Kronika města Březová - rok 2006
Rok 2006 byl opět rokem supervolebním. Konaly se parlamentní a komunální volby a v našem kraji i
volby senátní. Problémy ČSSD z předchozích let vyvrcholily značným posílením a následným
vítězstvím ODS prakticky ve všech volbách. Parlamentní volby však skončily patem, když levicové
CSSD a KSČM získaly ve sněmovně dohromady 100 křesel, a stejný počet získala rodící se koalice
ODS, KDU-ČSL a parlamentního nováčka - Strany zelených. Vyjednávání o povolebním uspořádání
byla velmi složitá. Strany se dlouhé týdny dohadovaly, kdo bude předsedou Poslanecké sněmovny,
bez jehož zvolení však zůstávala dolní komora prakticky zablokovaná a nefunkční. Předsedou se
nakonec stal sociální demokrat Miloslav Vlček, který se však musel předem vzdát svého práva
navrhnout premiéra v případném - a velmi reálném - třetím pokusu o sestavení vlády. Vyjednávání o
vládě se ujala vítězná ODS, i když o určité intermezzo se postarali předsedové ČSSD a KDU-ČSL,
kteří se dohodli na společné vládě s podporou KSČM. Tato varianta však narazila na silný odpor
regionálních organizací KDU-ČSL a stála nakonec i předsednické křeslo Miroslava Kalouska.
Pokračovala tedy jednání mezi ODS, KDU-ČSL a SZ. Levice však nadále plně využívala svou sílu
k tomu, aby zabránila vzniku této koalice, a tak se rozhodl předseda ODS Mirek Topolánek navrhnout
menšinovou vládu ODS. Ta však vzápětí nezískala důvěru sněmovny. Do hry tak vstoupila varianta
velké koalice ODS a ČSSD. Neshody mezi těmito stranami i špatné vtahy mezi některými jejich
představiteli však vedly k tomu, že se strany nedohodly. Mezitím se v řadách ČSSD objevili dva
poslanci, kteří dali najevo, že by byli schopni pravostředovou koalici tolerovat. Předseda ODS tedy
sestavil druhou vládu, tentokrát koaliční, která skutečně díky toleranci dvou sociálnědemokratických
poslanců koncem roku ve sněmovně „prošla“. Skončily tak dlouhé měsíce politických tahanic a vlád
bez mandátu, avšak složení sněmovny dává tušit, že vláda bude mít s prosazováním svých záměrů a
hlavně nutných reforem k ozdravění veřejných financí nemalé problémy. Paradoxem je, že politické
dohody a nezbytné kompromisy nakonec připravily o post ministra financí jasného favorita a autora
předvolební ekonomické reformy ODS Vlastimila Tlustého. Určitě však bude zajímavé sledovat, jak se
bude dařit nevětšinové koaliční vládě prosazovat potřebné ekonomické reformy. Zde nás čeká
skutečně řada otazníků.
Senátní volby provázela tradiční nízká účast voličů, nicméně vzhledem k většinovému systému se
zde výrazně projevil náskok ODS ve voličských preferencích, a tak se této straně podařilo získat
v horní komoře dokonce těsnou většinu křesel. Dokonce i ve spíše levicovém sokolovském volebním
obvodu zvítězil o několik desetin procenta kandidát ODS Pavel Čáslava před Josefem Novotným
z ČSSD.
Komunální volby na Březové žádnou revoluci nepřinesly, voliči zde tradičně volí spíše osobnosti než
celostátní politický program, a tak se v zastupitelstvu objevila většina „ostřílených“ poslanců.
V Evropě i v ČR řádila ptačí chřipka, našeho regionu se prozatím nedotkla.

Činnost MěÚ, ZM a RM
Volby do Parlamentu ČR - 2. a 3. června
Na Březové vyhrála volby ČSSD. Při volební účasti 56,51 % jsme zaznamenali toto pořadí politických
stran:

ČSSD
ODS
KSČM

449
425
224

35,07 %
33,20 %
19,06 %

Strana zelených
KDU-ČSL
Nez. dem. (V. Železný) 12

Zbývající strany obdržely méně než 10 hlasů:
Z Karlovarského kraje byli zvoleni:
strana

jméno

věk

předn. hlasy

%

ODS

Ing. Miloš Patera

44

3.033

6,16

77
6,01 %
29
2,26 %
0,93 %

ČSSD
KSČM
ČSSD
ODS

Ing. Jaroslav Fiala, CSc.,
Ing. Pavel Hojda
RNDr. Pavel Vanoušek
Lubomír Suk

50
53
59
45

2.628
1.898
1.762
1.448

5,85
9,33
3,92
2,94

Jediným zvoleným poslancem z okresu Sokolov je Lubomír Suk.

Volby do zastupitelstva města Březová a do Senátu P ČR 20. a 21 října 2006
Volby do zastupitelstva - výsledky kandidujících stran v %:

1. ODS
2. KSČM

43,93 %
26,83 %

3. ČSSD
4. SZ

20,85 %
8,37 %

Volby do zastupitelstva - zvolení kandidáti (podle počtu získaných hlasů):
Jméno

Na kandidátce

Počet hlasů

Miroslav Bouda
MUDr. Hana Havlíková
MUDr. Lenka Fišerová
Jan Jiříček
Josef Brandl
MUDr. Adriana Kotrchová
Petr Kortus
Jana Strnadová
František Schneider
Mgr. Vlastimil Bláha
Eduard Rayman
Ing. Ivan Šmat
Lubomír Boukal
Pavel Hatala
Ing. Jan Fridrich

ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
KSČM
KSČM
ČSSD
SZ

452
326
298
295
286
262
261
241
222
219
217
187
183
164
129

Volební účast:

Březová 42,68 %

ČR 45,2 %

Starostou města Březová byl na ustavující schůzi ZM zvolen opět p. Miroslav Bouda, místostarostou
p. František Schneider. Dalšími členy RM byli zvoleni Ing. Jan Fridrich, MUDr. Lenka Fišerová a Jan
Jiříček.
Rada města zřídila tyto komise jako poradní a iniciativní orgány: sociální a zdravotní (předseda
Strnadová Jana), výstavby (předseda Ing. Šmat Ivan), kulturní (předseda Suchá Eva), sportovní
(předseda Bouda Daniel), pro integrované obce (předseda MUDr. Fišerová Lenka). Jako zvláštní
orgán obce byla zřízena komise pro projednávání přestupků.
Zastupitelstvo zřídilo výbory finanční (předseda Ing. Fridrich Jan) a kontrolní (předseda: Boukal
Lubomír).
Pracovníci MěÚ
V personálním složení pracovníků MěÚ nedošlo k žádným změnám. Na mateřské dovolené je nadále
asistentka starosty Lenka Fialová, její práci dočasně vykonávala dálkově studující Veronika Doudová.
Na základě dohody s úřadem práce byli opět přijati tři nezaměstnaní občané na výkon tzv. veřejně
prospěšných prací.
Nové vyhlášky, směrnice
Zastupitelstvo města v roce 2005 schválilo tyto obecně závazné vyhlášky:

1/2006 – O prodeji bytů z majetku města do osobního vlastnictví
2/2006 - O nakládání s komunálním a stavebním odpadem,
3/2006 O zajišťování ochrany veřejného pořádku
4/2006 o závazné části Územního plánu města Březová,
V r. 2006 byly vydány tyto směrnice MěÚ:
č. 1/2006 Zásady pronájmu nebytových prostor za účelem vybudování rozšířené bytové jednotky
2/2006 „O výši poskytovaného stravného při pracovních cestách“,
3/2006 „O oběhu a kontrole účetních dokladů
4/2006 „O provádění finanční kontroly
Rada města
jednala každý měsíc kromě prázdnin na pravidelných zasedáních, dvakrát se sešla i mimořádně.
Připravovala podklady pro jednání zastupitelstva, řešila záležitostí spojené s bydlením v městských
bytech, projednávala pronájmy nemovitostí a dále zejména projednala:
9. 1. 2006
prodloužení nájemní smlouvy na prostory samoobsluhy p. Zdeňku Malíkovi, žádost o příspěvek na
„Oranžové hříště“ od Nadace duhová energie.
13. 2. 2006
rozpočet r. 2006, výsledky inventarizace za r. 2005, vstup města Březová do „ MAS Sokolovsko
o.p.s.“, poskytování příspěvku na čipovou kartu MHD občanům starším 70 let ve výši 100 Kč, dotace
společenským organizacím na Březové, darovací smlouva s Nadací ČEZ na „Hřiště pro školní
mládež“ ve výši 350 000,- Kč, smlouva o poskytnutí grantu na akci „Almanach Březová - brána do
Slavkovského lesa“.
13. 03. 2006
směrnice č. 1/06 - Zásady pronájmu nebytových prostor za účelem vybudování rozšířené bytové
jednotky, místní pořadník žadatelů o pronájem bytu města, „Integrovaná rozvojová strategii
venkovského mikroregionu“, jmenování členů komise pro spolupráci s městem Pausa, žádost o
bezúplatný převod hasičského vozidla Avia DA-12 od HZS Karlovarského kraje, úprava nájemného
z nebytových prostor
10. 4. 2006
obecně závazná vyhláška č. 1/2006 - změny postupu při prodeji bytů, jednací řad komise pro
projednávání přestupků, příspěvek 3.000 Kč pí. Janě Wehnerové na nezbytné potřeby po vyhoření
bytu, žádost o dotaci z odboru umění a knihoven ministerstva kultury, komise pro výběrová řízení,
dotace 50.000,- Kč městu Březová nad Svitavou na odstranění následků povodně, zpráva o
přezkoumání hospodaření města Březová za rok 2005
15. 5. 2006
první rozpočtové opatření v r. 2006, obecně závazná vyhláška města č. 2/2006 o nakládání
s komunálním a stavebním odpadem, prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 229 kadeřnictví Aneta, pořadník pro přidělení vstupního bytu v objektu DPS, přijetí nadačního příspěvku ve
výši 350.000,- Kč od Nadace ČEZ na výstavbu hřiště pro děti,
12. 6. 2006
2. rozpočtové opatření, prodloužení nájemní smlouvy na kadeřnictví p. Galejové, žádost SDH o
poskytnutí dotace z rozpočtu KV kraje, nákup nového nákladního vozu.
Mimořádná RM 20. 7. 2006: nákup nového nákladního vozu pro MH, schválení dodavatele akce
„Klubovna fotbalistů Březová“
4. 9. 2006
obecně závazná vyhláška 3/2006 O zajišťování ochrany veřejného pořádku, 3. rozpočtové opatření
v r. 2006, hospodaření města v I. pololetí 2006, přijetí dotací z krajského rozpočtu, zvýšení nájemného
v bytech města Březová a jeho sjednocení, spolupráce v rámci EU mezi městem Březová a
německým Červeným křížem Klingenthal

9. 10. 2006
jmenování ústřední inventarizační komise, přípravné práce pro výstavbu bytového domu na p. p. č. 70
a 61/1 v Březové; prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory - restaurace Kulturního domu
v Březové,
13. 11. 2006
zřízení komisí a výborů pro volební období 2006-2010 a jejich složení, 4. rozpočtové opatření v r.
2006, směrnice č. 2/2006 „O výši poskytovaného stravného při pracovních cestách“, směrnice č.
3/2006 „O oběhu a kontrole účetních dokladů“, směrnice č. 4/2006 „O provádění finanční kontroly“,
schválení práva nosit závěsný odznak u příležitosti společenských akcí a obřadů pro starostu,
místostarostu a 1. radního, půlhodinové bezplatné využívání internetu v knihovně, prodloužení
nájemní smlouvy na nebytové prostory restaurace v Rudolci
4. 12 2006
vstup města Březová do svazku „Mikroregion Sokolov-východ“, prodloužení platnosti nájemní smlouvy
k nebytovým prostorám - pekárna, zřízení osadních výborů integrovaných obcí
Mimořádná RM 13. 12. 2006: 5. rozpočtové opatření v roce 2006, pravidla rozpočtového provizoria do
doby schválení konečného rozpočtu.
Zastupitelstvo města
zasedalo s výjimkou prázdnin každý měsíc, dvakrát se sešlo mimořádně a projednalo zejména:
Mimořádné zasedání 25. 1. 2006
žádosti o příspěvek na realizaci výměny oken v objektu ZŠ Březová, zbudování víceúčelové kulturní
plochy, parkoviště - Rudolec a realizaci Společenského klubu pro kulturně-sportovní využití - klubovna
fotbalistů,
30. 1. 2006
zástavní smlouva k půjčce firmě Ekoinvest, schválení pí. Marie Kročákové a MUDr. Hany Havlíkové za
členky kontrolního výboru, smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemky v k.ú. Březová v souvislosti s přeložkou VN linky.
27. 02. 2006
rozpočet města na r. 2006, vstup Města Březová do „MAS Sokolovsko o.p.s.“, dotace z rozpočtu
města Březová, žádost o dotaci na Program obnovy venkova v K. Bříze
27. 3. 2006
připomínky Městského úřadu a vlastníků dotčených pozemků do návrhu územního plánu města,
integrovaná rozvojová strategie venkovského mikroregionu,
24. 4. 2006
obecně závazná vyhláška č. 1/2006, která umožňuje prodej bytů v domech čp. 81 - 83, závěrečný účet
a rozbor hospodaření města za r. 2005, cenová nabídka na prodej nebytových prostor v domě čp. 227
a 128, dotace 50.000,- Kč městu Březová nad Svitavou na odstranění následků povodně, žádost o
dotaci na akci „Obnova památné aleje Kostelní Bříza - Arnoltov“.
29. 5. 2006
1. rozpočtové opatření, obecně závazná vyhláška města č. 2/2006 o nakládání s komunálním a
stavebním odpadem, přijetí nadačního příspěvku ve výši 350.000,- Kč od Nadace ČEZ na výstavbu
hřiště pro děti,
26. 6. 2006
2. rozpočtové opatření v roce 2006, jednání valné hromady Sokolovské vodárenské
Mimořádné ZM 26. 7. 2006: stanovilo 15 členů zastupitelstva pro volební období 2006 až 2010.
25. 9. 2006
3. rozpočtové opatření v roce 2006, hospodaření města v 1. pololetí 2006, Obecně závazná vyhláška
č. 3/2006 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku, přijetí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje,
schválení MUDr.Adriany Kotrchové členkou finančního výboru,

Ustavující ZM 1. 11. 2006
volba starosty, místostarosty a radních, stanovení dlouhodobě uvolněného funkcionáře ZM - starosty
města
27. 11. 2006
jednací řád Zastupitelstva města a výborů, 4. rozpočtové opatření v roce 2006, Územní plán města
Březová a jeho závazná část - Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 o závazné části Územního plánu
města Březová, směrnice č. 4/2006 O finančním hospodaření a provádění finanční kontroly, zřízení
výborů finančního a kontrolního a jejich složení, schválení členů valné hromady zájmového sdružení
Sokolov-západ a člena dozorčí rady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
18. 12. 2006
5. rozpočtové opatření v roce 2006, pravidla rozpočtového provizoria, vstup města Březová do svazku
„Mikroregion Sokolov-východ“, neschválení zřízení osadních výborů integrovaných obcí, finanční
odměny aktivním občanům
Stížnosti, žádosti o informace dle zák. 106
MěÚ byly doručeny dvě písemné stížnosti, které byly klasifikovány jako oprávněné. Odpovědi na
stížnosti byly odeslány vždy ve stanoveném termínu. Obsahem stížností bylo neustálé pálení odpadů
v obci Rudolec a neoprávněné jednání pracovnice MěÚ.
Ani v roce 2006 neevidoval MěÚ Březová žádné písemné žádosti o podání informací.
Městský úřad v listopadu opět zorganizoval pro pejskaře z Březové i integrovaných obcí očkování
proti vzteklině.

Kulturní a společenský život
Partnerství Březová - Pausa
Spolupráce je samozřejmě prozatím v rozběhu, v plenkách, a kontaktů prozatím nebylo tolik, kolik
bychom si představovali. K pilířům spolupráce v uplynulém roce patřily zejména kontakty klubů zápasu
našich měst, a to nejen při zápasnických turnajích u nás i v Pause - zápasníci se taktéž pravidelně
zúčastňují vyhodnocení sportovců v jednotlivých městech. Početná delegace pod vedením starosty
Pausy Johnyho Ansorga navštívila náš Sportovní ples, zástupci Březové se zase jako čestní hosté
zúčastnili oslav výročí sjednocení Německa v Pause, řada pracovníků našeho MěÚ např. již získala
představu o práci v komunální sféře za našimi hranicemi a probíhaly kontakty další, mimo jiné
písemné. V Březové se již objevil znak našeho partnerského města. Do budoucna se připravuje
prohloubení spolupráce místních fotbalových klubů či návštěva škol a předškolních zařízení v Pause a
kontakty v dalších oblastech, jak je partnerská dohoda předpokládá.
Určitým problémem je pochopitelně jazyková bariéra, při naší spolupráci je nezbytné využívat
zdatného překladatele. Nicméně obecně lze bezesporu konstatovat, že spolupráce se jeví jako
smysluplná a přínosná a pevně věříme, že četnost a intenzita spolupráce bude mít nadále vzrůstající
tendenci.
Přehlídka harmonikářů - nová tradice?
Zřejmě úspěšný bude pokus o založení nové tradice. 4. března 2006 se ve velkém sále Domu kultury
uskutečnila novinková Přehlídka harmonikářů. Akce se setkala s nebývalým zájmem a zcela jistě se
bude v roce 2007 konat znovu. Pořadem provázela známá dechovková zpěvačka Olga Homolková,
která v uvedený den dokonce slavila narozeniny.
Setkání Březových
Tradiční setkání Březových se konalo 29. a 30. července v Březové u Zlína, tentokrát za zvýšené
účasti Březovské omladiny. Letos se nejlépe dařilo našim hasičům, kteří skončili druzí, jen o příčku
horší skončily ve své kategorii naše hasičky. Fotbalistům se bohužel nepodařilo postoupit ze základní
skupiny.
SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti opět připravil vítání občánků, a to 29. dubna a 23. září.

Úmrtí osobností
Počátkem května 2006 podlehl těžké nemoci březovský rodák a dlouholetý aktivní člen finančního
výboru Ing. Karel Ertel.
Dne 29. 6. 2006 nás navždy opustil březovský fotograf, dobře známý v celém sokolovském regionu,
pan Milan Petřík, který celá léta fotografoval pro regionální tisk i pro potřeby naší radnice.
Komise kultury
Nad většinou kulturních pořadů v Březové měla opět záštitu komise kultury. I v roce 2005 ji vedla Eva
Suchá. Komise zorganizovala či spoluzorganizovala zejména obvyklé jarní hudební soutěže
Březovský lístek a Porta, pro seniory jsou připravována Velikonoční a Vánoční posezení či různé
zájezdy, pro děti např. Maškarní rej s diskotékou, Dětský den, Velký dětský karneval či Mikulášskou
nadílku, pro všechny pak neodmyslitelné Stavění a kácení máje (májka se letos bohužel kácela
v silném lijáku), Vánoční zpívání před radnicí aj.
Dětský den s ČEZ
Mimořádně byly v roce 2006 pojaty oslavy dne dětí. Ve spolupráci s ČEZ byl uspořádán za hasičskou
zbrojnicí dne 17. června Velký dětský den se spoustou atrakcí a soutěží. Radní zde také dětem
přečetli pohádku O dvanácti měsíčkách.
Sportovní ples
Ve spolupráci s místními sportovními kluby město opět uspořádalo Sportovní ples, tradičně spojený s
vyhodnocením nejlepších sportovců i činovníků za rok 2005. Letos se konal 20. ledna, a to za účasti
zástupců partnerského města Pausa.
Loutkový soubor Zvoneček
uvedl v roce 2006 dvě premiéry. Členové souboru též pořadatelsky spolupracovali při pořádání
kulturních akcí pro děti (maškarní, mikulášká nadílka, Březovský lístek...). V oblasti technického
zázemí došlo k částečné obnově zvukové techniky.
Dětské divadlo Lupínek
V 1. pololetí nacvičili nejstarší členové novou hru „Těžký život spisovatele“, kterou 18. června
předvedli březovské veřejnosti a posléze žákům ZŠ. Tímto představením se s divadlem rozloučil
Martin Čarný z Krajkové, kterého vystřídala Zuzana Francová. Z důvodů zdravotních problémů
vedoucí nebyla nacvičena hra s menšími dětmi, a tak starší členové na prosinec alespoň uvedli
reprízu „Těžkého života spisovatele“. Soubor má kolem 15 členů.
Březovská desítka
i v roce 2006 potěšila své příznivce při řadě tradičních březovských kulturních akcí.
Březovské kino
nabízelo kromě dovolené 3 filmy měsíčně, avšak některá představení se pro nízký zájem diváků
neuskutečnila.
Sbor dobrovolných hasičů
ZO Sdružení hasičů Čech ,Moravy a Slezka v Březové má v současné době 36 členů dospělých a 10
mladých hasičů v kroužku mladých hasičů. Z dospělého kolektivu jsou 3 členové v důchodovém věku,
12 členů v zásahové jednotce a 5 členů jako záloha, 9 členů je žen a další členové jsou přispívající.
Za loňský rok se vyjíždělo k 28 zásahům, z toho bylo 10 zde v Březové, 4 v Dolním Rychnově a 14
v okolních obcích.
Pro zásahovou jednotku bylo zakoupeno ochranné oblečení, 2 kusy dýchacích přístrojů Dregr a
kompresor na plnění tlakových lahví, které se používají k ochranným dýchacím přístrojům Saturn a
Dregr.
V roce 2006 se dokončila přístavba k stávající budově, byla opravena střecha na garáži a uskutečnila
se výměna vrat u garáže.

Náš sbor se zúčastnil v kategorii mužů a žen několika závodů v požárním sportu a mj. pořádal již
šestý ročník turnaje v nohejbalu.
Mladí hasiči se zúčastnily hry Plamen, kterou vyhráli, a v celoročních závodech Karlovarské ligy se
umístili také na prvním místě. V červenci byl ve spolupráci s SDH Ležnice uspořádán další ročník
letního tábora pro mladé hasiče.
Hasiči vyjeli pomáhat do Březové nad Svitavou odstraňovat následky povodně.
Ani v roce 2006 se nekonalo kdysi tradiční Vinobraní nebo Hasičský ples.
Klub mladých
Klub mladých Březová za podpory města opět připravoval nabídku akcí pro mladou generaci - turnaje
v šipkách, kulečníku a v PC hrách, diskotéky pro děti a rockové koncerty pro mládež. Jako každý rok
na listopad připravil Klub mladých svou největší akci - Rockfest.

Ostatní události
Tradiční Rybářský ples se uskutečnil 17. února.
V Kynšperku n. O. se uskutečnil další ročník soutěže Dívka roku. Březovou letos reprezentovala
samostatně soutěžící Kamila Mašková, která postoupila do dalšího kola v Plzni.
Jako každý rok se uskutečnila Pionýrská stezka na táborové základně Bystřina.
Místní skupina ČČK v Březové opět spolupracovala s radnicí formou spolupráce při akcích města a
tradičně zorganizovala tzv. Květinový den, kdy se prodalo se celkem 200 ks květů a na účet Ligy proti
rakovině tak bylo z Březové odevzdáno celkem 4.631 Kč.
Na štědrý večer se opět sešla řada občanů na náměstí při Vánočních zpěvech před radnicí.
Pod hlavičkou sokolovské ZUŠ nadále pilně pracují mladé mažoretky i hudební kroužek a občané si
jejich výkony mohli vychutnat v rámci mnohých kulturních akcí.
Městská organizace KSČM Březová opět uspořádala podzimní závody v pouštění draků na stráni.
O další neformální vyžití omladiny se v roce 2006 několikrát postaralo formou pořádání rockových
koncertů a sportovních klání např. v petanque nově vzniklé občanské sdružení Jafffa Production.
28. března strávil celý den na Březové Český rozhlas v rámci stálého programu návštěv obcí
západních Čech, Březová pak byla prezentována na rozhlasových vlnách.
13. dubna se starosta našeho města zúčastnil v restauraci na golfovém areálu oběda starostů
s prezidentem republiky Václavem Klausem.

Život v integrovaných obcích
Setkání Rudolců
které se mělo konat v Nedrahovicích, bylo pro rok 2006 z důvodu konání voleb zrušeno.
ČSCh Kostelní Bříza
Chovatelé v roce 2006 opravili novou střechu areálu, poničenou v předchozím roce vichřicí záhy po
jejím dokončení. Za účasti řady hostů, mimo jiné i ze SRN, proběhlo setkání chovatelů při příležitosti
40. výroční založení organizace, a opět se zahraniční účastí proběhla tradiční krajská výstava králíků,
kdy domácí chovatelé byli v soutěži oceněni jako nejlepší.

Kultura a sport v integrovaných obcích
Aktivisté z Rudolce, Kostelní Břízy i Kamenice opět zorganizovali řadu kulturních a sportovních akcí
v našich vsích. V Rudolci se dokonce objevil nový pořad – letní rockfest, v Kamenici se setkaly s
velkým ohlasem již druhé slavnosti máje, letos s vystoupením manželů Homolkových. Rudolečtí

nadále hrají pravidelnou futsalovou soutěž a v místním pohostinství se pořádají tradiční neformální
akce jako Silvestr nanečisto, Pyžamo party apod..
Výměna vývěsních skříněk
V integrovaných obcích byly instalovány nové informační tabule (vývěsky) a odstraněny stávající
nevzhledné a dožité.
Městská knihovna
Knihovnicí je i nadále p. Jaroslava Remetová, které vypomáhá p. Jan Jabornický.
V roce 2006 došlo k mírnému poklesu výpůjček proti roku 2005, který přesně vykresluje dvouměsíční
nepřítomnost knihovnice z důvodu ošetřování člena rodiny.
V červnu se knihovna zapojila do celoměstské akce, konané u příležitosti Dne dětí a přispěla
s pohádkou O dvanácti měsíčkách. Tuto pohádku knihovnice nacvičila s členy rady města a mezi
veřejností tato akce vzbudila velký ohlas.
Další hezkou akcí byla návštěva prvňáčků v měsíci říjnu v knihovně, kde knihovnice vyhlásila soutěž
pro nejlepšího čtenáře. Akce bude vyhodnocena v květnu roku 2007 a tři nejlepší čtenáři budou
zapsáni do knihovny zdarma.
Pravidelná a mezi žáky vyhledávaná je stále práce knihovnického kroužku, který navštěvují žáci
základní školy.
Trocha nezbytné statistiky:
Výpůjček celkem bylo 32 386, čtenářů 326, návštěvníků 6 298, přírůstky knihovních jednotek ve
svazcích 882, vzdělávací a výchovné kolektivní akce 22, výstav knih 52, medailónků osobností 95.

Sport
TJ Olympie
K 31. 12. 2006 měla TJ Olympie 146 členů. Při TJ Olympii působil v roce 2006 oddíl volejbalu,
badmintonu, tenisu, sportovní gymnastiky, zápasu, RTV a pohybové výchovy. Oddíl volejbalu - ženy
se nadále udržel v krajské soutěži na pěkném 4. místě. Tradičně uspořádala TJ Olympie dětské
soutěže k mezinárodnímu dni dětí a v závěru roku pak opět několik velice zdařilých sportovních akcí. I
v letošním roce to byl turnaj ve volejbale, prosincový turnaj v zápase řecko římském s mezinárodní
účastí a v neposlední řadě Mikulášské klání sportovních gymnastek Karlovarského kraje.
Zápas
Oddíl zápasu vybojoval na mistrovství ČR 8 medailí, 3 tituly mistrů ČR, (R. Malý, J. Kastl, P. Peterka)2
druhá místa (T. Ďuriš, D. Janda)a 3 třetí místa. Pavel Peterka ml. byl vyhodnocen jako třetí nejlepší
sportovec okresu a kraje. Oddíl uspořádal již 19. ročník mezinárodního vánočního turnaje mládeže na
Březové. Nadále trvá spolupráce s německým oddílem v Pause.
FK Olympie
A-mužstvo se po jarní části zachránilo v 1.A třídě na 12. místě tabulky, bez povinnosti hrát barážové
utkání.
U družstva skončil trenér mužů A pan Karel Heřman. Novým trenérem se stal bývalý hráč Baníku
Sokolov pan Marian Mecele.
V uplynulé sezóně družstvo žáků v okresní soutěži skončilo 11., dorost v krajské soutěži skončil na
sedmém místě. Muži B hrají okresní soutěž.
Mládež až do nového obsazení trenérského postu provizorně trénuje p. Kortus.
Ve spolupráci s městem proběhla hlavní část výstavby Klubovny, WC, byla provedena aerifikace
trávníku a zbudován závlahový systém, instalovány byly tři sloupy umělého osvětlení, pokračovalo se

v doplnění pevných laviček, byla zlikvidována stará cisterna na vodu ve svahu a započaly práce na
zbudování dalšího tréninkového hřiště.
Fotbalisté i v roce 2006 reprezentovali město na tradičním Setkání Březových.
Komise sportu
i v roce 2006 uspořádala řadu akcí pro nejširší veřejnost a byla též spolupořadatelem řady dalších
aktivit, o kterých ze zmíníme dále.
Biketrial
Biketrialový klub opět pořádal jarní a podzimní závod Mistrovství ČR a tři zástupci klubu, Daniel
Bouda, Jan Čedík a Ivo Husinecký, kteří dlouhodobě působí v elitní skupině, reprezentovali Březovou
a Českou republiku na mistrovství světa v Singapuru, Japonsku, Španělsku a Francii.
Zaklub soutěží celkem šest jezdců.
Březovský prak
V prakistické sezóně se téměř každý víkend konala někde v republice či u nás na Březové střelecká
soutěž a březovští nemohli chybět. Po celý rok poctivě jezdili na závody a přivezli řadu trofejí
z mistrovských i volných soutěží. Titul mistra republiky ve střelbě z praku zůstal na Březové, když jej v
roce 2006 získal Jiří Provazník, kategorii žen letos vyhrála rovněž březovská Dalimila Schneiderová.
Ostatní sporty
Cykloturistika
V režii komise sportu se opět uskutečnily dvě velké každoroční cykloturistické akce - 24. června
Výšlap do Chodové Plané a 14. října Podzimní březovský cyklovýšlap. Obě akce se těší velkému
zájmu cyklistické veřejnosti.
Malá kopaná
Oddíl malé kopané Flamengo A hraje v divizní soutěži, kde se umístilo na 8. místě, Flamengo B
v soutěži okresní, kde skončilo na 2. místě. I v roce 2006 uspořádal oddíl dva velké tradiční turnaje - o
posledním červnovém víkendu dvoudenní turnaj O pohár starosty města Březová na hřišti FK Olympie
a Zimní pohár starosty města Březová ve sportovní hale ISŠTE.
Březovský bike
Cyklistický klub Team Bike Březová, fenomén Karlovarského kraje, působí v Karlovarském regionu od
roku 2002. Sedmdesát jedna současných členů vytváří členskou základnu, která nemá v našem kraji
obdobu. Činnost klubu v roce 2006 byla zaměřena jak na rekreační cyklistiku, tak na výkonnostní
závodní cyklistiku. V rámci cyklistiky rekreační byly zorganizovány společné akce v okolí Březové,
Sokolocva či Horního Slavkova pro členy i širší veřejnost a setkaly se s dobrým ohlasem, kdy se často
zúčastnily celé rodiny.
Výkonnostní cyklisté závodního týmu se v uplynulém roce zúčastnili mnoha oficiálních závodů
horských a silničních kol jak v regionu Karlovarského kraje, tak za hranicemi kraje. Členové dosáhli v
těchto závodech celé řady výborných výsledků (ARTAMON - masters II - vítěz Pavel Kodl, Plzeň
PORSCHE Cup - vítěz M. Brill, Plzeň PORSCHE Cup - vítěz Pavel Kodl, 3. Jiří Bartoš).
V roce 2006 se uskutečnil již šestý ročník Březovského biku s početnou účastí členů klubu a dalších
cyklistů . Oddíl se též podílel na přípravě 2.ročníku Sokotrans ( LC NET ) cup 2006 .
Motokros Březová
Zdejší motokrosový oddíl pořádal v roce 2006 opět několik závodů na místní nedaleké trati.
Běžecké stopy
Dlouhá zima a vydatné sněžení v počátku roku 2006 přálo příznivcům běžkařského sportu, kteří
využívali nově vybudovaných běžeckých stop v okolí Březové. Zima 2006/2007 bohužel byla pro
běžkaře naopak naprostým zklamáním, když sněhové podmínky byly naprosto mizivé.
Kulečník
V restauraci kulturního domu proběhl za velkého zájmu hráčů jarní a podzimní turnaj v kulečníku.

Benčpress - Fitness Březová
V roce 2006 naplno pracoval Olympie Fitness klub. Zúčastnil se několika závodů a za velmi pěkné
výsledky zaslouží zmínku zejména Karel Kopal ml.

Výstavba a investice
V roce 2006 byly městem financovány tyto investiční akce:
Největší investicí byla výstavba klubovny FK Olympie (2.894 tis. Kč), v oblasti sportu se dále jednalo
o zbudování závlahového systému FK Olympie (350 tis. Kč) a zhotovení kontejneru - garáže na
sněžný skútr (54 tis. Kč).
V oblasti bydlení byly dokončeny půdní vestavby v DPS (1.352 tis. Kč), rozdělením prostor byly
vytvořeny dva byty v čp. 155 (467 tis. Kč), doplacen byl projekt na nový bytový dům č. 3 (180 tis. Kč),
vyplacena byla pozastávka bytového domu čp. 350 (610 tis. Kč), na splátkách za ubytovnu čp. 122
město vydalo 575 tis. Kč a byl uhrazen projekt na výtah v DPS (18 tis. Kč).
V kapitole „péče o vzhled obcí“ jsme financovali úpravu návsi v Rudolci (1.126 tis. Kč), novou
autobusovou zastávku tamtéž (324 tis. Kč), a za projekt na obnovu kamenické kaple jsme vydali 32
tis. Kč.
V oblasti využití volného času dětí jsme proinvestovali za Duhové hřiště za ZŠ 1.235 tis. Kč a doplatili
jsme 125 tis. Kč za hřiště u MŠ 2, resp. u čp. 350.
Řada investic byla provedena v oblasti požární ochrany. Byl zbudován sklad u hasičárny, (500 tis.
Kč), jednotka pořídila signalizační zařízení na své vozidlo (73 tis. Kč), dále nový kompresor (120 tis.
Kč), svářečku (44 tis. Kč) a dýchací přístroje (182 tis. Kč).
Z investic na úseku kultury je třeba zmínit projekt na přestavbu kulturního domu na multifunkční
centrum za 270 tis. Kč (město již má stavební povolení na 1. etapu), ale též projekt na zřízení
elektropřípojky na stráni (5 tis. Kč)
Pro zlepšení zimní údržby silnic a komunikací město pořídilo sněhovou frézu za 66 tis. Kč,
v záležitosti silnic a komunikací byly též zpracovány projekty „Chodníky, komunikace Č. Mlýn“ (59 tis.
Kč) a „Parkoviště ul. Hlavní“ (49 tis. Kč).
Z dalších oblastí se jednalo o další práce na akci „Hřbitov Březová“ (1.004 tis. Kč), zbudován byl
druhý vchod do budovy 1. stupně ZŠ (oddělení vstupu pro uživatele školou nepoužívaných prostor 268 tis. Kč), město pořídilo nový nákladní vůz Gazelle za 1.063 tis. Kč (náhrada za multikáru) a za
projekt na rozšíření lyžařského areálu město prozatím vydalo 366 tis. Kč.
Radnice také poskytla investiční dotaci ZŠ na informační technologie (134 tis. Kč) a městu Sokolov
na provoz nových autobusů MHD - 8 tis. Kč.
Celkem činily investiční výdaje 13.561 tis. Kč.
V roce 2006 byl po mnoha letech dokončen územní plán, realizována byla přeložka vn linky, od
Pozemkového fondu získalo město část komunikací na Drahotíně. Město také opět poskytlo příspěvek
Nadaci pro děti na opravu kostela v K. Bříze, nákladem 100 tis. byla též provedena rekonstrukce
vnitřních prostor prodejny v Kostelní Bříze.
Proběhla též další splátka stavebního spoření ve výši 400 tis. Kč. Spoření je plánováno k výstavbě
nízkonákladového bytového domu.
Město bohužel muselo vrátit státu část dotace na plynofikaci Rudolce, neboť nebyla naplněna
podmínka - splnění stanoveného procenta připojených domácností.

Služby a bydlení

Na ETI skončil v rámci organizačních změn dosavadní ředitel Ing. Jaroslav Souček, jeho nástupcem
se stal Ing. Pavel Šušák, který přislíbil pokračování dosavadní spolupráce s městem.
Koncem roku 2005 se do prostor v čp. 155 se přestěhovala z budovy bývalé MŠ Drahotín šicí dílna.
V prostorech bývalé trafiky na náměstí byla v roce 2006 otevřena kancelář stavební spořitelny a v čp.
155 byl pronajat prostor za účelem chovu akvarijních rybiček.
V domě čp. 155 byly rovněž zkolaudovány další dvě bytové jednotky, zbudované svépomocí.
Radnici se stále nepodařilo u České spořitelny prosadit zřízení bankomatu v Březové. Radnice proto
oslovila další bankovní dům, kterému nabídla i případné svěření vedení účtů.

Hospodaření
Hospodaření města v roce 2006 skončilo přebytkem. Po úpravách rozpočtu činil plánovaný schodek
11,820 mil Kč (vč. čerpání SF a převodu na účet stav. spoř. se plánovalo využití prostředků z
předchozích let ve výši 12,5 mil. Kč), skutečností je však přebytek 6,26 mil. Kč. Skutečný výsledek
hospodaření je tedy výrazně lepší, a to jednak překročením příjmů (zejména daně) a ve větší míře pak
nedočerpáním výdajů, kde došlo jednak k úsporám a jednak k přesunu některých větších oprav a
investic do roku 2007. Uvedená celková čísla jsou očištěna o tzv. konsolidaci (převody mezi vlastními
účty) a bez tzv. financování a fondového hospodaření.
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Skutečnost

Příjmy
daňové
nedaňové
kapitálové
přijaté dotace
(konsolidace

72.820.525,00
48.371.500,00
13.941.000,00
1.634.000,00
8.874.025,00
279.770,00

71.345.863,00 77.556.050,72
44.877.375,00 47.314.787,55
15.172.000,00 16.475.850,76
4.974.000,00 5.604.541,50
6.322.488,00 8.160.870,91
279.770,00 1.690.730,24)

Výdaje
běžné
kapitálové
(konsolidace

79.540.750,00
69.754.750,00
9.786.000,00
7.279.770,00

83.166.088,00 71.293.809,09
67.256.988,00 57.733.094,82
15.909.100,00 13.560.714,27
279.770,00 1.690.730,24)

Saldo po konsol.

279.775,00

-11.820.225,00

6.262.241,63

V průběhu roku bylo přijato 5 rozpočtových opatření, které reagovaly na potřeby, jenž vyvstaly
v průběhu roku, dále byly zapojovány získané dotace a do rozpočtu byly též uvolňovány prostředky
z rezervy, kterými byly kryty investiční i neinvestiční potřeby původním rozpočtem nepředpokládané či
odložené.
Financování výdajů podpořily účelové dotace z krajského či státního rozpočtu, zejména na výstavbu
bytů v DPS (750 tis. Kč), na Klubovnu fotbalistů 2.183 mil. Kč, na úpravu návsi v Rudolci 697 tis. Kč,
na vydání almanachu Březová - Brána do Slavkovského lesa (580 tis. Kč), na zajištění akceschopnosti
jednotky SDH (207 tis. Kč), na provoz DPS jsme obdrželi příspěvek 97 tis. Kč, na zajištění studie
přestavby kulturního domu 70 tis. Kč, na program obnovy venkova 50 tis Kč, podpora kulturních akcí
činila 30 tis. Kč a sportovních 13 tis. Kč.
Hospodaření městské provozovny - sběrny skončilo ztrátou - 120 tis. Kč. Zastupitelé provozovnu
zatím chtějí zachovat, a to pro zajištění komplexní úrovně služeb v našem městě, avšak dosažení
rentability provozovny je při zachování přijatelných cen v podmínkách Březové nereálné a proto bude
navrženo zrušení této hospodářské činnosti a další provozování služeb bude v rámci v rozpočtového
hospodaření.
Město má majetkovou účast v následujících společnostech:

Služby města Březová, s.r.o. (100% podíl)
Sokolovská vodárenská, s.r.o. (obchodní podíl 22.013 tis. Kč ve formě vodohospodářského majetku)
Březová je nadále členem sdružení Sokolov-západ a zbytkového vodohospodářského sdružení
VSMOS, nově je též společníkem tzv. Místní akční skupiny Sokolovsko.

Školství
Základní škola
Ředitelkou školy byla nadále Milena Halčinská, zástupkyní Danuše Humlová. Od 1. 1. 2006 byla
ustanovena školská rada, jejímiž členy jsou Jana Kašparová (za MěÚ), Šárka Škubalová (za rodiče),
Dana Humlová (za školu).
Ze školy odešel p. David Vránek (zpět do rodného kraje) a na mateřskou dovolenou nastoupila pí.
Jana Novotná. Náhradou nastoupila pí. Andrea Černá. Koncem roku odešel do penze dlouholetý
školník p. František Schneider.
Ve školním roce 2005/2006 navštěvovalo školu 243 žáků. Na 1. stupni bylo 6 tříd se 119 žáky, na 2.
stupni 6 tříd se 124 žáky. Do 1. třídy bylo v září zařazeno 31 žáků, školní docházku ukončilo 33 žáků.
Do středních škol bylo přijato 21 žáků, do učebních oborů 11 žáků.
Při škole pracovaly kroužky knihovnický, rybářský, anglického jazyka a sportovní gymnastiky a
odbíjené.
Ve škole byla provedena kontrola dodržování zákona o požární ochraně, kontrola placení pojistného
na zdravotní pojištění, kontrola dodržování hygienických předpisů a kontrola hospodaření. Kontrolami
nebyly zjištěny závažnější nedostatky.
Pod vedením svých pedagogů se žáci opět zúčastňovali různých soutěží a olympiád.
Z úspěchů na krajské úrovni stojí za zmínku 1. místo Jakuba Krause ve čtenářské soutěži, 1. místo
pro školu ve výtvarné soutěži „Děti malují pro konto bariéry“, 1. místo družstva starších žákyň ve
sportovní gymnastice i vynikající umístění řady jednotlivkyň (např. 1. místo Kamily Maškové), na
okresní úrovni pak 1. místo Pavla Eschlera ve fyzikální olympiádě (9. roč.).
Žáci 2., 3., 4. a 5. tříd absolvovali kurz plavání. Tradičně probíhaly besedy žáků v městské knihovně.
V průběhu školního roku žáci navštívili řadu kulturních představení či absolvovali četné besedy, mimo
jiné též se starostou města.
Škola opět pořádala Den Země, sportovní olympiády 1. a 2. stupně.
V rámci tzv. Stonožkového týdne ve školním roce 2005/06 žáci a učitelé nashromáždili částku 3.730,-Kč.
V letních měsících pokračovala postupná výměna oken, kdy byla dokončena celá zadní strana
budovy školy. Za školní budovou vzniká za přispění Nadace ČEZ tzv. Oranžové hřiště. Škola zahájila
vybavení učeben moderní prezentační technikou, posílila počítačové vybavení a další učebny byly
vybaveny novým nábytkem, zejména výškově nastavitelnými stoly.
Mateřské školy
Mateřská škola Březová, Komenského 11 na Březové je dvoutřídním s kapacitou na 55 dětí. Pracují
zde čtyři pedagogické pracovnice a tři pracovnice provozní (dvě ve školní jídelně a jedna jako
školnice), k personálním změnám nedošlo. Na jaře r. 2006 škola oslavila 50. výročí od svého vzniku.
Škola nabízela standardní i nadstandardní péči dětem předškolního věku – kroužek angličtiny, jógu
pro děti, kroužek tvořivé dramatiky, práci s keramikou aj. Děti navštěvovaly saunu, děním MŠ prolínaly
ekologické aktivity. Konaly se opět obřady u dubu (Vítání jara, Den Země,aj.) a další tradiční aktivity
(tvoření s rodiči, výlety do ZOO, škola v přírodě pro nejstarší děti, besídky pro rodiče a další.
Za přispění Nadace ČEZ byla pořízeny další herní doplňky na školní zahradu.
V MŠ Smetanova bylo v roce 2006 zapsáno 52 dětí. Obě třídy pracovaly podle rámcového programu,
který je každý rok aktuálně zpracováván a v roce 2006 byl motivován motem „Lidé a věci kolem nás“.

V MŠ pracovaly 4 pedagogické pracovnice – ředitelka školy Vaňková Danuše a učitelky p. Fedorová ,
p. Opltová a p. Barvínková. P. Fedorová odešla v červnu do starobního důchodu a na její místo
nastoupila p. Rajhelová. Jako školnice a vedoucí školní jídelny působila p. Kopačková a jako kuchařka
paní Šleisová.
Nad rámec výchovného programu mohli rodiče přihlásit své děti na různé zájmové aktivity, jako
například plavání, saunování, hru na zobcovou flétnu,seznamování se základy německého jazyka,
keramiku apod. Pro rodiče a děti byla pořádána celá řadu akcí vážících se ke svátkům a oslavám
v MŠ.
V roce 2006 se podařilo po rekonstrukcích umýváren zajistit výměnu oken ve třídách.
V jarních měsících bylo otevřeno tzv. Duhové hřiště u nového domu čp. 350, které navazuje na školní
zahradu MŠ. I tuto akci spolufinancovala Nadace ČEZ.

Statistické údaje o Březové a jejích obyvatelích
V roce 2006 se v Březové přihlásilo k trvalému pobytu 90 občanů, 76 osob se odhlásilo, narodilo se
27 dětí a 32 obyvatel zemřelo. Uzavřeno bylo 15 sňatků. Počet obyvatel k 1. 1. 2006 činil 2783, k 31.
12. 2006 2792.

Počasí
Počátek roku 2006 přinesl pokračování dlouho nevídané zimy s množstvím sněhových srážek a
nízkými teplotami, které jen s několika málo výjimkami zůstávaly pod bodem mrazu, a tak sněhu stále
přibývalo a jen minimálně odtávalo. Lidé si na takovou zimu již odvykli a tak stále nové a nové
sněhové příděly už byly tak trochu za hranicí únosnosti. Hitem se tak stala písnička na aktuální téma
Jarka Nohavici „Ladovská zima“)
Více nad bod mrazu teploty vystoupily 20. a 21. ledna, kdy jsme se dočkaly mírné, ale přeci jen
o
oblevy, ale hned 22. zase začal mráz, který v noci dosahoval -15 C. Celodenní mráz pak opět
pokračoval až do 16. února, kdy dokonce přišel déšť a opět mírná obleva, 19. února bylo dokonce až
o
7 C, ale 25. se zase ochladilo. Sníh mezitím roztál dost, ale ne úplně. 8. března přišlo opět sněžení,
9. pro změnu intenzivní déšť a do 10. března sněhové příděly letošní zimy dost odtály. 11. března bylo
o
opět až 7 C, ale večer přišlo opět sněžení a nových 10 cm sněhu jakoby naznačovalo, že dlouhá a
o
únavná zima nebude mít konce. Avšak na Josefa vystoupily teploty až k 10 C a v kombinaci se
slunečnem jsme se přece jen „jarního“ dne dočkali.
Zima tak přeci jen skončila včas, avšak raketový nástup jara se nekonal. Až do půli května se teploty
o
držely vesměs pod 20 C a často pršelo. 20. květen přinesl silnou bouřku a opět došlo na vyvrácené
o
stromy na řadě míst naší země. 22. května jsme zaznamenali zatím nejteplejší den - 25 C.
Pak se však opět ochladilo a až v období od 8. června jsme zaznamenali růst teplot postupně od 20
o
až k 30 C 13. června, kdy bylo i delší dobu slunečno. 13. července zasáhla Březovou další silná
bouře, kdy blesk dokonce zasáhl budovu radnice a zničil telefonní i rozhlasovou ústřednu a několik
o
kusů výpočetní techniky. Jinak byl červenec spíše teplý a slunečný, 20. bylo až C. 23. pak opět přišla
o
bouřka ráno i večer a do konce července byly teploty stále k 30 C, jen občas přeháňky, bouřky. Po
suchém a horkém červenci nastaly ve spíše deštivém srpnu pravé houbařské žně. Z našich lesů jsme
o
nosili doslova vrchovaté koše. Teploty ale dosahovaly jen k 20 C.
o

o

Hezky bylo opět počátkem září, až 22 C, v půlce září přišlo pravé babí léto s až 25 C a s výjimkami
bylo hezky až do konce září. Říjen byl skoro beze srážek a bylo spíše teplo, padl i teplotní rekord (27.
o
ještě až 20 C).
Kladné teplotní rekordy však pokračovaly celou zimu, i když 1. listopad přinesl silný vítr, ochlazení a
o
o
již dokonce sněžení, ale 7. již bylo zase kolem 12 C a pak stále kolem 10 C. Ani při občasných
o
inverzích nemrzlo a v prosinci nebyly výjimkou teploty až 13 C. 28. prosince sice přišlo sněžení, ale
o
na Silvestra už zase bylo až 10 C a vše zase roztálo. A zima prakticky beze sněhu pokračovala i v r.
2007.

Závěr
Ve městě nám vznikají nové tradice, Březová i přidružené vsi žijí vskutku čím dál bohatším kulturně
společenským životem. Ve městě se postupně realizuje řada rozvojových aktivit téměř ve všech
oblastech. Daří se čerpat řadu dotací. Ekonomická situace města je přitom i nadále dobrá, město není
zatíženo významnějšími závazky, a to zejména díky příjmům plynoucím z provozu skládky na našem
katastru. Přetrvávají však problémy v oblasti vandalismu, a to i dětského, radostná situace není ani
v oblasti dluhů některých občanů na nájmu, trvá i nedisciplinovanost některých řidičů. Zde se projevuje
hlavně nedostatečná přítomnost policistů v ulicích našeho města. Programové prohlášení ZM na
minulé volební období se nicméně prakticky podařilo naplnit a zastupitelstvo již schválilo plán rozvoje
na další čtyři roky. Dává si zde odvážné úkoly ve všech oblastech života města a uvidíme, jak si s nimi
v příštích čtyřech letech poradí. A taky jsme zvědaví, čím nás zase překvapí počasí.

