
RADNICE PRO OBČANY
Březové a přidružených vesnic
Volební noviny kandidátky č. 4

Vážení spoluobčané,
zanedlouho opět domů obdržíte volební lístky a před tím sa-

mozřejmě i předvolební oslovení různorodých seskupení, kte-
rá budou letos usilovat o Vaše hlasy. Tato doba má vždy jaký-
si zvláštní náboj, nebo chcete-li, atmosféru, která naznačuje, 
s čím, kdo a jak chce přispět pro „lepší život“ ve městě a v na-
šich vesničkách. Zvláštním fenoménem letos kandidujících stran 
a seskupení je ten, že se objevilo několik nových, a s nimi také 
celá řada nových tváří. Já chci pevně věřit, že se jedná o občany, 
kteří chtějí přispět svým osobním nasazením ke společné práci 
v komunální sféře. 

Pokud bych se já rozhodoval, komu dát svou důvěru, svůj 
hlas, určitě bych se především zamýšlel nad tím, co ten který 
kandidát pro své město dělá, zda se alespoň trochu aktivně po-
dílí na kulturním, sportovním či společenském životě, či zda jeho 
soukromý život může být příkladem pro ostatní. Určitě bych se 
zamýšlel, co se asi skrývá za dnes tolik populistickými proklama-
cemi, jak je třeba vnést do stávající práce radnice nový vánek, 
nový duch apod., a proč ten který kandidát nepřicházel se svými 
novými nápady a náměty již dávno, v průběhu volebního období. 
Měl bych se také na pozoru před kandidáty, kteří předem ví, že 
pracovat v samosprávě v budoucnu vůbec nechtějí a jsou nasa-
zeni jen jako „loviči“ Vašich hlasů, a v neposlední řadě také před 
některými „rodinnými kandidátkami“. 

Mezi kandidáty najdete samozřejmě také „veterány“ z komu-
nální politiky, o kterých mohu odpovědně prohlásit, že si celé 
řady z nich nesmírně vážím, jsou to ti, kteří se podílejí na čin-
nosti všemožných komisí, výborů a dalších samosprávných orgá-
nů nebo pracují v různorodých občanských sdruženích. Naopak 
se určitě na některých kandidátkách objeví lidé, kteří nejsou pří-
liš soudní, kteří již v minulosti prokázali své „kvality“ a jejich pro-
gramem je spíše věci komplikovat, přinášet nic neřešící náměty, 
připomínky, vyvolávat atmosféru nedůvěry ve snaze osobního 
zviditelnění apod. 

V mé dosavadní práci vždy bylo přínosem, že se osobně 
účastním nespočetné řady  společenských, sportovních a kul-
turních akcí, kde mám často možnost naslouchat březovským 
občanům, našim seniorům i mládeži. Zde na Březové jsem prožil 
svůj život již od dětství a myslím, že můj vztah ke svému městu 
je zdravě patriotistický. Vím, že nejsem bezchybný, že nejsem 
jakýsi superstarosta, který všechno ví a všude byl, ale snad jsem 
za dobu svého dosavadního působení v celá řadě oblastí byl pro 
Březovou a okolní obce svou prací přínosem.

Dnes Vám, občanům a voličům, nabízím kandidátku, 
sestávající z pracovitých, slušných a aktivních lidí, kte-
ří se většinou angažují ve společenském, sportovním 
i kulturním životě, lidí se zkušenostmi i předpoklady, 
za kterými je vidět kus práce. Každého z těchto kandi-
dátů osobně velice dobře znám a mohu za něj dát tak-
říkajíc ruku do ohně. Spojuje nás zájem o život v našem 
městě a samozřejmě náš program a věřte, že bych nikdy 
nemohl být lídrem kandidátů, kteří jen touží po osobním 
prospěchu a kteří nebyli nikdy vidět při organizaci spo-
lečenského života či jinak nenapomáhali životu svého 

města, či těch, kteří nemají naší Březové a integrova-
ným vesničkám co nabídnout. Jako pozitivum vnímám, 
že mezi našimi kandidáty najdete také několik nových 
tváří, které mohou vnést nový pohled na „věci veřejné“. 

Milí spoluobčané, věřím, že Vaše rozhodnutí, komu 
dát svůj hlas, přispěje ke spokojenému životu všech Bře-
zováků v našem krásném městečku a zdárně se rozvíjejí-
cích přilehlých vesničkách, se spoustou kulturních a spo-
lečenských tradic, které nám leckdy okolí jen závidí.

Miroslav Bouda, starosta města
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Nová tvář kandidátky. Zakládající 
a stále aktivní členka březovského 
Babycentra. V samosprávě se chce 
zapojit do práce kulturní komise a sli-
buje podporu kulturních a sportovních 
akcí pro naše nejmenší.

5. Eva Runtová
porodní asistentka, 32 let, nezávislý kandidát

1. Miroslav Bouda
starosta města, 54 let, člen ODS

V případě zvolení bude usilovat o dal-
ší dlouhodobý rozvoj Březové a při-
družených obcí, a to v návaznosti 
na již rozpracované dlouhodobé pro-
jekty a žádosti o dotace z evropských 
fondů. Nadále bude usilovat o kon-
struktivní práci na radnici bez politi-
kaření a lobbystických zájmů. Bude 
jako vždy připraven naslouchat všem 
občanům bez rozdílu.       

Její dosavadní činnost ve funkci 
členky rady města byla ve znamení 
úspěšné realizace celé řady investič-
ních projektů v integrovaných obcích. 
I nadále je připravena o své krásné 
vesničky, jejich vzhled, tamní památky 
a dostupnost služeb bojovat.

2. MUDr. Lenka Fišerová
lékařka, 50 let, nezávislý kandidát

Nová tvář kandidátky. Všestranný 
amatérský sportovec, který dlouhodo-
bě spolupracuje s radnicí při pořádání 
různorodých sportovních a kulturních 
akcí. Rád by uplatnil své zkušenosti 
v komisi sportu a nadále se podílel 
na organizaci kulturně společenského 
života. 

6. Lukáš Szolar
technik, 22 let, nezávislý kandidát

Dlouhodobě pracuje jako funkcionář 
místní FK Olympie, kde je v součas-
nosti předsedou. Osobně se aktivně 
podílí na současném rozvoji činnosti 
fotbalového klubu. V případě zvolení 
chce usilovat o další rozvoj možností 
sportovního vyžití občanů, dětí a mlá-
deže. Též si předsevzal prosazovat 
další rozvoj fotbalového areálu.

7. Petr Kortus
technik, 46 let, nezávislý kandidát

Jeden z místních podnikatelů, který 
vždy podporoval sport, kulturu a škol-
ství. Vždy si také našel čas pracovat 
v samosprávných orgánech jako člen 
rady a kontrolního výboru. Jeho ná-
měty byly často přínosem pro rozho-
dovací činnost orgánů města. V příš-
tím období chce v orgánech města 
také podporovat podnikání, služby 
a sport.

3. Jan Jiříček
živnostník, 55 let, nezávislý kandidát

Aktivně se v uplynulém období podíle-
la na činnosti finančního výboru. Její 
prioritou je udržet stávající zdravot-
nické služby a vytvářet důstojné pod-
mínky pro plnohodnotný život našich 
seniorů.

4. MUDr. Hana Havlíková
důchodkyně - lékařka, 63 let, nezávislý kandidát 

Nová tvář kandidátky. Vzhledem 
k svému zaměření by ráda pracovala 
v komisi sociální a zdravotní. Ráda by 
v orgánech města chtěla prosazovat 
podporu zdravotních a sociálních slu-
žeb pro obyvatele Březové a okolí.

8. Milada Gottfriedová
asistentka ženského lékaře, 43 let, nezávislý kandidát



Aktivní člen komise pro integrované 
oblasti, který osobně inicioval celou 
řadu oprav komunikací v našich in-
tegrovaných vsích. Jeho zájmem je 
nadále podporovat další vylepšení 
infrastruktury nejen na Březové, ale 
i v přidružených obcích

13. Jiří Královec
autodopravce, 46 let, nezávislý kandidát  

Člen zastupitelstva a aktivní člen fi-
nančního výboru. Jeho snahou bylo 
vždy prosazovat vyvážené hospo-
daření obce. Aktivně se také podílel 
na rozvíjení vztahů s partnerským 
městem Pausa. Rád by nadále pra-
coval ve finančním výboru a podílel 
se na další spolupráci s partnerským 
městem. 

9. Josef Brandl
živnostník, 52 let, nezávislý kandidát 

Nestor březovského zápasnického oddí-
lu, činovník a tahoun místní TJ Olympie. 
Dlouhodobě se věnuje práci s mládeží 
a má za sebou celou řadu trenérských 
úspěchů i na mezinárodním poli. I nadá-
le věnovat své trenérské činnosti a práci 
ve výboru TJ Olympie. V nedávné době se 
splnil jeho největší sen – zápasit v nové 
víceúčelové sportovní hale. Nadále bude 
prosazovat podporu pro mladé sportovce.

14. Pavel Peterka
elektrikář, 54 let, nezávislý kandidát

Nová tvář kandidátky. Jedná se 
o jednoho z nejmladších kandidátů. 
Dlouhodobě aktivně spolupracuje 
s městem při pořádání sportovních 
a kulturních akcí. V zastupitelstvu by 
rád reprezentoval březovskou omla-
dinu a zasazoval se o to, aby v rámci 
kulturních aktivit nebyla naše mládež 
opomíjena.

10. Michal Bedeč
student, 19 let, nezávislý kandidát

Další nová tvář. Jeho zájmem je, aby 
město nadále finančně podporovalo 
volnočasové aktivity dětí na Březové 
a v integrovaných obcích. Rád by se 
také aktivně zapojil do práce v měs-
tem zřízených komisích či výborech.  

11. Radek Martínek
technik, 36 let, nezávislý kandidát

Tahoun cyklistických aktivit na Březo-
vé a v okolí coby člen klubu Team Bike 
Březová. Ve spolupráci s komisí spor-
tu ve městě i v regionu pravidelně po-
řádá oblíbené cyklistické soutěže. Rád 
by v příštím období prosazoval další 
podporu sportovního vyžití veřejnosti 
a mládeže. Je připraven pracovat jako 
člen komise sportu.

15. Ing. Petr Fazekaš
technik, 52 let, nezávislý kandidát 

Také nová tvář na naší kandidátce. 
Svoji kandidaturu vnímá jako pod-
poru stávajícímu vedení radnice. Je 
přesvědčena, že podpora školských 
zařízení ze strany radnice byla dosud 
vždy na velmi dobré úrovni a ráda by 
se osobně zasazovala o to, aby tento 
stav v nadcházejícím období setrval.

12. Mgr. Milena Halčinská
ředitelka ZŠ Březová, 62 let, nezávislý kandidát



Vážení občané,
nabízíme vám program, sestavený s hlubokou zna-

lostí běžných provozních potřeb, který je zároveň od-
vozen od existujících dlouhodobých rozvojových a tvůr-
čích dokumentů, především však náš program navazuje 
na dlouhodobě rozpracované záměry, které mnohdy úzce 
souvisejí s možnostmi získání dotací z evropských fondů. 
Náš program pro minulé volební období se nám podařilo 
splnit, a v některých oblastech dokonce i překonat. Po-
drobnosti týkající se plnění našeho programu lze nalézt 
v dokumentu Hodnocení Plánu činnosti a rozvoje města 
Březová a integrovaných obcí pro volební období 2006-
2010, ve kterém byl náš program počátkem minulého 
volebního období zohledněn.

Nyní tedy k tomu, o co především chceme v následují-
cím období usilovat.

Z titulu investic se chceme především zaměřit na řešení sta-
vu chodníků a komunikací, řešení dalších možností parkování, 
na výstavbu městského hřbitova, a také na stav našich vodovo-
dů a kanalizací, tedy záležitosti, kde cítíme největší dluh a které 
občané dosud právem kritizují.

K našim prioritám patří: 
• dále pracovat na realizaci zástavby lokalit Výsluní a Dra-

hotín, na které již existuje zástavbová studie a částečně 
již také platná stavební  povolení,

• s konečnou platností rozhodnout o způsobu využití býva-
lé MŠ na Drahotíně, a to pro oblast bydlení,

• dále pracovat na projektové dokumentaci pro výstavbu 
multifunkčních hřišť na Rudolci a na Březové a pro vý-
stavbu náhradního tréninkového hřiště pro FK Olympii,

• pracovat na projektech, které budou postupně řešit další 
rekonstrukci a opravu komunikací a chodníků s navazují-
cími parkovišti,

• dále se snažit získat finanční prostředky na zpracování 
projektu přestavby kulturního domu - II. etapa (prostory 
kina), 

• pokusit se získat finanční prostředky již na rozpracova-
nou akci Prodloužení lyžařského vleku, s navazujícím pří-
rodním a sportovním areálem,

• v rámci finančních možností pokračovat v intenzivnější 
výstavbě městského hřbitova, aby již byly konečně vidět 
hmatatelné výsledky,

• realizovat kruhový objezd u zdravotního střediska, jehož 
realizace zcela určitě zvýší bezpečnost a plynulost pro-
vozu,

• dokončit zkapacitnění Mateřské školy 2, které je vzhle-
dem k demografickému vývoji a převisu žádostí o umís-
tění dětí již zcela nezbytné.

Budeme nadále pokračovat v podpoře individuální výstav-
by rodinných domů, případně bytů. Co se týče dalšího prode-
je bytů, tento bude především odvislý od ekonomické situace 
a samozřejmě také od zájmu stávajících nájemníků. Vzhledem 
k záměrům radnice dále zateplovat a realizovat větší opravy 
na městských domech však nebude zřejmě v nejbližším období 
rozsáhlejší prodej bytů na pořadu dne. Samozřejmě nebudeme 
do prodeje zařazovat byty zařazené jako sociální.

Stávající služby na Březové jsou na slušné úrovni a takové je 
také chceme nadále udržet a podporovat. Pokusíme se přehod-
notit provozování těch služeb poskytovaných městem, které jsou 
v současné době prodělečné. 

Podpoříme případné investory, kteří nabídnou vznik nových 
služeb na pozemcích územním plánem k tomu určených. Bude-
me nadále podporovat ty podnikatele, kteří zhodnotí pronajaté 
nebytové prostory, například formou úlevy z nájemného. 

Městskou hromadnou dopravu zachováme minimálně na stá-
vající úrovni. Po dokončení rychlostní silnice R6 se budeme zasa-
zovat o využití nově zřízených zastávek v Rudolci a pod Březovou 
tzv. linkovými meziměstskými spoji. Budeme též hledat optimali-
zaci provozu MHD po Březové s možností zřízení nové zastávky, 
abychom snížili stávající dopravní zatížení po městě.

V případě potřeby budeme nadále zajišťovat dopravu školáků 
z přidružených obcí do naší školy. 

Ve městě budeme pracovat na výstavbě dalších tolik potřeb-
ných parkovišť u komunikací v centru města.

Budeme podporovat další spolupráci s Městskou policií Soko-
lov. Pro výkon její činnosti, stejně jako pro výkon činnosti Policie 
ČR budeme nadále vytvářet zázemí a podmínky. V rámci pre-
vence kriminality budeme vyvíjet tlak na to, aby byli policisté 
v našich ulicích vidět. Také budeme opět finančně podporovat 
programy pro zvýšení bezpečnosti našich seniorů a iniciovat pra-
videlné besedy žáků naší ZŠ s představiteli Policie ČR.

Všestranně budeme podporovat náš sbor dobrovolných ha-
sičů a v případě potřeby též obnovu jejich technického zázemí. 
Podporovat budeme rovněž naši hasičskou drobotinu.

Investice

Bydlení

Služby na Březové

Doprava

Bezpečnost a veřejný pořádek



Kultura, sport, volný čas

Mládež a volný čas

Životní prostředí a ekologie

Sociální politika 

Školství

Hospodaření, veřejné finance

Regionální vztahy

Březová žije pestrým sportovním a kulturním životem a ten 
budeme nadále podporovat. A to jak formou příspěvků pro jed-
notlivá občanská či sportovní sdružení, tak i nadále formou pořá-
dání oblíbených kulturně společenských akcí samotným městem, 
komisí kultury či komisí sportu. Nové sportovní aktivity podpoří-
me také ve zrekonstruovaném Multifunkčním centru.

Budeme také prosazovat napojení nových tzv. cyklostezek 
na nedaleký lesopark či komunikaci na Dolní Rychnov, kde se již 
podařilo prosadit obslužné cykloturistické chodníky. Nadále bu-
deme podporovat provoz zimních běžeckých stop v okolí Lobzů 
a Kamenice. 

Nadále budeme podporovat využití prostor v bývalém I. stup-
ni ZŠ jako kulturně společenského centra a podpoříme jejich 
bezplatné zapůjčení pro činnost zájmových kroužků a iniciativ, 
a to dětských i dospělých (Babycentrum, dechovka Březováček, 
Mladí hasiči, Klub žen, Rybářský kroužek, Březovský prak, zku-
šebna hudebních souborů apod.). Pro naše rybáře i nadále zajis-
tíme bezplatné využití bývalé ČOV.

Podpoříme stejně jako v minulosti nabídku volnočasových ak-
tivit pro naši omladinu - od nejrůznějších organizovaných aktivit, 
jako jsou kroužky, Pionýr, sportovní oddíly, ZUŠ, přes akce pořá-
dané samotným městem, až po podporu občanských sdružení 
či neformálních uskupení organizujících kulturní aktivity. Jsme si 
vědomi, že naši mladí právem touží po svých rockfestech, disko-
tékách, chtějí se mít kde pobavit anebo si zatančit. Budeme též 
dále podporovat letní táborové pobyty našich dětí.

Nadále budeme zajišťovat bezplatné ukládání velkoobjemo-
vého domovního odpadu do kontejnerů. I pro naše zahrádkáře 
budeme bezplatně poskytovat kontejnery a případnou technic-
kou pomoc. Nadále budeme provozovat stávající sběrná místa 
a postupně budeme řešit nový centrální sběrný dvůr za požární 
zbrojnicí, kam chceme též přemístit stávající ohradu MH. Nadále 
budeme provozovat také systém separovaného sběru.  

Úklid a údržbu veřejné zeleně budeme nadále řešit především 
vlastními pracovníky, kteří v současné době disponují moderni-
zovanou technikou.

Budeme všestranně podporovat mladé rodiny, zachováme tzv. 
sociální bydlení v městských bytech za rozumné nájemné, našim 
seniorům zachováme stávající příspěvek na karty MHD a v rám-

Budova naší základní školy je čerstvě zadaptovaná, opravená 
a zateplená. V dalším období se zaměříme na další zlepšení tech-
nického vybavení. Nadále budeme podporovat také mimoškolní 
aktivity našich dětí a budeme organizovat pravidelná setkávání 
žáků ZŠ s vedením radnice v rámci běžné výuky. Necháme zpra-
covat stavebně technickou studii využití půdních prostor ZŠ pro 
budoucí možné alternativní využití pro výuku. Dokončíme půdní 
vestavbu Mateřské školy ve Smetanově ulici, abychom vyřeši-
li současnou zcela vyčerpanou kapacitu těchto našich zařízení. 
Všem školským zařízením nabídneme bezplatné využívání nové-
ho multifunkčního sálu. V případě potřeby pomůžeme řešit byd-
lení pro pedagogické pracovníky našich škol.   

V uplynulém volebním období se podařilo získat ze státního 
a krajského rozpočtu či fondů EU dotace v celkové výši přes 70 
mil. Kč. Realizovaly se finančně nejnáročnější investice, zejména 
přestavba kulturního domu a zateplení základní školy. Celkem 
se v uplynulém volebním období proinvestovalo neuvěřitelných 
164 milionů korun. I nadále budeme vyvíjet veškeré úsilí k tomu, 
aby byly naše aktivity podpořeny dotačními tituly a věřme, že se 
opět naše plány podaří finančně pokrýt. Nicméně se současně 
zaměříme na to, abychom v průběhu volebního období na mini-
mum snížili současné úvěrové zatížení, vyvolané zejména předfi-
nancováním či spolufinancováním některých velkých investičních 
akcí realizovaných s dotační podporou.

Budeme nadále prosazovat zájmy Březové a integrovaných 
obcí v rámci regionálních struktur. V MAS Sokolovsko se pro-
střednictvím tzv. programu Leader pokusíme prosadit zejména 
další investice v našich integrovaných obcích (zejména realiza-
ci akcí „Hospodářská budova v Rudolci“, „Rudolecká stodola“, 
„Úprava rudolecké rokle“, ale též další úpravy prostranství a ve-
řejných komunikací v Kostelní Bříze, další spolupráce při obno-
vě památek apod.). V Sokolovské vodárenské chceme prosadit 
především opravu kanalizace v ulicích Sklářská, V Zahrádkách 
a Okružní, v Rudolci pak další etapu výměny vodovodu, na Ka-
menici výstavbu nového vodovodu s vodojemem a dále řeše-
ní ČOV na Černém Mlýně či dokončení projektu odkanalizování 
v Arnoltově. Ve sdružení Sokolov - východ se budeme snažit pro-
sazovat další integrované projekty týkající se Březové a přidru-
žených obcí.

ci možností budeme poskytovat finanční příspěvky na tzv. po-
hřebné. Budeme hledat vhodné prostory pro výstavbu dalších 
tolik potřebných sociálních bytů. Umožníme bezplatné využití 
Multifunkčního centra pro děti. Prostřednictvím komise sociální 
a zdravotní se budeme snažit podpořit občany v mimořádné so-
ciální tísni. 



Integrované obce 

Arnoltov

Černý Mlýn

Ve všech integrovaných obcích chceme nadále zvele-
bovat veřejná prostranství v majetku města. Nadále zde 
budeme zajišťovat svoz velkoobjemových kontejnerů 
a separovaného sběru. Budeme podporovat místní dy-
namicky se rozvíjející sportovní a kulturní aktivity. Bu-
deme dále rozvíjet projekt zaniklých vsí, který nejen za-
traktivní a zpřístupní obce zaniklé, ale zvýší atraktivnost 
i našich stávajících vesniček v rámci turistického ruchu. 
Dále budeme také spolupracovat na zpřístupnění cyklo-
turistických tras mezi Arnoltovem, Rudolcem a páteřní 
cyklostezkou vedenou podél řeky Ohře.

V Arnoltově budeme prosazovat opravu stávajících zdevas-
tovaných komunikací v rámci náhrad po výstavbě silnice R6. 
Dokončíme projektovou dokumentaci na odkanalizování obce 
a pokusíme se získat dotaci pro následnou realizaci. Nadále zde 
také budeme zaměstnávat pracovníka pro údržbu veřejné zeleně 
a úklid veřejných prostranství.

Přes veškeré úsilí nebyla v Černém Mlýně příslušnými orgány 
zohledněna realizace přechodů pro chodce, proto budeme opět 
usilovat o jejich zprojektování a zřízení. Též provedeme úpravu 
veřejných cest, které jsou v majetku města. Hlavním úkolem zde 
také bude požádat o dotaci na výstavbu již zprojektované ČOV 
a v případě jejího získání tuto stavbu zrealizovat. Chceme též 
nechat zprojektovat a zrealizovat prodloužení stávajících chod-
níků. Vzhledem k zatížení obce blízkostí skládky TKO zachová-
me občanům Černého Mlýna snížený poplatek za systém sběru 
odpadů. V souvislosti s plánovanými pracemi energetiků (nové 
rozvody) provedeme výměnu veřejného osvětlení.     

Kamenice 

Kostelní Bříza

V Kamenici budeme především prosazovat prostřednictvím 
Sokolovské vodárenské realizaci vodovodu s příslušným vo-
dojemem. Ve vlastní režii zde budeme řešit projektové řešení 
celkového odkanalizování. U stávající kapličky budeme usilovat 
o technickou úpravu stávajícího vyhlídkového místa a zajištění 
prostoru pro parkování návštěvníků. Stávající veřejná prostran-
ství vybavíme několika herními prvky pro děti.

V Kostelní Bříze budeme nadále pracovat na revitalizaci zá-
meckého parku (oplocení), zasadíme se o další úpravy komuni-
kací se svodem povrchových vod, budeme se podílet na finan-
cování oprav památek (Kostel Sv. Petra a Pavla), budeme dále 
pracovat na úpravě cesty mezi Kostelní Břízou a Arnoltovem, aby 
byla využitelná pro turistickou veřejnost. Technicky a finančně 
opět podpoříme místní svaz chovatelů a organizování místních 
slavností, jako např. kácení a stavění máje apod.



Lobzy

Rudolec

V Lobzech se zaměříme na dokončení úprav veřejného pro-
stranství v majetku města, kde doplníme veřejnou zeleň. V zim-
ním období zde budeme nadále finančně a technicky zajišťovat 
provoz běžeckých stop.

V Rudolci chceme realizovat tzv. hospodářskou budovu. Město 
má požádáno o dotaci v rámci MAS Sokolovsko v programu Lea-
der a prostřednictvím dotací budeme hledat finanční prostředky 
také na stavbu tzv. „Rudolecké stodoly“. Projektově zpracujeme 
řešení multifunkčního sportovního hřiště formou revitalizace stá-
vajícího, zahájíme práce na úpravě rudolecké rokle a v návaz-
nosti na plánované investice ZČE (nové rozvody) zrealizujeme 
nové veřejné osvětlení a také zahájíme postupnou úpravu stá-
vajících panelových cest zaživicováním. Dále budeme pokračovat 
na úpravě veřejného prostranství (návsi) a vzhledem k zájmu 
místních občanů se pokusíme získat dotaci pro zprojektování 
a následnou výstavbu místní kapličky. Prostřednictvím Sokolov-
ské vodárenské budeme usilovat o realizaci další etapy opravy 
vodovodu.  

Ing. Karel Jakobec, starosta města Sokolov:

Dr. Jiří Majkov, loketský farář:

„S panem Miroslavem Boudou táhnu jakousi pomyslnou káru 
ve funkci starosty již řadu let. Vnímám ho jako člověka, který je 
na svém místě, a na Březové jde opravdu vidět, že za dobu jeho 
působení se odvedl velký kus práce. Vážím si ho také za jeho 
nezměrné úsilí získat tolik potřebné finanční prostředky z evrop-
ských fondů. Pod jeho vedením získává evropské dotace také 
Místní akční skupina Sokolovsko v rámci programu Leader, a tak 
se zasazuje o získávání dotací nejen pro Březovou, ale dokonce 
pro celý region. Řada kolegů starostů ho díky jeho organizačním 
schopnostem podporuje do vrcholných funkcí v různých regio-
nálních institucích. Kromě aktivit v MAS Sokolovsko tak pro náš 
region pracuje také jako jednatel Sokolovské vodárenské a řadu 
regionálních projektů pro zlepšení podmínek života v menších 
obcích také podporuje v rámci členství v mikroregionu Sokolov 
– východ. Nemohu opomenout také jeho zásluhy na pořádání 
výjimečných sportovních a kulturních akcí, které často přesahují 
nejen rámec regionu, ale leckdy jsou i mezinárodního charak-
teru, a tím reprezentují nejen Březovou, ale i celý Karlovarský 
kraj. Pan Miroslav Bouda si právem zaslouží Vaši podporu a pev-
ně věřím, že mu ji v nadcházejících komunálních volbách opět 
vyjádříte.“ 

„Pana Boudu jsem poznal v rámci jeho aktivit při snaze o zá-
chranu církevních památek, a to nejen na Březové a v jejím okolí 
(kamenická Kaplička sv. Máří Magdaleny, spolupráce při obnově 
Kostela sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze), ale i z jeho vrcholných 
funkcí ve sdružení Sokolov - východ či sdružení MAS Sokolovsko. 
Velmi pozitivně vnímám jeho organizační schopnosti při pořádání 
pravidelných svatodušních setkání, dnes již dobře známé pouti 
v rámci svátku svaté Máří Magdaleny či pořádání pravidelných 
setkání občanů v době vánočních svátků, kterých se i já osobně 
zúčastňuji. Myslím si, že člověk, který chová úctu k těmto hod-
notám, by měl i nadále mít možnost vést březovskou radnici. 
Vězte, že by to bylo ku prospěchu nejen Vašeho městečka a při-
družených obcí, ale ku prospěchu nás všech.“

Jaroslav Lebeda, člen výkonného výboru ČSTV 
Praha a tajemník výkonného výboru Tělový-
chovné unie Sokolov:

„Starostu pana Miroslava Boudu znám od jeho působení 
ve funkci starosty města Březová, což je více než 10 let. Vzhle-
dem k mé funkci jednám prakticky se všemi starosty měst a obcí 
našeho regionu. Souvisí to s vytvářením podmínek pro čin-
nost jednotlivých sportovních klubů a především podmínek pro 
sportování veřejnosti. Pan starosta Bouda patří v tomto směru 
k osobnostem, které se snaží nad rámec svých běžných povin-
ností tuto oblast rozvíjet, a to nejen pro své město a k němu 
přidružené obce, ale i pro celý region Sokolovska. Proto se 
na Březové také koná celá řada republikových, ale i mezinárod-
ních sportovních akcí. Zmiňme například Sportovní ligu škol, roz-
manitou činnost TJ Olympie (zápas řecko-římský, volejbal atd.), 
cyklistické soutěže, horská kola, biketrial, rozvíjející se turistické 
akce, a mnoho dalších a dalších. Samozřejmostí je stálá celo-
roční podpora běžné činnosti sportovních tělovýchovných klubů. 
Velké pozitivum vidím v dokončení multifunkční sportovní haly 
v letošních roce a ta je dokladem toho, že vedle podílu na orga-
nizaci velkých sportovních akcí se také snaží zajišťovat aktivity 



Ing. František Štěpánek, generální ředitel 
SU, a.s.:

Ingrid Dietlová, důchodce, dříve dlouholetá 
pracovnice v bývalých jeslích a v DPS Březo-
vá:

Jakub Brož, student gymnázia Sokolov:

„Při své práci jsem v kontaktu s celou řadou starostů celé-
ho regionu a mohu konstatovat, že pan starosta Miroslav Bouda 
vždy svou prací dokazoval, že je člověk na svém místě. Svědčí 
o tom mimo jiné dobré vztahy s okolními podnikatelskými sub-
jekty, SU, a.s. nevyjímaje. Na Březové žije celá řada bývalých 
i současných pracovníků Sokolovské uhelné, kteří kladně hodnotí 
stávající vedení radnice. I já jsem přesvědčen, že si stávající sta-
rosta zaslouží Vaší další podporu.“ 

„Žiji na Březové mnoho a mnoho let a pana Boudu znám již 
od útlého dětství až po jeho nástup do vrcholných funkcí březov-
ské samosprávy. Vnímám ho jako člověka, který dělá pro nás, 
Březováky, mnoho a mnoho a jsem ráda, že takového starostu 
máme. Tímto bych mu chtěla popřát, aby v blížících se komunál-
ních volbách obstál a mohl dále pro nás všechny pracovat jako 
doposud.“

„Na základě svých osobních zkušeností z mého působe-
ní v březovském loutkovém souboru či v rámci mé spolupráce 
s radnicí při organizování celé řady kulturních akcí nejen pro děti 
a mládež vím, že panu Boudovi nebyl nikdy lhostejný život nás, 

Renata Oulehlová, předsedkyně občanské-
ho sdružení Střípky, jediného dobrovolnické-
ho centra v regionu, zaměřeného na seniory 
na sklonku života:

„Poprvé jsem se s panem starostou Miroslavem Boudou se-
tkala v rámci jeho charitativních aktivit v Domě ošetřovatelské 
péče v Dolním Rychnově, kde osobně inicioval pravidelné ná-
vštěvy a vystoupení březovské dechovky Březováček pro zdejší 
seniory při svátečních příležitostech. Je to člověk, kterému není 
lhostejný život seniorů na sklonku života. Málokterý starosta 
projevuje zájem v rámci svých možností pomoci v období, kdy 
občané žijící v léčebnách dlouhodobě nemocných pomoc oprav-
du potřebují. Nejedná se jenom o finanční prostředky, ale pře-
devším o jeho osobní projev lidství a vztah k seniorům obecně. 
Pokud vím,  také na Březové pravidelně navštěvuje místní DPS 
a osobně organizuje celou řadu akcí pro seniory, turistické vý-
lety, kulturní akce atd. Proto mohu doporučit všem březovským 
občanům: Podpořte pana Boudu v nadcházejících volbách, jsem 
přesvědčena, že si to právem zaslouží.“ 

Petr Kubis, velitel Městské policie Sokolov:

„I když jsem novým občanem Březové, mohu zodpovědně 
prohlásit, že jedním z hlavních důvodů, proč zde bydlím, je, že 
Březová je město, které je svými podmínkami pro běžný život 
občanů ojedinělé. Posuzuji to tak trochu z pohledu nového ob-
čana, který zde nalezl domov pro svou rodinu, pro své děti. Jako 
velitel Městské policie v Sokolově velmi kladně hodnotím snahu 
vedení radnice řešit veřejný pořádek ve všech možných souvis-
lostech. Jsem přesvědčen, že pan starosta Miroslav Bouda je 
člověk na svém místě a budu osobně velmi rád, když bude mít 
možnost dál pokračovat ve své práci.“

pro sportovní vyžití široké veřejnosti. Netvrdím, že starostové 
ostatních měst a obcí se vyhýbají rozvoji sportu a zajišťování 
podmínek pro sport svých občanů, ale úsilí, které pan Bouda 
vkládá do této činnosti, je nepochybně výjimečné, o čemž také 
svědčí nedávno získaný titul Obec roku, který je důkazem, že 
svou práci neorientuje pouze jedním směrem, ale snaží se vést 
obec komplexně v zájmu všech občanů. Proto si myslím, že by 
pan Bouda měl dál pokračovat ve své práci nadále ku prospěchu 
vás a nás všech.“

mladých. Vždy podporoval pořádání akcí pro mládež, od nej-
různějších rockfestů a diskoték, až po možnost bezplatného za-
půjčení prostor pro setkávání nás, mladých, ve vestibulu kina. 
V neposlední řadě se zasadil o možnost našeho vyžití v nedáv-
no dostavěné herně Multifunkčního centra. Proto mi není jedno, 
kdo bude nadále stát v čele Březové, a rád bych vyzval své vrs-
tevníky: Podpořte starostu, který měl pro nás vždy porozumění 
a upřímnou snahu nám pomoci.“ 


