Kronika města Březová - rok 2003
Reforma veřejné správy se v roce 2003 projevila především zánikem okresních úřadů, které se
transformovaly na Úřady pro zastupování státu ve věcech majetkových a zabývají se tzv. zbytkovou
agendou, a nové kompetence postupně přecházejí na nově ustavené kraje.
Počátkem roku skončil mandát dosavadnímu prezidentu ČR Václavu Havlovi a parlament díky velice
těsnému rozdílu koaličních a opozičních hlasů a nejednotnosti vládní koalice zdlouhavě volil z
několika kandidátů jeho nástupce. Prezidentem ČR se nakonec stal Václav Klaus.
Ve dnech 13. a 14. června 2003 se konalo referendum o přistoupení České republiky do Evropské
unie. Občané dali většinou hlasů najevo, že si přejí, aby se Česká republika stala členem EU.
Vláda v čele s Vladimírem Špidlou podle očekávání měla po celý rok 2003 plno práce v parlamentu,
neboť musela často složitě vyjednávat o každém navrhovaném zákonu, protože ve sněmovně
disponuje těsnou většinou jediného hlasu.

Činnost MěÚ, ZM a RM
Referendum
Výsledky referenda o přistoupení České republiky do Evropské unie na Březové:

Okrsek I.
Okrsek II:

volební účast

ANO

53,28 %
46 %

73,75 %
81,1 %

NE
26,25 %
8,9 %

Zastupitelstvo města pracovalo v roce 2003 v nezměněném složení:
Miroslav Bouda (ODS)
Hana Havlíková (ODS)
Lenka Fišerová (ODS)
Josef Brandl (ODS)
Vladimír Číhal (ODS)
Jan Jiříček (ODS)
Marie Hejkalová (ODS)
Daniel Bouda (ODS)

Jana Strnadová (KSČM)
František Schneider (KSČM)
Eduard Rayman (ČSSD)
Ivan Šmat (KSČM)
Vilém Meiser (KSČM)
Jan Fridrich (ČSSD)
Pavel Hatala (ČSSD)

Starostou města Březová byl nadále p. Miroslav Bouda, místostarostou Ing. Vilém Meiser, dalšími
členy RM byli Ing. Jan Fridrich, MUDr. Lenka Fišerová a Jan Jiříček.
Změna pracovníků
Do důchodu odešel vedoucí bytového hospodářství p. Josef Strýček, jeho agendu převzal stávající
vedoucí tepelného hospodářství p. Michal Pehanič, který byl jmenován do čela nově vytvořeného
odboru Provoz majetku města. Vhledem k úbytku bytů v majetku města nebyl přijímán nový pracovník.
Pracovnice odboru Správy majetku města p. Irena Leonhardtová dlouhodobě onemocněla a po jejím
odchodu do důchodu byla na její místo přijata p. Ivana Mašková.
Na základě dohody s úřadem práce byli dočasně přijati tři nezaměstnaní občané pro výkon tzv.
veřejně prospěšných prací.
Nové vyhlášky, směrnice
V r. 2003 byly vydány tyto směrnice MěÚ:
č. 1/2003 „O hospodaření s byty a nebytovými prostory“
č. 2/2003 „O evidenci majetku na osobních kartách“
č. 3/2003 „O poskytování dotací občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím“
č. 4/2003 „O výši poskytovaného stravného při pracovních cestách“

č. 5/2003 „O oběhu a kontrole účetních dokladů“
č. 6/2003 „O inventarizaci majetku a závazků“
ZM přijalo obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 a 2/2003, které byly následně zrušeny či novelizovány,
a dále:
č. 3/2003 „O stanovení postupu při prodeji bytů a domů z majetku města“
č. 4/2003 „O úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě“
č. 5/2003 „Požární řád obce“
č. 6/2003 „O místních poplatcích“
Rada města
na svých pravidelných měsíčních zasedáních zejména projednala:
13. 1.
- Programové prohlášení města Březová pro volební období 2002-2006, zvýšení základního kapitálu
společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., složení zásahové jednotky JPO II. na rok 2003, partnerství
s Nadací pro děti, prodej bytů v čp. 141-142 a 145-146 ul. Dvořákova v Březové.
10. 2.
- rozpočet města na rok 2003 a limit počtu pracovníků, finanční příspěvky v roce 2003 pro TJ Olympii
Březová a FK Olympii Březová, dokončení přístavby šaten FK Olympie svépomocí, převod části
veřejného osvětlení do majetku obce Šabina
10. 3.
- odvolání pí. Marečkové Heleny z funkce členky komise OBDSP, záměr pronájmu bývalých kotelen,
výběr zpracovatele projektové dokumentace pro akci „Březová - novostavba hřbitova“, smlouva se
ZČE Plzeň o přeložce vedení 22 kV
14. 4.
- Rozbor hospodaření a závěrečný účet za rok 2002, 1. rozpočtové opatření v roce 2003, internetový
řád Městské knihovny v Březové, Směrnice č. 1/2003 o hospodaření s byty a nebytovými prostory
v majetku města, postup financování výstavby 6 bytových jednotek v Březové, vymáhání dluhů obce
Rovná, odvolání Mgr. Bláhy Vlastimila z funkce předsedy KIO na vlastní žádost, jmenování do této
funkce MUDr. Fišerové Lenky, zřízení pečovatelské služby jako organizační složky města, složení
komisí pro výběrová řízení pro investiční akce a opravy
12. 5.
- 2. rozpočtové opatření v roce 2003, pořadník pro přidělení bytu v DPS, seznam zpracovatelů
dokumentace na akci „Víceúčelové využití sálu v kulturním domě v Březové“, složení komise pro výběr
zpracovatele dokumentace, odvolání Ing. Šmata z funkce člena komise pro integrovanou oblast na
vlastní žádost, záměr pronájmu půdních prostor v čp. 120 za účelem výstavby bytů
9. 6.
- 3. rozpočtové opatření v roce 2003, změna organizačního schématu MěÚ od 1. 7. 2003, směrnice č.
2/03, 3/03, 4/03 a 5/03, smlouva na úpravu zámeckého parku Kostelní Bříza, seznam zájemců o
výstavbu bytových jednotek s finanční spoluúčastí, odvolání p. Lukáše M. z funkce velitele zásahové
jednotky na vlastní žádost a jmenování p. H. Bauera do této funkce
25. 8.
- uvolnění pí. Anny Škrabákové z funkce členky komise sociální a zdravotní, připomínky občanů
Rudolce ke způsobu provozování místního pohostinství, pronájem půdních prostor v čp. 227 - 228 za
účelem výstavby dvou půdních bytů, smlouvy o uznání a úhradě dluhu, výběrová komise pro výběr
dodavatele víceúčelového vozidla pro MH
8. 9.
- 4. rozpočtové opatření v roce 2003, OZV č. 2/03 týkající se vyhledávání sexuálních služeb, OZV č.
3/03 o prodeji domů a bytů, doplnění organizačního schématu MěÚ Březová, usnesení k územnímu
plánu města, poskytnutí příspěvku ČSCH K. Bříza na změnu vytápění budovy, výběr dodavatele
bytového domu se 6 bytovými jednotkami

6. 10.
- OZV č. 4/2003 - o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě, Rozbor hospodaření města
za 1. pololetí 2003, rozpočtové opatření č. 5 v roce 2003, předání budov a pozemků do správy
školským zařízením, pojistná smlouva s Pojišťovnou České spořitelny, prodej obchodního podílu
města ve společnosti Sokolovská skládková s.r.o. společnosti Ekoinvest s.r.o., inventarizace majetku
v roce 2003, půjčka 5.000.000,- Kč společnosti Ekoinvest, jmenování p. Josefa Zemana z Rudolce
členem kulturní komise, výběr dodavatele nosiče kontejnerů
3. 11.
- požární poplachové směrnice, OZV č. 5/03 - Požární řád města, směrnice č. 6/03 - Inventarizace
majetku a závazků organizace, rozpočtové opatření č. 6 v roce 2003, zpráva o hospodaření
příspěvkových organizací města, smlouva o předání nemovitého majetku do správy a užívání MŠ1,
MŠ2 a ZŠ, smlouva o spolupráci při zajišťování požární ochrany pro obec Těšovice naší JPO,
odvolání pí. Ireny Leonhardtové z funkce tajemnice komise OBDSP a jmenování do této funkce pí.
Ivany Maškové.
8. 12.
- 7. rozpočtové opatření v roce 2003, rozpočtové provizorium na rok 2004, vyřazení majetku ZŠ,
termíny zasedání ZM v roce 2004.

Zastupitelstvo města
zasedalo pravidelně jedenkrát měsíčně. Mezi nejdůležitější projednávané záležitosti patřilo:
27. 1.
- Programové prohlášení Zastupitelstva města v Březové na volební období 2002 - 2006, vztahy se
Sokolovskou vodárenskou společností s.r.o., partnerství města Březová s Nadací pro děti Březová ve
smyslu podmínek Fondu česko-německého porozumění, prodej bytů v čp. 141-142, prodej bytů v čp.
145-146, žádost o přeložku linky 22 kV z intravilánu města
24. 2.
- rozpočet města na rok 2003 a limit počtu pracovníků, finanční příspěvek TJ Olympii Březová a FK
Olympii Březová, prodej části veřejného osvětlení do majetku obce Šabina
24. 3.
- prodej domu čp. 145-146, návrh na odkoupení objektů v Kostelní Bříze (pohostinství a bývalá škola,
neschváleno), financování elektro prací v kině z rozpočtové rezervy
28. 4.
- 1. rozpočtové opatření v roce 2003, financování výstavby 6 bytových jednotek v Březové za
spoluúčasti budoucích vlastníků, řešení pohledávek vůči obci Rovná, prodej domu čp. 143 - 144, ul.
Dvořákova, zřízení pečovatelské služby jako organizační složky města Březová v DPS Březová od 1.
7. 2003, převod objektů a pozemků kasáren Mýtina
26. 5.
- 2. rozpočtové opatření v roce 2003, spolupráce s firmou Ekoinvest - zakoupení technologie
v hodnotě 5 mil. Kč, jednání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o., operace s nemovitostmi a
finančním kapitálem
23. 6.
- 3. rozpočtové opatření v roce 2003, přijetí softwarového balíčku pro základní školu, operace s
nemovitostmi a finančním kapitálem, dohoda o úhradě dluhu
22. 9.
- 4. rozpočtové opatření v roce 2003, obecně závazná vyhlášku č. 2/03 a 3/03, usnesení k Územnímu
plánu města Březová, nabytí majetku pro DPS Březová, vyřazení nepotřebného majetku
20. 10.

- rozbory hospodaření města Březová za I. pololetí 2003, Rozpočtové opatření č. 5 v roce 2003, OZV
č. 4/2003 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě, navýšení obchodního podílu města
ve Vodárenské společnosti, prodej obchodního podílu města ve společnosti Sokolovská skládková,
poskytnutí půjčky 5 mil. Kč společnosti Ekoinvest, prodej domu čp. 156-158 v ul. Smetanova, prodej
domu čp. 88-91 v ul. Hlavní
24. 11.
- OZV č. 5/03 - Požární řád města, rozpočtové opatření č. 6 v roce 2003, předání nemovitého majetku
do správy MŠ1, MŠ2 a ZŠ, smlouva o spolupráci při zajišťování požární ochrany pro obec Těšovice
naší JPO, žádost o bezúplatný převod objektů a pozemku kasáren Mýtina, zvýšení vkladu města do
základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., valná hromada Sokolovské skládkové
s.r.o.
15. 12.
- 7. rozpočtové opatření v roce 2003, rozpočtové provizorium na rok 2004, obecně závazná vyhlášku
č. 6/03 O místních poplatcích, odměny aktivním občanům, vyřazení majetku ZŠ, termíny zasedání ZM
v roce 2004.

Stížnosti, žádosti o informace
V roce 2003 byly MěÚ Březová doručeny 3 písemné stížnosti, z toho l byla klasifikována jako
neoprávněná a 2 jako oprávněné. Oprávněné stížnosti se týkaly zámečku v Kostelní Bříze - nebezpečí
úrazu osob a tvoření údajné skládky za částí Drahotín
V roce 2003 nebyly doručeny MěÚ Březová žádné písemné žádosti podle zák. 106/99 Sb. o podání
informací. Během roku pracovníci MěÚ poskytovali pouze ústní informace občanům v mezích
uvedeného zákona.

Společenský život
Setkání Březových
se konalo po devíti letech opět u nás doma, a to ve dnech 2. - 4. 8. 2003. Představitelé samospráv
deseti zúčastněných měst a obcí se společným názvem Březová se setkali a podiskutovali na
březovské radnici. Soutěžní část setkání letos zahrnovala jak tradiční fotbalová a hasičská klání, tak i
novou disciplínu - volejbalový turnaj. Nejcennějšího úspěchu dosáhli naši hasiči, kteří svou soutěž
vyhráli, fotbalisté skončili druzí a novinkovou volejbalovou soutěž vyhrál tým Březová II. Od soboty
večera do nedělních ranních hodin se účastníci bavili na lidové taneční zábavě v areálu FK Olympie,
pro mladší účastníky byla připravena diskotéka. Stravování zajišťovala jídelna ZŠ Březová.
Setkání Rudolců
Setkáním obcí se společným názvem Březová se nechali inspirovat Rudolečtí, kteří u příležitosti II.
staročeského posvícení vyhlásili novou tradici - Setkání Rudolců. Akce proběhla ve dnech 25. - 27.
července za účasti celkem tří obcí s názvem Rudolec. Program tvořila návštěva zpívající fontány v M.
Lázních, setkání na Březovské radnici, turnaj v malé kopané a taneční zábava pod širým nebem.
Převod Pečovatelské služby na město
Od července se město Březová v souvislosti s novým rozdělením kompetencí ve veřejné správě stalo
provozovatelem pečovatelské služby v místním DPS. Převzalo stávající pracovnice a některý majetek.
Z dalších událostí
S příslušnými institucemi probíhala další jednání ve věci převodu bývalých kasáren Mýtina na město
Březová. Město hodlá tento prostor poskytnout k podnikatelským aktivitám. Jednání se státními úřady
jsou nadále vleklá a složitá.
Naopak značný posun se podařil ve věci přeložky linky vn. Zdá se, že v dohledné době by mohla být
přeložka realizována a městu by se uvolnila další tolik potřebná lokalita pro výstavbu.
V roce 2003 probíhala též další přípravná jednání ve věci výstavby rychlostní silnice Praha - Cheb.

Prvotní práce probíhaly na přípravě studie přestavby velkého sálu KD pro víceúčelové využití.
Březovští dobrovolní hasiči vyjížděli za 11 měsíců roku 2003 k celkem 43 zásahům. Založili také
ženské soutěžní družstvo, nadále pracuje družstvo mladých hasičů pod vedením T. Katzera.
Od září působí v Březové pobočka sokolovské ZUŠ, v rámci které nyní pracuje kroužek mažoretek,
hudební a keramický kroužek. Celá řada dalších kroužků pracuje při naší ZŠ.
V letních měsících proběhl Dětský tábor v Týnu u Lomnice, jehož byla Březová spolupořadatelem,
svůj letní tábor uspořádali též pionýři na své základně Bystřina.
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.
Vítězkou okresního kola soutěže Dívka roku 2003 se stala březovská Monika Pařízková, která
postoupila do oblastního kola v Chomutově.
Proběhlo první veřejné projednání zadání komplexního územního plánu Březová.
Včelaři z Kynšperka ve spolupráci s březovskými kolegy uspořádali v září dvoudenní regionální
včelařskou výstavu.
Chovatelé z K. Břízy uspořádali v červenci tradiční okresní výstavu mláďat králíků.
V zahrádkářské kolonii pod Olympií byla zkolaudována elektrifikace.
Město převzalo v rámci tzv. navrácení historického majetku od Státních lesů další pozemky, mimo
jiné i v lokalitě Výsluní.
Nová autobusová čekárna v Černém Mlýně byla během jediného dne po instalaci poničena
neznámými vandaly.
Koncem roku zemřela manželka dlouholetého ředitele KD paní Anna Seifertová.
V červnu se v KD Březová sešli po dvaceti letech členové někdejšího tanečného sboru Březová pod
vedením Petra Macháčka.

Kultura
Tradiční širokou nabídku kulturních pořadů připravila městská komise kultury. 18. ledna to byl
Městský sportovní ples s vyhodnocením nejlepších sportovců a činovníků, připravený ve spolupráci
s FK Olympií Březová a TJ Olympií Březová. V dubnu pak Velikonoční posezení se seniory ve velkém
sále DK, kam sice pro nemoc nedorazil očekávaný Josef Zíma, avšak o dobrou náladu se postaral
rovněž oblíbený zpěvák Černohous. Tradičně se konaly jarní slavnosti - Stavění a kácení máje
s obvyklým bohatým doprovodným programem. Na květen byl připraven zájezd na muzikál Kleopatra.
Členové SDH uspořádali v září Hasičský bál, který by se měl v budoucnu střídat s tradičním
Vinobraním. Nechyběl listopadový Maškarní rej pro děti, na konci roku Mikulášská nadílka před
budovou MěÚ, Vánoční posezení s důchodci ve velkém sále DK, Vánoční posezení starosty města
s občany DPS a Štědrovečerní zpěvy při troše svařeného vína na březovském náměstí. O
silvestrovské půlnoci se někteří občané sešli na náměstí, aby společně přivítali nový rok.
Samozřejmě nechyběly tradiční jarní hudební soutěže. V březnu proběhl Březovský lístek s účastí
přes sto soutěžících, na akci vystupoval jako host oblíbený Jindra Kejak. V dubnu se opět konala
Trampská Porta (krušnohorské předkolo a západočeské finále soutěže), jejíž absolutním vítězem se
stala plzeňská Strašlivá podívaná, jako host vystoupila známá písničkářská dvojice Paleček - Janík.
Nejmenší březovští hudebníci - žáci hudebního kroužku a členové souboru Březovský kvintet opět
účinkovali při nejrůznějších slavnostních či svátečních příležitostech nejen na Březové, ale i v okolních

městech a obcích (Dolní Rychnov, Habartov, Kynšperk nad Ohří, Sokolov) a v roce 2003 dokonce
vydali vlastní CD.
Z akcí pořádaných jinými subjekty lze zmínit Rybářský ples pořádaný místní skupinou ČRS, z akcí pro
mladé a nejmladší je třeba zmínit lednový a říjnový regionální Rockfest a pravidelné Diskotéky pro děti
- akce pořádané Klubem mladých Březová ve spolupráci s městem.
Březovská desítka manželů Homolkových vystupovala v Českém rozhlase Plzeň.
Loutkový soubor Zvoneček
uvedl v březnu pohádku Příhody vodníka Brumlala a v červnu kus Pyšná princezna aneb Jak se
princezna polepšila
Dramatický soubor Lupínek
pracující při ZŠ Březová absolvoval turné s pohádkou Trampoty s princeznami a na říjen připravil
představení pohádky Jak se Mette stala královnou.
Březovské kino
promítalo 3 filmy měsíčně.
Městská knihovna
Knihovnicí je nadále p. Jaroslava Remetová a na poloviční úvazek vypomáhá p. Jan Jabornický. Dne
5. května bylo zahájeno půjčování knih pomocí čárového kódu a scanneru. Nový systém výrazně
urychlil provoz, přinesl lepší přehled o výpůjčkách a umožnil tzv. automatické rezervace knih. Do
počítačového systému Lanius bylo vloženo již 16 417 svazků. Počet návštěvníků knihovny se zvýšil o
1 524 a mírně narostl počet výpůjček. Uspořádáno bylo 23 vzdělávacích a kolektivních akcí. Fond
knihovny čítá 27 469 knihovních jednotek.

Sport
TJ Olympie
V rámci TJ Olympie působil v roce 2003 oddíl volejbalu, badmintonu, tenisu, sportovní gymnastiky,
zápasu a RTV. Činnost ukončil oddíl kulturistiky a aerobiku, důsledkem toho byl pokles členské
základny téměř o 70 členů. TJ Olympie má též zázemí pro provoz oddílu stolního tenisu či turistiky,
avšak nedaří se najít tahouny, kteří by se o činnost starali.
Vedle své hlavní činnosti připravila TJ Olympie např. dětské soutěže k mezinárodnímu dni dětí či
turnaje ve volejbale. Oddíl zápasu uspořádal několik turnajů v zápase řecko - římském, v prosinci opět
s mezinárodní účastí.
Trenér zápasníků Pavel Peterka byl vyhlášen trenérem roku 2003 Karlovarského kraje.

FK Olympie
Ve spolupráci s městem se podařilo dokončit přístavbu kabin a tím zlepšit zázemí jednotlivých
mužstev. Smutnou událostí byla krádež nově instalovaného plynového kotle, ke které došlo několik
dní po jeho uvedení do provozu. Byla též provedena změna zavlažování hřiště, která se projevila,
obzvláště při horkých letních měsících, na kvalitě trávníku hřiště. V podzimních měsících byla
zajištěna výroba a montáž pevných laviček na ochozu pro diváky. Povedlo se zajistit hlášení o
zápasech našich mužstev v regionálním rádiu Egrensis. V neposlední řadě byla provedena úprava
terénu na ploše nad hřištěm, ale zpevnění svahu pražci se nepovedlo, hradba se prolomila a zhroutila.
V polovině roku z vedení klubu odstoupil předseda p. P. Makoň – odešel do FK Baník Sokolov.
Nahradil ho Petr Kortus. Na začátku sezony došlo k odchodu p. P. Peterky (trenéra přípravky), který
odešel trénovat také do Baníku Sokolov. V trénování přípravky pokračoval p. P. Makaj, ale mužstvo
přípravky nebylo do nové soutěže přihlášeno pro nedostatek hráčů.
Žáci pod vedením trenéra R. Dvořáka podávali stabilní výkony. Po podzimní části jsou v průběžné
tabulce na 5. místě. Dorost, který v loňském roce začal už druhou sezonu v krajské soutěži skončil po
podzimu na 5. místě. Muži B hrají od podzimu okresní přebor Sokolovska, avšak nedaří se jim a jsou

na posledním místě tabulky. A muži se v jarní části soutěže zachránili před baráží, ale největší podíl
na tom měla kauza „T. Dlesk“, kdy po podzimní části nám bylo odebráno celkem 9 bodů (jednalo se o
start hráče, který hrál současně i v SRN). Po podzimní části ročníku 2003-2004 je mužstvo A mužů na
5. místě průběžné tabulky.
Na Den dětí uspořádal FK turnaj neregistrovaných žáků a dokonce i žákyň, z okolí a okresu.
Komise sportu
opět připravila řadu akcí pro tzv. neregistrovanou veřejnost. Šlo mimo jiné o turnaje v nohejbale, v
líném tenise či Vánoční turnaj ve stolním tenise O vánočního kapra. Dále zorganizovala ve spolupráci
s FK malá kopaná na hřišti FK Olympie turnaj v malé kopané O pohár starosty města Březová, a to ve
dnech 28. - 29. června (nejlepším domácím týmem byl Start Březová, který skončil 3.). Nechyběly
akce pro příznivce cyklosportu - v červnu se jel Cyklovýšlap do Chodové Plané s Rodinným pivovarem
Chodovar a v říjnu oblíbený Podzimní cyklovýšlap. Ve dnech 26. - 28. 12. se konal za účasti 32
mužstev 6. ročník turnaje ve futsalu O pohár starosty města Březová v sokolovské sportovní hale.
Klub cyklotrialu
pořádal jako každý rok dvě soutěže Mistrovství a Přebor ČR v cyklotrialu. V červnové soutěži byli
úspěšní březovští reprezentanti Pavel Peterka (1. místo v kategorii Elite), Martin Čučman a Ivo
Husinecký (3. a 4. místo v kategorii Master). Podzimní soutěže se domácí závodník P. Peterka pro
zranění nezúčastnil, Ivo Husinecký zde skončil ve své kategorii 2. Cyklotrialisté se také zúčastnili
halové soutěže v Mladé Boleslavi, kde získal březovský D. Bouda, který po dlouhé začal opět závodit,
pěkné 5. místo.
Soutěže ve střelbě z praku
Březovští příznivci střelby z praku v roce 2003 dále pracovali na nové tradici a úspěšně zvládli
organizaci řady prakistických soutěží, halových i venkovních, a to jak pro Březováky, tak i soutěží s
nadregionální účastí. K nejlepším březovským reprezentantům v tomto netradičním sportu patří p. R.
Pekuniak a J. Králič.
Team Bike Březová
V roce 2003 vznikl na Březové cyklistický klub Team Bike Březová, jehož členové se zúčastňovali
nejrůznějších regionálních závodů a některé soutěže sami uspořádali, Za zmínku určitě stojí pěkné
výkony mladého jezdce R Fišera z Kostelní Břízy.
Ostatní sporty
V rámci Klubu mladých se zformoval první březovský šipkařský tým, který od září hraje 3.C ligu
karlovarské oblasti. Šipkaři připravili také několik turnajů pro veřejnost.
Aktivisté z integrovaných obcí zorganizovali též několik sportovních podniků (turnaje v nohejbale, v
kulečníku aj.).

Výstavba a investice
Mezi nejdůležitější investiční akce v roce 2003 patří:
Výstavba bytového domu - 6 byt. jednotek nákladem 2.055 tis. Kč, teplofikace čp. 86-87 a 94-95 (750
tis. a 680 tis. Kč), splácení kupní ceny ubytoven čp. 121 a 122 (550 tis. Kč), přístavba šaten TJ
Olympie (743,2 tis. Kč).
Vozový park města bude v příštím roce obnoven vozem Mercedes Benz (kontejnerka) - v roce 2003
byla uhrazena leasingová splátka 500 tis. Kč. V roce 2003 byla pořízena další část územně plánovací
dokumentace za 357 tis. Kč, projekčně je připravována akce Hřbitov Březová (350 tis. Kč). Nadaci pro
děti byl poskytnut příspěvek 300 tis. Kč na letos započatou opravu kostela v K. Bříze. Město též
odkoupilo pozemek v areálu FK Olympie vč. projektové dokumentace za 200 tis. Kč se záměrem
budoucí výstavby klubovny a sociálního zařízení. V neposlední řadě byl pořízen čelní nakladač na
traktor za 180 tis. Kč a financován byl projekt kanalizace Rudolec částkou 180 tis. Kč.
Proběhla též další splátka stavebního spoření ve výši 600 tis. Kč. Spoření je plánováno k výstavbě
dalšího bytového domu.

Nerealizovanou zůstává nadále akce Půdní nástavba DPS, která je projekčně připravená, a čeká se
na státní dotaci.
V Rudolci probíhá postupné připojování občanů na nový plynovod.

Služby
V Rudolci nadále funguje nově zřízená hospůdka pro místní obyvatele, neuchytil se zde však záměr
zřízení obchůdku s potravinami .
Prodejna s krůtím masem Adex přestěhovala svoji provozovnu na náměstí.
V prostorách bývalého levného textilu bylo zřízeno nové kadeřnictví a holičství.
Smlouva byla ukončena s nájemcem tzv. sběrných surovin, neboť tento sběrnu prakticky
neprovozoval. V uvedených prostorách bude zřízen sběrný dvůr.
Koncem roku 2003 došlo k zásadní transformaci systému MHD v tom smyslu, že byl ukončen provoz
v úseku Březová - Michal.
Na poli rekreace a využití volného času mnozí občané přivítali možnost koupání v nové údolní nádrži
Michal nedaleko města.

Hospodaření
Oproti předchozím rokům celkový objem rozpočtu města narostl o cca 20 mil. Kč, a to ze dvou
rozhodujících příčin. Městským rozpočtem nově procházejí peníze na přímé náklady na vzdělávání
pro školská zařízení (cca 10 mil. Kč, které však město obdrží a ihned převádí na příslušné účty
školských zařízení) a zásadním způsobem narostly příjmy z poplatků za ukládání odpadů (též cca 10
mil. Kč), které umožnily sestavit relativně vysoké investiční rozpočty.
I při zohlednění těchto příjmů byly celkové příjmy překročeny o více než 10 mil. Kč, zatímco výdaje
zůstaly nedočerpány v úrovni 4,4 mil. Kč. Díky těmto skutečnostem skončilo hospodaření kladným
saldem, přestože jsme plánovali deficitní rozpočet s krytím pomocí prostředků předchozích let:

Rozpočet
Příjmy
Výdaje
saldo P-V

61.613 tis. Kč
66.049 tis. Kč
- 4.436 tis. Kč

Skutečnost
71.862 tis. Kč
61.557 tis. Kč
+ 10.305 tis. Kč

Rozdíl

%

- 10.249 tis. Kč
- 4.492 tis. Kč
- 14.741 tis. Kč

116,6
93,2

V průběhu roku bylo přijato 7 rozpočtových opatření, které reagovaly na potřeby, jenž vyvstaly
v průběhu roku a s kterými nebylo v původním rozpočtu počítáno. Rovněž byly v průběhu roku do
rozpočtu uvolňovány prostředky z tzv. investiční rezervy, kterými byly kryty investiční potřeby
původním rozpočtem nepředpokládané či odložené.
V příjmech se na lepším plnění podílí především daňové příjmy, příjmy za ukládání odpadů
(Ekoinvest, ETI), příjmy z prodeje bytů, vymožené neinvestiční náklady od obce Rovná a v příjmech i
výdajích se též projevují finanční operace mezi městem a tepelným hospodářstvím.
Na úspoře ve výdajích se jedná především investice, které přešly do r. 2004, úspory v nákladech,
které jsou rozpočtovány s nutnou rezervou - teplo, energie, úroky, služby, dále o úsporu v mzdových
nákladech vlivem nemocností pracovníků aj., realizací některých plánovaných akcí úsporněji atd.
Mezi závazky města patří mj. půjčka ze SFŽP na ČOV K. Bříza (797 tis. Kč) a leasingové splátky
vozu Ford (206 tis. Kč).
V oblasti pohledávek došlo k částečnému uspokojení jednoho z dlouhodobých dluhů, a to
pohledávky za obcí Rovná za neinvestiční náklady za dojíždějící žáky z let 1996 – 1998. Jedná se o

částku 295 tis. Kč, která byla získána zatížením účtu obce Rovná exekucí. Dluhy na nájemném
dosáhly částky 736 tis. Kč.
V roce 2003 byly novelizovány téměř všechny finanční směrnice MěÚ.
Městská provozovna - sběrna prádla
Hospodaření městské provozovny - sběrny končí ztrátou -111,9 tis. Kč. Do provozního výsledku jsou
již řádně zaúčtovávány veškeré náklady. Pokračuje tedy ztráta střediska i po přijatých opatřeních
(omezení pracovní doby, zvýšení cen aj.) a chce-li město tuto službu pro občany zachovat, je to
možné jedině za cenu nemalých provozních dotací.
Tepelné hospodářství
Po zúčtování topné sezóny 2002 činí hospodářský výsledek -1.847 tis. Kč. Ztráta by se postupně měla
snižovat k nule, resp. by měla kopírovat inflační vlivy, neboť v této HČ neplánuje město zisk.

Školství
Základní škola
Od 1. 1. 2003 se březovská ZŠ stala školou s právní subjektivitou hospodařící jako příspěvková
organizace. Vznik samostatné příspěvkové organizace byl náročný v prvé řadě pro vedení školy.
Vypracování desítek nových vlastních předpisů, směrnic, nařízení a opatření a orientace v pracovně
právní a občansko právní oblasti byl jen zlomek nových povinností. Teprve vlastní praxe ukázala
záludnosti spojené s přechodem na nové struktury územně správních celků. Ředitelé škol musí zastat
práci, kterou dříve prováděly úřady, a to zejména v oblasti finančně právní nebylo jednoduché, když
současně ředitel musí vykonávat veškeré své výchovně vzdělávací a řídící povinnosti.
Škola má dvě budovy, zvlášť budovu 1. stupně a hlavní budovu, kde jsou třídy 2. stupně. Ve školním
roce 2002/2003 navštěvovalo školu v průměru 292 žáků ve 14 třídách. Ze spádových obcí na školu
dojížděli celkem 83 žáci. Ve školní družině pracovala dvě oddělení, docházelo 54 žáků. Ve školní
jídelně byl průměrný počet zapsaných žáků v měsíci 158, stravovalo se také průměrně 17 učitelů, 10
provozních zaměstnanců a 103 cizích strávníků. Vydáno bylo 45 tis. obědů.
Ve škole byl zaveden nepovinný předmět pro žáky 1. stupně Dyslektická náprava a při ZŠ pracovaly
kroužky keramický, výtvarý, knihovnický, rybářský, anglického jazyka, výpočetní techniky, košíkové a
sportovní gymnastiky.
Ve škole pracovalo celkem 30 zaměstnanců - 20 pedagogických, 5 provozních a 5 kuchařek.
Také v roce 2003 absolvovali výchovní pracovníci další kurzy na zvládnutí práce s počítačovou
technikou. V rámci programu státní informační politiky absolvovalo 8 učitelů školení úrovně Z1. Kurzy
německého jazyka absolvovaly 3 výchovné pracovnice.
Školní docházku ukončili 33 žáci, z toho v 7. ročníku 4, v 8. ročníku 4 a v 9. ročníku 25 žáků. Na SŠ
bylo umístěno 12 žáků, do SOU 13 a OU 7 žáků.
V rámci mimoškolních aktivit se žáci pod vedením svých pedagogů zúčastňovali soutěží a olympiád
vyhlášených MŠMT ČR, Domem dětí a mládeže v Sokolově, Asociací školních sportovních klubů ČR,
Olympií Březová, Ligou škol, Tělovýchovnou unií Sokolov. K největším úspěchům patřilo 2. místo
Miroslava Strnada (8. ročník) v okresním kole fyzikální olympiády a 2. místo Pavlíny Kortusové (4.
ročník) v německém jazyce. I ve sportovní gymnastice dosáhly dívky pod vedením pana učitele
Mühlrada opět mnoha vítězství a úspěchů, mj. 1. místo v okresním finále školní ligy - soutěž družstev,
a to mladší i starší žákyně, a první čtyři místa v soutěži jednotlivkyň.
V rámci aktivity „Stonožka“ žáci a učitelé nashromáždili částku 3.430 Kč, která byla věnována
nemocnici v Sokolově. Celý školní rok se jednotlivé třídní kolektivy připravovaly na školní akademii.
Pro obrovský zájem veřejnosti byla uskutečněna dvě vystoupení. Díky pečlivé přípravě a zdařilé režii
jednotlivá vystoupení sklízela bouřlivý potlesk. Školní akademie letos proběhla v muzikálovém a
tanečním rytmu. K rozšíření kulturního rozhledu žáků již léta přispívá neformální a soustavná
spolupráce s městskou knihovnou. V průběhu školního roku žáci navštívili i několik kulturních
představení v prostorách školy, místního kinosálu a divadla Sokolov. Proběhly besedy na téma

protidrogové prevence, mezilidských vztahů, také neformální beseda se starostou města. V rámci
exkurzí navštívili vodní nádrž Horku, byli v elektrárně Tisová. V květnu byly třídy 3.B a 4.A na škole
v přírodě. Několik tříd 2. stupně vydalo své třídní časopisy. Žáci 2. ročníku pokračovali v zapojení do
projektu České policie s názvem „Ajax“. V únoru proběhl na Březové lyžařský výcvik žáků 7. a 8. tříd.
Stále úspěšně pokračuje činnost divadelního souboru Lupínek. Sportovní činnost školy žáci ukončili
školními olympiádami 1. a 2. stupně a volejbalovým turnajem.
V lednu byla provedena Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje kontrola povinností
fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví cíleně zaměřená na
způsob skladování potravin a pokrmů, uvádění pokrmů do oběhu a dodržování osobní a provozní
hygieny. Kontrolou nebyly shledány závady.
Mateřské školy
Také mateřské školy se staly od 1. 1. 2003 samostatnými právními subjekty - příspěvkovými
organizacemi města a ředitelky musely vedle pedagogických řešit i další problémy.
Mateřskou školu v ul. Komenského navštěvovalo 55 zaspaných dětí. Ředitelkou byla p. Irena
Urbanová, dalšími pedagogickými pracovníky byli pí. Eva Franková, Libuše Minaříková a Daniela
Daňová, o stravování se staraly Marie Lochnerová (vedoucí) a Miroslava Slavíková, školnicí byla Irena
Wernerová. MŠ v ul. Smetanova řídila Danuše Vaňková, pedagogický sbor tvořily dále Julie Fedorová,
Taťána Opltová a Lenka Barvínková. Stravování zajišťovala Hana Šleisová a funkci školnice zastávala
Dana Kopačková, Pracovní poměr ukončila p. Dagmar Polcarová. Do školky chodilo 52 zaspaných
dětí.
Pracovnice obou březovských mateřských škol opět připravovaly s dětmi po celý rok řadu pěkných
kulturních i „hravých“ akcí, výstavky (mimo jiné ve vestibulu MěÚ), kulturní pásma pro rodiče i
veřejnost aj. Děti rovněž vyjely na školu v přírodě.

Statistické údaje o Březové a jejích obyvatelích
Počet obyvatel města Březová k 31. 12. 2002 činil 2 801, k 31. 12. 2003 pak 2.807 obyvatel.
K trvalému pobytu se přihlásilo 78 občanů, odhlásilo se 57, narodilo se 18 dětí a zemřelo 33 obyvatel.
Před březovským matričním úřadem bylo uzavřeno 23 sňatků.

Počasí
Počátkem roku si s námi zima rozmarně zahrávala. Střídaly se dny mrazivé s dny teplejšími, 13.
ledna jsme zaznamenali několik kalamitních stavů kvůli hustému sněžení, se kterými si však
pracovníci MH u nás na Březové poradili velmi dobře. Za několik dní se opět oteplilo a tak se to stále
střídalo. Naštěstí hned v prvních lednových dnech odtála nebezpečná ledovka, sužující chodce i řidiče
koncem minulého roku.
Jaro začalo důstojně, když už po 24. březnu jsme si užili slunečných dnů a teploty stoupaly až k 20
st., i když ve dnech kolem 6. dubna jsme ještě zaznamenali sněžení a mrazy.
Zato již v květnu se vyskytovaly třicetistupňové pařáky, které předznamenaly slunečné, avšak příliš
suché léto. V prázdninových dnech dosahovaly teploty nezřídka až k 36 st. a spíše výjimečně jsme si
odpočinuli v chladnějším dni s dešťovou přeháňkou. Vedra okolo 30 st. se vyskytovala ještě v září.
Zima byla rovněž zpožděná. První, zato pořádné sněžení se vyskytlo 15. prosince a hned přineslo
kalamitní situace na našich silnicích. Posléze přišlo opět oteplení, avšak Vánoční svátky byly letos bílé
jak se patří.

Závěr
Rok 2003 byl prvním rokem práce nového zastupitelstva. Finanční situace města umožnila rozjet řadu
důležitých aktivit dle schváleného programového prohlášení ZM, to vše při současném přizpůsobování
se nové legislativě, vyplývající z reformy veřejné správy a přípravy země na vstup do EU. V některých
záležitostech lze dokonce hodnotit tento rok jako přelomový.

V roce 2004 nás čeká zásadní novela daňových a dalších zákonů, vstup země do Evropské unie,
volby do Evropského parlamentu a samozřejmě plnění dalších úkolů vyplývajících z programového
prohlášení ZM, stejně jako zajištění běžného provozu města a přidružených obcí. Je tedy zřejmé, že
pro zastupitele, pracovníky radnice i všechny občany rozhodně nepůjde o rok všední.

