Kronika města Březová - rok 2002
Rok 2002 byl dalším rokem pokračování reformy veřejné zprávy, navíc byl rokem volebním - konaly
se parlamentní a komunální volby.
Ve funkci předsedy vlády skončil Miloš Zeman, který se svou stranou vládl na základě tzv. opoziční
smlouvy s ODS. Po parlamentních volbách, které přinesly vítězství ČSSD, se novým premiérem stal
Vladimír Špidla. Ten vsadil na koaliční spolupráci a sestavil vládu za účasti ČSSD, KDU-ČSL a Unie
svobody. Tato koalice však má v parlamentě těsnou většinu jednoho hlasu, takže parlamentní volby
v roce 2002 nepřinesly žádnou zásadní stabilizaci politické situace.
Zajímavostí z vrcholné politiky ještě je, že se český politik - dřívější ministr zahraničí Jan Kavan - stal
předsedou valného shromáždění OSN.
A nyní již k tomu, co v roce 2002 se dělo u nás doma na Březové.

Činnost MěÚ, ZM a RM
Volby
Výsledky voleb do Parlamentu ČR, konaných ve dnech 14. a 15. června:
Volební účast byla 50,79 %, hlasy pro hlavní politické strany: ČSSD 379 hlasů, KSČM 295 hlasů, ODS
245 hlasů
Volby do zastupitelstev:
Zvolení členové zastupitelstva seřazení podle počtu preferenčních hlasů
1. Miroslav Bouda (ODS)
2. Hana Havlíková (ODS)
3. Lenka Fišerová (ODS)
4. Josef Brandl (ODS)
5. Vladimír Číhal (ODS)
6. Jan Jiříček (ODS)
7. Marie Hejkalová (ODS)
8. Daniel Bouda (ODS)

816
678
644
589
583
579
503
494

9. Jana Strnadová (KSČM)
10. František Schneider (KSČM)
11. Eduard Rayman (ČSSD)
12. Ivan Šmat (KSČM)
13. Vilém Meiser (KSČM)
14. Jan Fridrich (ČSSD)
15. Pavel Hatala (ČSSD)

376
328
318
303
283
265
243

Starostou města Březová byl na ustavujícím zasedání ZM opětovně zvolen p. Miroslav Bouda,
místostarostou Ing. Vilém Meiser, do rady byly dále zvoleni Ing. Jan Fridrich, Lenka Fišerová a Jan
Jiříček.
Změna pracovníků
Koncem roku 2001 odešla z MěÚ sl. Iveta Veleková, na její místo nastoupila do finanční účtárny po
mateřské dovolené p. Šárka Škubalová. Pracovní poměr rozvázal též člen pořádkové služby a
současně pracovník na úseku dopravy p. Petr Novotný. Funkce pořádkové služby zůstala
neobsazena, úsek dopravy byl sloučen s funkcí vedoucí MH a je od r. 2002 obsazen p. Petrem
Smíškem. Pracovní poměr ukončil též bývalý člen pořádkové služby a dřívější předák MH Ladislav
Hrnčíř.
Nové vyhlášky, směrnice
V r. 2002 byla vydána jedna směrnice MěÚ, a to č. 1/2002 „O bezpečnosti práce“
ZM přijalo dvě obecně závazné vyhlášky:
č. 1/2002 a 2/2002 - v obou případech se jednalo o dodatek k OZV 6/95 „O prodeji bytů“.
Rada města
Zasedala pravidelně měsíčně a jedenkrát mimořádně. K nejdůležitějším projednávaným bodům
patřilo:
14. 1.

- plán investičních akcí pro rok 2002, přidělení bytu v domě čp. 34 Rudolci, složení zásahové jednotky
JPO II SDH Březová na rok 2002, příspěvek 30.000,- Kč na přístroje magnetické rezonance pro
Nemocnici Sokolov, žádost o dotaci se státního rozpočtu na sanaci kostela v Kostelní Bříze
11. 2.
- pronájem restaurace Budvar p. Čtvrtečkovi a bývalé vinárny občanskému sdružení EPC klub
k provozování Klubu mladých,
13. 3.
- směrnice č. 1/2002 o bezpečnosti práce na MěÚ Březová, pronájem prostoru v ZŠ - internátě
Pionýru Březová, prodej rodinného domu čp. 71 v Kamenici
15. 4.
- odvolání p. Boukala z funkce člena kulturní komise na vlastní žádost, jmenování JUDr. Karla Sourala
členem komise pro projednávání přestupků,
13. 5.
- odvolání p. Janury, p. Sobotky a p. Kolenčíka
jmenování p. Zemana Josefa z Rudolce členem
v budově hasičské zbrojnice, bezplatné zapůjčení
rybářů, obecně závazná vyhlášku č. 1/2002 - úprava
do soukromého vlastnictví,

z funkce člena komise IO na návrh komise a
komise, mimořádné přidělení služebních bytů
areálu bývalé ČOV Březová Místní organizaci
postupu při prodeji bytů a domů z majetku města

10. 6.
- převedení tepelného hospodářství do hospodářské činnosti, místní pořadník žadatelů o byt,
koeficient růstu nájemného,
26. 8.
- pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování stížností u Městského úřadu v Březové, mimořádná
odměnu 20.000,- Kč pro zásahové družstvo SDH Březová, dodatek ke kupní smlouvě mezi městem
Březová a SU, a.s., na odkoupení nemovitosti čp. 121 a 122, obecně závazná vyhláška č. 2/02 dodatek k prodeji bytů, převod vodárenského zařízení do společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,
9. 9.
- rozhodnutí prověřit možnost směny u neprodaných bytů ve 3. a 4. vlně prodeje s těmi, kteří chtějí byt
koupit, a tomuto postupu dát přednost před prodejem nejvyšší nabídce, zrušení ZŠ a MŠ 1 i MŠ 2 jako
organizační složky obce a zřízení těchto organizací jako příspěvkových, schválení zřizovacích listin,
25. 11.
- ustavení komisí: Sociální a zdravotní, Ochrany veřejného pořádku, Komise pro obchod, byty,
dopravu, služny a podnikání, přestupková, výstavby, sportovní, kulturní, pro integrované obce, dále
úkoly a kompetence místostarosty, pořízení digitálního klavíru pro hudební kroužek.
2. 12.
- rozpočtové provizorium na rok 2003, organizační schéma MěÚ, redakční rada BZ, vyhodnocení
aktivních občanů.

Zastupitelstvo města zasedalo pravidelně jedenkrát měsíčně.
Mezi nejdůležitější projednávané záležitosti patřilo:
28. 1.
- příspěvek Nemocnici Sokolov na přístroj magnetické rezonance (30 tis. Kč),
25. 2.
- zánik mandátu Ing. Nechanickému z funkce člena zastupitelstva města Březová na jeho žádost,
vymáhání pohledávky za firmou SEHAT za nedodržení termínu předání nového požárního vozu,
25. 3.

- prodej rodinného domu čp. 71 v Kamenici, převod kostela v Kostelní Bříze do nadačního jmění
Nadace pro děti, ročním příspěvek ve výši 300.000 Kč po dobu 15 let pro Nadaci pro děti na opravu
kostela,
29. 4.
- rozbory hospodaření a závěrečný účet města za rok 2001, účast města ve společnosti s ručením
omezeným VSMOS s.r.o., zřizovací listina pro městskou knihovnu, smlouva o spolupráci mezi městem
Březová a obcí Dolní Rychnov v oblasti zajišťování požární ochrany.
27. 5.
- změna vyhlášky o prodeji bytů, účast města ve spol. Sokolovská vodáresnká, s.r..o
24. 6.
- vyhlášení veřejné soutěže na odkup neprodaných bytů z předchozích etap prodeje, stanovení 15
členů zastupitelstva města pro volební období 2002-2006.
23. 9.
- zrušení základní školy a obou mateřských škol jako organizačních složek obce, od 1. 1. 2003 je
schvaluje jako příspěvkové organizace včetně zřizovacích listin, obecně závazná vyhláška č. 2/02 o
prodeji bytů, převod vodárenského majetku do společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
21. 10.
- program ustavujícího zasedání ZM dne 11. 11. 2002,
ustavující zasedání ZM dne 11. 11. 2002 od 18.00 hodin v kinosále Domu kultury Březová - ZM
schvaluje do funkce starosty města pana Miroslava Boudu do funkce jednoho neuvolněného
místostarosty města pana Ing.Viléma Meisera, jmenování radních: 1. radní - Ing. Jan Fridrich 2. radní
- MUDr. Lenka Fišerová 3. radní - p. Jan Jiříček
16. 12.
- jednací řády výborů a ZM, provizorium na rok 2003, termíny jednání ZM a složení výborů finančního
a kontrolního.

Společenský život
Tradiční Setkání Březových
se konalo 3. 8. 2002 v Březové u Opavy. Jako každý rok tvořili březovskou výpravu představitelé
společenského života, vedení radnice, sportovních oddílů a hasičů a soutěžní družstva.
Povodně
V měsíci srpnu zasáhly území ČR záplavy. Zásahová jednotka našich hasičů v kritických dnech téměř
týden pomáhala svými silami i nejnovější technikou ve středních Čechách v nejpostiženějších a
nejrizikovějších oblastech v okolí Mělnicka, v Neratovicích aj. Ihned po příjezdu byli hoši zařazeni k
profesionálním sborům. Vedle lidského rozměru této pomoci je též příjemné konstatovat, že se
zúročily nemalé investice do nového vybavení našeho dobrovolného sboru. Zástupce města Březová
a velitel požárního zásahového družstva byli později oceněni krajským hejtmanem za přínos naší
jednotky při likvidaci škod v oblastech postižených povodněmi.
Pracovníci MěÚ zorganizovali humanitární materiální sbírku pro oblasti postižené povodněmi a
zajistili odvoz. Prostředky byly předány do skladu v Litoměřicích a ihned distribuovány do postižených
míst. Mnozí občané Březové do sbírky přispěli a projevili tím tolik potřebnou solidaritu. Na pomoc
postiženým obcím tak mohlo naše město vyslat Avii plnou potřebných hygienických a úklidových
potřeb či balené vody.
Z dalších událostí
Byla zahájena spolupráce s Lesy Kladská - pod Lobzy byla nainstalována lavička a zadaptována
přírodní studánka, na kterou Lesy Kladská dodaly přístřešek - výletníci jistě na svých toulkách uvítají
toto zákoutí.
Zahrádkáři z kolonie pod Olympií si svépomocně vystavěli rozvod pitné vody.

Březová opět podepsala s úřadem práce dohodu o vytvoření dvou pracovních míst na veřejně
prospěšné práce na dobu 4 měsíce. Jedná se o pomoc při úklidu obce.
Byly zahájeny práce na vodovodu pro Rudolec. Město Březová umožnilo realizační firmě zřízení
provozní kanceláře v čp. 34.
Město Březová poskytlo bezplatně místnímu Rybářskému svazu pronájem bývalé ČOV Drahotín.
Stávající nádrž bude možné využít pro rybářskou činnost, například chov nástražných rybek, odchov
atd.
Konkrétní podobu získává záměr přestavby velkého sálu pro víceúčelové využití.
Rudolečtí aktivisté dokončili budování sportovního plácku ve své obci. Jednou z dalších aktivit
rudoleckého společenského života byl Komak cup – turnaj v malé kopané, který se za účasti osmi
družstev uskutečnil na místním novém hřišti. Domácí Rafani skončili třetí.
I kameničtí brigádníci dokončili sportovní plácek. 8. května uspořádali první rekreační turnaj
v minikopané spojený se společenskou zábavou.
V Březové působí pod záštitou města kroužek mažoretek, hudební a výtvarný kroužek. Celá řada
dalších kroužků pracuje při naší ZŠ.
Byl zprovozněn místní lyžařský vlek a jeho provozování se ujali naši dobrovolní hasiči.
Proběhla sanace pomníku obětem válek v Rudolci. Slavnostní položení věnců provedli 9. května
zástupci místně činných politických stran.
Žáci 6. - 9. tříd se setkali na besedě se starostou města p. Boudou
V letních měsících proběhl Dětský tábor v Týnu u Lomnice, jehož byla Březová spolupořadatelem.
V roce 2002 byl schválen konečný návrh nové rychlostní silnice kolem Březové. Stavební práce
v blízkosti našeho města jsou však v plánu až za několik let.
Opět se rozběhlo jednání o zřízení Základní umělecké školy v Březové. Prozatím nebyla úspěšná
jednání o samostatné ZUŠ, proto se zatím město snaží získat podporu pro zřízení pobočky
sokolovské ZUŠ, a to od 1. 9. 2003.
Březová získala licenci pro prodej tepla a provoz tepelných zařízení (výměníků). Od roku 2002 je
středisko TH samostatně účtující jednotkou (hospodářská činnost).
Dne 31. 5. proběhla u nás v Březové akce Nevidomí dětem. Na školním hřišti se mohly děti podívat
na ukázku práce hasičského sboru Březová a sokolovských záchranářů, následně pak v restauraci
Start probíhala soutěž dětí v pojídání koláčů s překvapením.
Město zakoupilo starší, avšak velmi slušnou multikáru, která posílila stávající „historický“ vozový park.
Komise pro integrované obce uspořádala 7. prosince II. veřejné vepřové hody a 8. prosince
Mikulášskou besídku v areálu chovatelů v K. Bříze.
Pionýři uspořádali soutěž Pionýrská stezka na Bystřině.

Kultura
Městská kulturní komise opět aktivně pracovala po celý rok, a tak v nabídce kulturního života
nechyběly tradiční akce: K těm se řadí Městský sportovní ples s vyhodnocením nejlepších sportovců a
činovníků, připravený ve spolupráci s městem Březová, FK Olympií Březová a TJ Olympií Březová,
konaný 19. ledna, 15. února to byl Maškarní rej pro dospělé a 2. března Maškarní rej pro děti, dále
Stavění máje, Účesová a módní přehlídka či Jarní posezení se seniory, kde vystoupily děti
z hudebního kroužku a zaujal malý harmonikář Martin Plachý, Staročeské vinobraní konané 14. září a
další Dětský maškarní rej dne 9. 11. Konec roku již po řadu let provází série aktivit s vánoční
tématikou, která začíná Mikulášskou nadílkou před budovou MěÚ, pokračuje Vánočním posezením
s důchodci ve velkém sále DK a Vánočním posezením starosty města s občany Domu

s pečovatelskou službou a končí Štědrovečerními zpěvy při troše svařeného vína na březovském
náměstí.
K tradičním akcím nadregionálního významu se řadí Trampská Porta, která proběhla 20. dubna.
Jednalo se o krušnohorské předkolo a západočeské finále soutěže, hostem večera byl Jindra Kejak. A
též soutěž Březovský lístek, konaný 11. května. Akce se zúčastnilo na 150 interpretů a dalších
účastníků včetně celé řady březovských dětí. Vyvrcholením soutěže byl galakoncert vítězů a koncert
country skupiny Tuláci z Ostrova. Cenu města Březová proti všem zvyklostem neobdržel žádný
interpret, ale učitelé základních škol z Chodova za přípravu svých soutěžících, kteří podávali nebývalé
výkony.
Proběhl též Absolventský a Vánoční koncert žáků hudebního kroužku.
Z akcí pořádaných jinými subjekty lze zmínit Rybářský ples pořádaný místní skupinou ČRS, z akcí pro
mladé a nejmladší je třeba zmínit květnový Big beat s regionálními kapelami, říjnovou taneční zábavu
se skupinou Brutus a Diskotéku pro děti u příležitosti dne dětí - akce pořádané Klubem mladých
Březová ve spolupráci s městem.
Pro Českou televizi byl v roce 2002 natočen pořad s Březovskou desítkou manželů Homolkových
Hezky od podlahy.
Loutkový soubor Zvoneček uvedl 14. prosince loutkové představení pohádky O čem král doma
nevěděl
Dramatický soubor Lupínek pracoval ve složení Jiří a Markétka Číhalovi, Jakub Brož, Pavla
Macůrková, Radka Onodyová, Martin a Elenka Mašková, Eliška Střesková, Michal Bedeč, Jana
Lászlóová, Michaela Janovská, Kristýna Gogolová, Kamila Mašková, Pavel Novotný a Tomáš
Večerka. Uvedená hra „Trampoty s princeznami aneb není škola jako škola“ měla dvě představení pro MŠ Březová a pro nižší stupně ZŠ, pro MŠ Citice, pozvání přijali i chlapci z ústavu Sokolík,
v Městském divadle v Sokolově. Na přání manželů Čarných, jejichž děti Martin a Elenka jsou členy
našeho divadla, hru zahrál soubor také v Krajkové pro mateřské a základní školy.
Březovské kino promítalo 3 filmy měsíčně.

Sport
Krajský úřad poprvé vyhlašoval sportovce roku. V nominaci byl též úspěšný březovský cyklotrialový
závodník Pavel Peterka, soutěžící v jednotlivcích v kategorii Senior. Mezi vyhodnocenými sportovci
okresu nechyběli zápasníci Michal a Aleš Kastl a opět Pavel Peterka.
Komise sportu
připravila řadu akcí pro tzv. neregistrovanou veřejnost. Šlo mimo jiné o Turnaj v sálové kopané dne
24. 2. v sokolovské sportovní hale, Turnaj v nohejbale dvojic 10. března v tělocvičně ZŠ, 26. května se
konal Turnaj školních dětí I. stupně v minikopané, 2. 6. pak žákovský Fotbalový turnaj k MDD za
účasti celků z Rotavy, Krajkové, Královského Poříčí (nechyběla soutěž dovednosti, kterou vyhrál
Březovák Lubomír Konečný), Cyklovýšlap do Chodové Plané 22. 6. (150 účastníků) a tradiční
Podzimní cyklovýšlap, který se opět setkal s velkým zájmem více než 100 závodníků všech věkových
kategorií, turnaj v minikopané O pohár starosty města 29. - 30. 6. (3. místo Budwar Březová), 1. září
proběhl 2. ročník veřejného závodu cross country horských kol Březová na kolech, dne 21. 12. se
konal ve velké tělocvičně ZŠ Turnaj ve stolním tenise „O vánočního kapra“ a ve spolupráci s FK malá
kopaná byl 27. - 29. prosince uspořádán v sokolovské sportovní hale tradiční turnaj „O pohár starosty
města“
Klub cyklotrialu
uspořádal dne 8. června Mistrovství ČR v cyklotrialu, kde se domácí závodník P. Peterka umístil na 1.
místě kategorie SENIOR, dále připravil Český pohár v cyklotrialu - 2. nominace na MS UCI dne 9.
června - v kategorii ELITE 20 obsadil březovský P. Peterka 2. místo, v kategirii HOBBY - domácí D.
Bouda 1. místo, M. Čučman 2. místo, a další soutěž M ČR v cyklotrialu 5. října 2002.

31. srpna proběhlo v březovském cyklotrialovém areálu Setkání veteránů cyklotrialu z Karlovarského
kraje. Zúčastnili se aktivisté, kteří se v tomto sportu angažují stabilně od r. 1985. Program tvořila nejen
zábavná část, ale nechyběla ani soutěž veteránů.
Z nových sportovních aktivit nutno zmínit aktivitu rudoleckých, kteří připravili Turnaj v malé kopané na
nově zbudovaném sportovním plácku, dále březovskou Prakiádu, která má všechny předpoklady stát
se novou tradiční sportovní akcí v našem městě
TJ Olympie
připravila 7. června pro březovské děti soutěžní akce ke dni dětí, oddíl zápasu TJ Olympie uspořádal
turnaj v zápase řecko - římském.
FK Olympie
A muži hrají I.A třídu, B muži okresní přebor, dorost a žáci krajskou soutěž, přípravka a staří páni
okresní soutěž.
Sportovní činnost ukončil brankář FK Olympie Petr Marci
Oddíl přípravky FK Olympie připravil fotbalový turnaj pro nejmenší
Fotbalový klub ve spolupráci se skalními fandy vybudoval rozvod vody pro zalévání fotbalového hřiště
brigádnickou činností.
V Březové také proběhla Soutěž v karate pro mládež (KD dne 9. března - pořádal Karatedo Sokolov a
sportovní komise)

Výstavba
Mezi nejdůležitější investiční akce v roce 2002 patřilo:
? dokončení půdních bytů v hasičárně (výstavba se státní dotací). Profinancováno bylo 2.416 tis. Kč
? dofinancování ČOV Březová (město se spolupodílelo na financování, investorem byl VSMOS).
V roce 2002 profinancováno 500 tis. Kč.
? dofinancování nové telefonní ústředny. jednalo se o rozloženou platbu akce z r. 2001.
Profinancováno 140 tis. Kč.
? pokračování splácení ubytoven čp. 121 – 122 vč. pozemků. Zde došlo k dohodě s prodávající
stranou (SU, a. s.), že dvě splátky budou odpuštěny a za takto ušetřené prostředky bude provedena
rekonstrukce rozvodů vody. Celkem za 550 tis. Kč.
? pokračování teplofikace - čp. 92-93. Profinancováno 670 tis. Kč
? přístavba šaten na hřišti FK Olympie. Profinancováno 510 tis. Kč.
? pořízení další části územně plánovací dokumentace – na ÚPD projektanti průběžně pracují.
Profinancováno 260 tis. Kč.
? pokračování přípravy projektu mladé bydlení - projektová část - 150 tis. Kč, dále formou stavebního
spoření probíhala finanční příprava na bytovou výstavbu v nejbližších letech.
? pokračování projekčních příprav akce Hřbitov Březová - 50 tis. Kč
? byla zpracována Studie mikroregionu Sokolov - západ - profinancováno 390 tis. Kč. Jedná se o
významný dokument nutný pro další strategické rozhodování a též bude nutným podkladem při
žádostech o dotace z nejrůznějších fondů

Probíhá též soukromá výstavba - rodinné domky v ulici Kamenická p. Brandla, Krše, Škopa a
Večerky.

V integrovaných obcích pak:
? Byly rezervovány roční prostředky pro Nadaci pro děti ve výši 300 tis. Kč. Nadace bude ze
sponzorských darů zajišťovat opravu kostela v K. Bříze. Zahájení akce přechází do r. 2003.
? Byla zpracována studie odkanalizování Rudolce
? Byl odkoupen pozemek k vodojemu Rudolec
Z větších údržbových prací zmiňme zejména úřední ověření objektových měřičů tepla, celkovou
rekonstrukci VS 2, v ubytovně čp. 121 byly osazeny termoregulační ventily a vodoměry na SV a TUV a
byla provedena rekonstrukce rozvodů TUV a SV.
Nerealizovanou zůstává akce Půdní nástavba DPS, která je projekčně připravená, a čeká se na státní
dotaci.
Rekreační zóna Michal je doplňována potřebným zázemím a stezka spojující Březovou s Michalem je
zahrnuta v plánu rekonstrukce silnice I/6 dálničního typu.

Služby
Došlo k významným změnám ve stávající samoobsluze na náměstí. Ve výběrovém řízení obstála
firma Malík a první zkušenosti naznačují, že nájemce se snaží dostát svým slibům co se týče kvality
provozované služby.
Byla podepsána smlouva s novým nájemcem čp. 34 v Rudolci. Nájemnce v roce 2002 prováděl
opravy s cílem zřídit malý obchůdek s restaurací pro místní obyvatele.
V Březové působila prodejna firmy Adex, která nabízí sortiment krůtího masa.
V bývalé vinárně KD působí Klub mladých, který zde pořádá především akce pro omladinu. Novinkou
je zde též možnost přístupu na internet.
Bývalou prodejnu Elán si pronajal březovský podnikatel J. Jiříček, který pokračuje v nabídce
sortimentu elektro a domácích potřeb. K dispozici je zde i sázková kancelář.
Policie ČR byla přestěhována do prostor kulturního domu.

Hospodaření
Celkové plnění rozpočtu v tis. Kč:
Upr. rozpočet

Skutečnost

Rozdíl

%

Příjmy
Výdaje

40.987,10
50.773,90

46.211,11
45.311,82

+ 5.224,01 112,75
- 5.462,08 89,24

Saldo

- 9.786,80

+ 899,29

Hospodaření skončilo přebytkem 899 tis. Kč, na čemž se především podílely zlepšené příjmy, které
jsou o 5,2 mil. vyšší než předpoklad, a nedočerpání výdajů o cca 5,5 mil. Kč.
V příjmech se na lepším plnění podílí především poplatky za ukládání odpadů (+ 3,9 mil. Kč), dále
daňové příjmy (+ 1 mil. Kč) - zejména lepší vývoj daně z příjmů právnických osob (nárůst o 16 %).
V konečném důsledku to znamená, že prostředky ve výši celkem cca 10,8 milionu opět zůstávají jako
přebytek předchozích let a je možno je využít v rozpočtu na rok 2003.
Městská provozovna - sběrna prádla

Ukazuje se, že středisko není samofinancovatelné a i přes různá patření ke zlepšení efektivity
(rozšíření sortimentu, inzerce v BZ aj.) končí hospodaření ztrátou cca 40 tis, a to prozatím bez úhrady
tepla.
V roce 2003 bude třeba vyhodnotit hospodaření a přijmout opaření ke snížení ztráty či dosažení
vyrovnaného hospodaření
Knihovna
Knihovnicí je nadále p. Jaroslava Remetová, které pomáhá na část úvazku pan Jan Jabornický. Rok
2002 byl pro knihovnu velice náročný. Bylo nutné vložit do počítače co nejvíce knih, aby
v následujícím roce mohla knihovna po zakoupení 3. modulu knihovnického počítačového výpůjčního
systému Lanius - výpůjčního protokolu zahájit výpůjční systém pomocí čárového kódu. Vloženo bylo
15 tis. svazků retro a 1.365 přírůstků knih. Nezapsané knihy jsou zatím vedeny ve skladu knihovny a
budou vkládány průběžně.
Mírně vzrostl počet výpůjček i čtenářů. Mezi čtenáři je stále větší zájem o využití internetu a
kopírování. Pro další rozvoj knihovny by bylo potřebné navýšení počtu pracovníků alespoň o půl
úvazku.

Školství
Pedagogové naší ZŠ kteří se úspěšně zhostili náročného úkolu - počítačového zpracování pololetní
klasifikace. Značnou dávku nadšení pro věc a řadu hodin strávených u počítače si vyžádalo zadání
tříd, předmětů, úvazků či nastavení tisku vysvědčení, za což si uznání zasluhuje paní ředitelka s paní
sekretářkou. Výsledky snažení v těchto dnech jistě neunikly rodičům, kterým poprvé v historii naší
školy donesly děti moderně pojaté vysvědčení vytištěné na počítačové tiskárně. Výpočetní technika
naší školy tedy opět dostála dalšímu smysluplnému uplatnění.
Ve školním roce 2001/ 2002 navštěvovalo březovskou základní školu v průměru 300 žáků. Na 1.
stupni bylo 7 tříd se 164 žáky, na 2. stupni také 7 tříd se 136 žáky.
Ze spádových obcí na školu dojíždělo celkem 65 dětí. Z Rovné 28, Kostelní Břízy 1, Rudolce 3,
Dolního Rychnova 2, Citic 19, Černého Mlýna 5, Kamenice 1, Sokolova 4, Tisové 2.
Ve školní družině pracovala dvě oddělení, docházelo 56 žáků. Ve školní jídelně byl průměrný počet
zapsaných žáků v měsíci 193.
Při ZŠ pracovaly zájmové kroužky keramický, rybářský, sport. gymnastiky, knihovnický, výpočetní
techniky, anglického jazyka, výtvarný.
Sekretářkou byla p. Hana Hubáčková, která do letních měsíců zastupovala Ilonu Hynkovou na
mateřské dovolené, školník - p. František Schneider, uklízečky p. Eliška Šlajchrtová, p. Jana
Svobodová, p. Ludmila Grebeňová, p. Helena Amstätterová, kuchařky p. Blanka Bulková (vedoucí
ŠJ), p. Emilie Volfová, p. Marcela Kotoučková, p. Drahuše Büchnerová. Na škole vyučovali: p. Milena
Halčinská, ředitelka školy, p. Dana Humlová, zástupce ředitele školy, p. Jana Lászlóová, p. Ivana
Dytrychová, p. Marika Veselá, p. Helena Schafhauserová,
p. Jana Fajtová, p. Marcela Ryžuková,
p. Vojtěch Mühlrad, p. Jiří Makovický, p. David Vránek, p. Michaela Knířová (výchovná poradkyně), p.
Lia Nechanická, p. Jana Novotná, p. Jaroslava Pokludová, p. Dana Kučerová, p. Dagmar Lavičková,
p. Martin Zubr, externí učitel, p. Petr Majer, externí učitel, p. Marie Punčochářová, vedoucí
vychovatelka ŠD, p. Monika Birošová, vychovatelka ŠD.
Celkem ukončilo školní docházku 34 žáků, prospělo 247, prospělo s vyznamenáním 36, neprospělo
18, neklasifikováno 0, konalo opravné zkoušky 5. Chování: pochvaly 28, snížené známky z chování
11, z toho 2. stupeň 7, z toho 3. stupeň 4.Zameškané hodiny za školní rok: Omluvené 34 437 (114,40
na žáka), neomluvené 678 (2,25 na žáka).
Žáci se zúčastnili pod vedením svých pedagogů většiny soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT ČR,
ŠÚ nebo DDM v Sokolově. K nejvíce úspěšným žákům lze zařadit Petra Mezka – 1. místo okresního
kola matematické olympiády (6. ročník) či Sandru Ryškovou – 2. místo matematické olympiády (7.
ročník),

Opět výrazných úspěchů dosáhla škola ve sportovní gymnastice. Žákyně pod vedením pana učitele
Vojtěcha Mühlrada dosáhly mnoha vítězství. Dubnovým úspěchem v oblastní soutěži (Karlovarský +
Plzeňský kraj) si naše gymnastky zajistily postup do republikového finále. Zúčastnily se ho již potřetí
za sebou a obhajovaly medailová umístění. Členové gymnastického kroužku oslavili 20. let Březovské
gymnastiky.
Kurz bruslení pro děti 1. a 2. tříd se uskutečnil z iniciativy Okresního svazu ledního hokeje v Sokolově
v měsících lednu až březnu. Kurz plavání v rozsahu 30-ti hodin absolvovali žáci 3. třídy ve druhém
pololetí školního roku. Opět jsme se zapojili do Hnutí na vlastních nohou tím, že jsme zaslali práce do
výtvarné soutěže Chraňme si život na zemi. Několik tříd 2. stupně vydalo své třídní časopisy. Během
školního roku proběhla řada akcí s rozličnými náměty. V září to byla beseda o drogách a alkoholu
(provedla SPPP Opava). Žáci 2. stupně v září jeli do Litoměřic na výstavu „Zahrada Čech“. Lyžařský
výcvik 7. tříd proběhl na Březové. V divadle v Sokolově byli žáci 8. a 9. tříd na výchovném koncertu
„Vývoj opery“. Učitelé 1. stupně získali prodejem samolepek „Ostrovy života“ finanční částku, kterou
jsme zaslali na číslo účtu nadace Konto Bariéry – Ostrovy života.
Sportovní činnost školy byla v červnu ukončena školními olympiádami 1. i 2. stupně a vycházející
žáci si připravili pěkné Poslední zvonění v kinosále.
V tomto školním roce poskytl MěÚ několikrát bez úhrady škole kinosál kulturního domu či zajistil
ozvučení hřiště či jiných prostor při školních i okresních akcích. Odborné pomoci a ochoty
zaměstnanců MÚ využíváme při zdokonalování vybavení počítačové učebny a její údržbě.
Škola pěnká akademie
2. MŠ uspořádala zajímavou akci Pasování dětí na školáky, obě mateřské školky však pracovaly
naplno a paní učitelky s dětmi připravovaly řadu pěkných kulturních i „hravých“ akcí.

Statistické údaje o Březové a jejích obyvatelích
Počet obyvatel města Březová k 31. 12. 2001 činil 2 804, k 31. 12. 2002 pak 2.801 obyvatel.
K trvalému pobytu se přihlásilo 78 občanů, odhlásilo se 62, narodilo se 18 dětí a zemřelo 37 obyvatel.
Před březovským matričním úřadem bylo uzavřeno 16 sňatků.

Počasí
Rok 2002 začal mrazivými dny, avšak již v druhé půlce ledna se oteplilo a denní teploty dosahovaly
o
až + 13 C, přišlo tání a deště a zima se prakticky již nevrátila. Avšak ani jaro nebylo nijak mimořádně
o
pěkné a teprve v červnu jsme se dočkali opravdu pěkných dnů a teplot kolem 25 C. V červenci teploty
o
ještě vyšplhaly - v několika dnech až k 33 C, ovšem srpen přinesl deště, často přívalové, a v kritickém
týdnu 12. - 18. 8. 2002 postihla naše území opět pohroma ve formě povodní či záplav.
o

V září jsme se ještě mohli vyhřívat na sluníčku při teplotách až k 25 C, avšak v druhé polovině
o
měsíce přišlo rychlé ochlazení až k 10 C a yž na několik výjimek v říjnu už se teploty udržovaly či
klesaly. Prosinec již byl mrazivý a ve druhé polovině posledního měsíce došlo k namrznutí srážek a
pořádné náledí trápilo obyvatele celé republiky, motoristy, chodce i silničáře až do konce roku.

Závěr
Je tedy vidět, že rok 2002 byl opět nabitý významnými událostmi na místní i celorepublikové úrovni.
Od nového školního roku přechází všechna školská zařízení do právní subjektivity. Jak pro školy, tak
pro náš MěÚ se bude jednat o naprostou novinku, takže rok 2003 bude zcela jistě rokem hledání
ideálních postupů, ladění vzájemných vtahů mezi městem, školami a nově fungujícími kraji a
dolaďování městské legislativy a pracovních postupů. Obdobně patrně dojde v nejbližších měsících k
převodu sociálních služeb (v našem DPS) na obce. Dřívější zřizovatel - Okresní úřad - přestává od 1.
ledna existovat, takže pro město je tu další starost navíc. Bude nutno hledat potřebné finanční
prostředky pro další mzdové a materiální náklady. Naplno se rozjede realizace programového
prohlášení ZM v Březové, počátkem roku nás také čeká volba prezidenta, takže už nyní je jasné, že i
za rok bude do naší kroniky o čem psát.

