Kronika města Březová - rok 2007
V roce 2007 vedla zemi vláda Mirka Topolánka, opřená v parlamentu o dva „přeběhlíky“ z ČSSD.
V průběhu roku se vládě podařilo ustát několik pokusů o vyslovení nedůvěry a hlavně prosadit některé
tzv. reformní zákony, zejména v oblasti daní a zdravotnictví. Změny platí od 1. ledna 2008, takže jejich
dopad bude možno hodnotit až v příštím roce. Každopádně se lze setkat s názory, že reformy jsou
tvrdé a negativně dopadají především na sociálně slabší obyvatele, ale také s názory, že reformy měly
být daleko razantnější a ve stávající podobě deficitní veřejné finance prakticky neřeší. Podnikatelé
například jistě uvítali zrušení povinnosti pořízení registračních pokladen, negativně naopak široká
veřejnost hodnotí zavedení poplatků u lékaře či za recepty. Od nového roku se také zaměstnanci
budou na svých výplatních páskách setkávat s pojmem „superhrubá mzda“. Boj ve sněmovně se
v příštím roce jistě ještě povede o zaměstnanecké výhody, např. stravenky.
Na Březové se naštěstí žádné nesmiřitelné politické střety nekonaly, a tak mohly samosprávné
orgány v klidu začít pracovat na plnění svých úkolů a programů a hlavně se intenzivně připravovat na
tolik očekávané - a již navýsost aktuální - čerpání peněz z evropských fondů.
Počátkem roku postihl naši zemi orkán Kyril, který způsobil nezanedbatelné hmotné škody či
výpadky elektrické energie. V našem regionu jsme se většinou setkali „pouze“ s lesními polomy.

Činnost MěÚ, ZM a RM
Starostou města Březová byl nadále p. Miroslav Bouda, místostarostou p. František Schneider.
Dalšími členy RM byli Ing. Jan Fridrich, MUDr. Lenka Fišerová a Jan Jiříček.
I v roce 2007 pracovaly komise Rady města jako poradní a iniciativní orgány, a to: 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 (předseda JUDr. Soural
Karel).
Výbory zastupitelstva, které se zřizují povinně, byly finanční (předseda Ing. Fridrich Jan) a kontrolní
(předseda Boukal Lubomír).
Pracovníci MěÚ
V personálním složení pracovníků MěÚ došlo k drobným změnám. Veronika Doudová, která
zastupovala asistentku starosty Lenku Fialovou na mateřské dovolené, přešla pracovat do nově
vzniklého infocentra a na pozici zastupující asistentky nastoupila Ester Krásová. Z MěÚ také odešla
na vlastní žádost pracovnice úseku OBDSP Ivana Mašková, na její místo byla přijata Markéta
Košťálová. Dlouholetý zaměstnanec MěÚ, předák MH Tomáš Perutek, oslavil v roce 2007 60.
narozeniny.
K výkonu veřejně prospěšných prací na základě dohody s úřadem práce byli přijati dva nezaměstnaní
občané.
Změna stavebního zákona
Od 1. 1. 2007 je nově kompetentním orgánem pro vyřizování veškerých záležitostí občanů Březové
v oblasti výstavby stavební úřad MěÚ Sokolov. Záležitosti stavebních úprav již tedy není možno řešit
na MěÚ Březová. Na druhou stranu došlo k poměrně významným změnám ve stavebním zákoně,
které umožňují stavebníkům řadu staveb provádět o hodně jednodušeji, leckdy dokonce bez
stavebního povolení či ohlášení.

Nové vyhlášky, směrnice
Zastupitelstvo města v roce 2007 neschválilo žádnou obecně závazné vyhlášku.
V r. 2007 byly vydány tyto směrnice MěÚ:
1/2007

- Zásady o pravidlech pro přidělování, hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města
2/2007
- O výši poskytovaného stravného při pracovních cestách
3/2007
- O oběhu a kontrole účetních dokladů
Rada města
jednala každý měsíc kromě prázdnin na pravidelných zasedáních, desetkrát se sešla i mimořádně.
Připravovala podklady pro jednání zastupitelstva, řešila záležitostí spojené s bydlením v městských
bytech, projednávala pronájmy či prodeje nemovitostí a dále zejména projednala:
8. 1. 2007
- plán činností a rozvoje města Březová a integrovaných obcí na volební období
2006 - 2010,
Směrnici č. 1/2007 - Zásady o pravidlech pro přidělování, hospodaření s byty a nebytovými prostory
v majetku města, finanční odměny aktivním občanům, žádost knihovny o grant na pořízení nového
programu CLAVIUS
Mimořádná RM 22. 1. 2007
- ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory nám. Míru - Ovoce a Zelenina a Pizza bar a záměr
pronájmu těchto prostor, záměr pronájmu - prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory
Kulturní dům Březová (klub mladých), zásobník tzv. malých projektů LEADER ČR.
12. 2. 2007
- návrh rozpočtu na rok 2007 a rozpočtový výhled na r. 2008 - 2010, výsledky inventarizace, rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací, vyřazení nepotřebného majetku
příspěvkových organizací, pronájmy pozemků zahrádkářům v Březové a v integrovaných obcích,
pronájem nebytových prostor - „Ovoce-zelenina“ a Pizza-bar, prodloužení nájemní smlouvy na
Restauraci v Rudolci, a Lékárnu na Březové, účast města v dražbě objektu restaurace K. Bříza,
financování tzv. rekreační linky MHD na jezero Michal,
12. 3. 2007
- pravidla pro provádění kontrol dle OZV č. 6/2006 - o místních poplatcích a č. 3/2006 - o zajišťování a
ochraně veřejného pořádku, jmenování pí. Martiny Karolové členkou komise kulturní, prodloužení
nájemní smlouvy na nebytové prostory Kulturního domu Březová (Klub mladých), prodloužení nájemní
smlouvy na nebytové prostory - Lékárna.
2. 4. 2007
- 1. rozpočtové opatření v roce 2007, směrnici č. 2/2007 O výši poskytovaného stravného při
pracovních cestách, Zásady pro poskytování podpory výstavby bytů v Březové a integrovaných
částech,
14. 5. 2007
- 2. rozpočtové opatření v r. 2007, dar od města Sokolov na provoz běžeckých stop, jmenování do
funkce tajemnice komise pro integrované obce pí Ester Krásovou, výběr dodavatele stavby „Březová parkovací stání na p. p. č. 61/1, seznam dodavatelů pro výběrová řízení na realizaci projekčních prací,
inženýrské činnosti a stavebních prací na rok 2007, výběr dodavatele referentského vozidla Škoda
Octavia a speciálního vozidla se snímatelnou zvedací plošinou a natahovacím zařízením kontejnerů
11. 6. 2007
- 3. rozpočtové opatření v r. 2007, zrušení úkolu realizovat transformaci dalších služeb poskytovaných
městem, neschválení spolufinancování provozu bankomatu městem vzhledem k neúměrné finanční
zátěži, ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě čp. 155 - fitness;
Mimořádná RM 27. 6. 2007
- pronájem nebytových prostor v domě čp. 155,
Mimořádná RM 1. 8. 2007

- 4. rozpočtové opatření v r. 2007, vyčlenění bytu č. 4 v čp. 122 ul. Komenského pro potřebu zajištění
„přístřeší“, výběr poskytovatele kompletního servisu organizace výběrového řízení na akci Multifunkční
centrum - Březová, výběr dodavatele na akci „Kamenice - stavební úpravy kapličky“ a „Černý Mlýn stavební úpravy komunikací, seznam předběžných zájemců o koupi bytové jednotky v připravované
novostavbě.
Mimořádná RM 14. srpna 2007
- ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory - prodejna ADEX a záměr pronájmu těchto prostor,
prodej osobního automobilu Škoda Felicia.
Mimořádná RM 20. srpna 2007
- valná hromada společnosti Služby města Březová s.r.o. (rozšíření předmětu podnikání).
3. září 2007
- 5. rozpočtové opatření v r. 2007, Zpráva o hospodaření města v I. pololetí, vyřazení nepotřebného
majetku
8. 10. 2007
- 6. rozpočtové opatření v r. 2007, Rámcová dohoda o vzájemné spolupráci s Obvodním oddělením
Policie Sokolov-venkov, odkoupení majetku bývalého Fitcentra, inventura majetku a závazků města,
12. 11. 2007
- 7. rozpočtové opatření v roce 2007, Směrnice č. 3/2007 „O oběhu a kontrole účetních dokladů“,
odvolání z funkce člena komise výstavby p. Jana Fialy, záměr pronájmu nebytových prostor pro
umístění bankomatu.
3. 12. 2007
- termíny jednání Rady města na rok 2008, odměny aktivním občanům, pronájem prostor pro
bankomat.
Mimořádná RM 17. 12. 2007
- 8. rozpočtové opatření v roce 2007, pravidla rozpočtového provizoria, odkoupení bývalých pavilonů
MŠ Drahotín
Zastupitelstvo města
zasedalo s výjimkou prázdnin každý měsíc a vedle řady operací s nemovitostmi projednalo zejména:
29. 1. 2007
- plán činnosti a rozvoje města Březová a integrovaných obcí na volební období 2006- 2010, vyřazení
majetku a pohledávek,
26. 2. 2007
- rozpočet na rok 2007 a rozpočtový výhled na r. 2008 - 2010, rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku příspěvkových organizací, účast města v dražbě budovy restaurace K. Bříza.
26. 3. 2007
- schválilo vyřazení nepotřebného majetku příspěvkových organizací, dotace TJ Olympii na vybavení a
činnost oddílů, podání žádosti o dotaci na akce „Březová - parkovací místa na p.p.č. 61/1“, „Výstavba
dětského hřiště na p.p.č. 15, Březová“, „Černý Mlýn – stavební úpravy komunikace, Směrnice č.
1/2007 - Zásady poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Březová
23. 4. 2007
- Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města Březová, 1. rozpočtové opatření v roce 2007,
28. 5. 2007
- 2. rozpočtové opatření, Zásady pro poskytování podpory výstavby bytů v Březové a integrovaných
částech, vyřazení nepotřebného majetku;
25. 6. 2007

- 3. rozpočtové opatření v roce 2007, zánik členství města Březová ve sdružení právnických osob
Sokolov – západ,
24. 9. 2007
- hospodaření města v I.pololetí 2007, 4.a 5.rozpočtové opatření v r.2007, vyřazení nepotřebného
majetku, bezúplatný převod obslužné komunikace SO 128 v souvislosti s výstavbou rychlostní silnice
R6, odkoupení bývalých pavilonů MŠ na Drahotíně, financování přeložky VN kabelu na Výslunní,
žádost o dotaci na pořízení komunální techniky a na zateplení Základní školy.
29. 10. 2007 - 6. rozpočtové opatření v r. 2007,
26. 11. 2007 - 7. rozpočtové opatření v r. 2007, prodej či směny několika pozemků.
17. 12. 2007 - 8. rozpočtové opatření v roce 2008, pravidla rozpočtového provizoria, termíny zasedání
pro rok 2008 a odkoupení bývalých pavilonů MŠ na Drahotíně

Stížnosti, žádosti o informace dle zák. 106
V roce 2007 nebyly MěÚ Březová doručeny žádné písemné stížnosti .
V roce 2007 byla doručena MěÚ Březová 1 písemná žádost o podání informace dle zák. č. 106/1999
Sb. Jednalo se o zaslání kopií všech dokumentů, na jejichž základě byly prodány pozemky a budovy
bývalého areálu kasáren v Tisové.
Infocentrum
Ve vestibulu MěÚ bylo v roce 2007 zřízeno tzv. infocentrum. Jeho vznik byl iniciován potřebou přiblížit
služby obyvatelům Březové i návštěvníkům našeho města. Pracovnice infocentra zajišťuje pro občany
zejména činnost podatelny - přijímání pošty pro městský úřad, kopírovací služby a faxování,
poskytování informací o kulturních a sportovních akcích, předprodej vstupenek, prodej map,
propagačních předmětů, prodej nově vydaných pohlednic integrovaných částí apod.
Nová úřední deska
Nová úřední deska byla instalována vedle vstupu do budovy radnice pod okny pošty. Informace jsou
tak nyní přístupné nepřetržitě, a to samozřejmě i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na
internetu.
Přesun obvodního oddělení Policie
Radnice v průběhu roku 2007 intenzivně jednala s Okresním ředitelstvím Policie ČR o možnosti
přesunout obvodní oddělení Sokolov - venkov na Březovou, což by mělo mít příznivý dopad na
bezpečností situaci ve městě a veřejný pořádek. Ze strany policie však k tomuto kroku prozatím
nebyla nalezena dostatečná vůle.

Kulturní a společenský život
Partnerství Březová - Pausa
Spolupráce s partnerským městem Pausa probíhala především v úrovni vzájemných návštěv při
významných společenských, sportovních či kulturních akcích (sportovní ples, turnaje v zápase ř.ř.
apod.)
Přehlídka harmonikářů
Velmi úspěšný byl i druhý ročník Přehlídky harmonikářů, který se konal ve velkém sále DK 3. března
2007. Sál byl zcela vyprodán, což je příslibem, že akce se stane pravidelnou součástí březovského
kulturního kalendáře i dalších letech.
Setkání Březových
Již 15. ročník Setkání Březových se konal tentokrát v sousední Březové u Karlových Varů. Volejbalisté
obsadili první dvě místa, o nic pozadu nezůstali ani hasiči a hasičky, když v mužské i ženské kategorii
nedali naši Březováci nikomu šanci a suverénně vyhráli. Po delší době udělali radost i fotbalisté FK
Olympie, kterým sice nevyšel vstup do turnaje, zbývající dva duely základní skupiny však vyhráli a
duel o třetí místo otočili z nepříznivého stavu 0:1 i přes vyloučení na konečných 2:1.
SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti zorganizoval v roce 2007 vítání občánků ve dnech 24. března a 6. října.

Nejkrásnější okno
Březovští občané se snaží o zkrášlování města Březová v podstatě neustále. Avšak každým rokem je
vyhlášena soutěž O nejkrásnější okno našeho města. Výherci této soutěže se v roce 2007 stali paní
Tatjana Samková a pan Vlastimil Dědek.

Úmrtí osobností
18. dubna 2007 zemřel Lubislav Kusý, který byl po dlouhá léta aktivně činný v oblasti veřejného a
společenského života našeho města. 11. srpna 2007 zemřel Jan Kalousek, dlouholetý březovský
učitel, sportovní aktivista a bývalý místostarosta města.
Komise kultury
Komisi kultury vedla i v roce 2007 Eva Suchá. Komise zorganizovala či spoluzorganizovala řadu
tradičních akcí, mezi které patří jarní hudební soutěže Březovský lístek (hostem byla Lenka Dusilová)
a Porta (s hostem Pavlem Dobešem), Velikonoční a Vánoční posezení pro seniory, pro děti pak
například Maškarní rej s diskotékou, Velký dětský den, Velký dětský karneval či Mikulášskou nadílku,
akcí s nadregionálním ohlasem bylo opět Stavění a kácení máje, ale i Vánoční zpívání před radnicí aj.
Dětský den s ČEZ
I v roce 2007 finančně podpořila firma ČEZ oslavy Dne dětí, a tak byl opět na stáni za hasičskou
zbrojnicí připraven pro děti den nabitý soutěžemi, zábavou, a samozřejmě se spoustou atrakcí.
Sportovní ples
Tradiční Sportovní ples se konal 19. ledna v místním Domě kultury. Na akci jsou pravidelně
vyhodnoceni nejlepší sportovci a funkcionáři za uplynulý rok. Akce i tentokrát proběhla za účasti
zástupců partnerského města Pausa, představitelů okolních obcí, fotbalových a tělovýchovných
funkcionářů a dalších hostů.
Loutkový soubor Zvoneček
se v roce 2007 zaměřil hlavně na spolupráci při pořádání různých kulturních akcí pro děti (Maškarní,
Mikulášká nadílka...) a při pořádání tradičních kulturních nadregionálních akcí pořádaných městem
(Březovský Lístek, Trampská Porta). Hlavní činnost byla v roce 2007 poněkud v útlumu. Zřejmě se
jedná o „generační problém“ - odchod členů na střední školy apod.
Dětské divadlo Lupínek
V prvním pololetí 2007 pokračovala skupina starších dětí (studenti středních škol) s představením hry
Těžký život spisovatele. Hráli ji pro školu na Březové, pro veřejnost a v červnu ještě v Habartově pro
tamní ZŠ. V druhém pololetí se činnost rozjela až v říjnu s úplně novým obsazením. Do divadla přišli
začínající malé děti, dokonce dvě dívenky z 1. MŠ. Nacvičovala se pohádka Pohádka naruby. Starší
děti (studenti) měli stále zájem pokračovat v činnosti, takže snad v roce 2008 budou mít svou
samostatnou skupinu.
Březovská desítka
tak jako každý rok potěšila své příznivce při řadě tradičních kulturních akcí na Březové.
Březovské kino
promítalo 3 filmy měsíčně, nabídka filmů byla poměrně aktuální a zajímavá, avšak zájem diváků je
v době DVD médií pochopitelně nevalný.
Sbor dobrovolných hasičů
SDH Březová výborně reprezentoval naše město v rámci tradičního Setkání Březových, když družstvo
mužů i žen zvítězilo v hasičské soutěži.
Sbor má v současné době 30 dospělých členů, z toho 8 žen, a dále 23 mladých hasičů a 2
dorostence.
Za rok 2007 vyjížděl sbor k 44 zásahům, z toho bylo 23 požárů a pět zásahů při živelné pohromě.
Pro zásahovou jednotku byly zakoupeny další 2 kusy dýchacích přístrojů Dregr a byla vybavena
posilovna.

Mladí hasiči z Březové a Krajkové absolvovali soustředění v chovatelském areálu v Kostelní Bříze.
Toto soustředění bylo odměnou za velice krásné druhé místo v pohárové soutěži o putovní pohár
Karlovarské ligy. V rámci celoroční hry Plamen se družstvo umístilo po podzimní části na druhém
místě.
Klub mladých
Klub mladých Březová za podpory města opět připravoval nabídku akcí pro mladou generaci - již
tradiční turnaje v šipkách, kulečníku a v PC hrách, několik diskoték pro děti a rockových koncertů
regionálních kapel. Vrcholem sezóny je vždy v listopadu největší akce - Rockfest.

Ostatní události
Město se též zhostilo spolupořádání mezinárodního hudebního rockového koncertu. Akce se
uskutečnila 19. září a hlavní hvězdou byla skupina Propain z USA.
24. listopadu proběhlo setkání březovských muzikantů - členů bývalé dětské a pionýrské dechovky.
Tradiční Rybářský ples se uskutečnil 16. února, novinkou pak byl Myslivecký ples.
Na táborové základně Bystřina se i v roce 2007 konala soutěž pionýrských skupin z kraje Pionýrská
stezka.
Místní skupina ČČK v Březové opět spolupracovala s radnicí formou zdravotních hlídek při akcích
města a i v roce 2007 zorganizovala tzv. Květinový den, kdy se prodalo se celkem 250 kytiček za
4.914,50 Kč, které putovaly na účet Ligy proti rakovině.
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. Také dále pracoval kroužek keramiky.
MO KSČM Březová opět zorganizovala podzimní závody v pouštění draků na stráni.
Občanské sdružení Jafffa Production pokračovalo v činnosti a ve spolupráci s městem uspořádalo
několik akcí pro omladinu - jednalo se o několik rockových koncertů, někdy spojených i s turnajem
např. v petanque.
Na Březové začal pracovat nový taneční hip-hopový kroužek pod vedením paní Karolové Martiny.
26. září navštívil Březovou nově zvolený senátor Pavel Čáslava.
Vzhledem k četnosti pořádaných sportovních a kulturních - často nadregionálních - akcí město
pořídilo dvě soupravy elektrorozvaděčů s příslušnými kabelovými rozvody.

Život v integrovaných obcích
ČSCh Kostelní Bříza
Chovatelé v roce 2007 položili dlažbu na terase svého areálu a vybavili prostory sociálního zařízení
obkládačkami. Uskutečnila se též tradiční krajská výstava králíků.

Kultura a sport v integrovaných obcích
Aktivisté z Rudolce, Kostelní Břízy i Kamenice opět zorganizovali řadu kulturních a sportovních akcí
v našich vsích. V Kamenici se opět vydařily slavnosti máje s vystoupením manželů Homolkových.
Rudolečtí nadále hrají pravidelnou futsalovou soutěž a pořádají pravidelné turnaje, v místním
pohostinství se konají také již tradiční kulečníkové turnaje za účasti hráčů z celého Sokolovska či
oblíbené neformální akce jako prázdninový Silvestr nanečisto, Pyžamo party apod.
V Kostelní Bříze se v říjnu natáčelo několik scén z filmu Boží duha. Děj filmu se odehrává v pohraničí
na konci 2. světové války, autorem literární předlohy je Jaroslav Durych.

Radnice nechala zpracovat studii využití nebytových prostor v budově pohostinství v Rudolci. Mohla
by zde vzniknout ubytovací kapacita pro 10 - 15 hostů.
Městská knihovna
Knihovnicí je i nadále p. Jaroslava Remetová, které vypomáhá p. Jan Jabornický.
Rok 2007 byl pro knihovnu velice důležitý, a to díky přechodu z knihovního systému LANius na
Clavius, s kterým je spojeno další rozšíření služeb čtenářům. Mimo stávající služby nyní kvalitněji a
hlavně rychleji knihovna vyřizuje meziknihovní výpůjčky knih i dokumentů.
V Měsíci knihy a internetu poskytovala knihovna výuku - práce s internetem pro každého. O tuto akci
projevilo zájem asi 19 starších občanů našeho města.
Uživatelům jsou k dispozici dvě internetová pracoviště s tiskárnami. Jedno kompletní počítačové
vybavení získala knihovna v roce 2007 z „Projektu rozšíření internetu do knihoven v Karlovarském
kraji“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a město Březová se na něm podílelo jednou
třetinou z pořizovací ceny.
V rámci programu Týdne knihoven se uskutečnila řada zajímavých akcí. Tradičně se noví čtenáři
mohli přihlásit zdarma. Pro žáky první třídy byla opět vyhlášena soutěž „Nejlepší čtenář první třídy“.
Pravidelná a mezi žáky vyhledávaná je stále práce knihovnického kroužku, který navštěvují žáci
základní školy.
Trocha nezbytné statistiky:
Výpůjček celkem bylo 30 875, čtenářů 307, návštěvníků 5 007, přírůstky knihovních jednotek ve
svazcích 917, vzdělávací a výchovné kolektivní akce 34.

Sport
TJ Olympie Březová
K 31.12.2007 měla TJ Olympie Březová 154 platících členů. Při TJ Olympii působil v roce 2007 oddíl
volejbalu mužů a žen, badmintonu, tenisu, sportovní gymnastiky dívek, zápasu, RTV a pohybové
výchovy.
Volejbal
V podzimní části okresní soutěže oddíl volejbalu mužů v 7 kolech soutěže získal 22 bodů a umístil se
tak na pěkném 3. místě.Pěkný výsledek podzimního kola je příslibem do jarní části soutěže.
Oddíl navíc připravuje pro všechny příznivce volejbalu na Březové jarní turnaj tzv. Pokluda cup a další
Vánoční turnaj pořádá za TJ oddíl RTV. Volejbalový oddíl žen obsadil v krajské soutěži v celkovém
pořadí 5. místo. To znamená, že již druhým rokem družstvo zaznamenává určitou stagnaci ve
výkonnosti. Umístění ovlivnila i častá zranění a především úzký výběr kvalitních hráček.
Tenis
Oddíl tenisu zaznamenal v roce 2007 rekordní počet platících členů a to 27. Uspořádal okresní soutěž
v tenisu a svépomocí upravil kurty, které město Březová v letošním roce nově oplotilo a tak bylo nutno
upravit plochu kurtů. Získání nových členů je příslibem ke zkvalitnění členské základny a zlepšení
postavení v okresním žebříčku.
Sportovní gymnastika dívky
Oddíl se pravidelně účastní akcí pořádaných v rámci kraje a okresu. Vždy naše mladé gymnastky
bojují o přední místa. V měsíci prosinci pořádá oddíl gymnastiky pravidelně Mikulášský turnaj v rámci
kraje.
Zápas
Rok 2007 byl dosud nejúspěšnějším rokem v historii tohoto sportu na Březové. V tomto roce získali
závodníci v různých turnajích celkem 83 medailí. Z toho 50 zlatých, 19 stříbrných a 14 bronzových.
K nejcennějším patří tituly mistrů republiky a to 2 x P. Peterka a po jednom T. Ďuriš, R. Malý, D.
Janda, I. Černá. Jedním z nejnáročnějších úkolů bylo pořádání mistrovství ČR v zápase mladších

žáků ve sportovní hale ISŠTE v Sokolově. Tento turnaj byl hodnocen jako velice zdařilý. Udělena
pochvala za vzorné uspořádání od prezidenta svazu zápasu.. Pro stmelení kolektivu a získání patřičné
fyzické připravenosti absolvovali zápasníci i týdenní soustředění na RS Komtesa v Bečově. Oddíl
zápasu se účastní i mnoha mezinárodních turnajů a stále přetrvává partnerství s oddílem zápasu
v Pause.
Na konci roku 2007 byl založen oddíl stolního tenisu. Předpokládaný zájem o tento sport nebyl
splněn. Oddíl stále hledá nové zájemce z řad mládeže.
Ostatní členové RTV a pohybové výchovy plně využívají možnosti využít tělocvičen na Březové
k zlepšení své fyzické připravenost a zapojení se do tělovýchovné činnosti TJ Olympie.

FK Olympie
Fotbalový klub FK Olympie oslavil v roce 2007 40. výročí založení. Oslavy již probíhaly v nové
klubovně. Za velké účasti bývalých sportovců a funkcionářů se uspořádalo přátelské utkání bývalých a
ještě starších hráčů FK Olympie Březová. Utkání skončilo remízou 4:4.
Po jarní části se naši muži A opět zachránili v 1.A třídě, muži B naopak udrželi své třetí místo v
okresním přeboru. Po podzimní části se pak mužům B i přes mohutný finiš v posledních zápasech
nepodařilo zůstat v první čtveřici a jarní soutěž odehraje s druhou čtveřicí ze skupiny A.
Fotbalisté i v roce 2007 reprezentovali město na tradičním Setkání Březových.
FK uspořádal dne 17. června 2007 turnaj v kopané žáků za účasti družstva z partnerského města
Pausa.
Komise sportu
i v roce 2007 uspořádala řadu akcí pro nejširší veřejnost a byla též spolupořadatelem řady dalších
aktivit, o kterých ze zmíníme dále.
Biketrial
Tři členové klubu se zúčastnili seriálu Mistrovství MS. Jezdec Jan Čedík byl vyhodnocen Sportovcem
roku Sokolovska. Biketrialový klub nyní svoji činnost soustřeďuje do prostor lokality Výsluní, kde je
k dispozici lepší zázemí, možnost parkování i lepší přístupnost. V roce 2007 pořádal klub jarní závod
Mistrovství ČR v biketrialu a též se spolupodílel na pořádání cyklistických závodů na Březové.

Březovský prak
Členové březovského prakistického klubu se opět zúčastňovali řady mistrovských i volných soutěží po
celé ČR, jedenkrát dokonce vyrazili na soutěž do Belgie. Titul mistra republiky se v roce 2007 našim
zástupcům nepodařilo obhájit, když nejúspěšnějším březovákem byl opět Jiří Provazník, který se
v konečném pořadí umístil třetí. V první desítce však měli březovští střelci celkem 7 střelců. Kategorii
žen vyhrála opět březovská Dalimila Schneiderová.
Hokej
Březovští amatérští hokejisté se zapojili do Kynšperského poháru a dosáhlo zde velice dobrých
výsledků. Město nyní uvažuje o podpoře oddílu pro účast v krajské soutěži. Po řadě let se možná na
Březovou vrací hokejová tradice.

Ostatní sporty
Cykloturistika
V nabídce komise sportu nemůžou chybět dvě velké tradiční cykloturistické akce - 23. června to byl
Výšlap do Chodové Plané a 13. října Podzimní březovský cyklovýšlap. Obě akce se těší velkému
zájmu cyklistické veřejnosti.
Malá kopaná

Oddíl malé kopané Flamengo A hraje v krajský přeboru, kde se umístilo na 9. místě, Flamengo B
v soutěži okresní, kde skončilo na 5. místě. Jako každoročně uspořádal oddíl dva velké turnaje červnový dvoudenní turnaj O pohár starosty města Březová na hřišti FK Olympie a prosincový Zimní
pohár starosty města Březová ve sportovní hale ISŠTE. Akce se pravidelně zúčastňuje kolem dvaceti
futsalových týmů.
Březovský bike
Oddíl má v současné době více než 70 členů a je stále jedním z nejvýznamnějších elementů
karlovarské cyklistiky. V rámci cyklistiky rekreační byla pozornost upřena na tradiční cykloturistické
vyjížďky v okolí Březové, Sokolova nebo Horního Slavkova za účasti mnoho generací cyklistů,
mnohdy i celých rodin. V oblasti cyklistiky závodní členové závodního týmu sklidili řadu výrazných
úspěchů v závodech silničních i horských kol jak v rámci Karlovarského kraje, tak i za jeho hranicemi.
Celkově se závodníci postavili 146 x na start ve 46 závodech. Z toho ve 44 případech úspěšně dojeli
na pódiu pro nejlepší (13 vítězství, 16 druhých míst a 18 bronzových medailí) a 51 x se umístili na 4.
– 6. místě.
K plné spokojenosti všech účastníků se podařilo zorganizovat již 7. ročník závodu Březovský Bike a
oddíl se podílel i na přípravě 3. ročníku závodu Sokotrans Cup. Oba závody přilákaly na start 207
závodníků a více než polovinu tvořila mládež.
Motokros Březová
Nadále pokračovala činnost místního motokrosového oddílu, který i v roce 2007 uspořádal několik
závodů na trati nad cyklotrialem.
Běžecké stopy
Zima byla jak počátkem, tak i koncem roku 2007 velmi mírná a sněhové podmínky naprosto mizivé,
takže městský sněžný skútr zahálel v garáži a nově zbudované lyžařské stopy nebylo možno využívat.
Benčpress - Fitness Březová
Olympie Fitness klub Březová pracoval naplno i v roce 2007. Zúčastnil se několika závodů a z velmi
pěkných výsledků zmiňme 1. místo Karla Kopala ml. v oblastní soutěži v benčpressu s výkonem 165
kg či vítězství v závodu v benčpresu v Klatovech, kde poměřili svoje síly borci z celé České republiky.
Klub měl v r. 2007 celkem 25 členů.
Novinkový výšlap
19. května se uskutečnil novinkový výšlap pod názvem Březovská seniorská desítka v okolí Březové.
Soutěž v rybolovu
Místní skupina ČRS připravila ve svém areálu pod Drahotínem mnoho soutěží, nechyběla soutěž
v rybolovu ke Dni dětí.

Výstavba a investice
V roce 2007 město vynaložilo na investice přes 15 milionů korun.
K největším investicím patřila:
Výstavba:
Výstavba Chodníků a
Kč)
Duhové hřiště za ZŠ
Parkoviště ul. Hlavní
Kaple Kamenice
Hřbitov Březová
Bytový dům č. 2
Bytový dům č. 3
Klubovna FK Olympie
Sklad SDH
Zhodnocení čp. 155
Zhodnocení čp. 133

komunikací v Černém Mlýně (s podporou státní dotace, náklady 1 675 927,50
(s podprou stání dotace, 1 960 659,50 Kč)
(náklady 1 197 706,50 Kč)
(s podporou státní dotace, 906 956,00 Kč)
(578 901,00 Kč)
doplatek (178 682,00 Kč)
(871 743,50 Kč)
dofinancování 48 195,00 Kč
doplatek (60 000,00 Kč)
Fitcentrum 51 900,00 Kč
WC Pizza Bar (50 000,00 Kč)

Komunální technika:
Speciální Vozidlo Gazelle
Pojízdné lešení
Elektrocentrála Honda
Travní traktor Etesia
Os. automobil Škoda Octavia

(nahrazuje dožitou M 25, 1 412 173,00 Kč)
(67 280,00 Kč)
(64 500,00 Kč)
(351 050,00 Kč)
(675 800,00 Kč

Projekty:
Projekt Zateplení základní školy
Projekt Lyžařský areál
Projekt Revitalizace školního hřiště
Projekt Půdní byty v čp. 121 a 122
Projekt Zasíťování RD Výsluní
Projekt lyž. areál
Projekt Multifunkční objekt Rudolec
Studie Využití půdy v čp. 34 Rudolec

(452 795,00 Kč)
438 515,00 Kč
(40 103,00 Kč)
(247 520,00 Kč)
(297 500,00 Kč)
(63 546,00 Kč)
(64 260,00 Kč)
(16 184,00 Kč)

Ostatní:
Odkup ubytovny čp. 122 - splátka
Elektropřípojka na stráni
Přeložka vn linky
Zabezpečovací zařízení FK Olympie
Dýchací soupravy pro SDH
Vytěžení rybníčka u Startu
Projektor do klubovny FK Olympie
Parcela pro výstavbu RD pod Drahotínem
Pozemek u DPS
Územní plán Březová

575 080,00 Kč
72 002,50 Kč
349 973,00 Kč
124 409,00 Kč
169 051 Kč
148 126,50 Kč
50 115,00 Kč
897 193,00 Kč
12 950,00 Kč
68 377,40 Kč

Vzhledem k ukončení podnikatelské činnosti radnice zahájila jednání o odkoupení bývalých pavilónu
MŠ Drahotín se stávajícím majitelem. Objekty bude možno využít k bytové výstavbě a částečně
k podnikání.

Služby a bydlení
Bankomat
V dlouholetých jednáních o instalaci bankomatu na Březové nastal zásadní obrat, když firma
provozující bankomatovou síť nabídla městu nové, příznivější podmínky. Bankomat tedy byl
nainstalován do adaptovaného prostoru ve vestibulu MěÚ a nyní bude důležité, zda počty výběrů
budou splňovat minimální nutnou hranici, aby mohl být provoz bankomatu zachován.
Radnice připravila v roce 2007 pro zájemce rekreační prázdninový autobusový spoj na jezero Michal.
Na Nám. Míru ukončila provoz prodejna masných výrobků Adex, tuto službu nyní nově provozuje
společnost Rabbit.
V roce 2007 byla realizována částečná výměna dožitých výloh na náměstí.
Pro pejskaře radnice opět zorganizovala očkování proti vzteklině.

Hospodaření
Plnění rozpočtu:

Příjmy

schválený rozp.

upravený rozp. skutečnost

rozdíl (po kons.)

57.289.250,00

69.444.550,00 76.189.915,13 + 6.745.365,13

daňové
nedaňové
kapitálové
přijaté dotace
(konsolidace

43.422.000,00
11.686.500,00
1.200.000,00
8.274.510,00
7.293.760,00

50.932.000,00 55.992.293,43
12.291.500,00 13.284.989,71
1.730.000,00 2.421.958,67
4.784.810,00 4.490.673,32
293.760,00
492.942,15

Výdaje
běžné
kapitálové
(konsolidace

63.595.490,00
64.301.250,00
6.588.000,00
7.293.760,00

85.570.754,00 72.632.044,81 - 12.938.709,19
67.617.209,50 57.623.218,41
18.247.305,00 15.008.826,40
293.760,00 1.690.730,24)

Saldo po konsolidaci

- 6.306.240,00

-16.126.204,50 3.557.870,32

Hospodaření města tedy skončilo přebytkem. Po úpravách rozpočtu činil plánovaný schodek 16,126
mil Kč (vč. čerpání sociálního fondu a převodu na účet stavebního spoření se plánovalo využití
prostředků z předchozích let ve výši 17 mil. Kč), skutečností je však přebytek 3,557 mil. Kč. Přebytek i
letos vznikl zlepšeným plněním příjmů a nedočerpáním výdajů.
V průběhu roku bylo přijato 8 rozpočtových opatření, které reagovaly na potřeby, jenž vyvstaly
v průběhu roku, dále byly zapojovány získané dotace a do rozpočtu byly též uvolňovány prostředky
z rezerv a ze zlepšených příjmů z provozu skládky, kterými byly kryty investiční i neinvestiční potřeby
původním rozpočtem nepředpokládané či odložené.
Financování výdajů podpořily účelové dotace z krajského, státního rozpočtu či rozpočtů obcí:
Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (výkon státní správy, školství, sociální dávky...)
635.750,00 Kč, dotace na veřejně prospěšné práce 172.490,00 Kč, dotace MK ČR - Knihovní systém
Clavius 71.000,00 Kč, dotace MV na zřízení Czechpoint 50.000,00 Kč, dotace KK na zajištění
akceschopnosti SDH 150.000,00 Kč, dotace KK na kulturní akce 30.000,00 Kč, dotace KK na
sportovní akce ZŠ 3.000,00 Kč, dotace obce Rovná, Citice, Dolní Rychnov na neinvestiční náklady za
dojíždějící žáky 587.433,32 Kč, dotace obcí na zajištění požární ochrany pro Dolní Rychnov a
Těšovice - 145.000,00 Kč, dotace od Města Sokolov na provoz běžeckých stop 30.000,00 Kč.
Investiční dotace:
Komunikace Černý Mlýn 919.000,00 Kč, Kaple Kamenice 547.000,00 Kč, Dětské hřiště za ZŠ
1.130.000,00 Kč.
Hospodaření městské provozovny - sběrny skončilo ztrátou - 146.065,99 Kč. Zastupitelé rozhodli
provozovnu zachovat z důvodu zajištění komplexní úrovně služeb v našem městě, avšak vhledem
k nerentabilnosti provozu byla činnost sběrny k 31. 12. 2007 ukončena jako hospodářská činnost a
další provozování služeb bude probíhat 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 22.997 tis. Kč ve formě vodohospodářského majetku)
Březová ukončila členství ve sdružení Sokolov-západ a naopak se stala členem sdružení Sokolov východ.

Školství
Základní škola
Ředitelkou školy byla stále Milena Halčinská a zástupkyní Danuše Humlová. Na post školníka
nastoupil p. Josef Semín.

Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu 227 žáků. Na 1. stupni bylo 5 tříd se 116 žáky, na 2.
stupni 5 tříd se 111 žáky. Do 1. třídy bylo v září zařazeno 29 žáků, školní docházku ukončilo 30 žáků.
Do středních škol bylo přijato 14 žáků, do učebních oborů 15 žáků.
Nejnáročnějším úkolem roku bylo pro učitele dokončení vlastního Školního vzdělávacího programu.
Ve škole byla provedena řada kontrol: ČŠI v oblasti stravování a zápisu školy do rejstříku škol,
kontrola KHS zkontrolovala provoz školní jídelny, ČSSZ provedla kontrolu pojistného na sociální
zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a zřizovatel - město Březová kontrolu hospodařeni za rok
2006.
Kontrolami nebyly zjištěny závažnější nedostatky.
Při škole pracovaly kroužky knihovnický, rybářský, anglického jazyka a sportovní gymnastiky a
odbíjené.
Pod vedením svých pedagogů se žáci opět zúčastňovali různých soutěží a olympiád. Nejúspěšnější
děti z okresního kola soutěže Učíme se a hrajeme si s Ajaxem se zúčastnuily zájezdu do Prahy, kde
se seznámily s činností jízdní policie.
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 závěru školního roku připravily děti pod vedením svých učitelů opět školní akademii, tentokrát pod
názvem Multimediální děti, aneb Kudy z nudy.
Od začátku školního roku 2007/2008 se ZŠ Březová může pochlubit dvěma tzv. interaktivními
učebnami a také tím, že všechny odborné učebny jsou vybaveny videoprojektory propojenými s
počítači. Díky finanční pomoci Nadace ČEZ a radnice pořídila ZŠ dvě interaktivní tabule, sedm
laptopů, deset dataprojektorů a pět projekčních pláten
Mateřské školy
Mateřská škola Březová, Komenského 11 je dvoutřídní s kapacitou na 55 dětí. Pracují zde čtyři
pedagogické pracovnice a tři pracovnice provozní (dvě ve školní jídelně a jedna jako školnice). Dvě
pracovnice v r. 2007 odešly do důchodu, kuchařka p. Slavíková a p. učitelka Franková. Nově
nastoupila kvalifikovaná učitelka s letitou praxí a provozní pracovnice (důchodkyně) do kuchyně.
Škola nabízela standardní i nadstandardní péči dětem předškolního věku – kroužek angličtiny, jógu
pro děti, kroužek tvořivé dramatiky. Děti navštěvovaly saunu, v průběhu roku vyráběly dárky
z keramické hlíny. 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 děti, vzájemné
návštěvy 1. třídy ZŠ a MŠ, pravidelně se konala divadelní představení v MŠ).
Z prostředků města se podařilo vyměnit zbývající stará okna, nově natřít střechu, pořídit lina do tříd,
zakoupit další lehátka a ze sponzorských peněz pořídit nové zahradní sestavy a stolky a židličky do
jedné třídy.

V MŠ Smetanova bylo v roce 2007 zapsáno 54 dětí. Obě třídy pracovaly podle rámcového programu,
který je každý rok aktuálně zpracováván a v roce 2007 byl motivován motem „Lidé a věci kolem nás“.
V MŠ pracovaly 4 pedagogické pracovnice – ředitelka školy Vaňková Danuše a učitelky p. Rajhelová
p. Opltová a p. Barvínková. 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 řada akcí vážících se ke svátkům a oslavám
v MŠ.

V roce 2007 byla provedena výměna oken v ložnici 1. třídy a do suterénu byl pořízen vysoušecí
systém.

Statistické údaje o Březové a jejích obyvatelích
V roce 2006 se v Březové přihlásilo k trvalému pobytu 61 občanů, 90 osob se odhlásilo, narodilo se 31
dětí a 41 obyvatel zemřelo. Uzavřeno bylo 12 sňatků. Počet obyvatel k 1. 1. 2007 činil 2792, k 31. 12.
2007 2753.

Počasí
Mimořádná povětrnostní událost
Ve dnech 18. a 19. ledna 2007 bylo území České republiky a potažmo celé západní a střední Evropy
zasaženo cyklónou (orkánem) nazvaným Kyrill. Orkán postupoval z prostoru britských ostrovů a
Severního moře přes země Beneluxu, Německo, Polsko, ČR a Slovensko dále na jihovýchod. V celé
Evropě si řádění větrného živlu vyžádalo na 50 lidských životů, bohužel z toho i tři v České republice
Maximální naměřená rychlost větru na našem území se vyskytla v nočních hodinách na Sněžce, a to
216 km/h (Krušné hory 180 km/h).
Přehled počasí
Rok 2007 začal polojasným počasím s teplotami kolem 10, takže pokračovala velice mírná zima
z konce roku 2006. Sněžení jsme zaznamenali až v noci v úterý 23. ledna, kdy jsme se dočkali
kalamity s 20 - 30 cm sněhu. Následovalo ochlazení, 26. ledna byl při polojasnu i celodenní mráz
s max. teplotami -9 / -3. 28. ledna v noci však přišel déšť a 1. února prakticky veškerý sníh opět
roztál. Ještě zasněžilo 7. února, avšak při teplotách nad nulou. V týdnu od 12. března jsme již
zaznamenali krásné jarní počasí, kdy při jasné obloze teploty šplhaly až na 14 - 18. Na Josefa přišlo
ochlazení a první jarní den dokonce sněžilo, ale 22. již byla srážky opět dešťové. Měsíc duben byl
zajímavý spíše až v závěru, kdy jsme zaznamenali řadu suchých a větrných dnů. Vydatného deště
jsme se pak dočkali až ve dnech 7. - 9. května.
První dny s letními teplotami přišly 19. a 20 května, kdy jsme při slunečnu naměřili až 27. Od 22. do
27. pak teploty narostly až k 30 a přišly i intenzivní bouřky s vydatnými srážkami. I počátkem června
panovaly třicítky, avšak při oblačném počasí. Na cca 23 se ochladilo v polovině měsíce. 25. bylo opět
až 32 a hned druhý den se ochladilo na pouhých 15. První polovina července byla spíše deštivá
s teplotami kolem 20, oteplilo se 13. a teploty postupně rostly až k 33. V době prázdnin jinak bylo
většinou mezi 22 - 28 a „pařáky“ jsme zaznamenali jen v polovině prázdnin. Konec srpna přinesl
ochlazení k 18 - 20, počátkem září bylo dokonce jen 15 s přeháňkami.
První ranní mrazíky na Březové evidujeme 19. října (-1), 20. padaly srážky smíšené a 21. dokonce
sněhové, sníh však záhy roztál. Další sněžení se vyskytovalo od 9. do 11. listopadu, při teplotách
mírně nad nulou se však sníh opět neudržel. 15.listopadu teploty ještě mírně poklesly k bodu mrazu a
přišlo opět sněžení, sníh se tentokrát udržel tři dny. Pak znovu sněžilo 25. a 26. listopadu, 29. se
oteplilo k 5 a opět nastalo tání. Počátkem prosince se denní teploty držely okolo 3-7. Další ochlazení
se dostavilo 14. prosince, kdy až do 28. přetrvával inverzní charakter počasí s celodenními mrazy,
ovšem beze srážek, takže Vánoce 2007 nebyly na sněhu. V posledních dnech roku se ještě oteplilo
až k 3.

Závěr
Stále platí, že na rozdíl od „velké politiky“ na Březové převažuje komunální duch nad politikařením a
jednání samosprávných orgánů jsou věcná a konstruktivní.
V roce 2007 se intenzivně projektově připravovala celá řada investičních akcí, aby byla radnice
připravena v následujících letech čerpat prostředky z evropských fondů. V roce 2008 to bude zejména
zateplení základní školy a zřejmě i I. etapa přestavby kulturního domu. Čeká nás tedy hektické
období, které v historii města nemá obdoby. Doufejme, že v příštích letech budeme moci v naší
kronice uvádět výčet investic, které se díky podpoře z EU podařilo realizovat.

