Kronika města Březová - rok 2013
Významné události v ČR a ve světě
V tradičním úvodním shrnutí nejdůležitějších politických událostí celorepublikového významu jsem zde již
nejednou konstatoval, jak byl ten který rok „nabitý“. Avšak rok 2013 snad překonával všechny rekordy.
Rok 2013 začal vyhlášením značně velkorysé amnestie dosluhujícího prezidenta V. Klause, která nebyla
veřejností příliš pozitivně přijata, a Senát dokonce podal ústavnímu soudu žalobu pro velezradu prezidenta
republiky. V lednu se také konala historicky první přímá volba prezidenta republiky a Václava Klause tak na
hradě vystřídal jeho někdejší politický rival Miloš Zeman, který se tak po deseti letech vrátil do politiky a se
sebedůvěrou sobě vlastní pojal prakticky ihned po březnové inauguraci svůj přímý mandát velmi aktivně. Na
další události roku 2013 mělo jeho zvolení nemalý, možná až rozhodující vliv.
Aby totiž nebylo aférám v našem státě konec, došlo koncem jara k zatýkání čelných představitelů státu
přímo ve Strakově akademii, a to na základě podezření, že nová partnerka premiéra Nečase úkolovala
generály kontrarozvědky sledováním bývalé manželky premiéra. Premiér Nečas v důsledku těchto okolností
17. června odstoupil z funkce, čímž padla celá křehká vládní koalice ODS - TOP 09 a LIDEM (část bývalých
Věcí veřejných) a P. Nečas vzápětí zcela skončil v politice. Bývalá pravicová koalice se sice pokusila
dohodnout na opětovném vytvoření vlády v čele s novým premiérem, ovšem nepodařilo se jí deklarovat
přesvědčivou parlamentní většinu. Nově zvolený prezident republiky Miloš Zeman jmenoval dne 25. června
prakticky bez politických dohod s parlamentními stranami novým premiérem někdejšího ministra financí
Jiřího Rusnoka a pověřil ho sestavením nepolitické, úřednické vlády, která měla vést zemi do vyřešení
politické krize. Vláda Jiřího Rusnoka dne 7. srpna těsně nezískala v poslanecké sněmovně důvěru. Prezident
Zeman však dal najevo, že se jmenováním dalšího premiéra a další vlády nelze z jeho strany jen tak počítat
a vzniklá situace tak dotlačila představitele většiny parlamentních stran k přijetí usnesení o předčasném
ukončení volebního období sněmovny, čímž se otevřela cesta k předčasným volbám. Vláda J. Rusnoka tak
v demisi vedla zemi až do předčasných parlamentních voleb, resp. do jmenování nové politické vlády, což
prakticky znamenalo, že zemi spravovala po celý zbytek roku 2013. V předčasných volbách se očekávalo
přesvědčivé vítězství levice. Tradiční pravicové strany ODS a TOP 09 ve volbách skutečně propadly, ODS
dokonce mnoho nechybělo k tomu, že by se vůbec nedostala do sněmovny, avšak vítězství levice se také
nekonalo. Kartami totiž zamíchalo hnutí ANO 2011, založené podnikatelem a miliardářem Andrejem
Babišem, které oslovilo všemi nejrůznějšími politickými aférami již znechucené voliče, ve volbách získalo
téměř 20 % hlasů a stalo se tak prakticky neopomenutelným subjektem při následném, bohužel opět velmi
složitém, vyjednávání o možné příští vládě. Bezprostředně po volbách se také málem odehrál
vnitrostranický puč uvnitř ČSSD, který se však podařilo odvrátit a vztahy urovnat. Do sněmovny se
v předčasných volbách vrátila také KDU-ČSL a mandáty obsadilo i hnutí Úsvit Tomia Okamury. Sestavení
vládní koalice nakonec nebylo ani tak věcí hledání souznění programových priorit, jako spíše hledání
kombinace takových politických subjektů, které jsou schopné spolu navzájem alespoň mluvit a zároveň
vytvořit poslaneckou většinu. A tak se na společné vládě dohodla ČSSD s hnutím ANO 2011 a s KDU-ČSL.
Dohadování na vládním programu a personálním složení vlády však trvalo prakticky do konce roku 2013.
Nicméně parlament již pracovat začal, novým předsedou zvolil Jana Hamáčka z ČSSD a poměrně hladce
schválil i státní rozpočet na rok 2014.
V roce 2013 zemřel známý ekonom Waltr Komárek či zpěvák Pavel Bobek. Ve společnosti eskalovalo také
napětí vůči romským občanům v některých tradičně problematických oblastech, kde někteří občané
vyjadřovali protest vůči možnému zvýhodňování těchto menšin v rámci stávajícího právního řádu. Byly tak
zorganizovány desítky „protiromských pochodů“.
Dne 11. listopadu byl propuštěn z vazby bývalý hejtman středočeského kraje David Rath, obviněný za
údajné dotační podvody. Soudní verdikt však zatím vynesen nebyl.
V červnu se některé části země opětovně musely potýkat s velkou vodou vlivem intenzivních srážek.
Prezident Zeman se v závěru roku rozhodl opustit tradici novoročních projevů a k občanům z obrazovky
promluvit již 26. prosince.

Činnost MěÚ, ZM a RM
Městský úřad Březová
Městský úřad sídlí nadále na adrese Nám. Míru 230. Úřední hodiny pro veřejnost jsou vždy v pondělí a ve
středu od 8:00 do 11:00 a od 12:00 o 17:00 hodin. V prostorách vestibulu je občanům k dispozici
infocentrum, které slouží po celý týden též jako podatelna a pracoviště Czech Point.

Volby
V roce 2013 se konaly volby prezidenta republiky a také předčasné volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
Prezidentské volby
Do historicky první přímé volby prezidenta republiky se zapojilo celkem 9 kandidátů. Z prvního kola,
konaného ve dnech 11. a 12. ledna 2013, postoupili do druhého kola bývalý předseda ČSSD a někdejší
premiér Miloš Zeman a stávající ministr zahraničních věcí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Po
druhém kole, konaném dva týdny po kole prvním, se historicky prvním přímo zvoleným prezidentem ČR stal
především díky hlasům z Moravy a venkova Ing. Miloš Zeman. Jeho inaugurace proběhla 8. března.
Volební účast na Březové činila v prvním kole 50,57 % (61,31 % v celé ČR) a ve druhém kole 47,92 (59,11
% v celé ČR)
Výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty na Březové:
1. kolo:
Poř. č. Jméno
Navrhující
1
Roithová Zuzana, MUDr. Občané
2
Fischer Jan Ing., CSc.
Občané
3
Bobošíková Jana, Ing. Občané
4
Fischerová Taťana
Občané
5
Sobotka Přemysl, MUDr. Poslanci
6
Zeman Miloš, Ing.
Občané
7
Franz Vladimír, Prof.
Občané
8
Dienstbier Jiří
Senátoři
9
Schwarzenberg Karel
Poslanci

Stran. příslušnost
KDU-ČSL
BEZ PP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

2. kolo:
Zeman Miloš, Ing.
Schwarzenberg Karel

SPOZ
TOP 09

Občané
Poslanci

Počet hlasů
46
205
30
30
20
297
113
246
169

%
3,97
17,73
2,59
2,59
1,73
25,69
9,77
21,28
14,61

% za ČR
4,95
16,35
2,39
3,23
2,46
24,21
6,84
16,12
23,40

700
401

63,57
36,42

54,8
45,19

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
Předčasné volby, které proběhly 25. a 26. října, byly vyhlášeny poté, kdy po demisi vlády Petra Nečase a
poté, kdy nezískala důvěru sněmovny prezidentem jmenovaná úřednická vláda Jiřího Rusnoka, poslanci
parlamentu v zájmu vyřešení vládní krize odhlasovali předčasné ukončení svého volebního období.
Volební účast na Březové činila 52,30 %, v celé ČR přišlo volit 59,48 % voličů.
Výsledky hlasování pro jednotlivá uskupení na Březové:
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
15
17
18
20
21
22
23
24

Název
Počet hlasů
Česká str. sociálně demokrat. 298
Strana svobodných občanů
20
Česká pirátská strana
16
TOP 09
68
HLAVU VZHŮRU - volební blok
1
Občanská demokratická strana 59
politické hnutí Změna
1
Strana soukromníků ČR
8
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 25
Suver.-Strana zdravého rozumu
3
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 13
Úsvit přímé demokr. T. Okamury 91
Dělnic. str. sociální spravedl.
21
ANO 2011
280
Komunistická str. Čech a Moravy 246
LEV 21 - Národní socialisté
0
Strana zelených
31
Koruna Česká
0

%
25,23
1,69
1,35
5,75
0,08
4,99
0,08
0,67
2,11
0,25
1,10
7,70
1,77
23,70
20,82
0,00
2,62
0,00

% za ČR
20,45
2,46
2,66
11,99
0,42
7,72
0,57
0,26
6,78
0,27
1,51
6,88
0,86
18,65
14,91
0,07
3,19
0,17

Pracovníci MěÚ
V roce 2013 nedošlo na městském úřadě k personálním změnám, v provozu městského místního
hospodářství odešel do důchodu dlouholetý pracovník (11 let u města na pozici dělníka MH) Josef Bystrý.
Nově na úsek MH nastoupil Ladislav Szolár.
Po dlouhodobé pracovní neschopnosti ukončila pracovní poměr dohodou někdejší asistentka starosty Ester
Krejnická, která zastupovala za mateřskou dovolenou v infocentru. Na její místo byla již v r. 2012 přijata na
dohodu Michaela Šeligová.
Vyhlášky a směrnice:
Zastupitelstvo města přijalo v roce 2013 tyto obecně závazné vyhlášky:
č. 1/2013 - doplnění OZV č, 1/2011 o místních poplatcích (uvedení do souladu s novou legislativou).
Rada města schválila tyto směrnice:
č. 1/2013 - Opravné položky (účetní směrnice)
Rada města
Rada města se scházela na pravidelných měsíčních schůzích (celkem deset jednání) a opět se musela
operativně scházet i na schůzích mimořádných, kterých bylo v roce 2013 devět. Pravidelně řešila běžnou
problematiku v rámci své kompetence (pronájmy pozemků, bytové záležitosti, nebo např. příspěvky na
pohřby rodinných příslušníků aj.) a připravovala doporučující stanoviska pro ZM. Mezi nejdůležitější
projednané záležitosti patřilo:
1. jednání dne 7. ledna - finanční odměny aktivním občanům, petice občanů ve věci umístění značky
„zákaz stání“ v ul. Lipová, finanční dary na maturitní plesy, prodloužení pronájmu v čp. 226 (Kooperativa),
seznam členů zásahové jednotky SDH, záměr bezplatného pronájmu prostor u MFC Březová, 3. rozpočtové
opatření, rozpočtový výhled na r. 2014-2016, prodej stavebních pozemků na p.p.č. 483/1.
2. jednání dne 11. února - program 1. zasedání ZM, obecně závazná vyhláška č. 1/2013 (doplňuje OZV
č. 1/2011 o místních poplatcích), odpisové plány zřízených příspěvkových organizací, vyřazení nepotřebného
majetku, nenavyšování nájemného v nebytových prostorách o inflaci pro rok 2013, pronájem nebytových
prostor v čp. 155 (pekařství), dary vyhodnoceným sportovcům, komise pro výběr dodavatele stavebních
prací, doplněk Pravidel pro prodej domů a bytů (stanovení kupní ceny), prodloužení termínu pro BSS, s.r.o.
na zajištění vydání územního rozhodnutí na soubor bytových jednotek, žádost o dotaci na rekonstrukci
veřejného osvětlení v lokalitě Drahotín, na projekt „Městskou zelení blíže k občanům“ a na „Vybudování
zázemí pro děti v obci Kostelní Bříza“.
1. mimořádné jednání 18. února - rozpočet na rok 2013, pravidla rozpočtového procesu v roce 2013,
předčasné splacení úvěru na akci „Vybavení MFC Březová“, limit počtu pracovníků MěÚ (37).
3. jednání dne 11. března - program 2. zasedání ZM, účetní závěrka města za rok 2013, účetní závěrka
zřízených příspěvkových organizací, plán inventur na rok 2013, rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku zřízených příspěvkových organizací, poskytnutí finančních příspěvků sportovním, společenským a
zájmovým organizacím, ukončení platnosti Zásad poskytování účelových dotací na budování přípojek plynu
v Rudolci, záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 155 (fitness), záměr prodloužení pronájmu nebytových
prostor v čp. 131 (prodejna), výměna a přidělení bytů, prodej půdních prostor bytového domu čp. 131-135,
výběr dodavatele stavby „Lokalita bydlení 11 RD - Březová - Drahotín“ (EUROVIA CS a.s.), zadávací
podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce komunikace a chodníků
ve Sklářské ul., Březová“.
4. jednání dne 15. dubna - program 3. zasedání ZM směrnice č. 1/2013 - Opravné položky, 2.
rozpočtové opatření, vyřazení nepotřebného majetku, prodej části pozemku, pronájem nebytových prostor
v čp. 155 (dámská posilovna), prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 131 firmě CITy s.r.o., záměr
prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 136-137 (prodejna občerstvení a večerka), záměr
prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 136 (kadeřnictví), záměr pronájmu nebytových prostor v
čp. 155 (původně šicí dílna), kupní cena stavebních parcel v lokalitě Drahotín, výběr dodavatele stavby
„Rekonstrukce komunikace a chodníků ve Sklářské ul. Březová“.
2. mimořádné jednání dne 29. dubna - zadávací dokumentace veřejné zakázky „Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů“ a komise pro otevírání obálek, smlouva o užívání pozemku pro

provedení a umístění stavby „Cyklotrasa CT3“.
5. jednání dne 13. května - program 4. zasedání ZM, Rozbor hospodaření a Závěrečný účet města
Březová za rok 2012, vyřazení nepotřebného majetku, žádost poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna
na nákup knih, bezúplatný převod speciálního požárního vozidla značky Toyota Land Cruiser pro SDH
Březová, prodloužení pronájmu nebytových prostor (kadeřnictví) v čp. 136, prodloužení pronájmu
nebytových prostor (občerstvení a večerka) v čp. 136-137, výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 123
ul. Komenského (třída v internátu) a záměr pronájmu těchto prostor, záměr prodeje stavebních pozemků,
zadávací podmínky na akci „Březová – hřbitov na p.p.č. 445/314 – změna stavby“.
3. mimořádné jednání 27. května - záměr pronájmu části pozemku – terasa u MFC.
6. jednání 10. června - program 5. zasedání ZM, 3. rozpočtové opatření, rozpočtový výhled na r. 2014 –
2016, vyřazení nepotřebného majetku, žádost o dotaci na projekt „Sport, příroda a životní prostředí“,
finanční dar pro Zdravotnickou záchrannou službu na nákup sanitního vozidla, bezplatný pronájem
nebytových prostor v čp. 123 Základní umělecké škole Sokolov, mandátní smlouva na výběr dodavatele
elektřiny a plynu, smlouva o dílo na vypracování dokumentace pro stavební objekty čp. 229-231 na nám.
Míru v Březové, výběr dodavatele stavby „Březová – hřbitov“. Valná hromada společnosti Služby města
Březová, s.r.o.
4. mimořádné jednání dne 12. června - záměr bezplatného pronájmu venkovní terasy u restaurace
MFC, ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v čp. 250 ul. Komenského - restaurace v MFC a nový
záměr pronájmu těchto prostor, pomoc obci Hořín u Mělníka, postižené povodní.
5. mimořádné jednání dne 31. července - pronájem nebytových prostor restaurace v MFC, náklady na
předfinancování projektu „Sport, příroda a životní prostředí“.
6. mimořádné jednání dne 26. srpna - výběr dodavatele na akci „Výměna povrchu hřiště v Rudolci,
schválení zpracovatele výběrového řízení a příslušných podkladů pro získání dotací na akce „Městskou zelení
blíže k občanům“ a „Zahrada není jen hra“.
7. mimořádné jednání 9. září 2013 - schválení dodavatele veřejné zakázky „Město Březová snižuje
prašnost v ulicích“ (ALFA PROFI s. r. o. Brno – Útěchov).
7. jednání dne 16. září - program 6. zasedání ZM, 4. rozpočtové opatření v roce 2013, vyřazení
nepotřebného majetku, odvolání člena komise kulturní Bc. Chlada Vladimíra a jmenování PaedDr. Kršové
Radomíry, smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení jednotky SDH
a na akceschopnost, ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 226 ul. Okružní (kancelář
Kooperativy) a záměr pronájmu těchto prostor, ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 133
Nám. Míru (květinka) a záměr pronájmu těchto prostor.
8. mimořádné jednání 30. září - nový zhotovitel pro zpracování žádosti o dotaci na akci „Realizace úspor
– Zateplení Radnice“ (společnost SU-CONSULT s.r.o. Cheb).
8. jednání RM Březová 14. října - ukončení činnosti provozovny Sběrny prádla k 31. 12. 2013, program
7. zasedání ZM, 5. rozpočtové opatření, dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolu městské
policie, vyřazení nepotřebného majetku města, dodatek k pojistné smlouvě města, dotace ZO ČSCH Kostelní
Bříza na výměnu oken, změna intervalu plateb nájemného v nebytových prostorách z čtvrtletního na
měsíční, pronájem nebytových prostor v čp. 133 p. Evě Pešinové (cukrářství, pekařství), prodej bytových
jednotek v domě čp. 155, zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektů „Městskou zelení blíže
občanům“ a „Zahrada není jen hra“, ukončení smlouvy na odchyt toulavých a opuštěných psů s p. Davidem
Hrbáčkem, koupě jednonápravového traktorového návěsu, dodávka, montáž a rozúčtování elektronických
indikátorů pro objekty čp. 121 a 122.
9. jednání RM Březová 11. listopadu - 6. rozpočtové opatření v roce 2013, finanční dary na pořádání
maturitních plesů, ukončení činnosti HC Březová, záměr pronájmu garáže v čp. 120.
9. mimořádné jednání 25. listopadu - přijetí dotace na akci „Město Březová snižuje prašnost v ulicích“.

10. jednání dne 9. prosince - program 9. zasedání ZM, 7. rozpočtové opatření, podmínky rozpočtového
provizoria pro rok 2014, termíny zasedání RM pro rok 2014, finanční odměny aktivním občanům, termíny
zasedání zastupitelstva, dar na úpravu běžeckých tras, pronájem nebytových prostor (garáže) v ul.
Komenského čp. 120.
Zastupitelstvo města
ZM se na Březové zpravidla schází k zasedání jedenkrát měsíčně (kromě prázdnin) a stejně tomu bylo i
v roce 2013 (s výjimkou měsíce ledna), navíc se sešlo třikrát mimořádně, aby v rámci své kompetence
operativně schválilo potřebná usnesení.
1. jednání 25. února - obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se doplňuje vyhláška místních
poplatcích, rozpočet na rok 2013 a pravidla rozpočtového procesu, předčasné splacení úvěru na akci „MFC
Březová“, žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Drahotín“, na projekt
„Zahrada není jen hra“ a na akci „Vybudování zázemí pro děti v obci Kostelní Bříza“, schválení přísedících
Okresního soudu v Sokolově (Jaroslava Jabornická Remetová a Bc. Michal Pehanič).
1. mimořádné jednání 13. března - podání žádosti o dotaci od Karlovarského kraje v rámci podpory
projektů územně plánovací dokumentace.
2. jednání 25. března - účetní závěrka města za rok 2012, 1. rozpočtové opatření, poskytnutí finančních
příspěvků sportovním, společenským, zájmovým organizacím, MAS Sokolovsko a Městské Policii Sokolov,
ukončení platnosti zásad poskytování účelových dotací a půjček na budování přípojek plynu v Rudolci,
záměr prodeje půdních prostor na nám. Míru v čp. 131-135 za nových podmínek, změna podmínek úvěrové
smlouvy na dílo „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“ (realizace navazujících investic).
3. jednání 29. dubna - 2. rozpočtové opatření, prodej půdních prostor domu čp. 131-135 na nám. Míru,
poskytnutí finančního příspěvku FK Olympii Březová, kupní cena stavebních parcel v lokalitě Drahotín (802,- Kč/m2), prodej bytu č. 2 v čp. 349.
2. mimořádné jednání 22. května - nákup diskontovaných státních dluhopisů v celkové hodnotě
10.000.000,-- Kč.
4. jednání 25. května - rozbor hospodaření a Závěrečný účet města, záměr prodeje stavebních pozemků
v lokalitě Drahotín, delegace místostarostky města na jednání valné hromady společnosti Sokolovská
vodárenská (schválení účetní závěrky, vodného a stočného).
5. jednání 24. června - 3. rozpočtové opatření, rozpočtový výhled na r. 2014–2016, prodej stavebních
pozemků na p. p. č. 483/1 pro výstavbu 11 rodinných domů v lokalitě Drahotín, žádost o dotaci na projekt
„Sport, příroda a životní prostředí“, finanční dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje
na nákup sanitního vozidla, prodej bytu č. 11 v čp. 350.
6. jednání 30. září - 4. rozpočtové opatření, náklady na předfinancování projektu „Sport, příroda a životní
prostředí“, poskytnutí finančního daru FK Flamengo Březová, smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
Karlovarského kraje na věcné vybavení jednotky SDH a na akceschopnost, převod pozemku v k. ú.
Studánka od Státního pozemkového úřadu, žádosti nájemníků čp. 155 o snížení kupní ceny za bytové
jednotky (ZM trvá na prodeji dle schválených Pravidel), žádost nájemníků z čp. 100-101, 131-135 a 136140 o prodej bytových jednotek do soukromého vlastnictví (v souladu se schválenými Pravidly ZM prodej
neschválilo), dotace pro SDH za zásah jednotky mimo její územní obvod, úkol prověřit možnost
zafinancování úpravy hřiště FK Olympie (odvodnění).
7. jednání 21. října - 5. rozpočtové opatření v roce 2013, dotace ZO ČSCH Kostelní Bříza na výměnu oken
v budově areálu chovatelů, prodej bytových jednotek v domě čp. 155.
8. jednání 25. listopadu - 6. rozpočtové opatření v roce 2013, žádost o dotaci na projekt „Multifunkční
centrum Březová - II. etapa“, uzavření partnerské smlouvy mezi MAS Sokolovsko, o.p.s., Mikroregionem
Sokolov-východ, ZUŠ Sokolov, obcí Lomnice a městem Březová na akci „Multifunkční centrum Březová - 2.
etapa“, delegace místostarostky na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o.,
dotace od Karlovarského kraje na akceschopnost jednotky SDH.

3. mimořádné jednání 4. prosince - upřesnění usnesení k financování projektu „Multifunkční centrum
Březová – 2. etapa“.
9. jednání 16. prosince - 7. rozpočtové opatření v roce 2013, rozpočtové provizorium pro rok 2014,
termíny zasedání zastupitelstva na rok 2014, finanční odměny aktivním občanům, prodej bytových jednotek
v čp. 155.
Stížnosti, žádosti o informace dle zák. 106/1999 sb.
V roce 2013 nebyla MěÚ Březová doručena žádná písemná stížnost. Během roku bylo řešeno pouze několik
desítek ústních stížností.
V roce 2013 byly doručeny MěÚ Březová 2 písemné žádosti o podání informace dle zák č. 106/1999 Sb.
Jednalo se o zaslání investičního plánu města pro rok 2013 a radnice poskytla informace o subjektech, které
pro naše město zajišťují služby v oblasti nakládání s odpady a péči o komunikace a veřejnou zeleň.
Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.
Březovský Zpravodaj
I v roce 2013 vydávala radnice informační měsíčník Zpravodaj města Březová a přidružených obcí, který
nadále vycházel ve formátu A4 v barevném provedení a v rozsahu povětšinou 20 stran.
Svatby v kostele Sv. Petra a Pavla
V souvislosti s opravou Kostela sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze roste zájem občanů o svatební obřad
v těchto prostorách. V roce 2013 se zde uskutečnilo 8 svateb, z toho jedna církevní.
Jedna svatba se také konala v obnovené kamenické Kapli sv. Máří Magdaleny.
Sbírka
Komise S a Z ve spolupráci s MO ČČK v březnu opět zorganizovala humanitární sbírku pro Diakonii
Broumov. Občané Březové přispěli zejména ošacením, ale i dalšími potřebami a vše nakonec zaplnilo celou
polovinu nákladní kapacity kamionu.
Úmrtí kronikářky
Dne 4. března zemřela ve věku nedožitých 87 let bývalá březovská kronikářka, knihovnice a ředitelka 1.
Mateřské školy paní Viera Raková.

Kulturní a společenský život
Komise kultury
Komise kultury zorganizovala v roce 2013 všechny tradiční akce, mezi kterými nemohly nechybět jarní
hudební soutěže Březovský lístek (9. března) a Porta (13. dubna), Setkání harmonikářů (2. března), Stavění
a Kácení máje, Dětský den, Mikulášská nadílka aj.
Nový ředitel ZŠ Březové Mgr. Jiří Daneš přišel s návrhem uspořádat masopustní rej, a tak jsme po letech
navázali na tradici maškarád v našem městě. Pro akci se našli nadšenci, a proto se 12. února 2013 za
přispění starosty města Miroslava Boudy a dechové hudby Březováček masopustní veselí uskutečnilo. Celou
akci ochotně režíroval ředitel školy. Účast byla veliká. Vtipné kostýmy, směsice barev a rozmanitost masek –
to vše umocňovalo veselou atmosféru. Po hlavním programu před radnicí a malém občerstvení se
pestrobarevný průvod vydal za zvuků dechové hudby na obchůzku městem směrem k Multifunkčnímu
centru, kde zábavný program pokračoval. Odezva byla ohromná.
Dvakrát v roce se opět uskutečnilo setkání dechovky Březováček se seniory města, a sice jarní (20. dubna)
a podzimní (9. listopadu). V rámci zábavné show vystoupila 6. května v kinosále dvojice herců Bohumil
Klepl a Eva Holubová v pořadu „Z role do role“, kdy se však omezili jen na divácké dotazy. Po skončeném
pořadu byl divákům promítnut film Účastníci zájezdu.
25. května byl uspořádán poznávací zájezd na zámek Orlík, s výletem lodí pod Žďákovským mostem a do
skanzenu Ševčínského dolu.
Oslava Dětského dne (2. 6.) proběhla tentokrát ve znamení trvalého deště. Proto se místo děje přesunulo
ze stráně do MFC, kde se svého vystoupení opět ujal Klaun Hugo.
Další poznávací zájezd, tentokrát pro seniory, se uskutečnil 17. září, a to na zámek Dobříš, do Čapkovy
Strže k památníku K. Čapka a na zámek Mníšek pod Brdy.
9. listopadu se konalo posezení s dechovkou Březováček v restauraci Multifunkčního centra.
Nová členka kulturní komise, paní Radomíra Kršová, zajistila možnost předplatného na divadelní sezónu v
Západočeském divadle Cheb. Na základě pozvání zpěvačky Kamily Nývltové byl zajištěn zájezd do

Hudebního divadla Karlín na muzikál Aida (23. 11.).
5. prosince se konala mikulášská nadílka.
V adventu byl uspořádán zájezd do předvánočních Drážďan. O tento klenot v Sasku na řece Labi byl
mimořádný zájem, takže musely vyjet dva autobusy. Z podnětu starosty našeho města se 8. prosince v
kinosále uskutečnil vánoční koncert Městské dechové hudby Kynšperk pod taktovkou dirigenta Jana
Zmrzlého. Zpěvem doprovázeli manželé Homolkovi a Anna Zmrzlá. Závěrečnou tečkou bylo tradiční
štědrovečerní setkání občanů u vánočního stromu na náměstí.
Sportovní ples
Jednou z největších akcí spoluorganizovanou komisí kultury města je Sportovní ples, který se v roce 2013
konal v sále MFC 18. ledna. Návštěvnost opět potvrdila vysoký kredit této městské akce. Hlavním
účinkujícím byla tentokrát Martina Pártlová s doprovodem a půlnočním překvapením bylo vystoupení
souboru brazilských samba tanců. Akci navštívila delegace z partnerského města Pausa.
Partnerství Březová - Pausa
V roce 2013 slavilo partnerské město Pausa 750. výročí založení. Několikadenní oslavy probíhaly na přelomu
května a června a hlavního programu se zúčastnila též delegace březovských zastupitelů, městská dechovka
Březováček a také mažoretky z Kynšperku nad Ohří. Nadále probíhala setkávání zástupců měst při turnajích
v bowlingu na Březové a v kuželkách v Pause, či formou účasti na vyhodnocení nejlepších sportovců v obou
městech.
Setkání Březových
Další, již 21. ročník setkání měst a obcí se společným názvem Březová se konal v Březové u Svitav. Naši
Březovou jako vždy zastupovali představitelé samosprávy a soutěžní družstva fotbalistů, hasičů, volejbalistů
a nohejbalistů. Největším turnajovým úspěchem bylo vítezství našeho hasičského družstva žen a prvního
volejbalového týmu.
K pozitivům této tradice lze určitě zařadit v posledních letech stále se zvyšující zájem omladiny o aktivní
účast na akci. Mládež tak projevuje, že jí není cizí zdravý patriotismus.
SPOZ
SPOZ pokračoval v tradici pořádání vítání nových občánků, v roce 2013 to bylo ve dnech 18. května a 5.
října.
Loutkový soubor zvoneček
LS Zvoneček v novém složení pokračoval pod vedením p. Platla v činnosti a uspořádal několik veřejných
představení či dopoledních vystoupení pro mateřské školy a žáky prvního stupně ZŠ. Spolupracoval také při
akci městské knihovny Noc s Andersenem, v rámci které seznámil děti se zázemím divadla.
V provozu již je nově zbudovaná a vybavená loutkářská dílna. I když je počet her spíše skromný, je činnost
LS přínosem a hlavní je, že soubor „žije“.
Dětské divadlo Lupínek
V prvním pololetí, po představení Vánoční hry (2012), začal nácvik pohádky Trampoty s princeznami
(opakovaná hra) s novým obsazením. Účinkovalo 12 dětí. Do nácviku zasáhlo delší onemocnění
představitelky jedné z princezen, což byla při obsazení rolí bez náhradníků dost citelná potíž, za kterou
následovaly další. Aby se mohlo ke konci školního roku hrát, vypomohli dětem dva dospělí (bývalí dětští
herci Lupínku), takže představení pro ZŠ, MŠ a pak následné pro veřejnost v Březové, dobře dopadla. Tato
kombinace měla kromě praktické stránky i morální dopad – dětští herci měli před sebou hezký příklad ve
své zájmové činnosti.
Po prázdninách se Lupínek věnoval zopakování nacvičené pohádky a začátkem října s ní vystoupil opět pro
žáky Základní školy, MŠ a podruhé pro veřejnost. Přes některá tvrzení, že opakovaná a před prázdninami už
předvedená pohádka nebude mít úspěch, tyto skeptické předpovědi nevyšly, naopak se „herci“ předvedli v
nejlepším světle. Po představení pro ZŠ ředitel školy Mgr. J. Daneš přišel všem dětem poděkovat a pochválil
je za dobré výkony, což jim jistě dodalo chuť do další činnosti. V plánu Lupínku byly výjezdy do okolí s
vystoupením pro důchodce a pro školáky, bohužel nebylo možné nahradit v tak krátkém čase dospělého
herce, který odešel pracovat do zahraničí.
Další hrou pro nastávající zkoušky byla vybrána pohádka „Kdo se bojí, nesmí do lesa“, která také již před
několika lety tady byla. Opět se vlastně jednalo o úplně počáteční nácvik s úplně novým obsazením a s
několika malými začínajícími školáky, s tím, že na jevišti se představí na jaře 2014.

V roce 2013 pomáhala v souboru p. Kršová, která převzala „starost“ o hudbu za p. uč. Mühlráda, který pro
svou zaneprázdněnost při práci s gymnastikou, závody a dalšími sportovními aktivitami nemohl být při
všech zkouškách, přesto při vystoupeních, a hlavně při nahrávání hudby a písniček, s dětmi stále s
Lupínkem spolupracoval.
Pro vylepšení scény zhotovili truhláři p. Brandla dva nové jevištní paravany a 5 kusů dřevěných kulis – 3
stromy a dva pařezy. Kulisy opět ochotně namalovala p. Monika Birošová.
Březovská desítka
je i nadále „pojmem“ na celostátní úrovni a skvěle reprezentuje naše město. Pravidelně se podílí na
programu např. Rybářského plesu, organizačně navíc i na Setkání harmonikářů a navíc vystupuje po celé
republice. Možná stojí za zmínku, že název souboru pochází z let, kdy hrál pod záštitou Hnědouhelných dolů
Březová.
Dechový soubor Březováček
Městský dechový soubor Březováček opravdu „jede“. Jeho pilíř tvoří bývalí hráči nezapomenutelné
březovské dětské dechovky a v kádru má více než dvacet členů. Absolvoval už i některé výjimečné akce,
např. zahájení lázeňského roku ve Františkových Lázních, vystupuje na celé řadě aktivit (host přehlídky
FIJO, kde byl velmi kladně hodnocen, či na řadě okresních akcí), pravidelně hraje pro klienty léčebny
dlouhodobě nemocných v Dolním Rychnově či v Kynšperku nad Ohří aj. Na Březové je pravidelně aktivním
účinkujícím např. při Stavění máje, Na Pouti ke kapli sv. Máří Magdaleny, nově též na Masopustu. Členy
souboru jsou i zpěváci, takže Březováček již nehraje jen „k poslechu“.
Kino Admira
Kino Admira promítalo s využitím nové technologie (digitální projektor a nová kvalitní promítací plocha)
především pro dětské diváky, a to zejména v nedělních „rodinných“ projekcích. Provoz kina pro dospělé se
ve městě velikosti Březové v současné době nejeví jako ekonomicky smysluplný. Uskutečnilo se též několik
projekcí pro školu a školky. Další budoucnost březovského kina bude odvislá od případné dotace v dalším
programovém období EU, kdy by bylo možno získat dotaci na kompletní, avšak finančně velice náročnou
digitalizaci.
V roce 2013 byla provedena řada důležitých oprav (vytápění, úprava zázemí pro dramatiky apod.)
O provoz kina se nadále staral pan Bc. Vladimír Chlad (mj. též zastupitel města).
.
6. Březovská metalová noc
Místní občanské sdružení Jaffa Production připravilo na 13. červenec pro příznivce metalového žánru další,
již 6. ročník akce Březovská metalová noc. Již tradičně se divákům v amfiteátru Výsluní představila řada
českých i zahraničních kapel.
Ostatní události
V nabídce kulturních a společenských akcí nechyběl Rybářský ples (22. února), uskutečnil se další ročník
Pouti ke Kapli sv. Máří Magdaleny na Kamenici (22. července) a tamtéž se konalo již také tradiční Zapálení
adventní svíce (1. prosince).
Pokračovala činnost hudebního kroužku – pobočky ZUŠ Sokolov. Mladí hudebníci se představili na několika
veřejných vystoupeních a 10. prosince uspořádali Vánoční koncert v kostele na Kostelní Bříze. Zkušebna
kroužku se přestěhovala z místního kina do jedné z volných učeben v budově bývalého 1. stupně ZŠ.
ZO KSČM uspořádala 4. října další ročník Drakiády.
Městská knihovna
Rok 2013 byl v Městské knihovně Březová bohatý nejen na kulturní a vzdělávací akce, ale i v nákupu
nových knih a časopisů. Do fondu knihovny přibylo 1350 nových titulů knih, z toho 155 titulů knih
naučných. K poslednímu dni roku 2013, vlastnila knihovna 34515 svazků knih.
Rozšířila se také nabídka časopisů, přibylo převážně velké množství časopisů zabývající se tématikou
historickou, technickou a vojenskou.
V roce 2013 navštívili knihovnu 9833 návštěvníci. Knihovna má 293 stálých čtenářů, z toho 85 dětí.
Mezi úspěšné akce roku patřila beseda se spisovatelem a ilustrátorem Janem Opatřilem, spisovatelkou
Alenou Ježkovou a malířem a ilustrátore Adolfem Dudkem.
V roce 2013 knihovna navázala na sérii přednášek preventistky Městské policie Sokolov Mgr. Bc. Hany
Procházkové se žáky základní školy na velmi závažná společenská témata – kyberšikana, šikana, prevence
násilí.

K tradičním akcím, které proběhly i v roce 2013, samozřejmě patří Noc s Andersenem – opět se žáky 3.
třídy, a celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti – Škola naruby, určenou pro žáky 1. třídy, jejíž
vyvrcholením bylo pasování na čtenáře.
V roce 2013 se také prohloubila spolupráce s mateřskou školou, kde v rámci výtvarného kroužku paní
učitelky Daňové se děti seznamují s ilustrátory dětských knih.
Novinkou letošního roku byly kurzy Internetu pro začínající a seniory, kde se 36 zájemců z řad březovských
občanů během 20 lekcí ponořilo do tajů internetu.
V rámci obnovy výpočetní techniky v knihovně byl zakoupen nový počítač určený pro veřejnost – Lenovo s
operačním systémem Windows 8. A pro potřeby čtenářů byly také zakoupeny dvě čtečky – Nook a Amazon
Kindle, které si mohou čtenáři vypůjčit.

Sport
TJ Olympie Březová
Tělovýchovná jednota Olympie Březová měla k 31. 12. 2013 v jednotlivých oddílech celkem 137 členů. Díky
městu Březová a jeho nebývalé podpoře sportu mohla jednotlivá družstva spokojeně sportovat.
Oddíl volejbalu ukončil jarní část mistrovského turnaje mužů okresu Sokolov, kdy se řádně zúčastnil všech 8
kol a celkově skončil na třetím místě. Členskou základnu tvořila sestava Pavel Heinz (smečař), Jan Kollár
(blokař, kapitán družstva), Martin Koco (smečař), Martin Pikl (smečař), David Matha (nahrávač), Radek
Fiala (smečař). Část oddílu se zapsala do ligové podzimní a zimní soutěže smíšených družstev, kde je
družstvo prozatím na druhém místě a je zařazeno do první postupové ligy. Z ostatních sportovních akcí byl
opět uspořádán turnaj Pokluda cup.
Oddíl tenisu pracoval pod vedením pana Uherky. Zahájena byla úprava druhého tenisového kurtu. Došlo k
úpravám tzv. klubovny, rozšířil se plechový sklad a byla zakoupena vitrína. Dvě družstva se zúčastnila
krajského přeboru DC družstev. A-tým tenistů hrál první ligu a udržel se v této soutěži. B-tým hrál třetí ligu
a připsal si čtyři výhry a jednu prohru. V zimních měsících hraje jedno družstvo Zimní ligu (pro finanční
náročnost). V ročníku 2012/2013 si vybojovalo postup do nadstavbové části, kde prohrálo 1:2 s tenisty z
Nejdku. Velké úsilí věnovali členové oddílu práci na kurtech a okolí. Odpracovali celkem 150 hodin.
Oddíl stolního tenisu vede již třetím rokem Ing. Jan Fridrich. V dubnu 2013 se uskutečnil turnaj v Horním
Slavkově. Chlapci v turnaji uspěli, když vyhrál Ondra Hynek, na třetím místě skončil David Kökény a na 5.
místě David Kursa. 4. května 2013 uspořádal oddíl soutěž ve stolním tenise na Březové, kde druhé místo
obsadil David Kursa, třetí Ondřej Hynek, čtvrté Tomáš Najman a páté Jaroslav Bystrý. Dívky bojovaly mezi
sebou a zvítězila Zuzana Hrnčířová, 2. místo obsadila Šárka Šudřichová a třetím skončila Veronika
Lapčáková. V měsíci říjnu se uskutečnil přebor škol ve stolním tenise v Novém Sedle. Březovská škola
vyslala na tento turnaj své nejlepší stolní tenisty a ti dosáhli v historii školy nejlepšího umístění. Starší
žákyně Šárka Šudřichová a Barbora Darjaninová získaly překrásné druhé místo. Chlapci obsadili 3. místo.
Oddíl rekreační tělesné výchovy nadále vede paní Vytisková a vedle cvičení ve velké tělocvičně žije i
kulturou a turistikou. Druhou skupinu cvičenek vede paní Peterková, třetí skupinou pod vedením Ing. Jana
Fridricha je RTV, kde muži a ženy hrají rekreačně volejbal. Zúčastňují se okresních turnajů ve volejbale
neregistrovaných a jedenkrát do roka pořádají Vánoční turnaj ve volejbale neregistrovaných.
Věrní příznivci badmintonu se schází v malé tělocvičně jedenkrát týdně, nezúčastňují se turnajů - hrají
pouze pro zábavu.
Gymnastika má na Březové více než třicetiletou tradici. Oddíl dívek pracuje pod vedením pana učitele
Mühlrada a Mgr. Krausové. V roce 2013 se děvčata účastnila různých zájmových i soutěžních klání. Krajská
soutěž asociace školních sportovních klubů se konala na Březové a děvčata z Březové zvítězila v kategoriích
Mladším žákyně I, Mladší žákyně II, Starší žákyně III, medailové umístění a postup do republikového finále
si zajistila děvčata Hradská, Čtvrtečková, Nikodémová, Pudilová, Vyskočilová, Wagnerová, Machová,
Škubalová.
Mezinárodní soutěž Sokolovská kladinka se konala taktéž na Březové, a to 19. 10. 2013. Zde se nejlépe
umístila děvčata Wagnerová (5. místo), Šeflová a Černochová (6. místo).
Závěr roku pak patří tradičně Mikulášské soutěži, kterou vyhrály březovské gymnastky Krausová,
Čtvrtečková a Machová, na druhých místech skončily Žigová a Škubalová.
Oddíl zápasu pod vedením p. Peterky zaměřil svou činnost v roce 2013 na pravidelné tréninky. V průběhu
roku se stabilizovala členská základna hlavně z řad mládeže, oddíl se zúčastnil Oblastní ligy mládeže
Plzeňského a Karlovarského kraje. Bohužel se v tomto roce nepodařilo oddílu vybojovat ani jednu medaili z
mistrovství ČR. Důvodem bylo dlouhodobé zranění nejlepších závodníků oddílu P. Peterky a J. Kročáka. Čest
oddílu zachraňovali ti nejmenší z řad žáků, kteří dokázali vybojovat 20 oblastních titulů přeborníků
Plzeňského a Karlovarského kraje. V oblastní lize družstev, která se skládá ze čtyř turnajů, pak žáci
vybojovali 1. místo, mladší žáci 2. místo a přípravka 1. místo. Celkově pak celou soutěž vyhráli s obrovským

náskokem. V ostatních turnajích ČR se prosadil A. Nikodém, který vyhrál jeden z největších turnajů v ČR Lidice 2013, na kterém pravidelně startuje přes 250 závodníků. V německé Pause pak oddíl vybojoval 2.
místo při účasti 160 závodníků. V průběhu loňského roku uspořádal oddíl též dvě soutěže, a to Velkou cenu
Březové, kterou vyhrál, a koncem roku tradiční Vánoční mezinárodní turnaj mládeže, kde obsadil 3. místo. V
měsíci srpnu rovněž uspořádal oddíl tradiční letní výcvikový tábor, tentokrát v Jáchymově.
FK Olympie Březová
Jarní část fotbalové sezóny 2012/2013 skončila pro klub nebývalým úspěchem. Během této sezóny se
podařilo vydobýt přední místa ve svých soutěžích hned několika našim družstvům, a to mužům A, mužům B
a také dorostu. Dvě z nich se tak dočkala zasloužených postupů do vyšších soutěží.
Družstvo mužů A mělo nejúspěšnější sezónu vůbec v historii klubu. Z 24 odehraných zápasů neutrpělo ani
jednu porážku (20 výher, 4 remízy) a s konečným skórem 90:22 právem obsadilo 1. příčku v 1.A třídě
Karlovarského kraje. Tento výsledek se nepovedl nikomu v celé České republice. Tým se tak pod vedením
trenéra P. Peterky probojoval do krajského přeboru. Kromě vítězství v soutěži si Březová odnesla ještě
jedno prvenství, a to v tabulce střelců, kde se na 1. místě umístil Jan Kašpar s 24 vstřelenými brankami za
sezónu. Na podzim r. 2013 tak březovský vlajkový tým bojoval již s takovými mužstvy, jako jsou FC Cheb,
Mariánské Lázně, Lomnice či Ostrov. Po konci podzimní části zaujímá mužstvo A v Krajském přeboru krásné
3. místo s celkem 28 body a skórem 50:21.
Muži B se pod vedením M. Kopala a V. Zemana po posledním zápase umístili na krásném 2. místě a zajistili
si tak také postup do vyšší soutěže, přesněji do 1. B třídy karlovarského kraje. Z celkových 22 odehraných
zápasů získali 43 bodů a skóre 65:43.
Po skončení podzimní části sezóny 2013/2014 se tým s 31 body nachází na 1. místě 1. B třídy, což je
prozatím nádherný výsledek.
A stejně dobře se v minulé sezóně dařilo i družstvu dorostu. To dokázalo v krajské soutěži dorostu pod
vedením nového trenéra P. Frančeho vykopat 1. místo s celkovými 53 body. Jelikož však většina hráčů
přestoupila do mužů, zůstal dorost i pro aktuální sezónu ve stávající soutěži. Pozice nejlepších střelců v této
krajské soutěži navíc obsadili bratři Pavel Peterka (30 vstřelených gólů) a Miroslav Peterka (26 vstřelených
branek). Nyní, před jarní částí nové sezóny, se dorost nachází na 10. místě.
Družstvo březovských žáků zakončilo sezónu 2012/2013 v okresním přeboru starších žáků pod vedením M.
Rozmahela na 6. místě a v této soutěži bojují i v sezóně 2013/2014, prozatím na 4. místě. Starší přípravka
se s trenérem V. Horou umístila na 7. místě v okresním přeboru starších přípravek a v této soutěži také
zůstávají i nadále, po podzimní části jsou na 6. místě. Mladší přípravka pod vedením M. Bubance odehrála
během sezóny 2012/2013 několik turnajů a přátelských zápasů. V tomto systému pokračuje i nyní.
Výsledná umístění všech družstev oddílu jsou výsledkem dlouhodobé koncepční práce vedení našeho klubu.
Z důvodu zvýšeného počtu hráčů v kategorii mužů jsme se rozhodli přihlásit pro aktuální sezónu 2013/2014
i muže C, pro hráče starších ročníků a zejména pro možné začlenění dorostenců, kteří končí ve své
kategorii. Po konci podzimní části muži C v okresním přeboru zaujímají 12. místo.
Komise sportu
uspořádala pro veřejnost všechny tradiční sportovní akce, ke kterým patří mj. Novoroční či Podzimní výšlap
na Lobzy (5. ledna a 2. listopadu), Cyklovýšlap do Chodové Plané a Podzimní cyklovýšlap (22. června a 5.
října), turnaj ve stolním tenise O vánočního kapra, bowlingové turnaje, spolupracovala též při pořádání řady
akcí místními sportovními kluby (např. trialové mistrovství „Březovské šlapačky“, pořádané klubem Trial
Team Březová aj.).
Komise také nadále spolupracovala se sokolovským Klubem důchodců Slaměnka, zejména ve formě
spolupořádání pochodu Seniorská Březovská desítka (1. června).
Opomenout nelze též tradiční Vyhodnocení sportovců za předchozí rok, které se konalo v prostorách
Bowlingcentra 9. a 10. ledna či spolupořádání Velké ceny Březové v zápase řecko-římském 6. dubna.
AMK - Klub biketrialu
Klub v současné době tvoří spíše parta fandů tohoto sportu, než aktivních závodníků. Vzhledem
k osvědčeným organizačním schopnostem však klub dále existuje a pořádá některé významné soutěže
(např. kvalifikaci na MS). V roce 2013 klub reprezentovali 3 jezdci, z nichž R. Lochmann je pravidelně
leaderem kategorie Senior (účast na Evropském i Světovém Poháru).
Březovský prak
Březovští střelci z praku pokračovali po celý rok v aktivní sportovní činnosti a svými výsledky potvrdili své
dominantní postavení v rámci ČR. Členové se pravidelně scházejí 1-2 x týdně ve střelnici v bývalém krytu

CO v budově bývalého 1. stupně ZŠ. Pavel Rozmuš v roce 2013 opětovně obhájil titul Mistra ČR a na
druhém i třetím místě skončili sezónu také zástupci březovského klubu. Na domácí půdě klub upořádal tři
soutěže, nejvýznamnější z nich byl zcela jistě memoriál Rudolfa Pekuniaka, bývalého vedoucího klubu.
Hokej
V roce 2013 hokejový tým HC Březová 07 pro nedostatek hráčského kádru ukončil činnost. Město tudíž
využilo nespotřebované rozpočtové prostředky na nájem zimního stadionu a nabídlo občanům s dětmi
několik „bruslení březovské veřejnosti“ zdarma. Tato aktivita, uspořádaná ve spolupráci se základní školou,
se setkala s velmi pozitivním ohlasem.
Malá kopaná
V roce 2013 hrál oddíl B malé kopané Flamengo Březová okresní přebor Sokolov a družstvo se stalo vítězem
této soutěže s celkovým počtem bodů 67 (22 výher, 1 remíza, 3 prohry, celkové skore 207:81). Hráč Pavel
Živný se stal nejlepším střelcem s celkový počtem vstřelených branek 81 a druhým březovským nejlepším
střelcem byl Tomáš Bereczký s celkovým počtem vstřelených branek 35. Počet vstřelených branek - celkem
207 – byl rekordní.
Mužstvo A se v Divizi C celkově umístilo na třetím místě s 36 body, 12 výhrami, 8 prohrami a celkovým
skóre 96:89. Soutěž byla velice vyrovnaná a naši hráči bojovali až do posledního kola o celkové druhé
místo, které jim však vzal tým z Plzně Jerigo. I zde byl nejlepším střelcem Pavel Živný s počtem vstřelených
branek 34.
29. června klub jako každý rok uspořádal již 16. ročník turnaje v malé kopané O pohár starosty města
Březová na hřišti FK Olympie. Turnaje se zúčastnilo 20 týmů a první dvě místa tentokrát získala domácí
družstva Flamenga Březová – Senior (1.) a Junior (2.). O předvánočním víkendu byl klub Flamengo
pořadatelem rovněž tradičního a také 16. ročníku halového turnaje O pohár starosty města Březová
v sokolovské sportovní hale ISŠTE.
Team Bike Březová
Hlavním pilířem činnosti klubu byla cyklistika závodní. A také v roce 2013 závodníci TBB dosáhli mnoha
skvělých výsledků. Oproti letům minulým větší část úspěchů sklízeli závodníci z řad dětí a mládeže.
Z konkrétních výsledků uveďme tyto individuální úspěchy:
Karolína Poláková (mladší žákyně) - l. místo MČR MTB sportovních center, l. místo Mistrovství KK v XC MTB
starší žákyně, 1. místo v celkovém hodnocení Plzeňské amatérské ligy MTB mladší žákyně a 2. místo v
celkovém hodnocení Plzeňské amatérské ligy MTB kadetky
Pavel Kodl (U23) - 1. místo Mistrovství KK v XC MTB, 1. místo v celkovém hodnocení Karlovarského poháru,
Tomáš Chvostek (starší žák) - 1. místo Mistrovství KK v XC MTB starší žáci, 2. místo v Mistrovství KK v
silničním závodě starší žáci
Lukáš Kopecký - Milan Panzer (tandem) - 1. místo v mezinárodním maratónu horských kol Salzkammergut,
Lukáš Kopecký (M30) - 1. místo v celkovém hodnocení Chebského poháru
Dana Kopecká (ženy) - 1. místo v celkovém hodnocení Chebského poháru
Martin Imrich (elite) - 2. místo v celkovém hodnocení Karlovarského poháru
Jiří Toms (M50) - 2. místo v celkovém hodnocení Karlovarského poháru
Děvčata a chlapci pravidelně absolvovali nejen tréninky ale rovněž i několik soustředění. (mj. velikonoční v
Toskánské Follonice).
Podobně jako v minulých letech zpestřil klub Pohár Karlovarského svazu cyklistiky etapovým závodem
horských kol Březovský etapový bike ve dnech 8. - 9. černa (nedělní etapa byla navíc Mistrovstvím
Karlovarského kraje MTB). Na městském okruhu v Březové klub opět zorganizoval 14. června silniční
kritérium GIANT LIGY.
Florbalový klub Březová
Nově založený klub Florbalu FbK Březová pravidelně trénoval v sále MFC, zorganizoval zde též několik
turnajů a na podzim zahájil pravidelnou ligu.
Běžecké stopy
Příznivci „bílé stopy“ se za finanční podpory březovské radnice a Karlovarského kraje nadále starali o provoz
běžeckých stop. Zejména je třeba vzpomenout práci strojníka a stopaře pana Václava Sladkého, který se
přípravě tratí intenzivně věnuje. Nápomocni byli též členové Team Bike Březová. Bohužel poměrně teplá
zima umožnila jezdit pouhých cca 10 dní, a ani nebylo možno tento rok nasadit techniku. Nepříjemnou
zprávou pro běžkaře bylo ukončení činnosti oblíbené vinárničky v Lobzech.

Benčpres - Olympie Fitness Březová
V roce 2013 působilo v březovském Fitness klubu Olympie 35 stálých členů a někteří se v roce 2013 zapojili
do několika soutěží.
Jednou z nich byl 4. ročník soutěže v Kaceřově, kde početná výprava závodníků z Březové dosáhla
výborných výsledků. V nejtěžší váhové kategorii „Muži nad 100 kg“ vybojoval březovský Alex Veszepremii za
výkon 170 kg čtvrté místo, páté místo pak Milan Ämstatter se 165 kg. V kategorii „Muži do 100 kg“ získal
Michal Provazník se zvládnutými 177,5 kg druhou příčku a páté místo obsadil Jiří Šlonc se 160 kg.
V kategorii do 80 kg dominoval Karel Kopal ml. s výkonem 177 kg a tento skvělý výkon mu postačil nejen
na prvenství v jeho váhové kategorii, ale zajistil mu i absolutní vítězství v celé soutěži.
26. října se v prostorách multifunkčního centra v Březové uskutečnil již třetí ročník soutěže „Březovský
benčpres“. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 účastníků z osmi sportovních oddílů. Soutěžilo ve váhových
kategoriích do 80, do 100 a nad 100 kg. Ve váhové kategorii do 100 kg opět dominovali Březováci. Nejlepší
výkon předvedl Jiří Krytinář, který zvedl 180 kg a svoji kategorii tak vyhrál. Michal Provazník zvedl krásných
170 kg a tento výkon mu vynesl bronzovou příčku. Bramborovou medaili pak získal Jiří Šlonc s výkonem
160 kg. V nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg skvěle zabojoval Petr Smitka, který výkonem 195 kg zvítězil.
Za zmínku stojí také velmi pěkný výkon Milana Ämstattera, který i přes svoje zdravotní problémy zvedl
úctyhodných 165 kg. Absolutním vítězem všech vah se stal Karel Kopal s výkonem 182,5 kg. Celkově druhý
skončil Petr Smitka a třetí pak další domácí Jiří Krytinář.
V roce 2013 klub za finanční podpory města Březová pořídil nové činky.
Krasobruslařský úspěch
Za zaznamenání stojí úspěch mladé krasobruslařsky Terezky Čtvrtečkové, která se zúčastnila svých prvních
závodů 19. října v Chomutově a domů si přivezla ve své kategorii Nováčci (8 let) zlatou medaili.
Březovák na vrcholu Denali
V červenci zdolal Březovák Petr Volmut sólo výstupem nejvyšší horu Severní Ameriky Mount McKinley neboli
Denali (6 194 m.n.m.).
Nordic Walking
Příznivci pohybové aktivity Nordic Walking podnikali pravidelné víkendové výšlapy do březovského okolí, 28.
září se v našem městě konala velká akce Nordic Walking Tour 2013.
Kultura a sport v integrovaných obcích
Místní patrioti z integrovaných vsí si opět s podporou březovské radnice pořádali své sportovní, kulturní a
společenské akce (stavění a kácení máje, různé turnaje apod.). Příkladně aktivní byl opět rudolecký „Asor“,
který pořádal řadu akcí, některé už i v nové Rudolecké stodole, a hlavně uspořádal již 3. ročník country-folk
festivalu Rudolecký kotlík. V Kamenici se již tradičně konal turnaj v nohejbale (15. června). V kostele v
Kostelní Bříze uspořádala některé akce Nadace Pro děti (např. Vánoční koncert.).

Sbor dobrovolných hasičů
SDH se opět podílel na spoustě akcí pořádaných jak samotným SDH, tak Městem Březová. Počátkem roku
asistoval při zábavách a společenských akcích města i různých zájmových spolků, na jaře pak spolupořádal
tradiční Stavění a Kácení máje a pak již začaly přípravy na další ročník akce Setkání Březových. Na
samotném Setkání si březovská družstva žen i mužů opět vedla v požárních dovednostech a požárním
sportu na výbornou. Březovská děvčata vyhrála již podruhé v řadě a muži skončili na druhém místě. Do
konce roku se SDH podílel na různých dalších akcích pořádaných v našem městě.
Během roku se zásahová jednotka našeho SDH dále proškolovala. V roce 2013 vyjížděla k přibližně k
šedesáti zásahům, a to nejen k požárům, ale také k dopravním nehodám, k odstranění překážek na
komunikacích (padlé stromy aj.), k odčerpávání vody, otevírání bytů apod. Průběžně členové SDH prováděli
různé údržbové práce jak na vybavení a na vozidlech, tak na objektu hasičské zbrojnice.
Členy březovského SDH jsou též mladí hasiči, kteří se v průběhu roku připravují na své soutěže a
zdokonalují se v hasičině. Naše město pak reprezentovali na cca 15 soutěžích v rámci hry Plamen a
Karlovarské ligy mladých hasičů, kde se umisťují na předních místech. V neposlední řadě absolvovali různé
výlety po muzeích a památkách a také soustředění, které bylo pojato jako tábor, na kterém se dále
zdokonalovali.

Zájmová a spolková činnost
ZO ČZS Březová
I přes přijetí nových členů došlo k poklesu celkového počtu členů ZO, a to zejména z důvodu úmrtí. Členská
základna čítá cca 85 zahrádkářů, převážně seniorského věku. Stav členské základny je ovlivněn skutečností,
že většina zahrádek je již v soukromém vlastnictví a v případě úmrtí původního majitele nový vlastník již o
členství ve svazu nemá zájem. Za zmínku stojí bezvýchodná situace zahrádkářů v osadě Na výsluní, kde
jsou zahrádky v nájmu od města Březová, které v této lokalitě plánuje výstavbu, a proto opakovaně
obnovuje nájemní smlouvy se zahrádkáři jen na jeden rok. Zdejší osadníci samozřejmě již do těchto
zahrádek nechtějí příliš investovat. Dalším trvajícím problémem je, že stále nedošlo k dohodě s majitelem
pozemků na odkup zahrádek za „pečovatelákem“.
Zahrádkáři hospodařili v roce 2013 v 8 osadách na 87 zahradách (někteří členové dokonce na dvou) o
celkové výměře cca 3,5 ha. V závěru roku bylo třeba řešit personální obsazení vedoucích osad Na výsluní a
pod Olympií, neboť stávající vedoucí požádali u uvolnění z funkce ze zdravotních, resp. osobních důvodů.
Tyto osady nově povedou Věra Mühlerová a Jana Štuková.
Zahrádkářská organizace připravila, tak jako každý rok, za výhodných podmínek pro své členy zájezd na
prodejní výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích či výhodný prodej umělých hnojiv.
Zahrádky se v dnešní době stávají spíše relaxačním místem s bazénem, pergolou a nezbytným grilem, a pro
zeleninu a ovoce si i majitel zahrádky dojede do supermarketu, což mj. v kombinaci s nepříznivými
klimatickými podmínkami vloni způsobilo, že byl poměrně značný nedostatek exponátů pro výstavy v kraji.
Za zmínku do kroniky stojí také zlepšující se vzhled mnoha zahrádek i pořádek v jejich okolí a aktivita člena
ZO J. Schuberta, který se zejména v kolonii u bývalé silnice R6 pustil do likvidace bolševníku.
Svaz chovatelů Kostelní Bříza
Svaz chovatelů pracoval nadále pod vedením p. Herberta Zense a opět uspořádal za finanční podpory města
tradiční chovatelskou výstavu. Město chovatelům v roce 2013 finančně přispělo na částečnou výměnu oken
v budově v Kostelní Bříze.
Červený kříž
Místní skupina ČČK nadále spolupracovala s radnicí formou zdravotních hlídek při akcích města. V roce 2013
došlo ke změně ve vedení místní skupiny, kdy dlouholetou předsedkyni Janu Strnadovou nahradila paní
Lucie Peroutková.
ZKO Březová
V roce 2013 měla Základní kynologická organizace č. 766 Březová u Sokolova 27 členů. Členové byli aktivní
a podíleli se na pořádání ukázek z výcviku pro dětské účastníky letních táborů i pro veřejnost. Byl
uspořádán první ročník závodu Březovský braňák. Členové se účastnili závodů zejména ve sportovní
kynologii a skládali zkoušky nižšího stupně dle národního i mezinárodního zkušebního řádu. Při volbách v
prosinci roku 2013 došlo poprvé od založení organizace ke kompletní obměně výboru, který nyní tvoří
předsedkyně Jana Bárová, jednatelka Irena Jankovská, pokladní Markéta Hrdličková, hospodář Jaroslav
Pudil, revizní komise Kateřina Kalousková, výcvikářky Kristýna Dietlová a Petra Sládková, člen výboru
Vlastimil Čadek.
Babycentrum Slunečnice
působilo i nadále v prostorách bývalého 1. stupně ZŠ. I v roce 2013 připravilo již tradiční akce, jako jsou
Pohádková cesta, Cesta za světluškami, Kurzy první pomoci aj., a také několik burz dětského oblečení.
Babycentrum dále vedla paní Eva Runtová.
Rybářský kroužek
Rybářský kroužek stále vedl pan Hanuš Škubal. V roce 2013 navštěvovalo kroužek 14 dětí (13 chlapců a 1
dívka), začátkem nového školního roku se přihlásily 2 nové děti a dva členové odešli. Výuka probíhal v
klubovně v bývalém internátu Březová ve dvou skupinách - starší a mladší děti.
Z výsledků soutěže kategorie U14 (kadeti do 14 let) stojí za zmínku účast Aleny Škubalové na MS ve Francii.
Dále potom celkové vítězství Ondřeje Martínka na krajských závodech a druhé místo v celkovém hodnocení
žebříčku LRU. V kategorii ženy se Alena Škubalová umístila na celkovém 9 místě v žebříčku.

Hnutí DUHA TNT
V rámci projektu přeshraniční spolupráce byla ve spolupráci s německým partnerem a za finanční podpory
naší radnice zorganizována mezinárodní akce - výměnný dětský tábor českých a německých dětí ve
Svatošských skalách a Lückenmühle.
Oproti původním předpokladům však navštěvuje schůzky hnutí spíše jen několik jedinců, přesto radnice
činnost sdružení podporovala. Členové se scházeli v prostorách bývalého 1. stupně ZŠ a aktivně se zapojili
např. do přípravy novinkového březovského Masopustu, podíleli se na organizaci dětského dne či stavění a
kácení máje.

Výstavba a investice
Největším investičním výdajem města bylo v roce 2013 dokončení akce „Zasíťování lokality pro výstavbu 11
RD Drahotín“ (5,8 mil. Kč), dále pokračování akcí „Hřbitov Březová“ (4,8 mil. Kč) a „Rudolecká stodola“ (4
mil. Kč).
Bytová výstavba:
Novou bytovou výstavbu město ve vlastní režii nerealizovalo, bylo však projekčně připravováno zateplení
dalších městských objektů (DPS, budova radnice vč. bytových traktů).
Jak jsme již zmínili výše, město dokončilo tzv. zasíťování pozemků pro výstavbu 11 rodinných domů na
Drahotíně (akce spočívala ve výstavbě komunikace a přivedení inženýrských sítí na hranici pozemků) a
individuální stavebníci již tyto parcely od města odkupují.
Nebytové domy:
V integrované části Rudolec byla dokončena tzv. Rudolecká stodola, tedy objekt pro kulturně společenské
vyžití místních občanů.
V budově ZŠ byl zřízen nový boční vchod do křídla školní jídelny.
V garážích místního hospodářství u hasičárny, v městském objektu čp. 7 v Kostelní Bříze a také na stadionu
FK Olympie byla realizována změna technologie vytápění na úspornější.
Ostatní stavby:
I v roce 2013 intenzivně pokračovala výstavba březovského hřbitova a tento by měl konečně být v průběhu
roku 2014 zprovozněn.
U domů čp. 81-85 byla zřízena nová parkoviště.
Byly pořízeny nové skladové haly pro potřeby místního hospodářství.
V Kostelní Bříze byla na návsi zahájena výstavba nové pergoly s posezením.
V režii vodohospodářské společnosti byla provedena výměna vodovodních a kanalizačních rozvodů v ulici
Sklářská a město v rámci této akce zafinancovalo opravu komunikací.
Technika:
Pro potřeby MH byl pořízen nosič kontejnerů k traktoru, též byl pořízen mulčovač za traktor a na přelomu
roku již bylo „na spadnutí“ předání nového zametacího stroje, na jehož pořízení obdrželo město dotaci ve
výši až 85 % pořizovací ceny. Pro SDH byly pořízeny doplňky k tzv. zásahové vyprošťovací soupravě.
Ostatní:
Převážně svépomocí pokračovala revitalizace tzv. Rudolecké rokle. Pokračovaly též práce na novém
územním plánu města. Soukromý investor pokračoval v roce 2013 na výstavbě komplexu budov k bydlení a
podnikání v prostoru bývalé mateřské školy Drahotín.

Bydlení, doprava a služby
Bydlení, bytová výstavba
V roce 2013 město zprivatizovalo byty v čp. 155, které zde vznikly rekonstrukcí z původních nebytových
prostor objektu bývalého tzv. „komunálu“. Novou bytovou výstavbu město nerealizovalo, jen pokračovalo
v projekční přípravě zateplení dalších svých domů.
Doprava
Nadále byla v provozu tzv. nákupní linka MHD č. 7, zajíždějící do Sokolova přes sídliště Michal, město i
nadále dotovalo systém MHD Sokolov - provoz linky č. 1. Z provozně-bezpečnostních důvodů byla zahájena
příprava přemístění zastávky MHD u ul. Příčná do prostoru bývalé silnice R6.

Multifunkční centrum
Restaurace MFC v roce 2013 opět změnila nájemce. Druhý provozovatel restaurace, p. Milan Szolar, se po
několika měsících nájmu tohoto podniku vzdal, nicméně další zájemce o provozování se opět našel. Jedná
se o p. Milana Uxu, zájem hostů o stravovací provoz v MFC však není.
Služba Městské policie Sokolov
Strážníka MP Sokolov Petra Krágla vystřídal 1. srpna p. Stanislav Masák. V rámci své činnosti řešil záležitosti
veřejného pořádku, dodržování dopravních předpisů (zejména nesprávné parkování), donášku písemností
pro MěÚ, odchyty psů, podílel se na osvětové činnosti pro naše školská zařízení a také kontroloval zřízené
„Infoschránky MP“ v Březové i v integrovaných obcích.
DPS Březová
Pracovnice DPS Březová ve spolupráci s radnicí organizovaly pro klienty nejrůznější společenské aktivity,
v roce 2013 to byla např. návštěva Bowlingcentra, společná oslava velikonoc, oslavy narozenin, grilování,
cvičení apod.
Očkování
Na 19. října zorganizovala radnice pro březovské pejskaře návštěvu veterináře, který prováděl přímo na
Březové a v integrovaných vsích očkování proti vzteklině.
Úprava dopravního značení na náměstí
K zajištění větší bezpečnosti zejména chodců byla u samoobsluhy na náměstí na silnice ve směru od budovy
MěÚ instalována nová dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě.
Kamenická hospůdka
Již druhý rok není v provozu výletníky oblíbená kamenická hospůdka. Dlouholetý majitel p. Bára koncem
roku 2011, poté, kdy mu zemřela manželka, objekt prodal a nový majitel dosud restauraci neotevřel.
Obnova uličního značení
Radnice v roce 2013 provedla obnovu dožitého označení ulic na Drahotíně.

Hospodaření
V roce 2013 vstoupil v platnost nový zákon o rozpočtovém určení daní, který měl tzv. menším obcím, tedy i
Březové, přinést větší podíl na daňových výnosech vybraných státem. Rovněž začal platit nově
zastupitelstvem stanovený tzv. místní koeficient daně z nemovitosti. Kombinace těchto změn přinesla
městské pokladně na daních téměř deset milionů korun navíc oproti roku 2012.
Příjmy
Výdaje
- z toho investiční
Saldo příjmů a výdajů

Rozpočet 2013 po změnách
80.062.937 Kč
95.858.373 Kč
23.096.750 Kč
- 15.795.436 Kč

Skutečnost 2013
88.413.620 Kč
78.107.753 Kč
18.183.800 Kč
10.305.867 Kč

Skutečné saldo hospodaření roku 2013 bylo oproti rozpočtu nakonec výrazně kladné. Došlo totiž k lepšímu
inkasu příjmů, a to celkem o 8,5 mil. Kč. Na daních se vybralo o 3,5 mil. Kč více, v oblasti kapitálových
příjmů je plnění zlepšené o 4 mil. Kč vlivem prodeje pozemků pro výstavbu RD Drahotín a bytů v čp. 155,
kdy tyto příjmy byly realizovány v samém závěru roku a do rozpočtu roku 2013 již nebyly zapojeny. Ve
výdajích naopak došlo ke značnému nedočerpání, neboť město mělo v rozpočtu rezervované prostředky na
předfinancování celé řady dotačních akcí, které nakonec z časových důvodů přecházejí do roku 2014 a do
dalšího roku přešly i některé výdaje u akcí plánovaných v režii samotného města.
Pro další období tak zůstal k dispozici příjemný přebytek hospodaření.
V roce 2013 byl doplacen zbytek úvěru na akci „Multifunkční centrum - I. etapa“ a naopak bylo
prostřednictvím úvěru financováno dokončení akce „Rudolecká stodola“.
Kapitálová účast v obchodních společnostech
Město nevlastní žádné cenné papíry, majetkový podíl má stále v následujících s.r.o.:
Sokolovská vodárenská s.r.o. (23,1 mil. Kč), Služby města Březová, s.r.o. (200 tis. Kč - 100 %).

Nejdůležitější přijaté dotace
Dotace ze státního rozpočtu:
1. část dotace na nový zametací stroj - 127.500 Kč
Dotace ze státních fondů:
Dotace na výstavbu Rudolecké stodoly (víceúčelový objekt) - 1,8 mil. Kč
Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje:
25.000 Kč na údržbu běžeckých stop,
25.000 Kč na propagační materiály turistických cílů Březovska,
164.170 Kč na zajištění akceschopnosti jednotky SDH,
173.000 Kč tzv. povodňová dotace pro jednotku SDH na výjezdy na pomoc při povodních v roce 2013,
20.000 Kč na věcné vybavení jednotky SDH.

Školství
Základní škola
Ve školním roce 2012/13 došlo v základní škole k personálním změnám. Ředitelem školy byl k 1. srpnu
2012 jmenován Mgr. Jiří Daneš, zástupcem ředitele školy se stala Mgr. Milena Halčinská. Ve škole pracovalo
celkem 24 zaměstnanců. Z toho bylo 15 pedagogických pracovníků – všichni plně kvalifikovaní. Provozních
zaměstnanců bylo 9. Školu navštěvovalo 186 žáků, z toho 5 tříd 1. stupně 114 žáků a 4 třídy 2. stupně 72
žáci. Do 1. třídy bylo v tomto roce přijato 26 žáků, deseti dětem byl povolen odklad školní docházky. O
všech odkladech bylo rozhodnuto na základě lékařského doporučení a zároveň na základě vyšetření
Pedagogicko-psychologické poradny v Sokolově. Povinnou školní docházku ukončilo v tomto roce celkem 14
žáků a všichni byli přijati buď do středních škol nebo do středních odborných učilišť. Z 9. ročníku vyšlo 13
žáků, z 8. ročníku 1 žák. Navíc odešli 4 žáci z 5. třídy do primy osmiletého gymnázia.
Školní družina měla dvě oddělení s 60 žáky, školní jídelna vařila pro 310 strávníků a od 1. září nabízela
možnost výběru ze dvou jídel. Při škole byla rozšířena nabídka zájmových kroužků, pracoval kroužek
knihovnický, sportovní gymnastiky, rybářský, výtvarný, kroužek volejbalu, tenisu, angličtiny a mažoretky.
Pod vedením svých učitelů se žáci připravovali a účastnili řady sportovních i vědomostních soutěží a
olympiád vyhlášených MŠMT ČR, DDM Sokolov, Asociací školních sportovních klubů, Olympií Březová, Ligou
škol, Tělovýchovnou unií Sokolov. Nejvíce dětí se zapojilo do školních kol, úspěšní řešitelé postoupili do kol
okresních i krajských. Nejúspěšnější v letošním roce byli chlapci volejbalového kroužku společně se
sportovními gymnastkami. Oba sportovní oddíly naši školu úspěšně reprezentovaly a vybojovaly několik
nejcennějších medailí a diplomů. Mladší žáci se v trojkovém volejbale probojovali až do Republikového
finále v Brně. Sportovní gymnastky jako vítězky krajského kola se zúčastnily Mistrovství ČR ČASPV v Doubí
u Třeboně. Výborně žáci také obstáli ve vědomostních soutěžích. Žačka 7. ročníku Nikola Tešná se umístila
na pěkném 2. místě v okresním kole biologické olympiády, Josef Krauz z 5. třídy na 3. místě okresního kola
matematické olympiády.
Škola se zapojila do několika projektů, např. Stonožkový týden, Noc s Andersenem, Finanční gramotnost,
Čtení naruby, Podpora a rozvoj řemeslných dovedností, apod. Realizovány byly i vlastní školní projekty.
Mikuláš ve škole, Tři králové, Masopust, Rej čarodějnic, Den otevřených dveří, Běh za životní prostředí,
Pasování čtenářů, Olympiáda apod.
MŠ Komenského 11
Stávající personál MŠ 1 posílila v roce 2013 paní Žaneta Tumpachová, asistentka pedagoga. Školku
navštěvuje Terezka Bilopotocki, dítě se zdravotním znevýhodněním, která se mezi našimi dětmi dobře
zabydlela.
K tradičním školním aktivitám (sauna, angličtina, kroužek tvořivé dramatiky...) přibyla keramika, a to přímo
v prostorách MŠ. V průběhu roku se děti úspěšně zúčastnily mnoha soutěží. Díky celému kolektivu
zabodovaly děti z velké třídy, které vyhrály 1. místo v soutěži „Malování s lokomotivou“. Odměnou byla
spousta výtvarných pomůcek. Za zmínku stojí ještě krásné 3. místo v 1. ročníku Webových stránek škol
zaměřených na podporu třídění odpadu. V rámci EKO - aktivit se děti poučily i pobavily na akcích Lesní
hrátky, na návštěvě farmy Kozodoj. Z nových aktivit zmiňme např. Den otců, v rámci kterého děti vyrobily
svým tátům batikované triko. Tatínkové se zapojili také do výroby vesmírných objektů - výrobky byly
vystaveny na Městském úřadě Březová.
Na podzim proběhly další soutěže. Školka získala 1. a 2. místo v soutěži Městské knihovny Sokolov Moje
nejmilejší zvířátko a v další soutěži Naše lesy - na téma „Les v pohádkách“. Konec školního roku děti

oslavily v Multifunkčním centru Březová, proběhlo též pasování předškoláků, kde si děti nachystali pásmo
pro rodiče. V září v rámci ekologické výchovy děti vyjely na exkurzi do Černošína.
MŠ Smetanova 218
V roce 2013 bylo v Mateřské škole ve Smetanově ulici zapsáno 77 dětí a z tohoto počtu byly 2 děti přijaty
na omezenou délku docházky. Pedagogické obsazení jednotlivých tříd se nezměnilo. V červenci 2013
odešla do předčasného důchodu kuchařka a v září nastoupila nová. Koncem roku skončila ze zdravotních
důvodů pomocná síla v kuchyni a i za ní nastoupila síla nová. Školní vzdělávací program byl pro tento rok
zpracován pod názvem „Putování za duhou“. Záměrem školního vzdělávacího programu pro školní rok
2013-2014 bylo umožnit dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled
na svět a aktivní postoj k němu, rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu, jeho vzdělávací potenciál a
citový postoj k ostatním lidem, světu kolem nás, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi.
I v tomto roce nabízela MŠ rodičům aktivity pro děti nad rámec výchovně vzdělávacího procesu, jako
například hru na zobcovou flétnu, seznamování se základy německého jazyka, saunování a základy plavání,
starší děti se seznamovaly s počítačem. Ve 3. třídě ve spolupráci se ZŠ probíhalo seznamování s angličtinou.
Jako nadstandartní aktivitu jsme i v tomto roce opět nabídli rodičům ve spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradnou vyšetření dětí před nástupem do 1. třídy a následný HYPO kurs, jehož
absolvováním si rodiče ověřili schopnost dětí úspěšně absolvovat nástup do 1. třídy. I v tomto roce
mateřská škola pořádala celou řadu akcí pro rodiče a děti, jako např. Mikulášskou nadílku, Vánoční besídku,
Masopust, Veselé odpoledne se zajíčkem, Svátek matek, MDD, Školu v přírodě, rozloučení se školáky a
školním rokem. V rámci enviromentální výchovy navštívily ekofarmu Kozodoj, kde si měly možnost ověřit
své poznatky o zvířatech, a účastnily se poznávací aktivity „Jak vzniká chléb“. Součástí bylo i skutečné
hnětení těsta a každé dítě si vytvořilo vlastní „malý chléb“, který při odchodu z ekofarmy obdrželo. Součástí
aktivit bylo také pozorování živých ptáků a seznamování se s jejich životem a vlastnostmi. Dále jsme se
zúčastnili festivalu Pohádková zahrádka v Lokti apod.
O přilehlou zahradu se i tento rok staral zahradník, který též prováděl menší opravy v MŠ.
V rámci spolupráce se zřizovatelem se podařilo vyměnit polovinu málo funkčních radiátorů v 1. třídě a
přilehlých prostorách a instalovat nová plastová okna ve sklepních místnostech. Do 2. třídy se podařilo
zakoupit starší pianino, které využíváme při hudebních aktivitách dětí.

Statistické údaje o Březové a jejích obyvatelích
V roce 2013 se v Březové přihlásilo k trvalému pobytu 66 občanů, 77 osob se odhlásilo, narodilo se 31 dětí
a 37 obyvatel zemřelo. Uzavřeno bylo 17 manželství. Počet obyvatel k 1. 1. - 2769, k 31. 12. - 2752.

Počasí
Leden byl poměrně teplý, v první dekádě se odpolední teploty pohybovaly nad 0 oC, někdy až k 10 oC a
občas pršelo. Od 11. ledna pak zaznamenáváme oblačno, ale celodenní mráz s teplotami od -7 do -3 oC, a
17. leden přinesl sněžení, kdy napadlo kolem 5 cm sněhu. 20. a 21. ledna pak padal v noci mrznoucí déšť
(při teplotách -5 až -3 oC), a i později se držely teploty těsně pod 0 oC. 27. ledna opět sněžilo a přibyly asi 3
cm sněhu. 28. ledna ale přišlo oteplení a již 29. ledna všechen sníh při teplotách 1/5 oC roztál. 30. ledna
byly teploty dokonce 7/11 oC a 31. ještě 5/9 oC.
1. únor přinesl déšť (teploty 3/4 oC), ale 3. února již při teplotě kolem 0 oC sněžilo, 4. v noci také a
nasněžilo až 10 cm. Ale hned 5. února se oteplilo k 4 oC a vše zase roztálo, další sněžení přišlo 8. února
v noci, kdy opět napadlo až 10 cm sněhu. Do 15. se teploty se pohybovaly kolem 0, oteplení přichází 16.
února (0/5 oC), pak se opět ochladilo k 0 oC, a od 21. zaznamenáváme opět celodenní mrazy. Od 22. do 24.
února sněžilo a napadalo až 20 cm sněhu. Zároveň se však oteplilo, takže od 25. února sníh opět zvolna
odtával, když teploty se do konce měsíce někdy šplhaly až k 7 oC.
Počátek března přinesl teploty -2/6 oC a bylo skoro jasno, 5. a 6. března bylo až 10 oC a 7. dokonce až 12
o
C, takže sníh opět prakticky zmizel. 9. březen přinesl déšť při 9 oC a 10. března bylo až 12 oC. 12. březen
přináší opět noční sněžení (napadlo 5-7 cm), 14. je v noci až -10 oC a přes den 2 oC, a pak pokračuje období
s nočními mrazy a denními teplotami těsně nad nulou, takže „vzácný“ sníh opět zvolna odtává. 18. března
ještě celý den mírně sněžilo, 19. ráno ležely venku asi 3 cm sněhu. 20. březen už přinesl hezký polojasný
den s teplotami 3/10 oC, večer však přišel déšť. Pak se ale ochladilo na teploty kolem 0 oC. 24. března byl
navzdory počínajícímu kalendářnímu jaru celodenní mráz (teploty -8/0 oC) a do toho vál nepříjemný vítr.
Celodenní mrazy trvaly do 27. března. 28. přichází také ještě jednou sněžení, 29. ráno byly opět 3 cm
sněhu, 30. března se ale otepluje na 4/8 oC a sníh při oblačném počasí taje. 31. března však je ještě v ČR
zaznamenána sněhová kalamita, místy napadlo až 40 cm. Toto se ovšem našeho regionu netýkalo.

Nicméně duben začíná opět chladným počasím s teplotami jen kolem 0 oC a teprve 8. stupá rtuť teploměru
k 9 oC a i dále se mírně oteplovalo. Bylo ale spíše zataženo, 12. dubna přišel déšť, 13. pro změnu silný vítr,
ale 14. dubna bylo hezky, polojasno při teplotách až k 14 oC a 15. je již skoro jasno a rtuť teploměru
překročila poprvé v roce 20 oC. 19. dubna přišlo ochlazení k 15 oC, zatáhlo se, občas padal déšť, 20. dubna
je jen 10 oC, 21. ale opět teploty vystoupaly k 17 oC a při polojasném počasí bylo 25. a 26. dubna dokonce
až 25 oC. Následovalo však až desetistupňové ochlazení a počasí spíše zatažené.
Květen začíná teplotami stoupajícími k 20 oC, 7. zaznamenáváme bouřku a 17. teplotu až 27 oC. Pak se
ochladilo k 20 oC, 19. přišla opět bouřka, ochlazení pokračovalo, 20. bylo jen 17 oC, a 22. jen 10 oC, 26.
dokonce jen 8 oC, a počasí spíše deštivé. 28. se oteplilo k 20 oC, pak ale bylo zase deštivo a ochladilo se
k 12 oC.
2. červen dokonce přinesl na některých místech republiky povodně, teploty dosahovaly jen k 10 oC, 4.
června ale již je 18 oC. 8. přichází bouřka při 23 oC, 9. je až 26 oC a další bouřka, 10. jsme prožili opravdový
„slejvák“ a teplotu jen 13 oC, pak jsou již teploty v intervalu 22-26 oC a střídavě oblačno, 17.
zaznamenáváme ale teplotu k 30 oC a 18. dokonce 34 oC. 20. června následuje bouřka s kroupami a
ochlazení - 21. června je jen 22 oC, 25. jen 14 oC, samozřejmě při zataženém a často deštivém počasí.
Červenec však již přinesl počasí bez deště, je spíše slunečno a teploty 20-24 oC, od 16. se dále oteplilo až k
26-28 oC a až 28. přichází bouřka a v noci vydatný déšť.
Srpen začal teplotou 29 oC, 2. je dokonce 33 oC a 3. srpna 35 oC, 4. je zaznamenána bouřka a teplota se
snížila na 28 oC, 6. je opět až 30 oC a večer opět přišla bouřka, třicítky se držely ještě do 8. Pak nastalo
ochlazení až k 20 oC a přišel déšť. Následuje polojasné období, žádné klimatické extrémy nebyly
zaznamenány, až 25. srpna, kdy se teplota snížila k 14 oC a je zataženo s občasným deštěm, ale v samém
závěru měsíce se ještě otepluje - 29. srpna bylo 22 oC.
Avšak 1. září je opět jen 17 oC a zataženo, 2. přišel silný vítr a bylo kolem 16 oC, ovšem poté se zase
vyjasnilo a následovalo období s teplotami až k 25 oC. 8. přichází opět ochlazení a je deštivo, teploty se až
do 20. září pohybovaly mezi 11-18 oC. 28. již zaznamenáváme ráno 0 oC, ale je spíše slunečno. A odpoledne
je i počátkem měsíce října celkem slunečno a teploty až 13 oC, 6. dokonce až 16 oC, po ránu se již občas
vyskytují další přízemní mrazíky. Koncem první dekády lze zaznamenat také několik prvních inverzí. Pak
nastaly i některé dny polojasné, s denními teplotami kolem 10 oC a závěru měsíce dokonce i k 20 oC, ale na
konci měsíce se rychle ochladilo a 1. 11. je přes den jen 7 oC.
Listopad byl celkově dost zatažený, ale s teplotami stále mírně kladnými nejen přes den, ale i v noci. Až
v samotném závěru měsíce se objevil noční mrazík, a 28. zaznamenáváme výskyt ledovky. Mírné sněžení se
vyskytlo jen 15. a 29.
V prosinci trochu sněžilo 4. a 7., ale jinak se denní teploty vesměs pohybovaly stále nad nulou, mezi 0 a 7
o
C, takže trvalá sněhová pokrývka se až do konce roku nekonala. Na štědrý den bylo skoro jasno a 3 oC, na
Silvestra taktéž bylo skoro jasno, i když teplota jen 0 oC. Noční mrazíky se občas objevily, ale nejnižší
teplota byla při jasné noční obloze jen -5 oC, a to 17. a 18. Zimu závěru roku 2013 lze tedy označit za
mírnou, a k lítosti mnohých bez sněhu.

Závěr
V roce 2013 se radnice zaměřila na dokončení rozpracovaných či dlouhodobých investičních priorit a
realizaci akcí podpořených dotačními prostředky. Pomalu se rozběhlo i čerpání z pozastaveného programu
ROP Severozápad, ale řada akcí je oproti časovým plánům ve významném časovém skluzu. Nicméně
vybudována byla opět nová parkovací místa, významně se k finále posunula výstavba Březovského hřbitova,
Rudolečtí dostali do užívání nový kulturní stánek, tzv. „Stodolu“, ve finále je též příprava pozemků pro
výstavbu RD na Drahotíně a obecně tedy lze konstatovat další mílové kroky ke splnění programu volebního
období. I kulturní a společenský život se dále rozvíjel díky vzniku či pokračování „novodobých tradic“.
Nepodařilo se naopak třeba konečně donutit Ředitelství silnic a dálnic ČR k přislíbenému odstranění škod
způsobených na místních komunikacích hlavně v integrovaných obcích v důsledku pohybu těžké techniky při
výstavbě rychlostní silnice R6.
Rok 2014 bude rokem volebním, takže radnice se určitě zaměří především na dokončení volebního
programu. A jeví se více než pravděpodobné, že v tomto roce bude zprovozněn dlouho očekávaný nový
březovský hřbitov, o čemž jistě bude příští roční záznam do kroniky referovat.
Martin Zubr

