna byl zaznamenán déšť. Následovalo mírné ochlazení, avšak s teplotami přes den stále nad
bodem mrazu a jen 14. 1. přišlo při teplotě kolem + 1 oC sněžení, ovšem sníh se v dalších dnech neudržel.
Teprve třetí lednová dekáda byla významněji chladnější, s teplotami jen kolem 0 oC a s několika dny
s celodenním mrazem, ale i přes zatažené počasí zpočátku jen s minimem srážek. Až ve dnech 26.-28. 1.
nasněžilo zejména v noci cca 5 cm sněhu a teploty zůstávaly i přes den pod nulou. V závěru měsíce se však
teploty opět přes den dostávaly na kladné hodnoty a to znamenalo opět tání.
Únor začal teplotami kolem 0 oC a spíše zataženým počasím, ale 6. bylo přes den až 6 oC a 8. dokonce 10 oC,
takže veškerý sníh opět roztál. Ve druhé dekádě února byly již pravidelně odpolední teploty při oblačném
počasí s jen minimem srážek kolem 5-8 oC, a ve třetí dekádě dokonce při jasném počasí teploty vystoupaly až
k 12 oC (23.-25. 2.). V závěru měsíce se ještě zatáhlo a teploty tak byly jen mezi 5-8 oC.
Březen sice začal dnem s denním maximem 5 oC, ale již v první dekádě teploty vystoupaly až k 14 oC,
zaznamenána byla jen jedna noční přeháňka (4. března) a 13. a 14., po sérii jasných dnů, se teploty vyšplhaly
až k 16 oC. Pak se zatáhlo a výrazně ochladilo a do 19. už byly teploty pod 9 oC. 20. však již bylo při jasné
obloze 19 oC a 21. poprvé až 20 oC. Následovalo poměrně výrazné několikadenní ochlazení s teplotami pod 8
o
C, s přeháňkami, 25. 3. dokonce sněhovými. Avšak posledních pět březnových dnů bylo spíše slunečno a
teploty překročily opět 15 oC, 30. už bylo až k 19 oC.
Počátkem dubna se již pohybovala denní maxima okolo 20 oC a bylo spíše slunečno, v druhé polovině dekády
přišly přeháňky a opět výrazné ochlazení, které pokračovalo i v druhé dubnové dekádě, kdy 15. bylo dokonce
jen 4-5 oC a 17. a 19. 4. byl zaznamenán ranní mráz -2, resp. -1 oC. Počátkem druhé dekády přišly drobné
přeháňky, výrazněji pak pršelo 18. Poslední dubnová dekáda již ranní mrazíky nepřinesla a odpolední teploty
již byly spíše kolem 20 oC, 20. dubna byla zaznamenána malá bouřka, 28. pak bouřka poněkud výraznější,
s významnějším deštěm, jinak však bylo počasí spíše slunečné či polojasné.
První dva týdny v květnu byly spíše oblačné až zatažené, 3. května bylo jen 8 oC, 4. ráno dokonce opět mrzlo
(-1 oC), a denní teplota byla jen 6 oC. 5. přesáhla teplota 20 oC, jinak se pohybovala mezi 13-19 oC. 16. května
byl nepříjemný vítr, pak přišly dva dny s deštěm. Ke změně počasí došlo 19. 5., kdy bylo polojasno a teplota
přes den 23 oC, 21. již 26 oC a 22. 28 oC. 24. května zasáhl naše území přívalový déšť, a dokonce i citelné
zemětřesení. V dalších dnech měsíce následovalo jasno až skoro jasno, ale postupně se ochladilo pod 25 oC,
od 27. (po noční bouřce) i pod 20 oC.
Prvních pět dní v červu byly i přes polojasné počasí teploty pod 20 oC, 4. červen přinesl nějakou tu přeháňku,
avšak poté následovalo jasné počasí s postupným výrazným oteplováním, kdy již 7. června bylo naměřeno až
29 oC a 10. již tropických 34 oC. Vedra ukončily bouřky, které se Březové ale spíše vyhnuly. Teploty poklesly
pod 28 oC a postupně dokonce až pod 20 oC při spíše zatažené obloze, většinou však beze srážek, až 19. června
přišel večer déšť. Oblačno, občas s deštěm či přeháňkami, bylo pak převážně až do konce června, maximální
teploty oscilovaly podle slunečního svitu mezi 16 a 23 oC.
V červenci bylo počasí spíše jako na houpačce - polojasno, oblačno, přeháňky, teploty od 21 oC, přes 30 oC
(6.) až k 16 oC 10. Až do 14. byly poměrně časté přeháňky, 13. odpoledne byla zaznamenána bouřka. Od 16.
pak bylo polojasno až skoro jasno a do 20. opět vedra, když teploty vystoupaly postupně k 26-33 oC. 21. a 22.
se přechodně ochladilo a přišly přeháňky a opět bouřka, pak následovalo pár jasných dní s teplotou postupně
až k 30 oC (26. 7.), a pak až do konce měsíce byl zaznamenán tzv. denní chod počasí – dopoledne jasno, přes
den polojasno, odpoledne až zataženo a přeháňky nebo i bouřky.
Podobný charakter měla i první dekáda v srpnu - polojasno a občas přeháňka či bouřka, maximální teploty
v tomto období byly mezi 21 a 30 oC. To však byl pro rok 2014 konec veder, dokonce i konec letních teplot.
Ve druhé dekádě se srpna se již podstatně ochladilo, když teploty nešly přes 20 oC, a bylo většinou zataženo
s občasnými přeháňkami. Poněkud více slunce přinesl závěr srpna, ale teploty se již držely mezi 14 a max. 22
o
C, i v tomto období ale bylo zaznamenáno několik přeháněk nebo noční déšť.
Počátkem září již bylo spíše zataženo, výjimkou byly dny 4.-6. kdy byl opět zaznamenáváme tzv. denní chod
počasí - polojasno a večer přeháňky nebo bouřky, a jen 6. byla zaznamenána teplota 26 oC, jinak bylo podle
slunečního svitu mezi 15 a 23 oC. V druhé dekádě byly již teploty pod 20 oC, jen výjimečně při slunečnějším
počasí 23 oC. Ve třetí dekádě se zatáhlo a teploty byly jen do 15 oC, na závěr měsíce se ale ještě vyjasnilo a
teploty vystoupaly až k 21 oC.
Říjen byl relativně teplý, s teplotami stále jen těsně pod 20 oC, začínala se ale objevovat charakteristická
podzimní nízká oblačnost. Srážky byly zaznamenány jen 7. a 8., v druhé dekádě byl pak již docela často déšť

či přeháňky, ale teploty se stále držely jen málo pod 20 oC. K ochlazení došlo teprve 21. a 22. bylo dokonce
jen 6/4 oC a večer přišlo sněžení. Pak pokračovalo spíše zatažené počasí s teplotami kolem 10 oC, i když 30. a
31. 10. bylo ještě až 15 oC.
Kromě 1. listopadu, kdy bylo skoro jasno, přinesl počátek listopadu časté inverze, ale teploty byly stále kolem
10 oC. Zataženo spíše beze srážek bylo i v druhé dekádě, ale teploty se již snížily k 7 oC. 22. bylo ráno -2 oC, a
odpoledne polojasno, 23. dokonce jasno, ale po dalších dvou dnech s mírnými deštíky a teplotami kolem 4 oC
opět následovaly inverze a pak již byly teploty celý den kolem 0 oC.
Počátek prosince přinesl spíše oteplení, když teploty v 1. dekádě byly i kolem 5 oC, ještě 2. prosince byla však
zaznamenána kalamita v dopravě, když mrznoucí mlhy způsobily zejména na trolejových vedeních drah a
tramvají ledové krusty, kvůli kterým leckde doprava zcela zkolabovala. Nicméně celá druhá dekáda prosince
byla opět teplotně nadprůměrná, s teplotami až k 8 oC, občas s deštěm, výjimečně i se sněhovou přeháňkou.
Poté však dokonce nastalo tzv. štědrodenní oteplení, kdy na některých místech ČR bylo až 12 oC. U nás se ale
tento den rtuť teploměru držela jen kolem 8 oC. 26. se ochladilo a přišlo i sněžení. Přes den bylo jen 1 oC a 27.
a 28. bylo sice jasno, ale teplota v noci i přes den jen -5/-5 oC. Mráz se udržel až do 30. a postupně napadalo
až 10 cm sněhu, silvestr ale přinesl mírné oteplení a tudíž
došlo k částečnému tání při teplotách 1/3 oC.
Jednalo se tedy o další rok s výrazně mírnou zimou na začátku i na konci roku a s minimem sněhu. Léto
přineslo několik tropických dnů, ale žádná dlouhotrvající horka zaznamenána nejsou. Srážkově byl rok 2014
v naší oblasti spíše podprůměrný.

Závěr
Skončil rok 2014, který sice v Březové znamenal povolební radikální změnu v politickém složení zastupitelstva
města, avšak v našem městě je již dlouholetou tradicí, že zastupitelstvo města rozhoduje bez ohledu na svou
stranickou strukturu témě vždy apoliticky, s pragmatickým pohledem na řešenou problematiku. Protože je
třeba především zdárně zvládnout rozjeté investice, realizované často s dotační podporou, jistě lze i v roce
následujícím očekávat, že všichni nově zvolení zastupitelé opět budou při svém rozhodování zohledňovat
především zájem Březové a přidružených obcí a nebude docházet k zbytečným střetům, čemuž nasvědčují i
víceméně podobné volební programy kandidujících a zvolených uskupení. V příštím zápisu tedy, doufejme,
přineseme další pozitivní zprávy o zdárně dokončených investičních akcích, tedy především o 2. etapě
přestavby kulturního domu, zateplení MěÚ či čp. 123 a dalších.
Martin Zubr

