KRONIKA MĚSTA BŘEZOVÁ – ROK 2017
Významné události v ČR a ve světě
Přestože se zdálo, že ČR má po delší době poměrně stabilní koaliční vládu, která bez problémů dokončí
volební období poslanecké sněmovny, v roce 2017 došlo k zásadnímu zvratu. Politickou scénou začala
hýbat kauza šéfa hnutí ANO a stávajícího ministra financí Andreje Babiše, jenž měl údajně v minulosti
prostřednictvím jedné ze svých firem podvodným způsobem čerpat dotace z fondů EU (tzv. kauza Čapí
hnízdo). Premiér Sobotka se po velkém opozičním a mediálním tlaku rozhodl v reakci na tuto kauzu
podat s vládou demisi. S tímto úmyslem se také dostavil na hrad k prezidentu republiky Miloši
Zemanovi, který však pojal úmysl přijmout demisi podanou premiérem pouze jako demisi samotného
premiéra, a nikoliv jako demisi celé vlády. Svou roli v nestandartním zamýšleném kroku prezidenta
sehrály zcela určitě napjaté vztahy mezi jím a premiérem. Na tento scénář ale premiér nepřistoupil
a v návaznosti na zmíněné dotační kauzy odvolal z vlády jen ministra financí Andreje Babiše. To však
situaci nevyřešilo a další vývoj na politické scéně nakonec vedl k říjnovým předčasným volbám do
poslanecké sněmovny. Ty však navzdory celé své tzv. dotační kauze drtivě vyhrál právě Andrej Babiš,
který se svým hnutím ANO získal ve sněmovně 78 křesel. Prezident Zeman tak právě jeho pověřil
sestavením nové vlády. Andrej Babiš se pokusil o nemožné, sestavil menšinový kabinet bez koaličně
podpořené či přislíbené většiny v poslanecké sněmovně, takže bylo celkem jasné, že této vládě nebude
sněmovnou vyslovena potřebná důvěra. Prezident Zeman nicméně Babišem sestavený kabinet
jmenoval, zřejmě především proto, aby byl co nejdříve nahrazen dosluhující premiér Sobotka
a dosavadní koalice.
V červnu začal i v ČR platit zákaz kouření v restauracích. Tento krok, zavedený brzy po loňské
elektronické evidenci tržeb, vedl v nejedné české obci k uzavření místní hospůdky a tradiční české
sousedské či přátelské posezení u piva se leckde přesunulo třeba do soukromých garáží.
Evropskou politikou hýbalo zejména probíhající vyjednávání o způsobu vystoupení Británie z EU a svět
i v tomto roce bohužel zaznamenal několik útoků teroristů.

Činnost MěÚ, ZM a RM, volby
Volby
V roce 2017 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to ve dnech 20.–
21. října.
Na Březové bylo ke dni voleb 2 263 zapsaných voličů, vydáno bylo 1 206 obálek, takže volební účast
činila 53,29 %. Odevzdáno bylo 1 206 obálek, z toho bylo platných hlasů 1 192.
Počty odevzdaných hlasů jednotlivým volebním subjektům a procentní vyjádření za město Březová:
1 Občanská demokratická strana
112
9,39 %
2 Řád národa - Vlastenecká unie
20
1,67 %
4 Česká str. sociálně demokrat.
93
7,80 %
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
42
3,52 %
8 Komunistická str. Čech a Moravy
108
9,06 %
9 Strana zelených
17
1,42 %
10 ROZUMNÍ - stop migraci, diktát. EU
10
0,83 %
12 Strana svobodných občanů
7
0,58 %
13 Blok proti islam. - Obran. domova
1
0,08 %
14 Občanská demokratická aliance
0
0,00 %
15 Česká pirátská strana
106
8,89 %
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19 Referendum o Evropské unii
20 TOP 09
21 ANO 2011
23 SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka
24 Křesť. demokr. Unie - Čs. str. lid.
26 REALISTÉ
27 SPORTOVCI
28 Dělnic. str. sociální spravedl.
29 Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD)
30 Strana Práv Občanů

0
27
457
3
13
8
7
6
151
4

0,00 %
2,26 %
38,33 %
0,25 %
1,09 %
0,67 %
0,58 %
0,50 %
12,66 %
0,33 %

Městský úřad Březová
Městský úřad sídlil stále na adrese Nám. Míru 230. Úřední hodiny pro veřejnost byly v pondělí a ve
středu od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hodin. V prostorách vestibulu bylo nadále k dispozici
infocentrum, sloužící po celý pracovní týden též jako podatelna a pracoviště Czech Point.
Nadále se pracuje na zřízení bezbariérového přístupu do budovy MěÚ (výtahu ze zadní části budovy),
dle plánů by měl být vystaven v příštím roce.
Pracovníci MěÚ
Stávající tým pracovníků radnice a města byl i v roce 2017 rozšířen o jednu novou pracovní pozici.
Od 1. srpna nastoupila na nové místo asistentky vedoucího KD a MFC Jana Gogová, další změnou byl
k 31. srpnu odchod dlouholeté pracovnice – uklízečky Marie Ohnesorgové a na úseku MH skončil
k 8. prosinci Gustav Šivák.
Úmrtí osobností
V dubnu roku 2017 zemřela dlouholetá aktivní občanka Jana Strnadová. Ta byla dlouhou řadu let
aktivní jak v městské samosprávě, tak i ve vedení komise sociální a zdravotní. Byla rovněž dlouholetou
předsedkyní místní skupiny Českého červeného kříže.
Vyhlášky a směrnice
V roce 2017 vydalo město tyto obecně závazné vyhlášky:
OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
OZV č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Březová.
Došlo zároveň k aktualizacím těchto směrnic:
Směrnice č. 2/2012 k DPH.
Směrnice č. 4/2010 o Oběhu a kontrole účetních dokladů.
Byly rovněž vydány tyto nové dokumenty:
Řád ohlašovny požárů.
Směrnice č. 1/2017 – Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené městem
Březová.
Činnost rady města
Rada města se sešla na deseti řádných a deseti mimořádných schůzích. Opět řešila běžnou
problematiku v rámci své kompetence (pronájmy pozemků, bytové záležitosti, některé sociální
příspěvky apod.), a také připravovala doporučující stanoviska pro rozhodování ZM. Mezi nejdůležitější
projednané záležitosti patřilo:
1. řádné jednání 16. ledna – finanční odměny aktivním občanům, složení zásahové jednotky SDH,
přísedící Okresního soudu v Sokolově, formy gratulací k významným životním událostem občanů,
darovací smlouva na Ples města, smlouva se Sokolovskou bytovou o poskytování slev ze vstupného do
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krytého bazénu pro březovské seniory, žádosti o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu
SDH v roce 2017 a na podporu provozu běžeckých stop, smlouva o výpůjčce prostor bývalého
pohostinství v Rudolci, ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 131 s firmou City, s. r. o., odpisový
plán MŠ 1 a MŠ 2, odkoupení garáže u ČOV, souhlas zřizovatele ZŠ s realizací projektu Centrum
klíčových kompetencí Rožec, příkazní smlouvy na administraci projektových žádostí po dobu
udržitelnosti u akcí Snížení energetické náročnosti – MŠ 1, MŠ 2 a DPS.
1. mimořádné jednání 18. ledna – navýšení kapacity tříd v ZŠ Březová.
2. řádné jednání 13. února – vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyhláška o stanovení školských
obvodů mateřských škol, odpisový plán ZŠ Březová na rok 2017, darovací smlouvy na Ples města,
dodatek č. 2 ke Stanovám DSO Mikroregionu Sokolov-východ, pronájem garáže u čp. 213 a prodejny
v čp. 131, prodloužení pronájmu nebytových prostor - nehtové studio v čp. 132 a kanceláře v čp. 155,
dodatek č. 2 smlouvy na vypracování Územního plánu Březová, smlouvy o uzavření budoucích smluv
o připojení odběrných elektrických zařízení pro akci Sběrný dvůr Březová, navýšení provozní zálohy KD
a MFC.
2. mimořádné jednání 27. února – pořízení systému elektronické evidence tržeb pro prodejnu
smíšeného zboží v Kostelní Bříze, prodej služebního vozidla Ford Tranzit obálkovou metodou.
3. řádné jednání 13. března – rozpočet na rok 2017, vyřazení nepotřebného majetku, pronájem
nebytových prostor v čp. 155 firmě Bauport Praha, změna stanov VSMOS, kupní smlouvy s ŘSD ČR na
odkoupení pozemků, výběr zhotovitelů veřejných zakázek Digitalizace kina Březová (AV MEDIA Plzeň),
Stavební úprava garáží za MěÚ (BAUPORT Praha) a MFC Březová – přístavba (Sergej Pajtaš, Sokolov),
podání žádostí o dotaci na výstavbu podzemních kontejnerů a na pořízení velkokapacitní cisterny pro
SDH, prodej pódia obci Šabina, prodej vozidla Ford Tranzit, příkazní smlouvy na podání žádostí o dotace
na Zateplení čp. 136-140, čp. 120, čp. 121.
3. mimořádné jednání 23. března – uzavření smlouvy o pronájmu plynárenského zařízení v rámci akce
18 RD – Výsluní.
4. mimořádné jednání 28. března – zrušení smlouvy o pronájmu plynárenského zařízení v rámci akce
18 RD – Výsluní.
4. řádné jednání 10. dubna – účetní závěrka, rozbor hospodaření a závěrečný účet města za rok 2016,
střednědobý výhled rozpočtu, poskytnutí dotací a darů z rozpočtu města, účetní závěrky, hospodářské
výsledky a odpisové plány příspěvkových organizací ZŠ, MŠ 1 a MŠ 2, vyřazení nepotřebného majetku,
jmenování p. Musila J. a Vokáče J. členy komise sportovní, prodloužení pronájmu lékárny v čp. 226, dar
na hudební festival v Rudolci, účetní závěrka společnosti Služby města Březová, s. r. o., rozdělení jejího
hospodářského výsledku a záměr pořízení montážního vozidla s ložnou plochou do maximální ceny 600
tis. Kč.
5. mimořádné jednání 13. dubna - smlouva o nájmu plynárenského zařízení v rámci akce 18 RD Výsluní.
5. jednání 15. května – rozdělení hospodářského výsledku MŠ 1, odvolání předsedkyně komise sociální
a zdravotní p. Jany Strnadové (úmrtí) a jmenování p. Dany Janurové, stanovení limitu počtu pracovníků
MěÚ, finanční dary z rozpočtu města, podání žádosti o dotaci z projektu Česká knihovna, vyřazení knih,
audio a video nosičů z knižního fondu městské knihovny, prodloužení pronájmu restaurace Budvarka,
pronájem restaurace v Rudolci, odkup dřeva od Státního pozemkového úřadu, smlouvy o reklamě na
akci Hudební festival Rudolec, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy garáží za MěÚ
(vyjádření skutečného provedení stavby), smlouva na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci
Revitalizace Rudolecké rokle, smlouva o spolupráci mezi ISŠTE Sokolov a ZŠ Březová v rámci projektu
Zůstaň s námi po škole!, výjimka z počtu dětí ve třídě v MŠ 1, úleva na nájemném v době prázdnin
(bowling centrum), ukončení pronájmu části nebytových prostor v čp. 138 a nový záměr jejich
pronájmu.
6. řádné jednání 12. června – plán inventur pro rok 2017, dotace Krajské správě a údržbě silnic na
opravu silnic v Arnoltově, smlouvy o reklamě a darovací smlouvy na Hudební festival Rudolec, odvolání
předsedkyně likvidační komise p. Jany Strnadové (úmrtí) a jmenování nového předsedy p. Jana Jiříčka
a nového člena Mgr. Michala Bedeče, pronájem nebytových prostor v čp. 138-139.
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6. mimořádné jednání 28. června (v restauraci na Kamenici) – výběr zhotovitelů veřejných zakázek
Oprava asfaltových krytů komunikací v Březové a v Rudolci (EUROVIA CS Karlovy Vary), Stavební úpravy
zpevněných ploch u objektu čp. 250 (František Rakaš, Březová) a Přístavba garáže za MěÚ (BAUPORT,
s. r. o.), smlouva na poradenskou činnost pro realizaci projektu Investice do ZŠ Březová.
7. mimořádné jednání 12. července – pronájem restaurace v Kamenici, záměr pronájmu bowling
centra a nebytových prostor v čp. 134, přidělení bytu v čp. 213.
8. mimořádné jednání 10. srpna – jmenování členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení tří
veřejných zakázek malého rozsahu, zadávací podmínky veřejných zakázek Energetické úspory
v bytovém domě čp. 120, v domě čp. 121 a Oprava komunikace a ploch před domy čp. 96–97, 124–
125, 128–130, prodloužení pronájmu bowling centra, právo pro 3. radní p. Květoslavu Šafnerovou nosit
závěsný odznak u příležitosti společenských akcí a obřadů.
9. mimořádné jednání 31. srpna – výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídě ZŠ Březová, zřízení
stravovací komise při ZŠ Březová (p. Martin Zubr, Mgr. Šárka Krausová, p. Jiří Královec), výběr
dodavatele zakázky Energetické úspory v bytovém domě čp. 121 (VARO Cheb) a zakázky Oprava
komunikace a ploch před domy čp. 96–97, 124–125, 128–130 (Vodohospodářské stavby, Teplice).
7. řádné jednání 11. září – řád ohlašovny požárů, změny ve zřizovacích listinách příspěvkových
organizací, aktualizace směrnic č. 2/2012 k DPH, č. 4/2010 o Oběhu a kontrole účetních dokladů
a směrnice č. 1/2017 – Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace, nesouhlas
s prodejem částí pozemků v k. ú. Březová, finanční příspěvek na nákup oblečení pro nezletilé děti a na
vybavením do školy, smlouva o reklamě a darovací smlouvy na Krimifest Březová, prodloužení
pronájmu nebytových prostor v čp. 133-134 s firmou Rabbit, ukončení pronájmu nebytových prostor
v čp. 123, problematika zajištění autobusové dopravy na Kamenici, záměr revitalizace Rudolecké rokle
(soustava dvou malých vodních nádrží).
8. řádné jednání 16. října – pravidla pro přidělování nebytových prostor, aktualizace Sazebníku úhrad
za poskytování služeb, vyřazení nepotřebného majetku, dotace Florbalovému klubu Březová, finanční
dar p. Stanislavu Severeňukovi za reprezentaci města Březová v knize rekordů ČR (nejdelší bludiště),
darovací smlouvy a smlouvy o reklamě na Krimifest, pronájem nebytových prostor v čp. 123 a jejich
změna na bytovou jednotku, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Oprava asfaltových krytů
komunikací Březová, Rudolec (prodloužení termínu ukončení), příkazní smlouvy na technický
a autorský dozor u akcí Snížení energetické náročnosti budovy Komenského čp. 120 a Komenského
čp. 121, rozhodnutí nevyhlásit konkursní řízení na ředitele MŠ 2.
9. řádné jednání 13. listopadu – rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací, změna
odpisového plánu MŠ 2, prodejní ceny půdních bytů v čp. 81–84, valná hromada společnosti
Sokolovská vodárenská, s. r. o., ukončení pronájmu restaurace v MFC a záměr jejího nového pronájmu,
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Oprava komunikace a ploch před bytovými domy čp. 96–97,
124–125 a 128–130 (prodloužení termínu ukončení), prodej vozidla GAZ Gazelle obálkovou metodou.
10. mimořádné jednání 27. listopadu – prodej vozidla Multicar a traktorového sklápěcího přívěsu
obálkovou metodou.
10. řádné jednání 11. prosince – rozpočtové provizorium pro rok 2018, termíny zasedání rady města
pro rok 2018, měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva, finanční odměny aktivním
občanům, organizační schéma městského úřadu k 1. lednu 2018, vyřazení nepotřebného majetku,
pronájem restaurace v MFC, prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 155, dodatek k dohodě
o užívání malé tělocvičny s TJ Olympie, dodatek ke smlouvě o dočasném využívání tenisových kurtů,
dar pro Nadaci policistů a hasičů, nesouhlas s navýšením tarifu MHD a se záměrem prodeje půdních
prostor na nám. Míru (čp. 131–135) za účelem výstavby půdních bytů, roční odměny ředitelům
příspěvkových organizací, souhlas s použitím nového služebního vozu Škoda Kodiaq starostou města
i pro soukromé účely, nenavyšování nájemného v nebytových prostorách o inflaci v roce 2018, prodej
vozidla GAZ Gazelle a traktorového sklápěcího přívěsu dle výsledků soutěže obálkovou metodou.
Činnost zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se scházelo na pravidelných měsíčních zasedáních (celkem deset jednání) a také
na dvou zasedáních mimořádných. Pravidelně řešilo běžnou problematiku v rámci své kompetence
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(rozpočet města a jeho úpravy, prodeje pozemků, přijetí či poskytnutí dotací apod.). Mezi nejdůležitější
projednané záležitosti patřilo:
1. řádné jednání 30. ledna – schválení přísedících Okresního soudu v Sokolově, podání žádostí o dotace
na podporu SDH v roce 2017 a na provoz běžeckých stop, prodej pozemků v Březové, neschválení
odkoupení několika pozemků v k. ú. Březová a v k. ú. Rudolec do doby schválení nového územního
plánu, odkoupení garáže na pozemku u ČOV, prodej pozemku v Kostelní Bříze.
2. řádné jednání 27. února – obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a č. 2/2017,
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol v Březové, dodatek ke Stanovám DSO Mikroregionu
Sokolov – východ, prodej pozemku v Kamenici a v Kostelní Bříze, podání žádosti o dotaci od MAS
Sokolovsko na opravu komunikace a ploch před bytovými domy čp. 96–97, 124–125 a 128–130.
3. řádné jednání 27. března – rozpočet města na rok 2017, záměr prodeje pozemků nebo částí
pozemků v Tisové, v Březové, v Kostelní Bříze, v Rudolci a v Lobzech, uzavření smlouvy s ŘSD na
odkoupení pozemků v Březové (kruhové objezdy), podání žádostí o dotace na výstavbu podzemních
kontejnerů na recyklovaný odpad a na pořízení velkokapacitní cisterny pro SDH Březová, změna stanov
Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska, valná hromada společnosti Sokolovská
vodárenská, s. r. o., přijetí úvěru na předfinancování zateplení čp. 120, 121, a 136-140, vybudování
výtahu na budově MěÚ a podzemní kontejnerová stání (úvěrový rámec 20 mil. Kč), dotace TJ Olympie
Březová a FK Olympie Březová.
4. řádné jednání 24. dubna – zánik mandátu p. Janě Strnadové (úmrtí, nastupující náhradnice byla
p. Dana Janurová), účetní závěrka, rozbor hospodaření a závěrečný účet města Březová za rok 2017,
střednědobý výhled rozpočtu, dotace Pionýru Březová, prodej pozemků v k. ú. Březová, Kostelní Bříza,
Rudolec a Lobzy Sokolovské vodárenské, s. r. o.
5. řádné jednání 29. května – prodej pozemků pro RD na Výsluní, schválení návrhu firem HUMUK
FINANCE, s. r. o. a Léčebně preventivního zařízení s. r. o. Sokolov na prodej pozemků a nemovitostí
v Kostelní Bříze za 5.000.000,--Kč s podmínkou rozložení úhrady kupní ceny do roku 2020 a nevázání
vkladu do katastru na úplné zaplacení kupní ceny.
6. řádné jednání 26. června – dotace Krajské správě a údržbě silnic na opravu povrchu silnice
v Arnoltově, prodej části pozemku v k. ú. Kamenice, název pro novou ulici „Na stráni“, odkoupení
pozemků a nemovitostí v Kostelní Bříze (bývalý zámek), prodej pozemků pro RD na Výsluní.
7. řádné jednání 25. září – přijetí úvěru ve výši 9,8 mil. Kč na zateplení budov Komenského čp. 120
a 121, dodatek ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací, neschválení záměru prodeje částí dvou
pozemků v Březové.
1. mimořádné jednání 23. října – záměry náhradního dálkového vytápění města.
8. řádné jednání 30. října – záměr prodeje části pozemků v Březové, Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ORP Sokolov 2017–2023, neschválení záměru prodeje pozemků v Kostelní Bříze ZO Českého
svazu chovatelů.
9. řádné jednání 27. listopadu – záměr prodeje a ceny půdních bytů v čp. 81–84 v ul. Sklářská, změna
účasti ve společnosti Sokolovská vodárenská, s. r. o. (nepeněžitý vklad kanalizační a vodovodní sítě pro
18 RD Výsluní), valná hromada společnosti Sokolovská vodárenská, s. r. o., přijetí finančního příspěvku
na úpravu běžeckých tras od města Sokolov.
10. řádné jednání 18. prosince – pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018, termíny zasedání
zastupitelstva pro rok 2018, měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva, finanční odměny
aktivním občanům, neschválení záměru prodeje půdních prostor v čp. 131-135 na nám. Míru, dotace
FK Olympie Březová na údržbu areálu hřiště.
2. mimořádné jednání 20. prosince – podání žádostí o dotace na modernizaci dětských hřišť
a tažné zařízení pro úpravu běžeckých stop.
Na některých jednáních byli v úvodu vedením města oceněni zasloužilí dárci krve.
Komise a výbory
Komise RM a výbory ZM pracovaly v roce 2017 víceméně v nezměněném složení, jako v roce loňském,
s těmito výjimkami. Z pozice předsedkyně komise sociální a zdravotní byla z důvodu úmrtí odvolána
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p. Jana Strnadová, kterou nahradila ve vedoucí pozici p. Dana Janurová. P. J. Strnadová byla rovněž
odvolána z postu předsedkyně likvidační komise, zde byla nahrazena novým předsedou p. Janem
Jiříčkem. Likvidační komisi doplnil nový člen Mgr. Michal Bedeč. Sportovní komise byla posílena o dva
členy, J. Musila a J. Vokáče.
Stížnosti, žádosti o informace dle zák. 106/1999 sb.
V roce 2017 bylo MěÚ Březová doručeno 12 písemných stížností. Obsah některých stížností se
opakoval, proto je zde uveden souhrn oblastí, na které si občané stěžovali:
- napadení psa jiným psem
- výskyt létajícího hmyzu a zápach z pozemku souseda
- postup zaměstnance MěÚ a města, jakožto správního orgánu
- jednání úřední osoby
- postup vlastníka komunikace
- provoz Městského úřadu
U vyřizování stížností bylo postupováno dle schválených pravidel, bylo vyžádáno stanovisko právního
zástupce města a v některých případech strážníka Městské police Sokolov. Všechny stížnosti byly
vyřízeny ve stanovené lhůtě.
Během roku bylo řešeno starostou a pracovníky MěÚ také několik desítek stížností ústních, s jejichž
vyřízením byli stěžovatelé spokojeni při osobní návštěvě.
V roce 2017 bylo doručeno MěÚ Březová 23 písemných žádostí o podání informace dle zák.č.106/1999
Sb. Obsah některých žádostí byl velice rozsáhlý, proto je zde uveden souhrn požadovaných údajů:
- vysvětlení stanoviska MěÚ Policii ČR, OO-venkov (neshody v domě)
- poskytnutí investičního rozpočtu pro rok 2017
- informace o výši odměny za právní služby (v tomto případě byl žadatel nespokojený a podal na město
žalobu ke Krajskému soudu v Plzni, kde při ústním jednání u soudu vzal žadatel-žalobce svou žalobu
zpět před tím, než o ní soud rozhodl - řízení bylo Krajským soudem zastaveno)
- kopie stavebního deníku na akci „Rudolec - výstavba víceúčelového objektu“
- parkování ve městě, budování parkovišť - poskytnutí veškeré stavební dokumentace
- kopie dokumentace související s odtahem vozidla
- údaje o veřejném osvětlení ve městě
- informace k uzavřené smlouvě s firmou EKO-KOM a.s.
- informace k problémům se škodlivými ptáky ve městě
- informace k sociálnímu bydlení ve městě
- informace k jednotlivým náplním práce zaměstnanců MěÚ
- projektové dokumentace ke stavbě MFC, včetně vyčíslení nákladů na stavbu
- poskytnutí rozpočtů města za poslední 3 roky
- informace k vyhlášeným záměrům na pozemky a nemovitosti ve městě
- informace k výběrovým řízením za poslední 2 roky
- kopie Obecně závazných vyhlášek města
- informace k umisťování dopravních značek ve městě
- kopie smluv s firmami, které prováděli výstavbu parkovišť ve městě
- informace o stavebních pozemcích ve městě
- informace k nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
- informace k revitalizaci Rudolecké rokle
- kopie smluv o dílo na investiční akce prováděné v roce 2017 ve městě
- informace o uvolněných zastupitelích ve městě
Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.
Březovský zpravodaj
I v roce 2017 vydávala radnice informační měsíčník Zpravodaj města Březová a přidružených obcí, který
nadále vycházel ve formátu A4 v barevném provedení.
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Hospodaření města
Plnění příjmů a výdajů (v Kč):
Příjmy
Výdaje
z toho investiční

Rozpočet
89.012.630,00
114.191.615,01
27.285.000,00

Rozpočet po změnách
97.575.201,92
138.391.233,93
45.202.441,52

Skutečnost
112.242.150,83
109.281.069,81
35.341.333,64

Plnění
115,03 %
78,97 %
78,18 %

Saldo

- 25.178.985,01

- 40.816.032,01

+ 2.961.081,02

- 7,25 %

Na záporném rozpočtovém saldu se opět nejvíce projevilo rozpočtované použití prostředků ze
zlepšeného hospodaření předchozích let ke krytí zejména investičních výdajů roku 2017, popř. ke
splacení části přijatých úvěrů. Ve skutečnosti však díky zlepšenému plnění příjmů o cca 15 mil. Kč
a nedočerpání výdajů v úrovni cca 29 mil. Kč bylo skutečné saldo hospodaření kladné, a to v úrovni
téměř 3 mil. Kč.
Zlepšené příjmy v roce 2017 příznivě ovlivnilo stále velice dobré inkaso příjmů z provozu skládky (+ 7,6
mil. Kč), dále také zlepšené příjmy daňové, které ovlivnil především růst ekonomiky (+ 5,3 mil. Kč)
a dále dobíhající příjmy z prodeje pozemků pro výstavbu RD na Výsluní (+ 1 mil. Kč).
Ve výdajích došlo zejména k částečnému nedočerpání či přesunu finančního plnění u řady investičních
akcí (celkem cca 10 mil. Kč), v provozním rozpočtu nebylo dočerpáno cca 19 mil. Kč. V provozním
rozpočtu byly např. díky opět relativně mírné celkové topné sezóně nižší náklady na energie, nebylo
též třeba do značné míry čerpat rozpočet na mimořádné opravy a údržbu, došlo i k úspoře na mzdových
nákladech, a zásadní bylo i nečerpání rezerv na akce, kde z nejrůznějších důvodů nebyla zahájena
realizace (čekání na dotaci apod.).
Rok 2017 byl zřejmě rekordní ani ne tolik z hlediska objemu rozpočtu, jako spíše z hlediska počtu
rozpracovaných akcí.
Stavy prostředků na bankovních účtech
Celkem

1. 1. 2017
72.105.630,78 Kč

31. 12. 2017
65.672.486,91 Kč

Majetek
V roce 2017 došlo k největšímu navýšení aktiv zejména v položce Stavby (cca 30 mil. Kč), kdy byly
aktivovány do majetku stavební objekty související se zasíťováním pozemků pro výstavbu RD na Výsluní
(komunikace, inženýrské sítě), dále bylo tzv. zařazeno do užívání provedené zateplení objektů
mateřských škol, projevilo se odkoupení objektů bývalého zámečku v Kostelní Bříze a též několik
menších investic stavebního charakteru. Další realizované investice nebyly k 31. 12. 2017 dokončeny.
Závazky, úvěry
Splacen byl úvěr z roku 2016 k financování akce Zasíťování pozemků pro 18 RD Výsluní, a to především
z příjmů z prodeje příslušných pozemků (splaceno 18,3 mil. Kč), přijat byl nový menší úvěr pro
předfinancování některých akcí s očekávanou dotační podporou (Zateplení čp. 120, 121, čerpáno
8,9 mil. Kč). Ten bude z valné části splacen z očekávaných dotací v roce 2018. Do závazků se např. též
započítávají další splátky odkoupeného nemovitého majetku v K. Bříze (zámeček atd., zbývá splatit
3 mil. Kč v následujících 3 letech).
Pohledávky
Dluhy na nájemném u bytů činily vč. služeb 1,748 mil. Kč (2016: 1,892 mil. Kč), u nebytových prostor
260,9 tis. Kč (2016: 201,4 tis. Kč), významné jsou též pohledávky za odpady, které činily 238,9 tis. Kč
(2016: 302,2 tis. Kč).
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Cenné papíry, podíly ve společnostech
Město nevlastní žádné cenné papíry. Majetkový podíl má město v Sokolovské vodárenské s.r.o.
(účetní hodnota 26,2 mil. Kč, 2,64 %) a ve firmě Služby města Březová, s.r.o. (200 tis. Kč, 100 %).
Investice
Rok 2017 sice nebyl rekordním z hlediska objemu investičních prostředků, zato byl rekordním z hlediska
počtu probíhajících investic, kdy bylo v rozpočtu města sledováno a financováno celkem 38 větších či
menších akcí. Tou největší z titulu nákladů bylo v roce 2017 zateplení domu čp. 120, které přišlo na
5,6 mil. Kč. Na 5,2 mil. Kč potom přišly stavební práce na rekonstrukci a znovu zprovoznění vloni
odkoupené restaurace v Kamenici. 3,8 mil. Kč stála výstavba nových chodníků a komunikací
v ul. Sklářská nad autobusovým nádražím. Zateplení domu čp. 121 stálo 3,4 mil. Kč, na zateplovací akce
má opět město příslib dotační podpory. Radnice se také pustila do rekonstrukce garáží za radnicí včetně
přístavby jednoho nového boxu, což přišlo v roce 2017 městskou kasu na 3,3 mil. Kč. Město v tomto
roce také odkoupilo od soukromého majitele objekt bývalého zámku v Kostelní Bříze včetně několika
okolních staveb a pozemků, odkup bude rozložen do několika ročních splátek, ta první byla ve výši
2 mil. Kč. K budově nového MFC byly v roce 2017 přistavěny potřebné skladové prostory, a to nákladem
1,8 mil. Kč. Dotačně podpořená akce Digitalizace kina Admira přišla na 1,5 mil. Kč. Téměř 1,5 mil. Kč
ještě město doplácelo za dokončení vloni zahájeného zasíťování pozemků v lokalitě Výsluní. Další etapa
výstavby nových přístřešků na popelnice přišla na 947 tis. Kč. Proběhla také obměna dožitého vozového
parku města - pořízen byl nový osobní vůz Škoda Kodiaq za 750 tis. Kč (náhrada za dožitou Octavii)
a nový typ dodávkového vozu Ford Tranzit za 718 tis. Kč. Pod MFC bylo za 497 tis. Kč zbudováno další
parkoviště. Další přípravné práce na záměru výstavby nového areálu MH u ČOV přišly v tomto roce na
482 tis. Kč. Za 456 tis. Kč radnice pořídila nové dětské herní prvky do města. Projekční a administrativní
příprava zateplení hasičské zbrojnice stála městskou pokladnu 330 tis. Kč. K dalším investicím roku
2017 patřilo např. zbudování nového schodiště u MŠ 2 (315 tis. Kč), doplatky zateplovacích akcí
z předchozího roku, obnova některé techniky, projektová příprava akcí plánovaných do dalších let aj.
Pořízeno bylo také nové zařízení pro tvorbu běžeckých stop za 228 tis. Kč.
Hospodářská činnost
Město hospodářskou činnost neprovozuje.
Přijaté dotace
I v tomto roce město získalo několik významných investičních dotací. Ze Státního fondu kinematografie
to bylo 500 tis. Kč na digitalizaci kina, z rozpočtu MŽP ČR to byly dotace na zateplení MŠ 1 (1,2 mil. Kč),
MŠ 2 (1,2 mil. Kč) a DPS (1,4 mil. Kč).
Radnice dále obdržela „běžné“ provozní dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy či na
zajištění voleb do poslanecké sněmovny. Stát přispěl částkou 150 tis. Kč na zajištění akceschopnosti
jednotky SDH a MV ČR dále podpořilo naši jednotku částkou 207,8 tis. Kč na pořízení vybavení
a vzdělávání. MŽP ČR podpořilo akci Revitalizace veřejné zeleně - II. etapa částkou
300,4 tis. Kč. I z rozpočtu kraje se podařilo získat několik menších provozních dotací – na provoz
běžeckých stop 25 tis. Kč, na propagační materiály KD a MFC 20 tis. Kč, na propagační materiály
přidružených obcí 30 tis. Kč. Obce Dolní Rychnov, Rovná a Těšovice přispěly 175 tis. Kč na zajištění
požární ochrany a Sokolov poskytl 19,5 tis. Kč na provoz běžeckých stop.
Dále radnice obdržela celou řadu finančních darů či úhrad za reklamu od podnikatelských subjektů na
pořádání některých významných kulturních akcí, jako Ples města Březová, KRIMIFEST či Hudební
festival Rudolec.
Poskytnuté dotace a dary
Město nadále formu dotace nebo finančního daru podporovalo nejrůznější zejména místně činné
sportovní kluby, zájmové spolky a další veřejně prospěšné neziskové subjekty. Dále byly v roce 2017
dle jednotlivých usnesení RM poskytnuty příspěvky fyzickým osobám na částečnou úhradu nákladů
pohřbu rodinného příslušníka (celkem 81 tis. Kč), na nově narozené děti (celkem 24 tis. Kč), dle
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dlouhodobě platných pravidel pak seniorům na čipové karty MHD (celkem 9,8 tis. Kč), vstupné do
bazénu v Sokolově (3,9 tis. Kč) či na obědy v ŠJ Březová (8 Kč/oběd, celkem 54,4 tis. Kč).
Nejvyšší podpora z rozpočtu města směřovala TJ Olympie Březová na vybavení a činnost – 300 tis. Kč,
FK Olympie Březová na činnost a vybavení – 389,5 tis. Kč, na účast družstva Mužů A v divizní soutěži –
353 tis. Kč a na údržbu areálu – doplnění podílu k dotaci z KV kraje – 28 tis. Kč, Trial Teamu Březová na
organizaci M ČR a ME v trialu – 50 tis. Kč, Pionýru Březová na činnost a údržbu areálu Bystřina –
60 tis. Kč a mimořádná pak byla dotace pro KSÚS KV kraje na opravu silnice v Arnoltově – 400 tis. Kč.
Nová legislativa
V roce 2017 se pracovníci MěÚ museli vyrovnat s novou legislativou, která přinesla řadu nových
povinností v souvislosti s tzv. rozpočtovou odpovědností. Neuvěřitelnou dávku nových povinností
přinesly související úpravy dalších zákonů, týkající se zveřejňování návrhů rozpočtu, závěrečného účtu,
nově i rozpočtového výhledu, schváleného rozpočtu a výhledu a rozpočtových změn, se specifickými
požadavky na zveřejňování na úřední desce, elektronické úřední desce a internetových stránkách.

Kulturní a společenský život
Kulturní akce
V oblasti kultury byl rok 2017 velmi zdařilý. Většinu akcí organizačně zajišťoval tým pracovníků
KD a MFC Březová a desetičlenná kulturní komise pod vedením Mgr. Michala Bedeče. Jednou z hlavních
kulturních akcí byl opět Ples města (dříve Sportovní ples), konaný 27. ledna, kdy hlavním hostem byla
kapela Queenmania ze Slovenska a celým večerem opět provázela kapela Koala Band. Divadelní
představení sokolovského Divadla bez zákulisí proběhlo v poslední lednový večer. Komedie s názvem
„S tvojí dcerou ne“ přilákala přes 200 diváků nejen z Březové a ukázalo se tak, že diváky lákají nejen
známé herecké tváře, ale i ochotnické soubory. Dne 24. února se konal Rybářský ples, ve spolupráci se
ZŠ se 28. února uskutečnily oslavy Masopustu a zimní kulturní sezónu uzavřel 4. března 12. ročník
Setkání harmonikářů a heligonkářů. Dne 23. března se v kinosále uskutečnilo okresní vyhlašování
nejlepších sportovců, které moderoval známý sportovní komentátor Štěpán Škorpil. Dne 3. dubna do
březovského kinosálu zavítal s pořadem „Úsměvy“ známý režisér Zdeněk Troška. Dne 30. dubna
proběhlo tradiční Stavění máje a pálení čarodějnic, o hudební produkci se opět postaraly místní
Březováček a kapela Martin Čarný Band, a vzhledem k probíhající výstavbě na Výsluní (zasíťování pro
výstavbu RD) došlo po mnoha letech ke změně umístění tradiční vatry. Ve stejný den se v loutkovém
sále uskutečnilo také divadelní představení pro děti „Drak Mrak“. V květnu pořádala kulturní komise
zájezd do Prahy na muzikál „Ples upírů“. Dále se 11. května v KD uskutečnilo divadelní představení
sokolovského souboru Konvalinky „Spolužáci“, 20. května pak další Setkání plastikových modelářů
a tradiční oslavy Dne dětí, letos ve středověkém duchu, připadly na 28. květen. Samozřejmě proběhlo
i Kácení májek na Březové i v okolních integrovaných obcích. V červnu uspořádala kulturní komise
tradiční zájezd pro děti. Menší děti navštívily německý park Playmobil (zájezd pro starší děti se v tomto
roce nekonal). Tradičně se pak v červnu konaly další ročníky akcí Rudolecký kotlík (17. 6.) a Festival
dechových hudeb (24. 6.). Také se uskutečnilo divadelní představení ochotnického souboru Lupínek
(pohádka „Sněhurka a sedm trpaslíků“, 25. června) a hudební akce ZUŠ Sokolov „Březovští muzikanti
každého věku“ (6. června). Dne 22. července se uskutečnily tradiční Kamenické letní slavnosti - Pouť ke
kapli sv. Máří Magdalény, kde vystoupily kapely Březováček a Fšehochuť. Oslavy v tomto roce
vyvrcholily znovuotevřením několik let uzavřené kamenické hospůdky.
Od 17. srpna zahájilo provoz digitální kino Admira, které na digitalizaci získalo dotaci od Státního fondu
kinematografie. S tím bylo spojeno i spuštění nového webu kulturního domu a kina. Návštěvníci získali
nově možnost si vstupenky na filmová promítání či divadelní představení předem zarezervovat nebo
zakoupit on-line. Zahajovacím představením byla premiéra filmu J. Svěráka „Po strništi bos“. 10. ročník
Březovské metalové noci proběhl v areálu Výsluní 26. srpna. Díky účasti světových skupin měla zatím
největší ohlas mezi fanoušky, kteří se sjeli z celé republiky. Na festivalu vystoupilo devět skupin. Dne
2. září se ve venkovním amfiteátru KD a MFC uskutečnil Bluegrass festival Březová. Dne 14. září
Březovou navštívili v divadelní komedii „Manželský čtyřúhelník“ známí herci Martin Kraus, Dana
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Homolová, Daniel Rous a Michaela Badinková. I v roce 2017 uspořádala kulturní komise poznávací
zájezd pro veřejnost – 30. září mohli zájemci navštívit zámek Orlík a klášter Milevsko, součástí výletu
byla i plavba po Orlické přehradě. Dne 14. října se v prostorách kinosálu KD konal další ročník soutěže
Březovský lístek, vítězové postoupili na Brněnskou bránu, na Zlatou strunu v Plzni, na Folk Tone v Praze
a na Dětskou portu v Kroměříži. Jednou z největších kulturních akcí roku pak byl novinkový festival
Krimifest Březová 2017. Konal se ve dnech 13. – 19. listopadu, součástí programu byla výstava
organizovaná ve spolupráci s Policií ČR či benefiční koncert Hudby hradní stráže a PČR, na kterém
vystoupili i zpěváci Tomáš Savka a Gabriela Urbánková, dále také zábavná talk-show „Četnické
humoresky s Tomášem Töpferem“ v hlavní roli či přednášky a besedy pro žáky ZŠ, SŠ i pro veřejnost.
Samozřejmostí bylo také celkem 11 filmových promítání filmů s kriminální tématikou. Divadelní
ochotnický soubor ze Sokolova navštívil březovský KD s pohádkou pro děti s názvem „Krakonošův
klobouk“ dne 26. listopadu. Dne 2. prosince se pak v malém sále KD konalo Vánoční posezení
s dechovkou Březováček, letos s podtitulem „Možná přijde i Mikuláš“. Na 3. 12. připadla první adventní
neděle a s ní tradiční akce na kamenické kapli sv. Máří Magdalény, kde vystoupil pěvecký sbor Cubitus
a dechový orchestr Březováček, 5. 12. se konala již neodmyslitelná Mikulášská nadílka v areálu Výsluní,
spojená i s návštěvou dvou „krampus“ čertů. Každoroční zájezd na adventní trhy, pořádaný kulturní
komisí, byl tentokrát do německého města Bayreuth (9. 12.). Dne 10. prosince opět zahrál pohádku
„Sněhurka a sedm trpaslíků“ dětský divadelní soubor Lupínek. Hlavní prosincovou kulturní akcí pak byl
dne 12. 12. Vánoční koncert se známými zpěváky Tomášem Löblem a Markétou Poulíčkovou, které
doplnil pěvecký sbor La Dolce Vita ze Sokolova, a to v téměř vyprodaném sále KD. Dne 20. 12. své
vánoční posezení s muzikou uspořádala v malém sále Kulturního domu i ZUŠ Sokolov, pobočka Březová
a tradičním završením kulturního roku v Březové bylo Štědrovečerní setkání občanů u vánočního
stromu před březovskou radnicí, jako vždy za zvuků koled, se svařeným vínem i medovinou.
Zdigitalizované 2D kino Admira
Nové digitální kino Admira navštívilo během 76 promítnutých filmů (od srpna do prosince) celkem
1.360 diváků, což tvoří průměr 17,89 diváka na jeden film. Nejsledovanějším filmem byla česká
premiéra filmu „Po strništi bos“, dále u březovských diváků zabodovaly např. tituly „Příšerky pod
hladinou“, „Já, padouch 3“ nebo „Star Wars: Poslední z Jediů“. S novým digitálním kinem kulturní dům
(kino) spustil nové webové stránky vč. možnosti online prodeje a rezervace vstupenek, a v kině se
rovněž začalo prodávat i drobné občerstvení.
DS Lupínek
Od ledna roku 2017 došlo oficiálně ke změně ve vedení souboru, kdy po dohodě s dosavadní vedoucí
paní Olgou Langerovou nastoupil na její místo pan Bc. Tomáš Večerka, který byl součástí souboru od
jeho založení, tj. od roku 1995. V roce 2017 mělo divadlo Lupínek celkem 11 členů, kterými byli: Marie
Hrušková, Matyáš Havlíček, Eliška Kolářová, Natálie Karbulová, Eliška Marie Javůrková, Hana
Pospíšilová, Adam Runt, Adam Hruška, Matěj Karbula, Štěpán Škarban a Matýsek Kuncl. V souboru dále
vypomáhala paní Hrušková. V pátek 13. ledna 2017 členové DS Lupínek na Březové znovu zahráli
„Advent a Hru o narození Ježíše Krista“ v rámci Tříkrálové sbírky 2017. Díky všem přítomným bylo
přispěno na projekty Farní charity Sokolov celkem částkou 1.552 Kč. Vystoupení se zúčastnil rovněž
ředitel charity Bc. Jan Sebján, který celý projekt přítomným blíže osvětlil.
V červnu 2017 vyvrcholil nácvik nové pohádky nejen pro děti s názvem „Sněhurka a sedm trpaslíků
aneb příběh o závisti, lásce a přátelství“. Premiéra se uskutečnila v neděli 25. června, kdy soubor jako
vždy nejprve zahrál v místním kinosále pro veřejnost. V pondělí 26. června následovala další dvě
vystoupení pro obě MŠ na Březové a poté pro ZŠ Březová. Tato pohádka, protože je zároveň zimní
pohádkou, byla uvedena i ve vánočním čase. Dne 1. prosince zpříjemnil DS Lupínek vánoční chvíle
seniorům v Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově. Závěrečné vystoupení pohádky „Sněhurka
a sedm trpaslíků“ se uskutečnilo v druhou adventní neděli 10. prosince v kinosále na Březové. Pro
zájem MŠ na Březové bylo ještě následující pondělí vystoupení zopakováno pro obě zdejší MŠ.
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Setkání Březových
25. ročník tradičního Setkání měst a obcí s názvem Březová – Brezova se v roce 2017 uskutečnil ve
dnech 28. – 30. července ve slovenské Brezové pod Bradlom. Naši Březovou na akci reprezentoval tým
fotbalistů, dvě družstva volejbalu a družstvo dorostu hasičů. Pro starosty zúčastněných obcí byla na
sobotu připravena sportovně-společenská akce s výletem do okolí Brezové pod Bradlom. Fotbalistům
se letos bohužel vůbec nedařilo a umístili se na jednom z posledních míst. Jedno z našich volejbalových
družstev skončilo na třetím místě a druhé se muselo spokojit s umístěním ve spodní polovině tabulky.
Březovští mladí hasiči příjemně překvapili a umístili se v konkurenci dospělých družstev SDH na
krásném třetím místě, kdy mohli s trochou štěstí soutěž dokonce vyhrát (o vítězství přišli o 3 vteřiny).
Akce byla samozřejmě doprovázena bohatým kulturním programem, s ukázkami slovenského folklóru,
vystoupením místní rockové skupiny a večerním koncertem slovenského Queen Revivalu.
SPOZ
SPOZ pokračoval v tradici vítání nových občánků.
Partnerství Březová – Pausa
Partnerská spolupráce s městem Pausa nadále probíhala jednak na poli sportovním (již tradiční
bowlingový turnaj na Březové a kuželkový turnaj v Pause), zástupci naší radnice se též v Pause opět
zúčastnili vyhodnocení sportovců roku a delegace z Pausy opět nechyběla na našem Městském plese.
Dechový soubor Březováček
Na domácí půdě byl Březováček opět pravidelně aktivním účinkujícím např. při Stavění a Kácení máje,
zahrál při Pouti ke kapli sv. Máří Magdalény, na Masopustu, v rámci adventu na Kamenici či na náměstí
v rámci Štědrého dne. Soubor rovněž s městem spolupořádal 2. ročník Festivalu dechových hudeb,
na kterém samozřejmě také účinkoval.
Městská knihovna
Prostory Městské knihovny Březová přilákaly i v roce 2017 nové čtenáře a návštěvníky. V tomto roce
měla knihovna zaregistrováno 391 čtenářů, z toho 127 čtenářů ve věku do 15 let. Během roku navštívilo
knihovnu necelých 13 000 občanů, kteří si vypůjčili přes 38 000 titulů. Do knihovního fondu přibylo
1 310 nových titulů knih a audioknih, nabídka periodik byla rozšířena a pozměněna.
Rok 2017 byl bohatý na množství besed, setkání se zajímavými lidmi a každoročně pořádaných
tradičních akcí. V únoru to bylo např. netradiční podání Shakespearova díla „Romeo a Julie“ v podání
karlovarského souboru Setapouch a proběhlo též městské kolo krajské soutěže ve čtení „Nekoktám,
čtu!“, v březnu navštívil knihovnu spisovatel a ilustrátor Jan Opatřil, k dalším pozvaným autorům patřili
spisovatel a ilustrátor Jiří Fixl, ilustrátor a malíř Adolf Dudek či ilustrátor, grafik a malíř Pavel Čech, kteří
svou tvorbu představili březovským školákům. Netradiční podporou čtenářství byla hravá beseda
uspořádaná s nakladatelstvím Thovt. Uspořádány byly též lekce trénování paměti nebo aukce výrobků
dětí ze Základní umělecké školy Sokolov, v rámci tradičního velikonočního a vánočního vyrábění nabídla
knihovna možnost naučit se tvořit novými technikami (quilling, tvorba vánočních koulí ze stuh).
Ke každoročním akcím patří Noc s Andersenem pro žáky ZŠ, dále akce Deváťáci čtou prvňáčkům,
proběhlo také Královské pasování prvňáčků na čtenáře či promítání filmu v rámci Dne matek, celým
rokem opět provázela Škola naruby nebo série besed připravených pro děti z mateřských škol.
Knihovna se spolu s výtvarníky z mateřské a základní školy zúčastnila krajské výtvarné soutěže „Lesy
kolem nás“. I v roce 2017 byly v prostorách knihovny a vedlejšího vestibulu kulturního domu
nainstalovány krásné výstavy prací dětí jak z mateřské nebo základní školy, tak i ze ZUŠ Sokolov,
pobočka Březová (kuličkové dráhy, keramické vázy). Vánoční výzdobu knihovny opět podtrhla výstava
vánočních svítících domků paní Šůsové.
Kultura v integrovaných obcích
Z aktivit v našich přidružených vsích stojí především za zmínku pravidelný kulturně-společenský život
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organizovaný aktivisty z Rudolce, kteří zde opět uspořádali celou řadu aktivit jak pro místní obyvatele
(Stavění a Kácení máje, Den dětí, různé kulinářské soutěže apod.), tak také tradiční a velice úspěšnou
nadregionální akci pro širokou veřejnost Hudební festival Rudolec (jinak známý jako Rudolecký kotlík).
Ten se konal 18. června a účastnily se jej jako vždy mj. celorepublikově známé country a folkové kapely.

Sport
TJ Olympie Březová
V tomto roce pracovalo v TJ Olympie 11 oddílů: badminton, futsal, kondiční cvičení, volejbal muži,
volejbal ženy, RTV muži, RTV ženy, sportovní gymnastika, stolní tenis, tenis a zápas. Registrovaných
členů bylo 154.
V září 2017 došlo ke změně na postu předsedy, do této funkce byl zvolen valnou hromadou p. Vojtěch
Mühlrad a vystřídal tak p. Pavla Peterku. Svou činnost v TJ Olympie ukončila dlouholetá členka
a vedoucí RTV p. Dagmar Vytisková.
Výrazný úbytek členů zaznamenal oddíl zápasu a jeho činnost byla značně omezena.
Oddíl tenisu - Po úpravě tenisových kurtů byla dána větší možnost zahrát si tenis i veřejnosti. Oddíl
pokračoval ve svých tradičních soutěžích (Davis Cup KV kraje – 2. a 3. místo v soutěži družstev což
znamenalo postup do vyšší ligy, Master Cup – 3. místo Miroslav Šíma, Zimní liga – 1. místo družstva
mužů) a dařilo se mu na ně úspěšně připravovat své členy, kterých měl 20.
Oddíl zápasu - Pro indispozici trenéra se oddíl potýkal s těžkostmi a jeho aktivní účast na soutěžích byla
takřka zastavena. Dne 3. června proběhl v prostorách MFC Březová turnaj v řecko-římském zápase
o pohár starosty města. Koncem roku byl proveden nábor dětí, avšak bez očekávaného ohlasu.
Sportovní gymnastika - Pro velký zájem ze strany dětí a jejich rodičů se podařilo otevřít skupinu
gymnastické přípravky a počet členů tak zaznamenal nárůst. Podobně jako v letech minulých těžiště
práce spočívalo v přípravě na okresní a krajské soutěže, které přinesly hodně radosti. I letos březovské
gymnastky postoupily na republikovou soutěž do Třeboně, a i když na medaile nedosáhly, bylo jejich
vystoupení hodnoceno s respektem. Mezi velké úspěchy patří 2. a 3. místo z mezinárodní soutěže
Chebská bradla (Šarlota Matoušková v kategorii mladších dětí a Marie Wagnerová v kategorii
dorostenek). Poprvé se družstvu podařilo jako vítězům krajské soutěže škol účastnit se republikového
poháru. Tam družstvo skončilo na 7. místě. Oddíl tradičně organizuje Mikulášskou soutěž v hale MFC
na Březové, které se účastnilo na 60 gymnastek Karlovarského kraje.
Oddíl futsalu Rudolec – Dne 7. ledna pořádal oddíl opět Novoroční turnaj za účasti 7 družstev.
Ve futsalové lize obsadil v roce 2017 oddíl 7. místo.
Oddíl volejbalu - V roce 2017 hráli muži opět krajskou ligu. Oddíl žen se věnoval tomuto sportu
na rekreační úrovni.
Další oddíly se věnovaly svému sportu na rekreační úrovni. Oddíl RTV mužů se pravidelně scházel každé
úterý na dvě hodiny v počtu 12–14 hráčů. Účastnil se volejbalových turnajů pro neregistrované
pořádaných v okrese Sokolov. Na konci roku pořádal Mikulášský turnaj. Tradicí bývá prosincové loučení
se sezónou v bowlingovém centru na Březové.
FK Olympie Březová
Tento rok uplynulo 50 let od založení klubu. V rámci oslav se stará garda utkala v Internacionály ČR, za
které hrála řada osobností z fotbalové historie. V kabinách Olympie došlo ke stavebním úpravám
a výměně oken. Výbor pracoval ve složení Petr Kortus – předseda, Petr Peterka, Miloslav Strnad,
Miroslav Bubanec, Michal Bedeč, Miroslav Procházka, Petr Makaj. Muži A podruhé za sebou vyhráli
krajský přebor s 64 body a skóre 130:22 a v nové sezóně si poprvé zahrají divizi. Nejlepším střelcem
klubu byl Tomáš Bereczký s 33 góly a byl též nejlepší v celé soutěži. Trenérem byl Petr Peterka, asistoval
Jiří Mazan. Po postupu do divize skončili muži po podzimní části na 3. místě s 26 body a skóre 36:31.
Trenérem byl Petr Peterka a asistentem David Vaněček. Muži B hráli I.A třídu a sezónu zakončili na
10. místě s 35 body a skóre 71:72. Nejlepšími střelci byli Michal Čuchran a Marek Tišl, oba s 13 góly. Po
podzimní části nové sezóny skončili na 3. místě s 26 body a skóre 45:34. Trenérem byl Václav Zeman.
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Dorost vyhrál svou krajskou soutěž s 53 body a skóre 114:40 a vybojoval si postup do krajského
přeboru. Nejlepším střelcem byl David Kursa s 29 góly. Po podzimní části byli dorostenci na 8. místě
s 15 body a skóre 37:35. Trenérem byl Milan Rozmahel, asistentem Jan Bock. Starší žáci ve společném
družstvu s Citicemi hráli okresní přebor a skončili na 4. místě s 50 body a skóre 127:65. Nejlepším
střelcem byl Václav Bendík se 6 góly a stal se také nejlepším střelcem celé soutěže. V nové sezóně po
podzimní části skončili žáci na 5. místě s 22 body a skóre 57:28. Trenéry byli Vladimír Hora a David
Peřina. Mladší žáci též ve společném družstvu s Citicemi na podzim zahájili svou první sezónu a skončili
na 4. místě s 20 body a se skóre 50:26. Trenérem byl Vladimír Hora. Starší přípravka zakončila sezónu
s mnoha mladšími, začínajícími hráči na 10. místě s 13 body a skóre 100:261. Nejlepším střelcem byl
Jiří Ohnesorg s 26 góly. V nové sezóně pak byli na průběžném 1. místě s 32 body a skóre 120:45.
Trenérem byl Miroslav Bubanec. Mladší přípravka svou soutěž (OP) hrála až od nového ročníku a po
podzimní části skončila na 8. místě se 17 body a skóre 89:84. Trenérem byl rovněž Miroslav Bubanec.
Komise sportu
Komise sportu uspořádala pro veřejnost všechny tradiční sportovní akce, ke kterým patří mj. Novoroční
či Podzimní výšlap, Cyklovýšlap do Chodové Plané a Podzimní cyklovýšlap, Turnaj ve stolním tenise
O vánočního kapra, mnohé bowlingové turnaje a rovněž spolupracovala při pořádání řady akcí
s místními sportovními kluby. Komise pořádala rovněž tradiční závod motocyklů do 50 ccm – Lobezský
Tydýt, kterého se zúčastnila necelá padesátka milovníků nízkoobsahových motorek – mopedů, babet
a pionýrů alias „fichtlů“ Jawa.
Rekreační minigolf
V areálu venkovního amfiteátru KD a MFC pokračovalo od června do září v provozu minigolfové hřiště,
které návštěvníkům nabízí 14 drah tzv. hobbygolfu.
Březovský prak
Aktivní březovští prakisté v roce 2017 uspořádali velikonoční a vánoční prakiádu a rovněž finálovou
soutěž v rámci Mistrovství ČR ve střelbě z praku. Během roku se účastnili např. druhé soutěže seriálu
MČR v Dolních Bojanovicích (1. místo březovský Ladislav Truhlář), soutěže MČR v sousedním Dolním
Rychnově (pořádali naši prakisté), soutěže MČR v moravských Mutěnicích (1. místo březovský Pavel
Rozmuš) nebo např. Evropského poháru v Kralupech nad Vltavou.
Dne 11. listopadu březovští prakisté úspěšně završili své celoroční snažení v rámci seriálu M ČR ve
střelbě z praku, kdy se v sále MFC Březová konala finálová mistrovská soutěž v tomto méně obvyklém
sportu. Mistrem ČR ve střelbě z praku se stal březovský střelec Ladislav Truhlář, na druhém místě
skončil březovský Pavel Rozmuš a na čtvrtém skončil rovněž březovák Pavel Pekuniak.
AMK - Klub biketrialu
Klub nadále tvořila spíše parta fandů tohoto sportu než aktivních závodníků. Vzhledem k osvědčeným
organizačním schopnostem však klub dále existuje a pořádá některé významné soutěže.
Dne 23. září 2017 pořádal klub ve spolupráci s městem tradiční soutěž Mistrovství ČR, Přebor Čech
a Moravy v biketrialu. Toho se zúčastnilo necelých 50 jezdců. Z březovských jezdců se nejlépe umístil
Jan Čedík, který po několika letech „oprášil“ své trialové kolo a v kategorii Hobby v konkurenci osmi
jezdců suverénním způsobem zvítězil.
Mezinárodní Mistrovství ČR v trialu 2017
Trialová sezóna 2017 byla úspěšně zahájena v Březové u Sokolova ve dnech 1. a 2. dubna 2017. Skvěle
připravená soutěž přilákala velké množství domácích i zahraničních jezdců. Skvělou atmosféru
umocnilo luxusní slunečné počasí a odhodlané výkony jezdců všech kategorií. Trialový tým nadále vedl
i v tomto roce Pavel Karkoš.
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Cyklistický klub TEAM BIKE BŘEZOVÁ
Klubová statistika zaznamenala 38 závodů, 221 startů, 40 prvních míst a dalších 65 pódiových umístění.
Z individuálních výsledků stoj za zmínku 4. místo ČP XCO Zadov – Pavel Kodl (expert), 4. místo ČP XCO
Bedřichov – Pavel Kodl, 2. místo Kolo pro život K. Vary – Kateřina Lacinová (ženy), 4. místo Kolo pro
život K. Vary – Martin Řezáč (kadeti), 9. místo MČR XCO Brno – Pavel Kodl, 1. místo celkové hodnocení
Chebského poháru – Kateřina Lacinová (ženy II), Pavel Kodl (elita), Dana Kopecká (ženy I), Jiří Toms
(masters III), 1. místo celkové umístění Krajského svazového poháru – Jiří Svoboda (elita), 2. místo
celkové hodnocení Chebského poháru – Jiří Svoboda (elite), Miroslav Brill (masters I), Barbora Blažková
(D6), Daniel Janka (K8), 2. místo celkové umístění Krajského svazového poháru – Jiří Bartoš (masters
III), Anna Havelková (D10).
Pořádaný závod Březovský bike byl dobře početně obsazen a byl mu dokonce přidělen status
Mistrovství poháru Peruna pro mládež. Závod byl doplněn Českým pohárem v cyklotrialu, dohromady
závodilo téměř 200 závodníků a více než 2/3 bylo dětí a mládeže.
Druhou pořádanou akcí byl na konci července 6. ročník silničního kritéria, který přilákal opět převážně
děti (více než 50 závodníků).
Běžecké stopy
I nadále se příznivci běžkaření starali o provoz zimních běžeckých stop, a to opět za finanční podpory
březovské i sokolovské radnice a Karlovarského kraje.
Benchpress - Olympie Fitness Březová
I v roce 2017 pokračoval klub v aktivní činnosti a 24. června se jeho zástupci opět zúčastnili 8. ročníku
Kaceřovského benchpressu. Z členů Olympie Fitness předvedl nejlepší výkon Karel Kopal (170 kg ve
váze do 80 kg - 1. místo), Jiří Krytinář s výkonem 180 kg ve váze do 100 kg obsadil 2. místo a Petr Smitka
s výkonem 180 kg ve váze nad 100 kg skončil na 5. místě.
Fitnesscentrum Březová
Během roku pokračovalo v provozu také fitnesscentrum, konkrétně v prostorách internátu čp. 123.
Sportovní klub policie Sokolov UNITOP ČR z. s. - oddíl karate
Oddíl karate začal na Březové oficiálně trénovat v sezóně od září 2016/2017. Počet členů oddílu se
pohyboval kolem 25. Prostory pro trénování poskytlo město Březová v internátu v prostorách po
bývalém Babycentru Slunečnice, které se přestěhovalo do prostor nových. Trenéry oddílu byli Daniel
Krhut a Vladimír Vrabec. Ti koncem roku na přelomu listopadu a prosince reprezentovali ČR a rovněž
naše město na 2. Mistrovství světa UWK v karate, na němž získali oba tituly mistrů světa. Březovští
karatisté byli úspěšní také při svém premiérovém nasazení na Vánoční ceně města Chodov dne 26. 11.
2017. V kategorii mladších žáků zde jednoznačně zvítězil březovský Radek Tirala, kategorii starších žáků
ovládl březovský Samuel Škrabák a na něj navázal i březovský Kryštof Chrástka, který soutěžil v kategorii
dorostu. Jako poslední se na tatami v kategoriích kata předvedli trenéři oddílu Daniel Krhut a Vladimír
Vrabec. Oba se spolu následně utkali ve finále, kdy zlato získal Dan Krhut a stříbro Vladimír Vrabec.

Sbor dobrovolných hasičů
Zásahová jednotka měla v roce 2017 13 členů a vyjížděla celkem k 78 událostem. V tomto roce se
nejčastěji jednalo o požáry (28), technickou pomoc (25) a dopravní nehody (12). V jednom případě se
mj. jednalo o železniční dopravní nehodu.
I v roce 2017 probíhala dobrá spolupráce s radnicí, členové SDH asistovali při organizačním zajištění
řady kulturních a společenských akcí a samozřejmě se zhostili své nezastupitelné role v rámci
tradičního stavění a kácení máje. I v roce 2017 se zúčastnili zástupci SDH hasičských soutěžních disciplín
v rámci tradičního Setkání Březových.
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Nadále pracoval kroužek mladých hasičů pod vedením Tomáše Katzera a mj. reprezentoval naše město
v hasičských soutěžích. Pro mladé hasiče byl opět uspořádán letní tábor v Kostelní Bříze, v tamním
chovatelském areálu.

Zájmová a spolková činnost
ZO ČZS Březová
ZO ČZS Březová zaznamenala opět úbytek členů, kterých bylo ke konci roku již jen 60. Výbor organizace
pracoval v nezměněném složení, z důvodu úmrtí Ing. Kousala však došlo ke změně vedoucího
zahrádkářské osady č. 6 (tuto si přibral p. F. Schneider). Zahrádkáři nadále hospodařili v 8 osadách
a jedné osadě přídomní, a to na celkové výměře 19.095 m2.
Pro členy byla opět zajištěna výhodná dodávka umělých hnojiv a byl uspořádán tradiční zájezd na
výstavu Zahrada Čech do Litoměřic, kdy na dopravu i v tomto roce přispěla březovská radnice.
V posledních letech však zahrádkáři konstatují stále nižší úroveň této akce a s tím souvisí i stále nižší
zájem o tento, po dlouhá léta, tradiční zájezd. Březovští zahrádkáři se v tomto roce nezúčastnili žádné
zahrádkářské soutěže. I v roce 2017 poskytnula radnice zahrádkářům kontejnery na zahradní odpad,
ovšem stále se ještě vyskytovaly problémy s jejich správným využíváním.
Svaz chovatelů Kostelní Bříza
Svaz chovatelů pracoval nadále pod vedením p. Herberta Zense. V roce 2017 uspořádal svaz za finanční
podpory města tradiční krajskou výstavu mláďat králíků Karlovarského kraje, a to 22. 7. ve svém
chovatelském areálu na Kostelní Bříze.
Místní skupina ČČK
Místní skupina ČČK pokračovala v aktivní činnosti pod vedením Lucie Peroutkové. Nadále
spolupracovala s radnicí především zajištěním zdravotnického dozoru při akcích pořádaných
březovskou radnicí či základní školou.
ZKO Březová
I v roce 2017 Základní kynologická organizace Březová pod vedením předsedy Eduarda Kally
pokračovala ve své bohaté činnosti. Dne 5. srpna pořádala ZKO Březová za podpory města závod
s pejsky pod názvem Crazy Cup. Závodu se účastnili jak lidé z Březové, tak ze širokého okolí. Soutěžilo
se v netradičních disciplínách, například aport vajíčka. Nejoblíbenější částí závodu se pro pejsky stal
běh lákavou uličkou, kde na psí svěřence čekaly misky plné dobrot. Závodníci a jejich mazlíčci si závod
užili a každý byl za svůj výkon odměněn.
Pionýrská skupina Březová
Počet členů PS Březová se dlouhodobě pohybuje kolem 65 dětí a dospělých.
PS má tři oddíly a jeden volnočasový klub. Poutníci pro náctileté, Broučci pro děti do 10 let a od 10 let
Š(Ž)ampióni. Oddíl náctiletých měl občasné pobytové akce na táborové základně Bystřina. Volnočasový
klub VOČKaři se zaměřoval na rukodělky, turistické a sportovní akce. Vyrazil například do Karlovarského
podzemí nebo na Boží Dar. V tomto roce se konalo Republikové setkání Pionýrských skupin z celé České
republiky RESET, tentokrát v Ostravě na Landeku.
Pionýři Březová navázali spolupráci s PS Chomutov a podnikli několik výprav na jejich základnu Bernov
u Nejdku. Na základně Bystřina začala velká oprava srubu (stěny, sklad, kuchyň).
Babycentrum Slunečnice
Babycentrum nadále pracovalo v činnostech pro rodiče s dětmi v prostorách čp. 155 v ulici Smetanova.
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Průmysl, zemědělství, doprava
Průmysl
Ve správním území Březové je největším průmyslovým podnikem Elektrárna Tisová, významným
podnikem je též FCC (bývalá A.S.A), provozující skládku v Tisové, která je zdrojem několikamilionových
příjmů rozpočtu města.
Zemědělství
V katastrálních územích patřících k Březové nadále hospodaří v lesích státní podnik Lesy ČR a působí
zde několik soukromých zemědělců (farma v Rudolci, zemědělci v Lobzech, K. Bříze aj.).
Doprava
Dopravní obslužnost byla nadále zajištěna systémem MHD Sokolov, kdy Březovou obsluhovaly linky
č. 1 a 7. Ve městě byly opět opraveny další komunikace a chodníky a vznikla řada potřebných
parkovacích míst. Nové parkoviště bylo vystavěno pod MFC, komunikace, chodníky a parkoviště byly
komplexně zrekonstruovány v ulici Sklářská nad autobusovým nádražím.

Pošta a spoje
Ve městě sídlí v budově radnice pobočka České pošty s plným provozem v pracovních dnech.
V zastavěném území je dostupný telefonní signál všech tří největších mobilních operátorů (O2,
T-mobile, Vodafone). Možnost přístupu k internetu mají občané prostřednictvím pevné telefonní linky,
přímo v Březové a v některých integrovaných částech je k dispozici i bezdrátové připojení Wi-Fi
některých operátorů. Přístup k internetu pro veřejnost je veřejnosti umožněn též v prostorách
Kulturního domu a MFC Březová a v městské knihovně.

Bezpečnost
Služba Městské policie Sokolov
O bezpečnost se v Březové kromě policistů Policie ČR Sokolov-venkov staral na základě smlouvy
s městem Sokolov též strážník MP Sokolov Stanislav Masák. Vedení radnice se scházelo se zástupci
bezpečnostních složek na pravidelných měsíčních poradách, na kterých projednávalo aktuální
problematiku a informovalo mj. o připravovaných společenských akcích apod.

Výstavba
Bytová výstavba
Nová bytová výstavba nebyla radnicí realizována. Provedeno bylo zateplení domů čp. 120 a 121.
Výstavba RD
Dokončeno bylo vloni zahájené zasíťování pozemků k výstavbě rodinných domů na Výsluní, soukromí
stavebníci si pozemky postupně odkoupili a pustili se do výstavby.
Parkování ve městě, opravy komunikací a chodníků
Radnice i v tomto roce pokračovala v postupném řešení problematiky parkování ve městě formou
budování nových parkovacích míst u domů, nové parkoviště se vystavělo pod MFC a v ulici Sklářská nad
autobusovým nádražím byla provedena generální oprava silnic, chodníků a parkovišť. Zároveň
proběhly další dílčí opravy některých chodníků a komunikací ve městě.
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Ostatní výstavba
Radnice zahájila intenzivní práce na opravě restaurace v Kamenici, provedena byla modernizace
garážových boxů za radnicí a přistavěn byl i jeden nový. Další etapou pokračovala obměna dožitých
nevzhledných přístřešků na popelnice, k objektu MFC byla provedena přístavba skladových prostor
a ve městě byly vystavěny některé nové dětské herní prvky. Nadále se dolaďovala stavba hřbitova
a u objektu MŠ ve Smetanově ulici bylo opraveno schodiště.
Odkup bývalého zámku v Kostelní Bříze
Od soukromého majitele radnice odkoupila zchátralý objekt bývalého zámku v Kostelní Bříze včetně
několika přilehlých nemovitostí. Nyní se bude připravovat studie jejich možného budoucího využití.

Školství
Základní škola Březová
Ve školním roce 2016/2017 byl ředitelem školy Mgr. Jiří Daneš, zástupcem ředitele školy Mgr. Jana
Novotná. Ve škole pracovalo celkem 34 zaměstnanců, z toho bylo 24 pedagogických pracovníků a 10
provozních zaměstnanců. Školu navštěvovalo 234 žáků, z toho sedm tříd 1. stupně 149 žáků a pět tříd
2. stupně 85 žáků, 8 žáků plnilo povinnou školní docházku v zahraničí. Do 1. třídy byli v tomto roce
přijati 34 žáci, osmi 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. Jednomu žákovi na žádost rodičů byl dán dodatečný odklad. Povinnou školní docházku
ukončilo v tomto roce celkem 24 žáků a všichni byli přijati do středních škol nebo do středních
odborných učilišť. 1 žák ukončil povinnou školní docházku v osmém ročníku a byl přijat na střední
odborné učiliště. 1 žákyně z 5. ročníku byla přijata na osmileté gymnázium a 1 žák byl přijat ze 7. ročníku
na šestileté gymnázium. Dvěma žákům bylo umožněno plnit školní docházku 10. rokem.
Školní družinu tvořila tři oddělení s 90 žáky. Vychovatelky celoročně připravovaly pro děti zajímavý
program, využívaly pro něj velmi dobře zařízené vnitřní prostory ŠD, hřiště, multifunkční centrum
a okolí školy. Program zpestřily mnohé akce kulturního i sportovního charakteru. Školní jídelna vařila
pro cca 370 strávníků – žáky a zaměstnance školy, cizí strávníky, Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova
v Sokolově a Waldorfskou školu Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s.
Ve škole měli žáci možnost navštěvovat kroužek volejbalu, tenisu, angličtiny pro 1.stupeň ZŠ,
mažoretky, modelářský kroužek, zdravotnický kroužek, výtvarný kroužek či pohybovou průpravu,
sportovní gymnastiku nebo knihovnický kroužek.
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 nebo Tělovýchovnou unií Sokolov. Nejvíce dětí se zapojilo do školních kol, úspěšní
řešitelé postoupili do kol okresních i krajských. Výraznými úspěchy byla první místa sportovních soutěží
v okresních a krajských kolech v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (Hradská - 7.A, Ohnesorg 4.A), 1. místo v krajském kole atletické soutěže mladších žákyň (Pohár rozhlasu), 1. místo v krajském
kole v atletickém trojboji mladšího žactva, 1. místo v okresním kole v atletickém čtyřboji mladších
žákyň. Svými výsledky potěšily děti v soutěži Mladých zdravotníků – 1. místo družstvo mladších žákyň,
2. místo družstvo starších žákyň v okresním kole, 3. místo pak vybojovaly mladší žákyně v kole krajském.
1. a 2.místo získaly také v krajském kole naše gymnastky, 2. místo mladší žákyně v basketbalu. Ve
vědomostních soutěžích reprezentoval březovskou školu v okresním i krajském kole soutěže v cizích
jazycích – v angličtině Ondřej Brabec. V okrese získal 3. místo, v kraji 4. místo. Ve výtvarné soutěži Lesy
kolem nás získala 2. místo Helena Bartošová (4.A) a Vojtěch Runt (4.A). Marie Hrušková (5.A)
v národních kolech soutěže Rummikub vybojovala 3. místo a v soutěži Mladý zahrádkář obsadila opět
23. místo.
Tradičně byla naše škola zapojena v projektech Ovoce do škol, Školní mléko, Zdravé zuby, Noc
s Andersenem, Ajaxův zápisník nebo podpořila vlastní projekty týkající se tradic Mikuláš ve škole, Tři
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králové, masopust, Rej čarodějnic. Ekologie se týkal Den Země či Běh za životní prostředí. Budoucí
prvňáčci se seznámili se školou v projektu Školkový den, ti současní byli pasováni na čtenáře.
Stěžejním projektem tohoto roku byl projekt Staň se ekofarmářem. Vzniklo kolem něj mnoho aktivit
podpořených zážitkovou pedagogikou. Prolínal se napříč ročníky i předměty.
Školní rok zakončily tradičně školní atletické olympiády na 1. i 2. stupni, Poslední zvonění, které kromě
bilance nad uběhlým školním rokem dalo příležitost se rozloučit s žáky devátého ročníku a seznámit se
s nastávajícími prvňáčky. Osobnostmi roku byly vyhlášené Marie Hrušková za 1. stupeň a Lucie
Nikodémová za 2. stupeň.
Velkou událostí byla účast 9. ročníku na Sokolovské čurdě. Žáci předvedli stínové divadlo na téma Karel
IV., které již bylo součástí programu školní akademie, a kterým velmi zaujali.
I v tomto školním roce pracoval žákovský parlament, který připravil pro své spolužáky i jejich rodiče
zajímavé vánoční a velikonoční programy.
Prostřednictvím charitativní společnosti Women for Women bylo opět několika žákům poskytnuto,
v rámci projektu Obědy pro děti, bezplatné stravování ve školní jídelně.
Řada akcí pro žáky byla realizovaná díky spolupráci s Městským úřadem Březová – besedy s panem
starostou, slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku, pasování prvňáků na čtenáře, školní
akademie apod. Vstřícný rozpočet umožnil vylepšit prostředí školy, vybavit školu potřebnými
pomůckami. Na velmi dobré úrovni byla spolupráce s Městskou knihovnou Březová, která pro žáky
připravila nebo zajistila mnoho zajímavých programů a spolupráce s Kulturním domem
a Multifunkčním centrem Březová, které poskytovalo zázemí pro výuku tělesné výchovy, provoz
kroužků či bylo nápomocné při mnoha akcích organizovaných školou.
MŠ Komenského
Počet zapsaných dětí činil v tomto roce 55. Během roku se po venkovní rekonstrukci MŠ Komenského
upravoval hlavně interiér. Ve třídě Rybiček se vyměňovaly nové dveře, instalovaly se magnetické tabule
na zeď a o prázdninách se vymalovalo. Zvenku se postavil zcela nový, vyšší plot, zatím alespoň částečně,
i s novou, uzamykatelnou bránou na naši zahradu. Do kuchyně se nakoupil počítač, vodní baterie, ruční
šlehač Bosch a byla provedena zcela nová elektroinstalace.
Došlo rovněž k personálním změnám. Odešla dlouholetá školnice paní Wernerová, místo které
nastoupila p. Marie Dioszegiová. I nadále posiluje náš pracovní kolektiv asistentka pedagoga paní
Žaneta Tumpachová.
MŠ Smetanova
V roce 2017 bylo v Mateřské škole ve Smetanově ulici zapsáno 79 dětí a z tohoto počtu bylo přijato 12
dětí dvouletých. Od září docházelo do MŠ v rámci povinné předškolní docházky 24 dětí a jedno dítě
bylo přijato na individuální vzdělávání. Tato třída byla pro zkvalitnění výuky vybavena Multiboardem,
na který přispěl zřizovatel MŠ – Město Březová. Personální obsazení zůstalo stejné. MŠ se podařilo
získat finanční podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
šablony pro MŠ“. Tyto finance byly čerpány na pozici chůvy, která pracuje ve třídě dvouletých dětí
a dále na setkávání s rodiči formou HYPO kursu pro děti a rodiče. Školní vzdělávací program s názvem
„Je nám dobře na světě aneb objevujeme svět kolem nás“ byl rozpracován do okruhů – Já a moji
kamarádi, Svět kolem nás, Pod pokličkou paní přírody a Radujme se, veselme se.
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, základy plavání
a saunování. V rámci spolupráce se ZŠ děti 3. třídy využívaly možnost cvičení v tělocvičně ZŠ. I v tomto
roce byla rodičům nabídnuta spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou formou vyšetření
dětí před nástupem do 1. třídy a následný HYPO kurs. Akcí pro rodiče a děti byla celá řada a všechny
byly hojně navštěvované rodiči i dalšími příbuznými (např. volání paní Zimy, Mikulášská nadílka,
Vánoční besídka, Veselé odpoledne se zajíčkem, Svátek matek, MDD, škola v přírodě a rozloučení se
školáky a jejich pasování a ukončení školního roku s táborákem). Na závěr roku se děti zúčastnily výletu
na hrad Seeberg na dětský festival Pohádková zahrádka. V rámci enviromentální výchovy děti navštívily
farmu Kozodoj a ty nejmladší domácí farmu na Hruškové, kde se seznámily s různými hospodářskými
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zvířaty. O přilehlou zahradu se i tento rok staral zahradník, který též prováděl menší opravy v MŠ.
V roce 2017 se podařilo zakoupit zakrytí a zastínění pískoviště a barevnou prolézačku housenku.
Během prázdnin došlo k vymalování prostor 2. třídy a kuchyně. MŠ byla kompletně zateplena, byla
vyměněna okna v přední části budovy a vyměněny hlavní schody do MŠ. Dále byla instalována
vzduchotechnika do všech tříd a ložnic. Koncem roku byl částečně vyměněn plot kolem školní zahrady.

Statistické údaje o Březové a jejích obyvatelích
V roce 2017 se k trvalému pobytu přihlásilo 75 občanů a odhlásilo se 73. Narodilo se 30 dětí a zemřelo
43 občanů. Před březovským matričním úřadem bylo uzavřeno 16 sňatků. Počet obyvatel k 31. prosinci
činil 2 767.

Počasí
Jasno a teploty -8 až -3 °C, to bylo Novoroční počasí roku 2017. Hned 2. ledna pak přišla fronta, která
sice mrazy zmírnila, zato přinesla po další dva dny sněžení a 4. 1. již leželo ráno 15 cm sněhu. Další
sněhové přeháňky ještě následovaly, 6. ledna ale bylo skoro jasno, zato opět mrazivo s teplotami -10
až -6 °C, dne 7. ledna bylo zataženo a mrazivo s teplotami -15 až -7 °C a 8. ledna mráz polevil na -7 až
0 stupňů a po dva dny ještě bylo těsně pod nulou. Dne 11. ledna bylo opět -10 až -3 °C, přecházející
fronta přinesla tentokrát oteplení a 12. již bylo přes den těsně nad nulou, 13. a 14. ledna také, avšak
v těchto dnech připadlo dalších 5 cm sněhu. Od 16. ledna až do konce měsíce opět pokračovaly
celodenní mrazy. Dne 19. bylo v noci -15 °C a 20. ještě -14 °C, 23. ledna pak opět -15 °C a jen 21. ledna
se odpolední maxima na chvilku vyšplhala těsně nad nulu. Mrazivé dny doprovázelo do 23. ledna
polojasné až jasné počasí. Ve dnech 24. a 25. bylo zataženo, od 26. ledna zase jasno a 30. i 31. ledna
večer přišlo další sněžení, kdy připadlo dalších 5 cm. Počátek února pak přinesl oteplení. 1. den jej však
doprovázel namrzající déšť, 2. února bylo ráno nebezpečné náledí, 3. února ráno pro změnu byla mlha,
ta byla i 4., ale rozpustila se a pak bylo skoro jasno a denní teploty se postupně dostaly nad nulu.
Dne 5. února bylo až 8 °C, což doprovodila mírná obleva. Pak se však opět zatáhlo a vrátily se celodenní
mrazy, tentokrát však již mírnější, s teplotami mezi -4 a -1 °C. Dne 11. února se již odpoledne teplota
vyšplhala až ke 3 °C, od 14. již přišly dny s jasnou oblohou a kladné odpolední teploty přinesly postupné
tání sněhové pokrývky. 15. bylo odpoledne 7 °C a 16. února až 9 °C a v noci přišel déšť. Od 17. se už
většinou nad nulu dostaly i noční teploty, přes den bylo 5-8 °C, takže obleva postupně pokračovala,
přitom bylo převážně zataženo. Dne 20. února pak docela vydatně pršelo, takže postupně zbývající sníh
zcela roztál. Od 20. 2. bylo zataženo a poměrně větrno, 22. opět pršelo, 23. bylo až 12 °C a v noci ještě
zesílil vítr. Dne 24. února se objevily ještě sněhové přeháňky, do 27. pak bylo přes den slunečno
a teploty vystoupaly i ke 14 °C. Poslední únorový den byl však již zatažený s teplotou do 5 °C.
První březnová dekáda nabídla teploty od 4 do 9 °C, 4. března bylo dokonce stupňů 13. Bylo přitom
převážně zataženo až oblačno s četnými přeháňkami nebo deštěm. Ve druhé březnové dekádě se
teploty v maximech pohybovaly kolem 10 °C, objevilo se již i pár slunečných dnů a 16. bylo při jasném
počasí až 16 °C. Jaro začalo zataženým počasím, od 24. přišlo několik slunečných dnů a teploty
vystoupaly 27. března k 17 °C a 28. k 19 °C. Pak se na dva dny zatáhlo, ale zároveň oteplilo, a tak 30. již
bylo 21 °C a 31. březen byl jasný s teplotu 23 °C. I 1. dubna ještě teplota vystoupala k 23 °C při
slunečném počasí, ale pak nastoupilo zatažené počasí, zpočátku s deštěm a přeháňkami. Teploty se až
do 8. pohybovaly v maximech mezi 10 a 18 °C, ve dnech 9. a 10. pak bylo slunečné počasí s 21 °C,
následovalo však opět období převážně zatažené s teplotami opět v maximech jen mezi 13 a 15 °C. Dne
17. dubna přinesla studená fronta další déšť a ochlazení na 9 °C, 18. ráno dokonce sněžilo a i 19. dubna
byly jen 3 nad nulou. Pak se začalo zvolna oteplovat, 21. bylo 14 °C, ale vyjasnění přineslo mrazivé ráno
s teplotou -2 °C, 22. a 23. pak bylo v maximech jen 8 °C při zatažené obloze a zpočátku s deštěm. Dne
25. dubna přišlo vyjasnění a ranní mráz -1 °C, odpoledne bylo až 14 °C. Od 26. dubna, kdy se opět
objevil déšť, bylo téměř až do konce měsíce zataženo, s teplotami postupně od 9 do 13 °C, již bez
nočních či ranních mrazů, 30. bylo pak polojasno a také 13 °C.
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První máj byl polojasný až oblačný a s teplotním maximem 17 °C, 2. květen přinesl zataženo s deštěm
a teplotu jen 9 °C, 3. a 4. bylo opět až 17 °C a opět přišel déšť, 5. bylo jen 13 °C a zataženo. Následovaly
dva polojasné dny s maximy 19 °C, resp. 18 °C, 9. května se zase ochladilo na 8 °C, v noci se navíc
vyjasnilo a ranní teplota tak 10. května propadla k -1 °C. Odpoledne bylo při jasné obloze až 16 °C
a 11. května až 21 °C. Od 12. do 15. května bylo spíše zataženo, s přeháňkami, deštěm i bouřkou
a teplotami 21-22 °C. Od 16. do 18. května bylo polojasno, teploty se 18. dostaly až k letním 28 °C. Ještě
19. bylo polojasno a 27 °C, ale v noci se zatáhlo a přišel déšť, do 22. byly teploty 19-20 °C, 23. května
bylo 23 °C a 24. pro změnu jen 15 °C. Pak se postupně vyjasnilo a oteplilo, teploty stoupaly od 21 až
k prvním tropickým 31 °C, 30., 31. 5. ale už bylo při oblačné obloze jen 25 °C. Červen začal slunečným
počasím s teplotami 25-27 °C, 3. června přišla bouřka a déšť, 4. se ochladilo na 21 °C a ještě zapršelo,
6. a 7. bylo jen 15–16 °C a opět s deštěm. Od 8. se počasí vylepšilo, bylo skoro jasno až polojasno, jen
9. s dopolední přeháňkou, teploty se vrátily k letním 25 °C. Ve dnech 16. a 17. se zatáhlo, ale pak až do
22. bylo skoro jasné počasí a teploty opět vystoupaly na tropických 31 °C (19.) a 33 °C (20.) Ještě
22. panoval tropický den s až 35 °C, v noci ale už přišla bouřka, ochladilo se a pak až do konce měsíce
bylo spíše oblačné až zatažené počasí, jen 24. bylo skoro jasno, 27. a 29. června zapršelo a naopak
28. a 30. bylo až polojasno. Teploty již tropické hodnoty nepřinesly, převážně bylo 22–26 °C. Červenec
začal oblačným až zataženým počasím, s teplotami těsně nad 20 °C, 2. v noci pršelo, 5. a 6. bylo
polojasno a teploty 25 °C, resp. 29 °C, ale 6. večer se opět zatáhlo, 7. sice bylo 30 °C, ale večer přišla
bouřka. Dne 8. 7. bylo skoro jasno a 29 °C, 9. taktéž, ale odpoledne se objevila drobná přeháňka,
10. přes den byly teploty také až k 29 °C a opět se objevila přeháňka a v noci i déšť. Oblačno až zataženo
s deštěm, občas i silným bylo až do 15., teploty postupně klesly až k 19 °C. Do konce měsíce pak
následovalo období střídavě se zataženými dny s přeháňkami a deštěm a s dny jasnými až polojasnými.
Tropických 33 °C jsme zaznamenali 19., 30 °C pak bylo 21. a 31. ještě bylo 32 °C při skoro jasném počasí.
Při zataženém a deštivém počasí od 25. do 27. byla maxima jen kolem 14–18 °C. První srpen byl také
tropický s 31 °C, ale v noci přišly přeháňky a ochladilo se a do 4. srpna bylo kolem 25 °C a zataženo až
oblačno s deštěm či přeháňkami. Dne 5. srpna pak bylo opět skoro jasno a 30 °C, 6. skoro jasno, ale jen
22 °C, 8. srpna bylo opět 30 °C a večer zataženo s deštěm. Od 10. srpna přišlo ochlazení na hodnoty
18–17 °C, bylo při tom zataženo a 11. se vyskytl občasný déšť. Víceméně pravidelné střídání několika
zatažených a slunečných dnů pokračovalo pak až do 23. srpna, při teplotách od 20 do 29 °C, 21. ale
bylo jen 17 °C. Od 24. 8. pak již převládlo slunečné počasí s teplotami 26–28 °C, 30. bylo ještě i 29 °C,
a poslední srpnový den se zatáhlo, přišel déšť a ochlazení na 19 °C. Mezi 15 a 19 °C byly teploty
i počátkem září, počasí provázel častý déšť či přeháňky, 4. a 5. září ale bylo slunečné počasí a až 21 °C.
Září nicméně bylo až do 25. spíše zatažené, s četným deštěm a přeháňkami a teplotami od 11 do 19 °C.
Výjimkou bylo 23., kdy bylo polojasno, to bylo pak ještě v období od 26. až do konce měsíce. Dne
30. září se ještě teplota dostala na 21 °C. První říjnová dekáda přinesla zataženou oblohu a četné
přeháňky, nejvyšší denní teploty sestoupaly z 18 až k 10 °C. Druhá dekáda byla naopak převážně
slunečná, teploty opět stouply a od 15. do 18. bylo dokonce ještě 20-21 °C. Jasné počasí ale již většinou
doprovodily ranní a dopolední mlhy. V poslední dekádě již bylo zataženo a teploty opět klesly k 10 °C,
v závěru měsíce až k 5 °C. Dne 28. října přišel silný vítr, který 29. ještě zesílil. Přeháňky se ale objevily
jen 21. a 29. Dne 1. listopadu bylo zataženo, 2. a 3. naopak polojasno a teploty ještě vystoupaly
k 12 °C. Pak již bylo až do 12. listopadu zataženo s teplotami kolem 5 °C, 10., 11. a 12. listopadu se
přidal déšť. Dne 13. 11. bylo zase polojasno a ráno již poklesla teplota k 0 °C, zataženo pak bylo až do
21., s denními maximy převážně kolem 4 °C, 20. listopadu je zaznamenáno další ochlazení na 1 stupeň
a večer přišlo sněžení. 21. listopadu však již pršelo, oteplilo se na 6 °C a následovalo ještě další oteplení,
když 22. bylo při jasném počasí až 7 °C a 24. při skoro jasném počasí dokonce 12 °C. 25. listopadu pršelo
a teplota byla už jen 6 °C, 26. přišly sněhové přeháňky při denním maximu 4 °C. 23., 24. a 26. listopadu
byl zaznamenán ranní mráz -1 °C a do konce měsíce bylo již zataženo s teplotami mezi 0 a 4 °C. Počátek
prosince přinesl ranní mrazy až k -4 °C a v první dekádě bylo odpoledne většinou těsně nad nulou. Ale
3. prosince již byl celodenní mráz s maximem -2 °C a drobným sněžením, 4. bylo denní maximum
0 stupňů a tento den nasněžily 4 cm sněhu, který však druhý den při kladných teplotách roztál. Dne
8. prosince komplikovala počasí ledovka, když sněžilo a teploty byly těsně nad nulou, 9. byl opět
celodenní mírný mráz a tentokrát sněžení přineslo 5 cm vrstvu sněhu. Hned 10. se ale oteplilo a přišel
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opět déšť, takže 11. napadaný sníh při teplotách s maximem 4 °C opět roztál. Až do 20. se pak
prosincové teploty pohybovaly přes den mírně nad nulou (2-3 °C), jen 19. byl celodenní mráz, teplota
-3 až 0 °C a se sněhovou přeháňkou, 21. prosince naopak opět pršelo při teplotě 2 až 3 °C, na Vánoce
se téměř tradičně mírně oteplilo, kdy 22. prosince bylo 5 °C a 24. dokonce 7 °C. Po vánočních svátcích
teploty spadly těsně k nule, 28. prosince již v noci přišlo sněžení a ráno leželo 10 cm sněhu. Celodenní
mírný mráz byl zaznamenán 29. prosince (-2 až 0 °C), v posledních dvou dnech roku se ale ještě oteplilo,
30. přišly i dešťové přeháňky, začala pozvolná obleva a na Silvestra při zatažené obloze, ale teplotě až
k 12 °C, napadaný sníh opět roztál.

Závěr
Rok 2017 znamenal pro Březovou zejména rekord v počtu probíhajících investic, kdy bylo v rozpočtu
sledováno a financování celkem rekordních 38 akcí, ať už větších či menších. Těmi nejvýznamnějšími
byly pokračující zateplování domů, probíhající rekonstrukce oblíbené kamenické hospůdky a rovněž
dokončení zasíťování pozemků pro výstavby RD v lokalitě Výsluní. Významným a rovněž do budoucna
perspektivním krokem byla rovněž koupě objektu bývalého zámku v Kostelní Bříze včetně několika
okolních staveb a pozemků. Z hlediska kulturního života ve městě lze zmínit např. spuštění provozu
nového digitálního kina Admira, kterým se Březová připojila k pouhým dvěma městům s digitálními
kiny v sokolovském okrese (Sokolov a Chodov). Poprvé se konal také reprezentační ples města (dříve
sportovní ples). V příštím roce bude pokračovat řada investic. Je v plánu dokončení rekonstrukce
kamenické hospůdky vč. výstavby několika apartmánů a rovněž by již mělo dojít na přistavění dlouho
plánovaného výtahu za budovou radnice. Mezi velké akce chystané na rok 2018 lze zařadit určitě
i výstavbu kaple v areálu městského hřbitova, výstavbu tribuny na stadionu FK Olympie Březová nebo
další zateplování domů na nám. Míru.
Martin Zubr, Mgr. Michal Bedeč
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