str. 2

 Slavnostní nezbytné přivítání

 Jak jsme již informovali v minulých

 Vyvrcholením celoročního snažení

nového hasičského vozu do života bylo kvůli konání komunálních
voleb poněkud odloženo. Pozvání
na „křest“ přijali též starostové obcí
Rovná, Dolní Rychnov a Těšovice...

vydáních, březovská základní škola
oslavila nedávno 60. výročí od svého
otevření. K této příležitosti připravilo
vedení školy vskutku výjimečný program skládající se z několika opravdu
zdařilých akcí.

bylo pro všechny prakisty finále Mistrovství ČR ve střelbě z praku, které se
konalo u nás na Březové 24. listopadu.
V tento den si dala v sále MFC Březová
dostaveníčko kompletní střelecká elita
České republiky. Zde se v konečném důsledku rozhodovalo o tom, kdo se stane
nejlepším střelcem České republiky.
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Z obsahu
Radnice zavádí dovozou službu
pro seniory

Str. 4, 6–10

Turistický výšlAp 3. listopadu
Na 3. listopad připravila sportovní komise města

Z prvních zasedání nových

již tradiční Podzimní turistický výšlap. Ten byl le-

samosprávných orgánů Str. 5

tos poznamenán poněkud nižší účastí, na čemž
se očividně podepsalo souběžné konání celé řady

Cena vody v roce 2019 mírně

dalších kulturních i sportovních akcí ve stejný den

Str. 3

naroste

(bowlingový turnaj, soutěž Březovský lístek atd.).
Přesto se na startu sešla dvacítka skalních turistů,

Z uplynulé sezóny florbalistů
a TBB Březová

která se vydala do okolních kopců, aby absolvo-

Str. 15–18

vala připravenou trasu z Březové do Lobzů a zpět
do cíle na Kamenici. Tam na účastníky čekalo příjemné prostředí místní hospůdky, kde měl každý

připravuje se:
Leden 2019

z turistů připraveno vítané malé občerstvení.

Vzpomínání u příležitosti Památky zesnulých

5. ledna 2019
Novoroční výšlap

Tradiční bohoslužbu v areálu městského hřbitova
u příležitosti svátku Památky zesnulých provázelo

19. ledna 2019

typické sychravé podzimní počasí. Hřbitov byl vel-

Myslivecký ples

mi pěkně připraven a uklizen, hroby i kolumbária

sál MFC Březová

byly vyzdobené a atmosféru umocňovaly zapálené

25. ledna 2019
Ples města Březová
sál MFC Březová

svíčky. Loketský farář Dr. Majkov krátce pohovořil

(předprodej od 2. 1. 2019)

o smyslu a významu tohoto svátku – dne vzpomí-

Cena: 5,- Kč
Vyšlo v Březové dne: 7. 12. 2018

nek na zesnulé. Po svém proslovu pan farář tak jak
vždy obešel celý hřbitov a dle křesťanských zvyklostí
zdejší hroby a kolumbária pokropil svěcenou vodou.
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zprávy z našeho města

Společenská
kronika

Odložené křtiny nového zásahového vozu
Jak jsme již informovali, v nedávné době byla ob-

regionu či republiky. Současné vedení SDH připra-

novena vozová technika v místní požární zbrojnici.

vilo velmi zajímavou a pěknou historickou „gará-

Město díky úspěšné žádosti o dotaci pořídilo nové

žovou prezentaci“ na plátno, kdy přítomní mohli

velkokapacitní zásahové vozidlo Tatra. To bylo pře-

zhlédnout množství naskenovaných dobových až

vzato cca dva týdny před komunálními volbami,

historických fotografií z různorodých akcí, stavění

Bohumila Tomášková

tento čas tudíž nebyl nejvhodnějším pro zorgani-

májek, brigád, prací na nové přístavbě, ve své době

Anděla Valentová

zování tradiční slavnosti k „uvítání nového vozidla

řešené brigádní formou, z kdysi tradičních vinobraní

Marcela Dorňáková

do života“. Vítání tedy bylo odloženo na 16. listopad.

Pavel Suchý

Slavnosti se organizačně zhostili naši současní dob-

Julius Fülöp

rovolní hasiči a pozvání na „křest“ mimo jiné přijali

jubileum
oslavili:

Navždy nás
opustili...

též starostové obcí Rovná, Dolní Rychnov a Těšovice, neboť právě pro tyto obce zajišťuje naše jednotka SDH tzv. nezbytnou požární ochranu. Hostem
byl také ředitel územního odboru hasičů v Sokolově

Vlasta Lintemerová

Mgr. Martin Mulač a loketský farář Dr. Majkov, kte-

Danuše Vacková

rý se zhostil symbolického vysvěcení nového vozu.

pořádaných v KD, a celou řadu dalších krásných historických vzpomínek. Celou akci obohatil muzikant
pan Václav Loprais se svojí sestrou Blankou a jejich

Poděkování

zpěvačkou. I oni jsou březovští pamětníci, kteří vy-

Vážený p. starosto,

tvořili krásnou atmosféru a tento večer se z garáží

děkuji Vám za blahopřání k našim

naší požární zbrojnice stalo krásné, příjemné pro-

narozeninám a dárek od městského

středí, kde měli všichni účastníci možnost společně

úřadu.

pohovořit, zavzpomínat a hlavně řádně oslavit nově

Velice nás to potěšilo, že i když máte

Největším zážitkem však bylo, když se dostavila celá

získané moderní výkonné vozidlo.

dost jiných starostí, ještě si najdete čas

řada bývalých březovských dobrovolných hasičů,

Velké poděkování zaslouží všichni, kteří se podíleli

pro nás starší občany.

kteří v naší hasičárně mnohdy prožili jak své dětství,

na přípravě této ojedinělé akce.

Zato Vám patří dík.

tak posléze velkou část svého života, načež je životní

S úctou

osudy či pracovní příležitosti zavály do jiných koutů

Miroslav Bouda, starosta města

manželé Taliánovi

vydařené Oslavy 60. výročí naší školy

Víte, že...
...vzhledem

k

zásob

Jak jsme již informovali v minulých vydáních, březov-

Domu kultury a na kterém se ujali několika kultur-

plánuje radnice pořízení dalších

ská základní škola oslavila nedávno 60. výročí od své-

ních vystoupení dokonce sami pedagogové. Sál

výtisků knihy autora Luďka Jaši

ho otevření. K této příležitosti připravilo vedení školy

MFC byl zcela zaplněn návštěvníky, jejichž valnou

Zaniklé

obce

vyčerpání

Březovsku?

vskutku výjimečný program skládající se z několika

část tvořili bývalí žáci naší ZŠ.

Knihu pak bude opět možné

na

opravdu zdařilých akcí, které byly velmi pochvalně

Neveřejnou součástí programu pak bylo současným

zakoupit v městském infocentru.

hodnoceny širokou veřejností. V rámci uspořádané-

ředitelem zorganizované setkání bývalých, dosud

V dohledné době bude též vydána

ho Dne otevřených dveří bylo velmi vkusně připra-

žijících ředitelů březovské školy, kteří zde působili

další, nová publikace o zaniklých

veno a prezentováno zázemí základní školy, a tak

od 60. let do současnosti. Jednalo se o srdečné, po-

si mohli rodiče, bývalí žáci a ostatní veřejnost projít

hodové setkání prodchnuté celou řadou vzpomí-

a prohlédnout moderní učebny, ale i další prostory

nek na školní život.

školy, kterou mnozí kdysi sami navštěvovali.

Jsem přesvědčen, že zúčastnění si odnesli mnoho

Skutečně zdařilou součástí programu oslav byl

nezapomenutelných zážitků a například aktéři cir-

Circus Happy Kids, kdy profesionální artisté naučili

kusového vystoupení, ale i přítomní diváci, rodiče

naše školáky samostatně vystoupit v rozmanitém

i prarodiče, mají celoživotní nezapomenutelnou

opravdovém cirkusovém programu spolu s něko-

vzpomínku na nabité cirkusové šapitó, kde naše děti

lika pedagogy a asistenty pedagogů. A výjimečný

předvedly nacvičené artistické kousky na hrazdách

byl i společenský večer – Ples Základní školy Březo-

a provazech, předvedly se coby fakíři či kejklíři s oh-

vá, který byl uspořádán ve spolupráci s pracovníky

něm, klauni, kouzelníci atd. Atmosféra byla doslo-

pokračování na str. 3
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va bouřlivá. A cirkusový moderátor naše děti velmi

tovat šapitó, což bylo náročné, neboť se muselo

vsích Slavkovského lesa a i tuto

chválil za jejich šikovnost a nasazení, leckdy značně

vše nanosit na travnatou plochu hřiště, kam nejde

bude možné v našem infocentru

fyzicky náročné.

zajíždět. Ti všichni přispěli k tomu, že se na Březové

zakoupit.

Poděkování patři všem organizátorům, žákům, pe-

uskutečnila tato ojedinělá akce, která se jistě zapíše

...se uskutečnilo jednání starosty

dagogům, pracovníkům KD a MFC, ale i rodičům

do historie našeho města.

města

a přátelům školy, kteří pomáhali stavět a demon-

Miroslav Bouda, starosta města

se

mototrialu

zástupcem
Březová?

Klubu

Tématem

schůzky byla především spolupráce

Cena vody po pěti letech poroste. Jen o inflaci

při přípravách vrcholné evropské
mototrialové soutěže. ME v trialu
proběhne příští rok 17. srpna.

Jak už to bývá, závěr roku někdy přináší i ne zcela

Je pravdou, že cena vodného a stočného v našem

...19. listopadu navštívil radnici

pozitivní zprávy. Tou je letos fakt, že po pěti le-

regionu patří k těm mírně nadprůměrným, avšak je

krajský policejní ředitel? S vedením

tech stagnace zřejmě dojde od příštího roku opět

nutno připomenout, že zdejší vodárenské zařízení je

města

k mírnému navýšení ceny vody. Podle dosavad-

velmi rozmanité a na provoz náročné, kdy je třeba

příštího ročníku Krimifestu. Ten

ních výsledků projednávání ceny v příslušných or-

čerpat vodu z nádrže Horka do různých vzdálených

by měl proběhnout na podzim

gánech je na obzoru mírný nárůst, byť minimální,

vodojemů, je třeba provozovat mnoho desítek čistí-

příštího

a to o výši předpokládané inflace, tedy v průměru

ren odpadních vod, na jejichž provoz navíc doléhá

ředitel přislíbil převzít nad ním

o 2,4 %. Po několika letech maximálního utlumo-

stále se zpřísňující legislativa, a v neposlední řadě

záštitu a bude též nápomocen při

vání dopadů nárůstu vstupů na spotřebitele se již

se investuje do celé řady nových vodovodů a vodá-

organizačním zajištění akce, při

jeví jako nezbytné další opětovný nárůst nákladů

renských zařízení, což se také v ceně vody projevu-

zajištění vystoupení Hudby hradní

do ceny částečně promítnout.

je. V současné době opět dochází i k nárůstu ceny

stráže apod. Součástí akce bude

Každoroční průběh schvalování ceny vody pro

odebírané surové vody od Povodí Ohře, k nárůstu

např. prezentace policejní techniky

následující rok je proces složitý. Vždy před samot-

cen energií, je nutné řešit též mzdové náklady pře-

pro žáky ZŠ.

ným schvalováním cen vodného a stočného se

devším u dělnických a technických profesí, které

...na papíře již byly představitelům

setkají zástupci provozovatele a zástupci majitelů

již celou řadu let nebyly navyšovány. Přesto bylo

radnice prezentovány prvotní vize,

vodohospodářského majetku. Majitele na těch-

dohodnuto, že nárůst vodného a stočného pro

jak by jednou mohl vypadat areál

to jednáních zastupují představitelé měst Soko-

rok 2019 bude jen v úrovni předpokládané inflace,

bývalého zámku v Kostelní Bříze?

lov, Březová a Loket a projednávají se konkrétní

což v konečném důsledku přestavuje cca 1,20 Kč

Byla

jednotlivosti týkající se cen, aby byl následně

za metr krychlový za vodné a 0,90 Kč za stočné. Se

další doplnění a poté bude se

dostatečný časový prostor tyto záležitosti pro-

zbytkem navýšených nákladů se tedy bude muset

zpracovanou

studií

jednat a schválit ve všech orgánech. Následně

vyrovnat ve svých nákladech provozovatel.

samospráva

a

je záležitost předmětem jednání výkonného vý-

Ještě připomeňme, že konečná účtovaná cena je

veřejnost. Pokud dojde ke shodě

boru majitele vodohospodářských zařízení, tedy

u nás dvousložková, a proto se poněkud rozdílně

na navržených záměrech, budou

společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o., jejímiž

navýšení projeví u různých typů odběratelů. Tzv.

do příštího rozpočtu navrženy

společníky jsou obce, které do společnosti vložily

druhá složka za stálou platbu za fakturační vodoměr

finanční prostředky pro projektové

svůj vodohospodářský majetek ke společnému

totiž vyjde při vyúčtování výhodněji u hromadných

zpracování. Rozpracovaná studie

provozování. Posléze se cenový návrh předklá-

odběrů např. v bytových domech, kde se na jeden

řeší

dá ke schválení valné hromadě společnosti, a to

vodoměr pomyslně „složí“ několik odběratelů (do-

ubytování, samotný bývalý zámek

po předchozím pověření a schválení zastupitel-

mácností), než u odběrů např. v rodinném domě,

by byl využit jako zastřešený

stvy všech dotčených měst a obcí. Tato valná hro-

kde za vodoměr platí jen jedna rodina.

kulturně společenský prostor, kdy

mada se uskuteční 14. prosince.

Miroslav Bouda, starosta města

projednával

roku,

krajský

dohodnuta

např.

přípravu

ještě

policejní

některá

seznámena

posléze

možné

též

turistické

v části budovy by se mohlo zřídit
muzeum zaniklých vsí s návazností
na již zpracované dokumenty,
poblíž by mělo vzniknout několik
parkovacích míst, studie počítá i se
sportovní částí, vodními plochami,
prostorem pro karavany či obytné
vozy, uvažuje se i o prostoru pro
ustájení několika koní a součástí
návrhu jsou i parkové úpravy
zejména ve stávajícím nádvoří.
pokračování na str. 4
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radnice informuje

...radnice

připravuje

řešení

Od nového roku bude zajišťována dovozová služba

stávajícího prostoru pro odpadové
nádoby u DPS? Současný stav je

Senioři nad 65 let věku a držitelé průkazu ZTP, ZTP/P,

takříkajíc poplatný své době, takže

kteří nemají možnost vlastní dopravy, budou moci

v jarních měsících by měl být

od nového roku využít dovozovou službu za úče-

prostor zrekonstruován, a to včetně

lem dopravy zejména k vyřízení úředních záležitostí

rozšíření o separovaný sběr.

či k lékaři na Březové nebo v Sokolově. Službu bude

Dovozové místo			Cena

zajišťovat radnice pro březovské občany ve vymeze-

Březová				20 Kč

ném čase dle provozního řádu, jehož znění přinášíme

Březová - Sokolov

jednosměrná cesta 30 Kč

na jiném místě tohoto vydání.

Březová - Sokolov

obousměrná cesta 50 Kč

Bližší informace lze získat a objednávky provádět

Čekací doba			

CENÍK
Dovozové služby města Březová

10 Kč/hod.

na telefonním čísle 352 633 516, mobilním telefonním čísle 725 093 073 (Městský úřad Březová, p. Fialová), popř. elektronicky na e-mailové adrese fialova@
...se intenzivně zvažuje způsob

mu-brezova.cz.

a možnost opravy ohradníků, resp.
zábradlí lemujícího přístupovou
cestu

ke

kamenické

Na

stávajících

kapličce?

Zimní údržba komunikací

dřevěných

konstrukcích se už podepsal „zub

Pohotovostní telefonní čísla:

času“ a radnice nyní zvažuje využít

Vedoucí směny:
sudý týden: 603 564 818 (p. Werner)

materiál s podstatně vyšší životností.

Vedoucí MH:

...je již zpracována studie využití

604 731 791 (p. Smíšek)

lichý týden: 604 446 395 (p. Katzer)

městských pozemků v prostoru
zaniklé obce Paseka? Zde by
dle studie mohl v budoucnu
vzniknout

jakýsi

výbory a komise pro volební období 2018-2022

lesopark

s ukázkami pozůstatků zaniklé
obce,

určený

k

Komise sportovní

Finanční výbor

volnočasovým

a výletním aktivitám. Prostor je již

Předsedkyně: Šafnerová Květoslava,

Předseda: Suchý Pavel,

dnes vyhledáván a navštěvován

tajemník: Zubr Martin,

tajemnice: Doudová Veronika,

vyznavači pěší turistiky a výhodou

členové: Mgr. Bedeč Michal, Mgr. Halčinská Milena.

členové: Vokáč Jan, Szolar Lukáš, Brandl Tomáš,
Bc. Kortus Petr.

v tomto případě je, že i přístupová
komunikace

(bývalá

silnice)

Kontrolní výbor

je

Komise pro integrované obce

v majetku města. Na rekultivaci

Předseda: Boukal Lubomír,

tohoto prostoru se město pokusí

tajemnice: Musilová Libuše,

Předseda: Drenková Hana,

získat vhodný dotační titul.

členové: Ing. Pokluda Radomír, Vytisková Dagmar,

tajemník: Semínová Jana,

...jsou v závěrečné fázi rozsáhlé

Kročáková Marie, Kašíková Marie.

členové: Fülöpová Marie, Gajdoš Josef, Královec Jiří,
Michl Marcel.

opravy chodníků na Drahotíně?
Komise sociální, byty, školství

Nyní se zde ještě bude dokončovat
související
sloupů

částečná
veřejného

obměna

Předseda: Mgr. Hrušková Soňa,

osvětlení

tajemnice: Fialová Lenka,

Redakční rada Zpravodaje
města Březová a přidružených obcí

s jejich případným přemístěním

členové: Jabornická Remetová Jaroslava, Soltészová

Bouda Miroslav

na vhodnější místo. V dohledné

Vladimíra, Mgr. Staňková Zuzana Ph.D., Mgr. Veselá

Bělíček Jaroslav

době by sloupy VO měly být osazeny

Marika.

Zubr Martin
Kašparová Jana

novými, úspornými a neoslňujícími
světelnými zdroji, na jejichž pořízení

Komise výstavby

se velmi pravděpodobně podaří

Předseda: Bc. Nikodém Martin,

získat dotační titul. Na Drahotíně se

tajemnice: Sladká Anna,

tak jedná o jednu z nejradikálnějších

členové: Brandl Josef, Jiříček Jan.

a nejrozsáhlejších údržbových akcí,
pokračování na str. 5

Chrástková Knířová Michaela

5

radnice informuje

z jednání ZM a RM

při které byl z velké části obnoven či
doplněn systém chodníků pro pěší.

9. řádné zasedání Rady města Březová a zároveň prv-

řejné zakázky PD – lokalita bydlení pro 22 RD Štam-

Zbývá opravit ještě několik menších

ní v novém složení se konalo dne 12. listopadu 2018

bach (společnost Ota Szakoš), schválili dodatek č. 1

úseků a tím bude celý Drahotín

v kanceláři tajemnice MěÚ Březová za účasti všech je-

ke smlouvě o dílo na akci Obnova kaple Kostelní Bříza

hotov.

jích členů (M. Bouda, J. Bělíček, J. Brandl, Mgr. Bedeč,

a také schválili odměnu řediteli ZŠ Březová za přípra-

...byl

K. Šafnerová) a program měli radní vcelku rozsáhlý.

vu a realizaci akcí k oslavám 60. výročí základní školy.

na dokončení tribun na fotbalovém

V úvodu jednání jmenovali členové RM ověřovatele

Na závěr vzali členové RM na vědomí Zápis z dílčího

hřišti? Protože se jedná o finančně

jednání a zkontrolovali plnění úkolů. Poté v bodu

přezkoumání hospodaření města za rok 2018, infor-

poměrně náročnou akci, bude

Hlavní zprávy připravili 8. jednání zastupitelstva měs-

mace k novému Územnímu plánu města Březová,

nutno ji rozdělit na více etap. Mimo

ta a projednali a schválili či doporučili ZM schválit

návrh Vodohospodářského sdružení měst a obcí So-

jiné budou kompletně opravena

Jednací řády zastupitelstva města, rady města, výbo-

kolovska – plán oprav a investic na rok 2019, Výroční

stávající schodiště, pod stávajícím

rů a komisí, jmenování a zřízení komisí a výborů pro

zprávu o činnosti Základní školy za školní rok 2017-

zastřešením

volební období 2018-2022, 5. rozpočtové opatření

2018 a problematiku pohledávky vůči FK Olympii

sedačky, prostor pro záznamovou

v roce 2018, Provozní řád dovozové služby a Směr-

Březová.

techniku aj. Celý záměr vyjde

nici č. 2/2018 Pro výběr dodavatelů prací, dodávek

Zastupitelé se pak ke svému 8. řádnému jednání

na více než 4 miliony korun, takže

a služeb.

v roce 2018 sešli 26. listopadu. V úvodu starosta měs-

rychlost realizace bude odvislá

V bodu Různé členové RM projednali a schválili

ta zejména pro nově zvolené zastupitele vysvětlil ur-

od finančních možností.

kompetence místostarosty města a právo nošení

čité procesní zvyklosti při jednání ZM. Pak již členové

závěsného odznaku pro všechny členy RM, finanční

ZM vyslechli zprávu o činnosti rady města a výborů

příspěvky k příležitosti narození dítěte a k částečné

od posledního jednání ZM, provedli kontrolu plnění

úhradě nákladů spojených s pohřbem, zastupitelům

úkolů a následovaly tradiční tzv. interpelace obča-

doporučili zrušit prodej jednoho pozemku v k.ú. Bře-

nů. V tomto bloku zaznělo mimo jiné upozornění

zová, dále schválili záměr pronájmu, pachtu nebo

na potenciálně nebezpečný stav prostoru jednoho

výpůjčky, resp. prodloužení nájemních nebo pach-

ze starších z hřišť v horní části Březové či na domy

...jsou v plném proudu práce

tovních smluv či smluv o výpůjčce na pozemky v k.ú.

neoznačené po provedených rekonstrukcích číslem

na výstavbě kaple na místním

Březová, Tisová, Kostelní Bříza, Rudolec a Kamenice,

popisným a zazněly též pozitivní ohlasy na nově in-

hřbitově? Již bylo dokončeno

u části jednoho pozemku naopak záměr pronájmu

stalovaný výtah na budově MěÚ.

zastřešení, z valné části jsou

neschválili, schválili také pronájem pozemků v Kos-

Pak již členové ZM přistoupili k projednání jednotli-

dokončeny

telní Bříze městem od Státního pozemkového úřadu,

vých bodů programu. Nejprve projednali a schváli-

a v současné době se započalo

v dalším bodu ukončili pronájem nebytových prostor

li Jednací řád ZM Březová a jednací řády zřízených

s prováděním obkladů kamennou

v čp. 229 a hned vyhlásili záměr nového pronájmu

výborů, rozhodli o jmenování předsedů a členů vý-

dlažbou. V dohledné době pak

těchto prostor, záměr pronájmu schválili také na ne-

borů kontrolního a finančního pro volební období

bude uskutečněn tzv. kontrolní

bytové prostory v čp. 120 v ul. Komenského (garáž),

2018–2022 a poté po obsáhlejším komentáři starosty

den se zastupiteli, kteří budou

v čp. 123 v ul. Komenského a v čp. 250 v ul. Komen-

města projednali a schválili 5. rozpočtové opatření

na místě seznámeni s celou

ského (restaurace v MFC), dle již schváleného zámě-

v roce 2018. V tzv. různém pak schválili prodloužení

problematikou stavby, neboť bude

ru pak schválili pronájem nebytových prostor v čp.

lhůty pro odkoupení jednoho půdního bytu v čp. 84

nutno z řady objektivních příčin

131 na nám. Míru. Zastupitelům doporučili schválit

a samotný prodej tohoto bytu, zrušili usnesení, kte-

zřejmě přistoupit k prodloužení

prodloužení lhůty pro odkoupení jednoho půdního

rým byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č.

termínu

bytu v čp. 84 a samotný prodej tohoto bytu, pak pro-

38/1 k.ú. Březová a také delegovali zástupce města

a v neposlední řadě bude nutno

jednali a schválili vyřazení nepotřebného, nevyužitel-

na valnou hromadu sdružení VSMOS a společnosti

projednat i navýšení nákladů celé

ného a dožitého majetku města, odsouhlasili realizaci

Sokolovská vodárenská s.r.o. a uložili jim rozhodnout

stavby, a to především z titulu

projektu Personální podpora MŠ – chůva Mateřské

za město jako za společníka o navržených bodech

vynucených dodatečných prací.

škole, Smetanova 218, ve dvou případech schváli-

jednání, mimo jiné o ceně vody pro rok 2019.

...v

vybrán

dodavatel

budou

prací

instalovány

elektroinstalace

dokončení

současné

době

stavby

probíhá

li dohodu o uznání a úhradě dluhu, v dalším bodu

kolaudační řízení jedné z dalších

jednání schválili rozpočty na rok 2019 a střednědobé

větších investic města s dotační

výhledy rozpočtu zřízených příspěvkových organi-

podporou?

zací a také doporučili ZM delegovat zástupce města

o stavební úpravy na budově 1.

na valnou hromadu sdružení VSMOS a společnosti
Sokolovská vodárenská s.r.o. a uložit jim rozhodnout
za město jako za společníka o navržených bodech
jednání. V dalším bodu radní vybrali zhotovitele ve-

Veselé Vánoce Vám chceme přát,
aby měl člověk člověka rád,
aby jeden druhému víc štěstí a lásky přál,
aby ten nový rok za to stál!
L. Boukal a Březováček

Zpravodaj města Březová a přilehlých obcí | Prosinec 2018

Tentokrát

jde

stupně základní školy, kde byl
stejně jako na budově radnice
v rámci bezbariérovosti zřízen
pokračování na str. 6

6

Radnice informuje

výtah a vznikly zde např. také

Co nového v Kulturním domě a MFC?

nové výukové kuchyňky a dílny.
V budoucnu bude nutno řešit tzv.

ní předvedl i zástupce cirkusu Happy Kids, který se

bezbariérovost i v hlavní budově

do oslav výročí školy zapojil v rámci cirkusové školní

školy.

akademie odehrávající se na školním hřišti. Dle ohlasů se celá akce velmi vydařila.

V listopadu se u nás v kulturním domě uskutečnilo opět mnoho různorodých kulturních a společenských akcí.
Jednou z těch hlavních byla tradiční pěvecká soutěž
Březovský lístek. Ta letos proběhla výjimečně místo
října až v listopadu. O výsledcích soutěže rozhodoval pětičlenný porotcovský tým v čele s předsedou

Dovozová služba

Vladimírem Vrbou. Soutěžící dále hodnotili zpěvačka
Elizabeth Kozáková ze skupiny Trio P.E.S., dále učitelka

pro seniory a tělesně

zpěvu Věra Mašková, čtvrtým porotcem byl Vítězslav

postižené

sledním byl Daniel Hlubuček, zpěvák a frontman

Provozní řád
Informace

a

objednávky

Adamec, člen hudební kapely End of scream a popop-rockové kapely Pamflet, která také během večera vystoupila jako host. V nejmladší kategorii 6–10 let
se na prvním místě umístila Nika Šejbová, v kategorii

dovozové služby:

11–15 let zvítězil Adam Valenta a v nejstarší kategorii,

Telefon: 352 633 516, mobilní

16–18 let, brala zlato Lucie Šreinová. Absolutním vítě-

tel.: 725 093 073 – Městský úřad

zem se stalo duo Lucka a Kiki.

Březová, p. Fialová
Email: fialova@mu-brezova.cz
Komu je služba určena:

V listopadu se u nás uskutečnila také dvě divadelní

1. Seniorům nad 65 let a držitelům

představení – komedie s výborným hereckým ob-

průkazu ZTP, ZTP/P, kteří nevlastní

sazením od agentury Nordproduction s názvem

motorové vozidlo, nebo jej již ze

„Hexenšus“ a loutkové divadlo Kahánek z Habartova

zdravotních

se dětským návštěvníkům představilo s pohádkou

důvodů

nemohou

používat.

„Drak Pucifous“.

2. Obyvatelům Domu pro seniory.
3. Občanům, kteří jsou schopni
s

dopomocí

sami

nastoupit

a vystoupit z automobilu (jedná
se o běžný osobní automobil,
který není vybavený hydraulickou
zvedací plošinou ani nájezdovou
rampou).
4. Služba je poskytovaná občanům,
kteří mají trvalý pobyt na území

Pátek 9. listopadu patřil oslavám výročí 60. let od za-

města Březová. Územní rozsah se

ložení březovské základní školy. Kromě jiných pro-

řídí dle výměry katastrálního úřadu,

gramů odehrávajících se v samotné škole nebo

pod níž spadají i přilehlé části

na školním hřišti proběhl v sále MFC také slavnost-

Kamenice, Rudolec, Kostelní Bříza,

ní ples. Na něm vystoupila jako host skupina Lucie

Arnoltov, Lobzy a Černý mlýn.

revival Plzeň a v několika vstupech se představili

pokračování na str. 7

také zástupci učitelského sboru. Své artistické umě-

7

Radnice informuje

Pomalu se blíží vánoční čas, symbol svátečního

očekávané filmové premiéry: Smrtelné stroje, Aqua-

5.

klidu a rodinné pohody, a k jeho zpříjemnění jsme

man, Doktor Martin: Záhada v Beskydech nebo

za účelem dosažení zisku.

pro vás připravili několik svátečně laděných akcí.

akční snímek z filmového světa Marvel Bumble-

Obecná ustanovení

Hned 1. prosince od 17 hodin se v malém sále

bee. Dále chystáme reprízy dvou velmi úspěšných

-

uskutečnilo tradiční předvánoční posezení se seni-

hudebních filmů letošního podzimu – Zrodila se

v pořadí, v jakém se k přepravě

ory a s dechovým orchestrem Březováček. Dětský

hvězda a Bohemian Rhapsody. Druhý jmenovaný

přihlásili, pokud referentka soc.

divadelní soubor Lupínek se veřejnosti představí

film, který je adeptem na film roku 2018, přinesl na-

odboru nerozhodne jinak.

ve své vánoční hře „Advent a hra o narození Ježíše

šemu kinu také rekord v dosavadní návštěvnosti. Pro

- V

Krista“, a to ve zdejším kinosále v neděli 9. prosin-

děti jsou přichystány mj. premiérová česká pohádka

může referentka soc. odboru určit

ce od 16 hodin. V úterý 11. prosince se v kinosále

Čertí brko, komediální pohádka Vánoce a spol. nebo

pořadí (naléhavost času dopravy,

uskuteční tradiční Vánoční koncert, který si postup-

rodinný muzikál Mary Poppins se vrací.

zdravotní stav...).

ně získal mezi veřejností značnou oblibu. Letos se

Finišuje tedy u nás příprava předvánočních akcí a in-

- Čas převozu musí být dohodnutý

v programu nazvaném „Hudbou k srdci“ představí

tenzivně se pracuje také na přípravě Plesu města.

s referentkou soc. odboru, která

zpěváci Zbyněk Drda a Helena Hamplová, které do-

Kromě této nejen u místních obyvatel oblíbené ta-

vytvoří při větším počtu zájemců

plní dětské pěvecké sbory Harmonie a Canticorum

neční zábavy se chystají také Myslivecký ples, Ples

nejrentabilnější trasu.

Gaudium z Kraslic a pěvecký sbor ZUŠ Choir Melo-

karate, Ples rybářský a nově také Ples města Citice.

- Osoby s poruchami orientace

die z Horního Slavkova a Lokte. Začátek programu je

Zahájeny byly také prvotní přípravy tradičního Ma-

a

již v 18:30 hodin, vstupné činí v předprodeji 100 Kč,

sopustu, který se v příštím roce uskuteční v úterý 5.

dopravovány jen s doprovodem

v den koncertu 150 Kč. Vstupenky si lze zakoupit či

března.

zákonného zástupce (opatrovníka),

zarezervovat i online na www.mfc-brezova.cz. Dále

Přeji Vám na závěr za celý pracovní tým Kulturního

nebo jím pověřenou osobou, stejně

se v prostorách KD a MFC uskuteční v průběhu pro-

domu a MFC Březová šťastné a pohodové prožití

tak osoby zcela nesoběstačné.

since Mikulášská gymnastika (sál MFC – 8. prosin-

svátečního času během vánočních svátků a těšíme

- Osoby mladší 15 let mohou být

ce), vánoční besídka MŠ I. (kinosál – 19. prosince),

se na vaši návštěvu v příštím roce, který bude, pevně

dopravovány jen v doprovodu

vánoční besídka MŠ II. (kinosál – 18. prosince) nebo

věřím, minimálně stejně kulturně bohatý jako ten le-

zákonného zástupce, nebo jím

vánoční koncert ZUŠ Sokolov, pobočky Březová

tošní.

pověřenou osobou.

(loutkový sál – 18. prosince).
Kino Admira promítne během prosince např. tyto

Služba

Osoby

není

jsou

provozována

přepravovány

odůvodněných

komunikace

případech

mohou

být

Mgr. Michal Bedeč,

- Na poskytnutí služby nemá

vedoucí KD a MFC

nikdo právní nárok a je omezená
kapacitou

a

možnostmi

poskytovatele.
- Využitím služby osoby souhlasí
se zpracováním osobních údajů
dle příslušných právních předpisů
za

Vážení a milí spoluobčané,
rok 2018 nezadržitelně spěje ke svému závěru, je tady opět čas adventní a co nevidět budeme
sedět v kruhu svých blízkých u štědrovečerního stolu. Přeji Vám všem co nejpříjemnější prožití
nadcházejících svátečních dní a klidnou a pohodovou vánoční atmosféru. Abychom Vám čekání
na sváteční dny zpříjemnili a trochu k té vánoční pohodě přispěli, připravili jsme pro Vás v měsíci
prosinci, tak jako každý rok, pestrý adventní program, jehož vyvrcholením bude jako vždy sváteční setkání občanů na náměstí několik okamžiků před samotným Štědrým večerem. Těším se
na osobní setkání s Vámi všemi při troše svařeného vína a za zvuku vánočních melodií v podání
našich muzikantů. Kompletní adventní kulturní program najdete na jiném místě tohoto vydání a já
pevně věřím, že si v něm něco pro sebe najdou všichni, od nejmenších až po naše seniory. Přijměte
prosím moje srdečné pozvání na všechny připravené akce.
Do nového roku přeji všem spoluobčanům hlavně hodně zdraví, lásky a spokojenosti, které jsou v životě
lidském tím nejdůležitějším, a také mnoho štěstí, úspěchů a splněných snů a přání.
Našim nedávno zvoleným zastupitelům, stejně jako nově jmenovaným členům všemožných výborů
a komisí, kteří se od nového roku naplno pustí do práce při správě našeho města, pak přeji dobré
a rozumné rozhodování, které bude přínosem k dalšímu rozvoji našeho městečka i všech našich
přidružených vsí a ke spokojenému životu v něm.
Miroslav Bouda, starosta města

účelem

vedení

evidence

přepravovaných osob.
Rozsah služby
- Služba je poskytovaná každou
středu od 7 do 15 hodin.
-

Služba

bude

poskytovaná

za účelem dopravy osob, které
splňují podmínky poskytovatele
za účelem vyřizování úředních
záležitostí a dopravy k lékaři.
Územní rozsah
- Doprava je provozována v rámci
města a okresu Sokolov.
Jak si službu objednávat
- Službu lze objednat u referentky
soc. odboru MěÚ Březová a to
na telefonním čísle 352 633 516,
725 093 073, emailem: fialova@
mu-brezova.cz

nebo

osobně

pokračování na str. 8
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Z naší školy

v kanceláři MěÚ Březová č. 5.

Bavili jsme se na plese

- Službu lze objednat Po–Pá 8–11
hod.

Vyvrcholením oslav 60. výročí otevření Základní ško-

B.Š.U.T. aneb Březovský školní umělecký tým. Mgr. Eva

- Službu lze objednat nejméně

ly Březová byl ples. Na hlavním sále se o dobrou zá-

Mokrá, dipl. umělkyně dojala přítomné hosty filmo-

týden před zamýšleným datem

bavu postaral a k tanci i poslechu zahrál Sokolovský

vými melodiemi zahranými na violu. Skupina paní

přepravy.

taneční orchestr se svými sólisty. Písničky skupin Lu-

učitelek a asistentek pedagoga se postarala o před-

- V den dopravy je možno objednat

cie a Wanastowi vjecy ve svém repertoáru předved-

tančení v rytmu charlestonu a půlnočním překvape-

si službu ze zvlášť závažných

la kapela Lucie Revival. Mnozí si s ní rádi společně

ním „Poupata“ připomněla snad nejznámější melodii

důvodů (zejména náhlé zhoršení

zazpívali a na parketu zařádili...

spartakiád. Svým cvičením zúčastněné ukázaly, že

- Z přepravy mohou být vyloučené

S napětím všichni sledovali skvělé artistické vystou-

mají spoustu energie i smysl pro humor. Svěží taneční

osoby

nevhodně

pení člena cirkusu Happy Kids. Při jeho silových „kous-

vystoupení s pompony předvedly také Šárka Penco-

pokračování na str. 9

cích“ se až tajil dech. Krásné zážitky nám připravil i náš

vá a Lucie Heroutová.

zdravotního stavu), a to v případě,
že již nebude automobil obsazený
jiným zájemcem.
Povinnosti zájemce o přepravu
- Každý zájemce si musí službu
objednat nejméně týden dopředu,
a to buď elektronicky, telefonicky
nebo osobně.
- Klient musí nahlásit telefonní číslo
pro možnost ověření objednávky.
- Při přihlašování musí být zjištěny
tyto údaje:
Jméno klienta
Věk klienta nebo číslo průkazu ZTP,
ZTP/P
Telefonní číslo
Druh postižení
Trvalé bydliště
Kdy, odkud a kam bude přeprava
uskutečněna
Druh dopomoci
- Klient je při nástupu povinen
prokázat se platným osobním
dokladem nebo průkazem ZTP,
ZTP/P.
- Klient je povinen upozornit
obsluhující personál na způsob
manipulace

s

kompenzační

pomůckou a na způsob pomoci,
kterou potřebuje.
- Klient bude pro bezpečný způsob
přepravy

respektovat

nařízení

řidiče.
Kdo

může

být

vyloučen

z přepravy
- Přepravu mohou využívat pouze
občané Domu pro seniory, senioři
nad 65 let a držitelé průkazu
ZTP, ZTP/P, kteří se musí prokázat
platnými doklady.
podnapilé,
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Milovníci klasické diskotéky si přišli na své s DJ Smr-

Ples byl pořádán ve spolupráci s městem Březová

se chovající nebo osoby jinak

žem v prostoru bowlingu. Tam byl také hojně využí-

a Kulturním domem Březová. Všem, kteří se podíleli

nezpůsobilé přepravy.

ván fotokoutek k opatření vzpomínkové fotografie.

na organizaci a zdárném průběhu plesu a samozřej-

- Řidič může z přepravy vyloučit

Celým večerem provázel a svými písničkami potěšil

mě všem, kteří nás bavili svými vystoupeními, patří

osobu, která neuposlechne jeho

Matěj Chmelenský.

velké poděkování.

příkazů, spojených s bezpečností
Za ZŠ J. Novotná

přepravy (odmítnutí připoutání
bezpečnostním pásem...).
- V případě osob s poruchami
orientace a komunikace, osob,
kterým je ustanovený zákonný
zástupce a osob mladších 15 let
nemůže být přeprava poskytnuta,
pokud je nedoprovází zákonný
zástupce

nebo

jím

pověřená

osoba.
- Ve voze platí zákaz kouření.
Způsob úhrady
- Klient je povinen uhradit službu
v hotovosti.
- Aktuální informace na vyžádání
podá referentka soc. odboru.
- 1 osoba zajišťující doprovod
klientovi s průkazem ZTP/P má
nárok na jízdu zdarma.
- Výše úhrad se řídí aktuálním
ceníkem.
Další ujednání
- Zájemci, který si dopravu objedná
a bez řádné omluvy nevyužije,
nebude

služba

poskytnutí

zpravidla 3 následující měsíce.

Cirkusová akademie

- Za řádně odvolanou objednávku
lze považovat zrušení minimálně

Ohlédněme se za týdnem plným zážitků – za týd-

Bylo velmi milé a příjemné poslouchat chválu tre-

jeden

nem s projektem Circus Happy Kids. Ten proběhl

nérů, kteří také vyjádřili podiv nad tím, jak dobře

objednanou přepravou.

při příležitosti oslav 60. výročí otevření naší školy.

a rychle se vše nacvičilo.

- V případě, kdy klient využije

Většina našich žákyň a žáků se zapojila do nácviku

Všem zúčastněným – žákyním, žákům i peda-

přepravu na jím zvolené místo

cirkusové akademie. Pod vedením trenérů z cirku-

gogickým pracovníkům patří velké poděkování.

a

su Happy Kids si děti připravily úžasnou podíva-

Velmi si vážíme také podpory všech zaměstnan-

i zpět, je povinen uhradit časovou

pracovní

zároveň

den

požaduje

před

přepravu

prodlevu dle aktuálního ceníku.
-

Pokud

se

klient

nedostaví

na jím určené místo pro nástup
ke zpáteční cestě v domluvenou
hodinu,

počká

na

něj

řidič

automobilu maximálně 10 minut
a poté odjede.
nou. Během čtyř hodin nácviku si okusily, co obná-

ců školy, zaměstnanců Kulturního domu Březová,

- V případě, že se klient nedostaví

ší připravit cirkusové představení, objevily v sobě

zaměstnanců MěÚ Březová, v neposlední řadě

k

i skrytý talent pro určitou disciplínu. Opět poznaly,

podpory rodičů, zřizovatele Města Březová, spor-

na stanové místo a ve stanovený

jaký dobrý výsledek může vzniknout při vzájemné

tovců TJ Olympie či dobrovolných hasičů z Březo-

čas bez řádné omluvy, nebude

spolupráci a ochotě. Mnohé děti překvapily svou

vé za to, že jsme mohli tento projekt zrealizovat.

mu služba poskytnutá zpravidla 3

šikovností, některé zajisté překonaly samy sebe.
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nástupu

ke

zpáteční

jízdě

pokračování na str. 10
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následující měsíce.
Závěrečná ustanovení
Provozní

řád

schválila

Rada

města Březová dne 12. 11. 2018
usnesením č. 256/18.
Pravidla nabývají platnosti dnem
1. 1. 2019.

Knihovna připomíná
významná výročí
Prosinec
1. 12. 1968 zemřel Hugo Haas,
herec (nar. 18. 2. 1901) – Ať žije
nebožtík, Švadlenka, Děvčata, nedejte se!, Bílá nemoc, Andula vyhrála, Hlídač č. 47, Jedenácté přikázání, Ulička v ráji, Její lékař, Dům
na předměstí, Moře v plamenech
a další
2. 12. 1948 se narodil Antonín Panenka, fotbalista, mistr Evropy r.
1976, 70
5. 12. 1923 se narodil Čestmír
Řanda, herec (zemř. 31. 8. 1986)
– Ďáblova past, Transport z ráje,
Lidé z maringotek, Kladivo na čarodějnice, Pane, vy jste vdova!,
Honza málem králem, Bouřlivé
víno, Ikarův pád, Až já budu velká
a jiné
6. 12. 1928 se narodil Karel Pecka,
spisovatel a scenárista (zemř. 13. 3.
1997) – Úniky, Na co umírají muži,
Hra na bratrství, Malostranské humoresky, Dlouhý koktejl a jiné
7. 12. 1928 se narodila Zdeněk Mahler, spisovatel (zemř. 17. 3. 2018)
– Lidice, Nebeští jezdci, Svatba
jako řemen, Spirituál bílého muže,
Ano Masaryk, Král a lazebnice, Rytíř, Katedrála aj.
7. 12. 1723 zemřel Giovanni Santini (Jan Blažej Santini-Aichl), architekt (nar. 3. 2. 1677) – klášter
Kladruby, Karlova koruna, Klášter
Plasy, Kolovratský palác, Kostel sv.
Václava ve Zvoli
14. 12. 1963 zemřel Gustav Machatý, režisér, scenárista a herec
(nar. 9. 5. 1901) – Mimo zákon, Bapokračování na str. 11
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letky, Extase, Nocturno, Madame
X, Dobrá země, Teddy by kouřil
a další
14. 12. 1988 zemřel Evald Schorm,
divadelní a filmový režisér (nar.
15. 12. 1931) – Každý den odvahu,
Farářův konec, Pět holek na krku,
Lepší pán, Král jelenem, Bratři Karamazovi aj.
17. 12. 1938 na stránkách dětského časopisu Mladý hlasatel vyšel
první díl kresleného seriálu Rychlé
šípy spisovatele Jaroslava Foglara,
80
19. 12. 1938 se narodil Karel Svoboda, skladatel (zemř. 28. 1. 2007),
80
20. 12. 1968 zemřel Max Brod,
pražský židovský spisovatel (nar.
27. 5. 1884), 50
21. 12. 1918 se narodil Josef Bek,
herec (zemř. 5. 5. 1995) – Partie
krásného dragouna, Světáci, Hudba z Marsu, Hrátky s čertem, Němá
barikáda, 105% alibi, Florenc 13,30
a jiné
25. 12. 1938 zemřel Karel Čapek,
spisovatel (nar. 9. 1. 1890) – Boží
muka, Zářivé hlubiny, Trapné povídky, Továrna na absolutno, Válka
s mloky, Povídky z jedné kapsy,
Hordubal, Povětroň, O nejbližších
věcech, První parta a mnoho jiných
27. 12. 1888 se narodil Jaroslav
Vojta, herec (zemř. 20. 4. 1970) –
Jedenácté přikázání, Svatý Václav,
Dům na předměstí, Strakonický
dudák, Cirkus bordel, Srdce na kolejích, Psohlavci aj.
27. 12. 1978 zemřel Ludvík Souček,
spisovatel a publicista (nar. 17. 5.
1926) – Cesta slepých ptáků, Krotitelé Ďáblů, Otazníky nad hroby,
Tušení stínu, Rakve útočí, Operace
Kili, Záhada S M, Co oko nevidí, Velké otazníky, Blázni z Hepteridy aj.
29. 12. 1813 se narodil Karel Sabina, publicista, spisovatel a politik
(zemř. 9. 11. 1877), 105
29. 12. 1898 se narodil Jan Čarek,
básník (zemř. 27. 3. 1966), 120

Zpravodaj města Březová a přilehlých obcí | Prosinec 2018

12

Z naší školy

Bořek by nám
záviděl
Vyzkoušet si, jak se míchá malta
nebo třeba staví zeď, přišly do naší
knihovny děti z I. mateřské školky
v rámci besedy o stavbách. Důle-

žitou postavou našeho programu
byl Bořek stavitel a jeho kamarádi.
S dětmi jsme prožily veselé odpoledne.
M+M

Vánoce v knihovně
Počasí se to snaží popírat, ale pravda
je taková, že Vánoce jsou na dohled.
A to je čas pro opětovné tvořivé
setkání žen v březovské knihovně.
Letos se uskutečnilo 15. listopadu

pokračování na str. 13

Den otevřených dveří ZŠ Březová obrazem
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a účastnice se pod vedením a s pomocí Vendy a Marty učily nové
technice výroby svátečních dekorací. Vznikaly křehké skvosty vyráběné z korálků. V příjemné atmosféře
s dobrotami na stolech utekly téměř
tři hodinky jako voda a v závěru se
všechny amatérky mohly pochlubit
téměř profesionálním výsledkem
– nádhernými zářícími hvězdami
a něžnými andílky. Výtvory nadchly úplně všechny. Na vánočních
stromcích jim to bude slušet. Není
proto divu, že akce opět vyvolala
velký ohlas a všechny účastnice se
rovnou přihlásily na další jarní pokračování. Takže díky všem zúčastněným a před Velikonoci na shledanou.
M+M

Poděkování
paní Kobylákové, Valečkové a Knířové za zajištění sladkého občerstvení
na naše Vánoční vyrábění.
M+M

Ze vzpomínek
J. Schuberta
Březovská škola
Do škol jsem chodil více než 9 + 3
+ 5 = 17 školních let. Nejprve jsem
navštěvoval památeční venkovskou školu, založenou v době pana
císaře Josefa II. Učil nás starší „pan
řídící učitel“ Kubát (žádný soudruh)
pokračování na str. 14
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vždy pět dnů v týdnu. Jeden den
v týdnu dojížděla vyučovat mladá
soudružka učitelka Ryšková z vedlejší vsi předmět ruský jazyk. My
ostatní jsme měli společné poučné
vycházky po okolí spojené s tělocvikem a s „poznávačkou“. Pan řídící vyučoval podle 100 let starých
nástěnných obrazů (jak kšírovat
voly, formanské koně, husarské
koně, nebo jak sít, sklízet a mlet žito
na mouku) s tím, že nás to už v životě nikdo učit nebude. Pro názornost používal vrbové ukazovátko,
též i taktovku a rákosku.
Jeden školní rok 1960–61 jsem navštěvoval velikou, nepřehlednou
centrální školu se staletou tradicí
ve svém rodném městě. Vysoké
stropy, okna plná malých křivolakých tabulek a všude bylo cítit zatuchlinu. Na chodbách kamenná
dlažba a drátěné šatny. V jednom
ročníku nás bylo tolik, že třídy byly
označkovány písmeny. A ve třídách
přes třicet žáků. Ti městští žáci byli
„A“ a „B“, ti dojíždějící byli „C“, „D“.
Na začátku školního roku 1961

Den otevřených dveří očima žáků

jsem musel nastoupit do březovské školy, dostavěné před nedávnem. Novota byla znát na každém
kroku. Rovné, neoprýskané stěny,
vonící ještě čerstvou malbou, nové
lavice, nová tabule, nové parkety.
Okna plná slunce, krásná tělocvična a hřiště součástí školy. Až na výjimky i učitelé byli mladí a plní
energie a elánu. Dojem mi kazilo
složení spolužáků. Třetinu mé sedmé třídy tvořili propadlíci, i dvojití,
kteří koncem roku vycházeli ze školy s pětkami. Někteří kluci na mě
sadisticky útočili jako na přivandrovalce z venkovské díry. Zvláště
dva, tehdy známá „esa“. Neustálé
modřiny, krev z nosu, nebo jen tak
od kružítka, urvaný rukáv, knoflí-

Den otevřených dveří – 1.A

řil pohádce a tvoření. Pobavili jsme se se dvěma

ky a zákeřné žalování něčeho, co

V pátek 9. listopadu jsme ve své třídě přivítali

členy cirkusového týmu, kteří nás také poctili

provedl někdo jiný. Učitelé o tom

rodiče i další přátele naší školy. Při matematice

svou návštěvou.

zřejmě věděli, ale chtěli se v klidu

jsme předvedli, jak umíme pracovat s našimi

Nejen tento den, ale celý týden, včetně vystou-

dočkat konce školního roku. Přestal

oblíbenými matematickými tabulkami, v hodině

pení v cirkuse, byl důstojnou oslavou narozenin

pokračování na str. 15

angličtiny jsme si hráli a zpívali, český jazyk pat-

naší školičky.
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jsem chodit do jídelny na společné
obědy, do odpolední družiny mládeže a na tehdy docela oblíbené
„sportovní hry“.
Jen co nejrychleji pryč a co nejdál
od školy. Někdy trapem na mandelinku, a když nebyl spoj, tak rovnou kolem Startu do lesa a domů
na Kostelku. Tak mi unikalo mnoho
zajímavých mimoškolních akcí z té
doby. Odpolední filmová představení a zajímavé besedy.
Jednou z nich byla návštěva olympijské vítězky Dany Zátopkové
Den otevřených dveří – 1.B

na Březové, a dokonce prý existo-

Celý den se nesl ve znamení cirkusu Happy Kids

ze a s dětmi jsme si výjimečný den náležitě užily.

val iniciativní návrh, že by se naše

a oslav 60. výročí naší školy. O zábavu nebyla nou-

Moc se nám to všem líbilo. Zde je pár fotek.

škola mohla jmenovat po Zátopkových. Dana zanechala na památku
svůj podpis s věnováním na čtvrtce papíru, který někdo z učitelů nechal zasklít a zarámovat. Několika
jednoduchými čarami na něm znázornila figurku Emila prchajícího
před rozevlátou figurkou s napřaženým oštěpem v ruce. Obrázek
pak visel nějakou dobu na chodbě
školy v prvním patře.
Zvláštní pozornosti zasluhovala
i reportáž Československé televize,
vysílání pro mládež „Pionýrská vlaštovka“, která se na březovské školní
zahradě zúčastnila zahájení plného
provozu pionýrské klubovny, postavené svépomocí podle plánku
z Pionýrských novin.
Tohle asi k oslavám výročí školy
moc nepřispěje. Ať si jiní spolužáci vzpomenou na něco veselejšího
a slavnostnějšího!
Jarda Schubert

Démoni skončili
v AFL třetí
Jak je na tom florbal v Březové?
Démoni mají za sebou úspěšnou
Den otevřených dveří – 3.A a 3.B

sezónu 2017/2018, kdy v Amatér-

Oslavy 60. výročí založení školy jsme zahájili v ná-

ské florbalové lize konané v Bře-

rodních barvách. V Den otevřených dveří nás přišli

zové obsadili celkové třetí místo.

podpořit i někteří rodiče a prarodiče. Pomohli nám

V sezóně 2018/2019 budou první

sestavit plánek Březové a zařadit některá města

tři kola odehrána ve Františkových

a památky do Karlovarského kraje, zúčastnili se i ji-

Lázních. V únoru se ale můžete tě-

ných aktivit. Společné vyučování nás bavilo.
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šit na domácí tým v MFC Březová.
A půjde o dvojnásobné zastoupení, protože Démoni přes prázdniny
posílili a získali nové hráče, kteří
umožnili vytvořit B tým. Jedním
z nově příchozích je vítěz kanadského bodování minulého ročníku
– Tomáš Knitel.

Den otevřených dveří – 2.A

pení. S rodiči jsme si zatančili, zahráli dokonce fot-

2.A si užila páteční den otevřených dveří naplno.

bal na chodbě, ukázali jsme jim něco z našeho pě-

Démoni se prezentují skvělým florba-

Předvedli jsme návštěvníkům všechno, co umíme.

veckého repertoáru a při výtvarné výchově jsme

lem také v Chebské florbalové ama-

Hráli jsme pohybové didaktické hry. Paní učitelka

ztvárnili cirkusové šapitó (viz web 2.A). Vyučování

térské lize (facebook.com/ligachlaf ),

připravila speciální cvičení (odkrývačky a anagra-

uteklo, ani nevíme jak. Museli jsme však šetřit síly

kde vytvořili tým s výběrem TJ Plamen

my) na interaktivní tabuli, která byla zaměřena

na odpolední vystoupení v cirkuse.

Chodov a Miners Sokolov s názvem

na výročí založení naší školy a cirkusové vystou-

Buccaneers. Momentálně se po 2
odehraných kolech nachází na prvním místě bez ztráty jediného bodu.
Kanadské bodování vede březovák
Štefan Nagy (10+8) s náskokem osmi
bodů na druhého v pořadí!!!
Tyto úspěchy by nebyly možné bez
podpory města Březová, za kterou
mu jako předseda FbK Démoni Březová z.s. děkuji. V současné době jsme
na Sokolovsku jeden z mála amatérských florbalových týmů, který může
využívat DOMÁCÍ HALU dvakrát týdně a s ní veškeré vybavení města, jako

Den otevřených dveří – 4.B

jsou mantinely. V tomto ohledu jsme

V pátek dne 9. listopadu se uskutečnil Den ote-

rarita na Sokolovsku. Budeme rádi,

vřených dveří. Rodiče a kamarády naší školy jsme

zvířátka. Ve čtení jsme pracovali ve skupince a zjiš-

když budete sledovat náš facebook,

pěkně přivítali. V českém jazyce jsme předvedli, jak

ťovali jsme plno zajímavých informací o 11. listopa-

kde jsou pravidelně aktualizovány

umíme krásně a bezchybně číst, psát a jak hravě

du (svatý Martin). Zájemci mohli nahlédnout nejen

naše výsledky (facebook/DemoniBre-

zvládáme slovní druhy. V matematice nám nedě-

do budovy celé školy, ale i školní družiny a jídelny.

zovaFlorbal)

lalo problémy písemné dělení ani slovní úlohy.

Žáci 4.B si nejen tento den, ale i celý týden náram-

V přírodovědě jsme poznávali a popisovali různá

ně užili.

Za FbK Démoni Březová z.s.
Martin Královec

TBB informuje:
Sezóna 2018 je
minulostí

V českém jazyce jsme si zasoutěžili, hádali názvy

Sezóna 2018 nebyla jako předešlé

jektovému vyučování. Děti ve skupinách skládaly

roky. Bývalo zvykem, že většinu na-

puzzle mapy naší vlasti, kreslily náš národní strom

šich účastí na závodech připadala

a seznamovaly se se slavnými osobnostmi našich

na účet dorostu a dospělých. Letos se

dějin – vynálezci, sportovci, umělci i politiky. Přivítali

pokračování na str. 17

jsme i některé rodiče, kteří se také zapojili do výuky.

Den otevřených dveří – 5.A
pohádek a hráli různé hry. Další výuka už patřila pro-
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Z naší školy

však nejvíce závodů připisovalo našemu žactvu a ve výsledcích se v našich
barvách objevilo více mládežníků než
dospělých. Ve výsledcích najdeme 16
dětí a 11 dospělých.

Den otevřených dveří – 4.A
Oslavy 60. výročí od založení naší školy jsme pojali vlastenecky. Seznámili jsme se s tím, co jsou
vynálezy a jakou úlohu plní v lidském životě.
Zpracovali jsme v rámci skupinek 18 vynálezů
pocházejících z hlav českých vědců. Dozvěděli
jsme se, že původně českými unikáty jsou např.
kontaktní čočky, kostkový cukr, silonky, patentky,
semtex, remoska, skleněné kamínky Swarovski,
bleskosvod, ruchadlo, turbína, lodní šroub, 4 krevní skupiny...
Také jsme nezapomněli na 100. výročí naší republiky a skládali jsme z puzzle podobizny všech našich prezidentů.
Den byl velmi zajímavý, poučný. A nejen to, především se do této práce s námi zapojili i rodiče.
Výsledková statistika TBB:
200 startů ve 41 závodech (137 startů
dětí)
22 vítězství, 30 druhých míst a 20
bronzových medailí
Ačkoliv se nám daří rozšiřovat mládežnickou základnu, nejvýraznějších
výsledků dosahují zatím ti starší:
Pavel Kodl – 2x 3. místo v závodech
ČP XCO (expert)
Pavel Csipka a Kateřina Lacinová –
oba 3. místo v KPŽ Karlovarský AMBikemaraton (kratší trať)
Miroslav Brill – 1x 4. místo v ČP XCO
(masters)
Dana Kopecká, Kateřina Lacinová, Jiří
Toms – vítězství v celkovém hodnocení CHP
Jiří Svoboda – 2. místo a Pavel Csipka
3. místo v celkovém hodnocení CHP
pokračování na str. 18
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Zprávičky z prakárny
Kralupy nad Vltavou 8. září

Posléze byla prvním kolem zahájena soutěž Mist-

Po sérii mistrovských soutěží se někteří březovští

rovství ČR. Již po tomto prvním kole bylo jasné, že

střelci zúčastnili také volné soutěže v Kralupech nad

se bude tento den jednat o výkonnostně velmi vy-

Vltavou, a to 8. září. Zde si z Březováků nejúspěšněji

rovnanou soutěž. Šest střelců po prvním kole totiž

vedl Jan Hruška, který obsadil 3. místo. Dobře si po-

zasáhlo cíl v maximálním počtu 10 sklopek průměru

čínaly i naše zástupkyně v kategorii žen, kdy v této

10 cm.

kategorii zvítězila Anna Dušková, následovaná „stří-

Po prvním kole „profíků“ nastoupili k terčům tzv.

brnou“ Pavlínou Hiblerovou.

amatéři či příchozí.

Ti stříleli dvoukolově, opět

na pistolové terče. Vítězové této kategorie dokázali

Pohár Peruna celkové hodnocení –

Pytlácká stezka 27. října

nastřílet přes 150 bodů, za což by se však nemuseli

A březovští zástupci nevynechali 27. října ani volnou

stydět ani střelci zúčastnění v samotném mistrov-

přírodní prakistickou soutěž s řadou různorodých

ství. V amatérech zvítězil Antonín Čvančara, druhý se

cílů, tradičně již zvanou Pytlácká stezka, konanou

umístil březovský Lukáš Szolar a 3. skončila Zdeňka

tentokrát v Dubňanech. Zde Březovák Karel Berka

Lišková.

skončil na 3. místě, v kategorii žen se umístila na 2.

Vrcholná březovská prakiáda pak byla proložena

místě Anna Dušková a na místě třetím Pavlína Hi-

další soutěží, tentokrát tříčlenných družstev. Z devíti

blerová. Březováci nasadili do soutěže také družstvo,

přihlášených se nejlépe umístilo březovské druž-

tvořené třemi již zmíněnými střelci a střelkyněmi,

stvo, složené z elitních střelců Ladislava Truhláře,

a i to se umístilo v soutěži družstev třetí.

Karla Berky a Pavla Rozmuše.
Pak již následovalo 2. kolo samotné soutěže seriálu

Daniel Janka – 1., Anna Havelková – 1.,

Finále M ČR – Březová
24. listopadu

Mistrovství ČR. V samotné březovské soutěži seriálu

cení:

Vyvrcholením celoročního snažení pak bylo pro

sklopek těchto zasáhnout 28. Po tzv. rozstřelech, kdy

Miroslav Brill – 2., Barbora Dvořáková

všechny prakisty finále Mistrovství ČR ve střelbě

někteří střelci měli po 2. kole shodný počet zásahů

– 2., Daniel Janka – 2., Anna Havelko-

z praku, které se konalo u nás na Březové 24. listopa-

a museli tedy absolvovat ještě rozhodující střelbu,

vá – 1.

du. V tento den si dala v sále MFC Březová dostave-

skončil na 2. místě Josef Hrubý a na 3. místě Josef

Řada medaili je ještě z Mistrovtsví KK.

níčko kompletní střelecká elita České republiky. Zde

Brtník. V kategorii žen skončila v rámci březovské

Děkujeme našim partnerům, Kar-

se v konečném důsledku rozhodovalo o tom, kdo se

soutěže na 2. místě Anna Dušková a na 3. místě Pav-

lovarskému kraji a městu Březová

stane nejlepším střelcem České republiky, tedy Mis-

lína Hiblerová.

za podporu v roce 2018.

trem ČR, a to v kategorii mužů i žen. Obecně lze říci,

V konečném zúčtování, kdy se z deseti možných

že tato prakiáda byla ve znamení nejvyššího počtu

absolvovaných soutěží započítává pět nejlepších

zúčastněných, když o finálové body v rámci celého

výsledků, potvrdil titul Mistra ČR Ladislav Truhlář

seriálu M ČR usilovalo 40 střelců.

a Březováci obsadili v závěrečné tabulce pozice až

Březovští organizátoři však nezapomínají ani

do 5. místa. Druhým nejlepším střelcem ČR tak je

na amatéry, kteří si čas od času chtějí třeba zavzpo-

v roce 2018 Pavel Rozmuš, na 3. místě skočil Karel

Dne 3. listopadu 2018 se v bowlin-

mínat na dětství a zasoutěžit si ve střílení z praku,

Berka, na 4. místě skončil Jan hruška a na 5. místě

govém centru konal tradiční Turnaj

a ani na současné děti, a tak i pro ně byly v tento den

Jan Daniš. Tyto výsledky svědčí to o tom, že březvov-

párů. Tentokrát se zúčastnilo cel-

připraveny soutěžní kategorie. Do soutěže amatérů

ská „střelecká škola“ je v republice na samotné špici.

kem 16 párů, každý sehrál celkem

se přihlásila dvacítka zájemců a do dětské soutěže

Ani březovské ženy se však nenechaly v letošním

šest kol střídavě na levé a pravé

se zapojilo celkem 16 dětí. Organizátoři se tedy mu-

ročníku zahanbit, kdy v celém seriálu v kategorii žen

dráze s tím, že celkové pořadí určil

seli postarat v průběhu soutěžního dne o celkových

na 2. místě skončila Pavlína Hiblerová a na 3. místě

počet bodů jednotlivých párů.

cca 80 soutěžících a bylo tak velmi náročné celou

se umístila Anna Dušková.

Výsledky:

akci zkoordinovat.

Uskutečněná soutěž byla již asi patnáctou prakiá-

1. Petr Mikeska, Jitka Hornerová

Jako první k terčům nastoupily děti, které měly mož-

dou, která se odehrála v prostorách velkého sálu

2. Petr a Jana Kašparovi

nost si dvoukolově zastřílet na klasické pistolové

březovského MFC. K vidění zde byla řada dílčích

3. Lucie Krytinářová a Radek Kaiser

terče. V této soutěži si první místo k velkému pře-

mistrovských soutěží M ČR i několik soutěží evrop-

4. Pavel a Renata Stulíkovi

kvapení vystřílela dívka, a to Sára Škrabáková. Jako

ského šampionátu. Listopadová soutěž byla jako

5. Jiří a Petra Havlíkovi

druhý skončil Petr Immer a 3. Michal Kundrát. A pro

finále M ČR u nás pořádána naposledy. Prakiády

6. Přemysl Krůta a Jana Kohoutková

zajímavost – vítězka Sára nastřílela za dvě kola celko-

na Březové samozřejmě dále budou, ale spíše se

-ps-

vých 89 bodů, což je opravdu velmi pěkný výsledek.

bude jednat o soutěže v letním období, pořádané

Miroslav Brill – 3.
Karlovarský pohár – celkové hodno-

-jv-

Bowlingový turnaj
párů

zvítězil Ladislav Truhlář, který dokázal z 30 možných
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Vicemistryně republikyPavlína Hiblerová
v akci

u

Staronový
Truhlář v akci

u

Mistr

republiky

ladislav

u Vítězka vložené dětské soutěže

Sára Škrabáková

unie“ a věřme, že z titulu sportovní
střelecké úrovně dojde ke kvalitativnímu posunu. Není žádným tajemstvím,
že celá řada střelců se již zúčastňuje
též soutěží MS, ME a novým trendem
je navazování kontaktů např. s Čínou,
kde již několik střelců ČR mělo možu Pavel Rozmuš zaměřuje svůj cíl. Obhajuje

u Souzěžící v kategorii Amatéři Lukáš Szolar

2. místo v seriálu M ČR

zaměřuje svůj cíl

nost nasát taktéž atmosféru a úroveň
tamní střelecké elity.
Starosta města tímto osobně děkuje všem těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci mnoha a mnoha
finálových soutěží v našem MFC, které po celá léta patřily po organizační a technické stránce mezi nejlépe

u Pětice

nejlepších střelkyň ČR, druhá
zprava Pavlína Hiblerová, uprostřed Anička
Dušková

hodnocené v rámci celé ČR. A posílá
u Top

střelci ČR. Na snímku chybí Jan
Hruška, který se tentokrát bohužel nemohl
zúčastnit

touto cestou též velké poděkování sa-

ve venkovním prostředí, neboť pořádání finálové

sport vždy podporovala, a to nejen for-

mistrovské soutěže v hale je vskutku až příliš orga-

mou finančního zabezpečení prakiády

nizačně náročné. Venkovními soutěžemi chceme

jako takové, ale též například ve formě

také přiblížit tento méně tradiční sport široké ob-

celoročního bezplatného využívání

čanské veřejnosti. Nicméně pokud bude Březová

klubovny se střelnicí pro členy našeho

požádána o uspořádání některých soutěží M ČR,

střeleckého klubu, kteří tak mají celo-

zcela určitě požadavku nově zvoleného vedení

roční možnost tréninků a intenzivní

Českomoravské unie střelců vyjde vstříc.

přípravy na jednotlivé soutěže.

mosprávě města Březová, která tento

Součástí programu na Březové byla tzv. valná hrou Společné foto účastníků dětské kategorie

mada střelců. Ti si zvolili nové vedení „prakistické

Oprava
Na základě upozornění pamětníků uvádíme tímto s omluvou
na pravou míru zprávu z minulého
vydání Zpravodaje, kdy jsme informovali o nedávném úmrtí březovského rodáka a autora některých
plastik v MFC Březová pana Ontka.
Jeho příjmení se bohužel v rubrice „Navždy nás opustili“ redakčním
nedopatřením objevilo s nesprávným křestním jménem. Zmiňovaný zesnulý rodák a autor plastik
pan Ontko se křestním jménem

u Společné foto kategorie Amatéři a příchozí

Zpravodaj města Březová a přilehlých obcí | Prosinec 2018

jmenoval Karel.
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informační servis

Když dojde k havárii ...
Při haváriích ve vašich bytech se přednostně řiďte:
• v případě společenství vlastníků b.j. informační tabulkou s označením Vašeho správce SVJ, kde jsou uvede-

Město Březová
poskytuje tyto
služby:

na pohotovostní čísla pro případ poruchy nebo havárie.
• v případě objektů a bytových jednotek v majetku města Březová se řiďte informační tabulkou vyvěšenou

INFOCENTRUM - vestibul MěÚ

na budově městského úřadu, kde je vždy uvedeno konkrétní telefonní číslo spolu s pracovníkem který

Podatelna MěÚ

zajišťuje pohotovostní službu.

Informace:

Při haváriích v pracovní době (pondělí, středa 7.00 – 17.00 hod., úterý, čtvrtek 7.00 – 15.00 hod., pátek 7.00 –

• o kulturních a sportovních akcích,

13.30 hod.) můžete rovněž volat tel. číslo ústředny MěÚ Březová 352 661 273, 352 633 510.

• o dopravním spojení,
• o ubytování, stravování.

Některá další čísla, kam se lze obracet při haváriích mimo pracovní dobu:

Kopírování pro veřejnost.

Plyn

1239 (pohotovostní služba plynárny), 777 650 060 (p. Malý)

Faxování, tisk z datových nosičů.

Pohotovostní služba vodárny

352 304 111

Prodej:

Pohotovostní služba elektro

840 850 860

• map a publikací,

Pohotovostní číslo při poruchách dodávek tepla a TUV:

• propagačních předmětů.

Provoz tepelného hospodářství

777 117 975, 777 117 020
Aktuální telefonní číslo osoby vykonávající hotovost je vždy

Pronájem prostor KD a MFC

vyvěšeno na vstupních dveřích do budovy MěÚ a rovněž

• sportovní hala - p. Jiří Musil,

na vratech výměníkové stanice VS 2 (za budovou MěÚ)

správce, mobil: 724 217 041

Obsluha výměníkové stanice: tel.: 777 117 975
Údržba výměníkové stanice:

• kulturní a společenské akce -

Pavel Kalla, tel.: 777 117 020

Mgr. Michal Bedeč, vedoucí KD

Finanční a ekonomické odd.: Karin Grapová, tel.: 352 633 515
Ředitel společnosti:

a MFC, mobil: 725 984 492

Bc. Michal Pehanič, tel.: 777 117 905
STRAVOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Další tísňová volání:
Univerzální tísňová linka

112

ve školní jídelně

Hasičský záchranný sbor

150

• za výhodných podmínek,

Hasiči Březová

728 419 349 - Miroslav Lukáš, 723 878 867 - Jaroslav Pudil

• výběr ze dvou jídel,

Policie

158, 352 621 551 (Policie ČR - venkov)

• možnost objednávek přes internet,

Rychlá záchranná služba

155

• stravu lze odebrat do jídlonosičů

Lékařská pohotovost

352 520 347 (16-21 h., S+N 9-19 h.), zubní 352 520 195 (S+N 9-14 h.)

nebo zkonzumovat přímo

Městská knihovna Březová, Komenského 250:
pondělí, středa

7.45 - 11.00 a 12.00 - 17.45

čtvrtek

7.45 - 14.45

telefon: 352 633 525, mobil: 724 587 020,
e-mail: knihovna@mu-brezova.cz

v příjemném prostředí školní jídelny,
• sleva pro seniory.
Informace, objednávky:
p. E. Ohnesorgová, tel.: 352 633 543

Městský úřad Březová: 352 633 5xx
Starosta

Bouda Miroslav

22 724 180 833 Účtárna

Škubalová Šárka
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MOŽNOST INZERCE

Tajemnice

Kašparová Jana

23 724 180 788 Ekonom

Zubr Martin

30 724 217 079

• ve zpravodaji: p. Martin Zubr,

Sekretariát

Doudová Veronika 63 602 656 630 Vedoucí MH

Smíšek Petr

14 604 731 791

Podatelna

Semínová Jana

10

Pehanič Michal

33 777 117 905

Vedoucí HSO

Sladká Anna

18 603 564 821 (byty, nebytové, prostory, voda, topení, plyn, elektro)

Vedoucí SMM

Fajt Jakub

17 602 110 574 Referent dotací

Údržba BFa NF

Matrika

Adamcová Marie

11

Bytové odd.

Fialová Lenka

16 725 093 073 Dům pro seniory

Pokladna

Musilová Libuše

26

Bělíček Jaroslav

13 601 573 182

Kult. dům a MFC Mgr. Bedeč Michal

725 984 492
68

tel.: 352 633 530
• ve vývěsních skříňkách:
infocentrum ve vestibulu
MěÚ, tel.: 352 633 510
• komerční hlášení veřejným
rozhlasem: p. Lenka Fialová,
tel.: 352 633 516
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