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Obyvatelstvo
2008

2009

2010

2011

4445
2254
2191

4428
2249
2179

4410
2223
2187

4377
2219
2158

Počet narozených dětí
- z toho dívek
- z toho chlapců

55
28
27

34
18
16

54
19
35

50
27
23

Počet zemřelých
- z toho žen
- z toho mužů

71
41
30

58
31
27

57
36
21

64
30
34

Přistěhovalo se celkem
- z toho žen
- z toho mužů

103
47
56

99
55
44

84
45
39

71
46
25

Odstěhovalo se celkem
- z toho žen
- z toho mužů

113
64
49

92
47
45

99
54
45

90
47
43

Celkový počet obyvatel
- z toho žen
- z toho mužů

2012

Podle věku bylo ve městě nejméně dětí do 15 let (649), mladých od 15 do 30 let bylo 874, od 30
do 50 let 1396 a nejvíce bylo občanů nad 50 let (1458).
21 občanů města uzavřelo sňatek a stejný počet se rozvedl.
Počet domů

726

727

730

732

740

..

Městský úřad
Městský úřad měl k 31.12.2012 23 zaměstnanců, z toho
- administrativa včetně uvolněného starosty a místostarosty
- zaměstnanci údržby města
- zaměstnanci Městské policie
- zaměstnanci Pečovatelské služby
- zaměstnanci Městské knihovny

10
5
4
3
1

Pracovní doba byla 40 hodin týdně. V celkovém počtu nebylo zahrnuto 15 zaměstnanců, kteří
byli zaměstnáni na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (vedení
kroniky a muzea, údržba veřejného osvětlení, obsluha velkoobjemových kontejnerů, pracovníci
pro ošetřování lesa, úklid Městského úřadu).
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Personální změny :
Knihovna + administrativa :
Vzhledem k odchodu knihovnice paní Květuše Zímové do důchodu, byla ve 2.pololetí 2012
přijata Mgr. Hana Berdychová, která paní Zímovou ve vedení knihovny vystřídala. Na částečný
pracovní úvazek byl přijat investiční referent hospodářsko-správního odboru pan Václav
Vítovec.
Městská policie :
Během roku došlo k ukončení pracovního poměru dohodou (předcházela dlouhodobá pracovní
neschopnost) se strážníkem Strakou. Strážníci tedy zůstali čtyři (Petr Skala, Václav Vrba, Petr
Sadílek, Jaroslav Sperl).
Pečovatelská služba :
Nedošlo k žádným personálním změnám, pečovatelky byly stále tři (Eva Šimlová, Alena
Gribovová a Blanka Lauberová).
Údržba města :
Ve spolupráci s Úřadem práce byli přijati tři zaměstnanci: Zdeněk Chýnovský, Michal Bušek a
Helena Dudyová.
V roce 2012 byly nově nábytkem vybaveny kanceláře na radnici – zasedací místnost
v suterénu, kancelář správy majetku a místostarostky.
Na webu města bylo od konce června zavedeno „Hlášení městského úřadu“, to z toho důvodu,
že rozhlas nebylo všude slyšet. Texty připravoval místostarosta Bc.Procházka spolu
s hlasatelkou a sekretářkou paní Hladíkovou.
Diskusní fórum se změnilo, 30.července bylo oficiálně spuštěno nové, ale úspěch příliš
neslavilo. Do nového systému bylo možné přispívat jen registrovaným uživatelům, kteří při
registraci uvedli e-mailovou adresu, ale anonymita při zvolení uživatelského jména zůstala (?), i
když město vítalo příspěvky podepsané.
Problémy byly s Hornobřízským zpravodajem. Komise informatiky chtěla časopis vylepšit, ale
kvůli technickým problémům a pracovnímu vytížení jsme se nakonec prvního čísla dočkali až
3.září 2012. Další číslo vyšlo již 18.října a poslední tohoto roku 17.prosince.
V roce 2012 zaplatilo město za reklamní vysílací okénko v televizi ZAK TV s.r.o. a za
obvyklou propagaci ve Zlatých stránkách. Pro muzeum byly objednány turistické karty (z počtu
100 ks se za půl roku prodalo 82 ks). Koncem roku vyšla „Malovaná mapa“ regionu Severní
Plzeňsko.
Milan Chovanec, hejtman plzeňského kraje, přišel na besedu a odpovídal na otázky občanů.
Vyjádřil potěšení, že se tu daří likvidovat ekologickou zátěž, z finančních důvodů kraj však
neuvažuje o tom, že by se likvidovala další zátěž – zatopené oprámy.
Zajímavé bylo další vyjádření hejtmana (na dotaz, zda se bude realizovat nové silniční
napojení od benzinové stanice k třemošenské Dianě, které by odvedlo definitivně z města
nákladní dopravu) : „Při realizaci pokračování přeložky I/27 Třemošná-Kaznějov by bylo
nutné vybudovat dočasnou paralelní objízdnou komunikaci. Ředitelství silnic a dálnic ve
spolupráci s krajem vyhodnotilo možné náklady a nechalo projektantem prověřit možnost
nového trvalého propojení I/27 a Horní Břízy. Podmínkou je ovšem rekonstrukce silnice v úseku
od železničního přejezdu ke křižovatce s I/27. Realizace je tedy závislá na stavbě silnice 1/27.
V současné době, s ohledem na finanční možnosti státu, nelze odhadnout časový horizont“.
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8.listopadu proběhlo na radnici diskusní setkání na téma „Aktuální otázky bezpečnosti,
kriminality a prevence kriminality v 21.století“. Zúčastnili se ho odborníci městských policií
z Plzeňského a Karlovarského kraje, hasičského záchranného sboru České republiky,
Magistrátu města Plzně, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Policejního prezidia České
republiky, Věznice Plzeň, dále zástupci neziskové organizace Consulte, o.s. a médií.

Zastupitelstvo města
Antonín Brašna
Petr Grün
Jan Hadinger
MUDr.Monika Kepková
Jan Lusk
Bc. Jitka Martínková
Václav Mildorf
Pavel Moláček
Bc. Zdeněk Procházka
Ing. Petr Riedl
Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
Milan Sobota
Ing.Zbyněk Sonntag
Ing. Vojtěch Šedivec
MUDr. František Šlauf
Mgr. Alena Šůmová
Jaroslav Veverka
Marek Vondrák
Jiřina Vorlová
Rudolf Zábraha
Ing. Radek Želízko
První veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo 5.března 2012 ve škole. Zahájil ho
starosta města Ing.Šedivec, který konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné a seznámil
přítomné s programem. Program byl schválen, pak následovala volba ověřovatelů zápisu, volba
návrhové komise a kontrola usnesení.
Zastupitelé potom projednali a schválili:
-

rozdělení příspěvku na činnost neziskových organizací působících na katastru města
Tělovýchovná jednota ZKZ413 000 Kč
Folklórní soubor Úsměv 18 000 Kč
Tělovýchovná jednota Sokol 30 000 Kč
Pionýrská skupina 35 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů 25 000 Kč
Divadelní spolek Osada 23 000 Kč
Vinaři Plzeňska 5 000 Kč
Kruh přátel hudby 5 000 Kč
Partnerství mezi městy 5 000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami 8 000 Kč
Základní organizace AVZO 10 000 Kč
Myslivecké sdružení Hubert 2 000 Kč
Základní kynologická organizace 20 000 Kč
Český svaz bojovníků za svobodu 1 000 Kč
5
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-

hospodaření příspěvkových organizací a rozdělení hospodářského výsledku
prodej bytů v bytovém domě č.p.207 v Tovární ulici za cenu 2 250 Kč/m2
zástupce města do dozorčí rady firmy TEBYT – HB, s.r.o.
odkup pozemků v rámci realizace akce „Lokalita V Jámě“ za cenu 80 Kč/m2
„Smlouvy o budoucích kupních smlouvách“ v rámci rekonstrukce Tovární ulice
bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města z majetku Plzeňského kraje
delegování zástupce města (Ing.Šedivce) na valnou hromadu firmy VAK,a.s.
rozpočtové opatření za rok 2011 č.5
obecně závaznou vyhlášku č.1 /2012 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
pověření rady města k provádění rozpočtových opatření v rámci schválených dotačních titulů a
finančních příspěvků
poskytnutí účelové dotace pro TJ Sokol Horní Bříza na opravu střechy sokolovny z důvodu
zatékání ve výši 63 348 Kč
prodej bytu 1+1 získaného v rámci exekučního řízení nejvyšší možné nabídce

V diskusi se hovořilo o problematické situaci s dotací na lokalitu V Jámě a o diskusním fóru. Ředitel
pan Čása informoval o projektu „Bezpečně kolmo do školy“ a úmyslu vybudovat kolem města 14 km
dlouhou naučnou stezku. Slavnostně otevřena pak byla 13.6.
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Pan Sobota poděkoval za poskytnutí příspěvku na nejnutnější opravu sokolovny.
Po ukončení diskuse bylo schváleno usnesení a starosta jednání ukončil.

Další veřejné zasedání bylo v klubu dne 2.května. Zahájil ho starosta města, který na úvod
představil nového spolupracovníka Městského úřadu pana Valtera, který zastupuje dlouhodobě
nemocnou paní Valoškovou, vedoucí odboru finančních a vnitřních věcí.
Po obvyklých formalitách a schválení programu bylo projednáno a schváleno :
- rozpočtové opatření č.1 pro rok 2012
- odkoupení pozemků (ostatní plocha – komunikace) do majetku města
- volba přísedící u Okresního soudu Plzeň-sever (paní Miloslava Hladíková).
.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o navržených členech do budoucí dozorčí rady ve firmě
TEBYT-HB s.r.o., dále vzali na vědomí předložené zprávy kontrolního a finančního výboru,
týkající se veřejného osvětlení.
Zastupitelé na podnět, podaný Ing.Hinzem, pověřili kontrolní a finanční výbor k prošetření
projektu „Obytná zóna V Jámě“.
V diskusi vysvětlil starosta Ing.Šedivec, jak probíhá sanace generátorovny, kde se odvážejí již
poslední zbytky kontaminované zeminy. Vzorky ukazují dosahovanou úroveň kontaminace.
Závěrečné vzorky se zpracovávají. Některé vzorky jsou málo kontaminované, ty se odvážejí na
skládku, jsou míchány se zeminou a jsou použity na uzavření skládek. Další zeminy
kontaminované nad 1000 mg/kg jsou odváženy k dekontaminaci. Další části s dehtem jsou
odváženy k solidifikaci. Z důvodu postupného odběru a vyhodnocení vzorků je odtěžování
zeminy prováděno etapovitě. Neznamená to, že když se na skládce nepracuje, že došly peníze.
Nelibý zápach mohl být na továrně cítit v určitou dobu.
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Po schválení usnesení bylo veřejné zasedání ukončeno.
27.června se konalo ve škole další veřejné zasedání zastupitelstva města. Po úvodních
formalitách zastupitelé projednali a schválili:
-

přijetí účelové dotace od Krajského úřadu ve výši 10 tisíc Kč pro Masarykovu základní
školu
přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí na revitalizaci hřbitova (530 tisíc Kč)
rozpočtové opatření č.2 pro rok 2012
závěrečný účet města Horní Bříza za rok 2011
zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011
odkoupení pozemku p.p.č.1030/18 do majetku města
8

9

-

prodej pozemků p.p.č.97/1, 114/11, 114/5, 114/6, 114/12, 1001/3, 1000/27
bezúplatný převod pozemku p.p.č.247/14 do majetku města
volbu přísedící u Okresního soudu Plzeň-sever (paní Irenu Kaufmanovou)
povodňový plán města
zprávy výborů a komisí o činnosti za první pololetí tohoto roku
finanční dary 4 000,- Kč pro předsedy výborů a komisí, členům a aktivistům rozdělit
15 000 Kč
bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1270/2 a 1272/2 (na kterých se nachází škola) do
majetku města
přijetí účelové dotace od Krajského úřadu na projekt „Zpomal“

Starosta podal návrh na centrální vytápění lokality ves a továrna. Zastupitelé uložili radě
města a dozorčí radě firmy TEBYT-HB s.r.o., aby ve spolupráci s firmou TCN Energie s.r.o.
připravili podklady pro následné projednání v zastupitelstvu města.
Místostarosta Bc.Procházka informoval přítomné o výsledku výběrového řízení na ředitele
místních škol.
Poté starosta informoval o likvidaci ekologické zátěže, o výběrovém řízení na svoz odpadu
ze sběrného dvora a o zamítavém stanovisku k žádosti o dotaci na kanalizaci a vodovod
(stejné stanovisko získaly všechny okolní obce).
Do závěrečné diskuse se nikdo nepřihlásil, tak bylo po schválení usnesení zasedání
ukončeno.
Podzimní veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo 26.září v klubu. Po zahájení,
schválení programu, volbě ověřovatelů zápisu a návrhové komise a po kontrole usnesení
byly projednány a schváleny tyto záležitosti :
- rozpočtové opatření č.3 pro rok 2012
- dodatek ke zřizovací listině Masarykovy základní školy (zřízení střediska volného času)
- přijetí účelové dotace od Krajského úřadu v maximální výši 10 milionů Kč na vícepráce
při akci „Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny“
- odvolání MUDr.Františka Šlaufa z funkce člena rady města (na jeho žádost s ohledem na
pracovní vytížení)
- jmenování nového člena rady města – pana Pavla Moláčka
- přidělení finančních darů pro členy zastupitelstva města, předsedy, členy a aktivisty
výborů a komisí za II.pololetí 2012
Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí nebyl
přijat.
Zastupitelé byli seznámeni s protokolem o výsledku fyzické kontroly „Obytná zóna V Jámě“ .
Nejzávažnější výtky se týkaly víceprací na sanaci podloží, změny povrchu a také administrace a
řízení projektu.
Na návrh pana Grüna pověřili zastupitelé starostu, aby podal reklamaci na hřiště s umělým
povrchem, dále pověřili komisi výstavby k předložení návrhu řešení na odstranění valu u
fotbalového hřiště.
V závěrečné diskusi Bc.Procházka seznámil přítomné s možným návrhem umístění
kamerového systému do nejrizikovějších míst ve městě.
Zastupitelé pověřili místostarostu Bc.Procházku k jednání o ukončení veřejnoprávních smluv
na činnost Městské policie v okolních obcích.
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Dále se hodně diskutovalo o sanaci haldy, kdy celá akce skončí a kolik bude stát, i o tom, že
původní částka měla být mnohem vyšší.
Po skončení diskuse bylo schváleno usnesení a celé jednání starosta ukončil.
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo ve škole 19.prosince. A bylo
mimořádně dlouhé, jednak kvůli bohatému programu, jednak kvůli mnoha diskusním
příspěvkům.
Zastupitelé projednali a schválili :
-

-

-

přijetí finanční dotace na volby do zastupitelstva Plzeňského kraje, Senátu a prezidenta
přijetí neinvestiční dotace „EU peníze školám“ od Plzeňského kraje ve výši 745.653 Kč
pro Masarykovu základní školu
přijetí dotace 217.000 Kč od Evropské investiční banky (částečná splátka finančního
příspěvku na úroky z úvěru)
rozpočtové opatření č.4 za rok 2012
obecně závaznou vyhlášku č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(díky tomu, že občané třídí odpad, lze ponechat poplatek ve stejné výši, to je 500 Kč)
návrh rozpočtu města na rok 2013
prodej pozemků paní Fořtové a panu Zemanovi, kteří je historickou dobu užívají
metodický postup pro stanovení ceny pozemků
prodej pozemku paní Frisch (ostatní plocha)
prodej pozemku – zastavěná plocha a nádvoří. (Tento pozemek byl prodán v roce 1996,
ale nebyl proveden ze strany právníka města vklad do katastru nemovitostí. Doklad o
zaplacení byl vyhledán, město zařídí na katastrálním úřadu převod.)
zprávy výborů a komisí za rok 2012
územní energetickou koncepci, která doporučuje zachovat centrální vytápění
vnitřní směrnici „Schvalování rozpočtu města a rozpočtových opatření“
platnost odsouhlasených prodejních cen bytů pro rok 2013 (2500 Kč/m2)
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-

-

výpověď veřejnoprávních smluv k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní
policii obcím Hromnice a Nekmíř, návrh výpovědi smluv pro obec Žilov a Tatiná nebyl
přijat
změnu výše úhrady nákladů zřizovateli článek 3 odstavec 1 veřejnoprávní smlouvy na
činnost městské policie ( zvýšení z 50 Kč/hodinu na 280 Kč/hodinu)
vyplacení finančních darů uvolněným členům zastupitelstva města – starostovi a
místostarostovi a neuvolněnému členu zastupitelstva – místostarostce

Návrh na odvolání vedoucího strážníka městské policie pana Petra Skaly z pracovního místa
nebyl přijat. Starosta navrhl pověřit radu města, aby se zabývala činností městské policie a
vytvořila pracovní skupinu. Tento návrh zastupitelé schválili.
V diskusi podal nejdříve starosta informace o stavu sanace bývalé skládky a generátorovny,
která pravděpodobně nebude dokončena v termínu. Zodpověděl pak četné dotazy občanů.
Dále detailně informoval o stavu akce „Obytná zóna V Jámě“, kde zřejmě bude dotace
zkrácena o více než 6 milionů korun.
Jan Hadinger mladší pak podal zprávu o jednotce sboru dobrovolných hasičů. Pan Zábraha
měl dotaz na zimní údržbu silnice ke hřbitovu a starosta mu odpověděl, že město se bude o tuto
silnici starat.
Po ukončení diskuse a schválení usnesení popřál starosta přítomným pěkné Vánoce a Nový
rok a jednání ukončil.

Rada města
Ing.Vojtěch Šedivec, starosta
Bc. Zdeněk Procházka, místostarosta
Mgr. Alena Šůmová, místostarosta
MUDr. Monika Kepková
Václav Mildorf
Pavel Moláček (od 26.9.2012)
MUDr. František Šlauf (do 26.9.2012)
Ing. Radek Želízko
Rada se scházela pravidelně l x za čtrnáct dní a v případě naléhavosti i mimo stanovené
termíny. Za rok přijala celkem 245 usnesení. Řešila podněty občanů, předkládala návrhy
zastupitelstvu města, spolupracovala s komisemi a výbory. V tomto roce řešila mimo jiné :
- činnost firmy TEBYT-HB s.r.o.
- přidělování bytů v majetku města
- ustanovení města opatrovníkem pro občany
- koupě, prodeje, směny a pronájmy majetku města
- žádosti o prominutí úhrad poplatků
- návrhy obecně závazných vyhlášek a opatření
- hospodaření města a návrhy úprav
- rozpočty příspěvkových organizací

Výbory a komise
KONTROLNÍ VÝBOR (předseda Doc.Mgr.Václav Richtr, CSc, členové Ing.Lubomír Navrátil,
Ing.Radka Siebrová)
Kontrolní výbor se scházel obvykle jednou měsíčně, kolektivní jednání kombinoval se
samostatnou prací jednotlivých členů a elektronickou komunikací. Výbor připravoval obecně
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závazné vyhlášky, zabýval se podněty občanů, vyjadřoval se k důležitým zprávám a
dokumentům.
FINANČNÍ VÝBOR (předseda Pavel Moláček, členové Petr Grün, Roman Majer, Jaroslava
Šavlíková, Marek Vondrák)
Finanční výbor se scházel obvykle dvakrát měsíčně a zabýval se především návrhy rozpočtu
města a jejich změnami, dále žádostmi neziskových organizací i komisí města o finanční
příspěvky.
KOMISE VÝSTAVBY (předseda Ing.Radek Želízko, členové Antonín Brašna, Jan Lusk,
Václav Mildorf, Jaroslav Rozum)
Komise především posuzovala žádosti občanů, které se týkaly pozemků a v několika případech
také drobných stavebních úprav. Oproti dřívějším zvyklostem platily v současné době nové
účetní předpisy, podle kterých musí město prodávat pozemky minimálně za cenu obvyklou. Ve
sporných případech nebo na exponovaných lokalitách jsou pak pro stanovení přesné ceny nutné
znalecké odhady. Každou žádost o odkoupení pozemku řešila tedy komise samostatně,
v některých případech doporučila zvolit pouze pronájem, případně zřízení věcného břemene.
Na konci roku se komise zabývala návrhem stavebních prací pro rok 2012, ovšem vzhledem
k celkové ekonomické situaci a doúčtování dotačních projektů navrhl finanční výbor co možná
nejúspornější rozpočet, takže nebyly pro rok 2012 naplánovány žádné větší investiční akce.
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE (předseda Ladislav Čech, členové Pavel Jindra, Ing.Vít
Procházka, Václav Steidl a Zbyněk Úlovec – ve výjimečných případech docházel Milan Sobota,
který byl jinak dlouhodobě omluven z důvodu havarijního stavu sokolovny).
Komise se sešla 16 x na plánovaném zasedání a 4 x na mimořádném zasedání. Uspořádala
během roku 3 sportovní a 12 kulturních akcí. Všechny fotografie a články z akcí byly umístěny
na webové stránky města, rovněž tak termíny připravovaných akcí.
.
KOMISE INFORMATIKY (předseda Václav Haramule, členové Ladislav Čech, Marek
Vondrák, Jiří Vynáhlovský, Ing.Radek Želízko)
Komise se sešla celkem na sedmi plánovaných jednáních a věnovala se především problematice
Hornobřízského zpravodaje a aktualizaci webových stránek města.
KOMISE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE (předsedkyně Mgr.Alena Šůmová,
členové Mgr.Zdeňka Fořtová, Mgr.Viktor Vanžura)
Tato komise se scházela podle potřeby a zajišťovala výkon státní správy podle § 122 zákona
č.128/2000 Sb. o obcích, přitom spolupracovala se střediskem výchovné péče i policií.
KOMISE K PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ (předsedkyně Miloslava Hladíková, členové
Bc.Zdeněk Procházka a Ladislav Bečvář, od října pak byl jmenován další člen komise, a to
Mgr.Martin Sarkisov)
Na základě uzavřené smlouvy komise projednávala přestupky i pro Trnovou, Hromnice a
Nevřeň. Řešila přestupky proti občanskému soužití (25), proti majetku (12), proti veřejnému
pořádku (2) a podávání alkoholu mladistvým (1). Bylo uloženo 11 pokut a 4 napomenutí.
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI (předsedkyně Emilie Hrabáková, členky Daša
Čabalová, Anna Hubková, Kabátová, Jitka Kozlová, Hana Oplová, Drahoslava Richtrová,
Petra Kabátová a jediný muž – Antonín Žižka)
Komise se sešla celkem na osmi schůzkách. V průběhu roku členové komise navštěvovali jako
obvykle starší jubilanty (ti mladší dostávali písemnou gratulaci). Pravidelnou akcí bylo vítání
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občánků, Den matek, v červnu pak oslavy stříbrných svateb. Před prázdninami se SPOZ podílel
na ukončení „školové docházky“ v obou mateřských školách, v září zas na vítání prvňáčků.
Poslední akcí byla předvánoční návštěva Ústavu pro osoby se zdravotním postižením.

Hospodaření města 2012
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - PŘÍJMY
Schválený
rozpočet
Daň z příjmu fyzických osob
7 960
Daň z příjmu právnických osob
6 895
Daň z přidané hodnoty
15 400
Poplatky za znečištění ovzduší
9
Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0
Poplatky za likvidaci kom.odpadu
2 200
Poplatek ze psů
73
Poplatek za užívání veř.prostranství
130
Poplatek ze vstupného
0
Poplatky za výherní hrací přístroj
0
Odvod výtěžku z provozování loterií
0
Odvod z výherních hracích přístrojů
0
Ostatní odvody z vybraných činností
0
Správní poplatky
250
Daň z nemovitosti
1 600
Daňové příjmy celkem
34 517
Příjmy z poskytování služeb
2 769
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
0
Příjmy z pronájmu pozemků
40
Příjmy z pronájmu nemovitostí
3 500
Příjmy z pronájmu movitých věcí
0
Příjmy z úroků (část)
255
Přijaté sankční platby
202
Příjmy z prodeje majetku
0
Přijaté nekapitálové příspěvky
300
Ostatní příjmy
0
Splátky půjčených prostředků od obyvatel
0
Nedaňové příjmy celkem
7 066
Kapitálové příjmy (prodej majetku)
0
Přijaté dotace celkem
10 404
PŘÍJMY CELKEM
51 987

Upravený
rozpočet
7 380
5 700
13 600
12
25
2 200
73
130
19
16
250
1 000
0
250
2 800
33 455
4 065
98
80
5 229
0
301
202
3
600
49
310
10 937
3 239
181 538
229 169
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v tisících Kč
Výsledek
hospodaření
7 793
6 004
13 672
12
25
2 146
75
10
19
16
190
1 054
1
157
2 630
33 804
4 031
98
82
5 231
50
241
93
3
481
49
306
10 665
3 198
181 538
229 205
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Příjmy města tvořily v roce 2012 ze 79,20% dotace ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie
na sanaci ekologické zátěže a dotace z fondu ROP na investiční akci V Jámě, dalším
významným příjmem byly daňové příjmy.

.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - VÝDAJE
Schválený
rozpočet
Zemědělství,lesní hospodářství
Průmysl,obchod,služby
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání a školské služby
Kultura,církve,sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost
Bydlení,komunální služby a rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální služby
Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana a záchranný systém
Územní samospráva
Finanční operace
Ostatní činnosti
Běžné výdaje celkem
Doprava
Tělovýchova a zájmová činnost
Bydlení,komunální služby a rozvoj
Ochrana životního prostředí
Územní samospráva
Kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE CELKEM

571
17 057
875
200
6 970
894
190
8 999
5 275
1 260
17
2 925
429
12 554
1 215
0
59 431
0
0
5 080
0
0
5 080
64 511

Upravený
rozpočet
921
157
996
200
8 857
1 036
190
9 229
182 874
1 260
22
2 219
429
12 462
1 520
47
222 419
276
85
5 975
43
169
6 548
228 967

v tisících Kč
Výsledek
hospodaření
904
135
935
109
8 528
906
177
7 276
181 391
882
8
2 202
419
11 283
1 359
24
216 644
247
84
478
0
164
973
217 617

Kapitálové výdaje nebyly plně čerpány, protože nebyl realizován nákup komunální techniky, na který
město nezískalo dotaci.
Financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Příjem z aktivní krátkodobé likvidity
Opravné položky k peněžním operacím
Změna stavu krátkodobých prostředků

5 264
- 1 434
418
100
- 345
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Financování celkem

- 5 736

PŘIJATÉ DOTACE
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Státní fond životního prostředí
Úřad práce
Úřad práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ERDF
Státní fond životního prostředí
Evropská unie
Krajský úřad Plzeňského kraje
Obce
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
ROP
Krajský úřad Plzeňského kraje
Dotace celkem

Dotace na mzdy
70 000 Kč
Volby prezidenta republiky
2 000 Kč
Volby do Senátu
118 000 Kč
Výkon státní správy
2 322 000 Kč
Program OPZP
29 000 Kč
Aktivní politika zaměstnanosti
30 000 Kč
Lidské zdroje
129 000 Kč
Sociální služby
275 000 Kč
Dotace
500 000 Kč
Sanace skládky
8 773 000 Kč
Sanace skládky
149 143 000 Kč
Peníze školám
746 000 Kč
Dojíždějící žáci
265 000 Kč
Neinvestiční dotace
11 028 000 Kč
Investiční dotace
121 000 Kč
Obytná zóna V Jámě
7 696 000 Kč
Investiční dotace od mez.institucí 291 000 Kč
181 538 000,00 Kč

Majetek města
V roce 2012 započalo odpisování dlouhodobého hmotného majetku. Vyčíslení odpisů ovlivnilo
nejen celkovou hodnotu stálých aktiv, ale zároveň se promítlo do výsledku hospodaření oproti
předcházejícím létům vyššími náklady.
Během roku 2012 byl pořízen běžný drobný majetek, který nahradil některé původní
zastaralé vybavení (kancelářský
nábytek, zahradní technika apod.). Byly pořízeny ukazatele rychlosti a instalovány na přelomu
srpna a září na třech místech u hlavní silnice. Na jejich spolufinancování se podílel Plzeňský
kraj.
Po schválení Radou města byla z majetku města odprodána celkem tři vozidla:
- služební vozidlo Škoda Octavia Městské policie, které bylo z důvodu nákladného provozu
nahrazeno novějším typem v roce 2011
- speciální vozidlo Praga V3S s nástavbou polní kuchyně
- speciální vozidlo Škoda CAS 25, které bylo odprodáno z důvodu nutných ekonomicky
neefektivních oprav.
V srpnu 2012 byla odstraněna kovová železniční lávka z roku 1979 v prostoru železniční
stanice Horní Bříza. Odstranění schválilo zastupitelstvo města. Hlavním důvodem byla náročná
údržba a minimální využití.
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Výstavba
V roce 2012 proběhly následující stavební akce a opravy:
- výstavba nízkotlakového plynovodu a plynovodních přípojek pro sedm rodinných domů
v ulici Na Kaolince
- provedení střešního pláště v 1.mateřské škole
- výměna oken v 1. mateřské škole (na odloučeném pracovišti v požární zbrojnici)
- výměna oken v domě č.p. 68
- oprava výtluků místních komunikací v ulici U Paurovny, Průmyslová, Krátká, Na
Skautech, Na Strži, Na Rypličce, Na Vršku, U Trati, U Klubu, Lesní a Sídlištní
- oprava komunikace v Zahradní ulici
- oprava rozvaděčů veřejného osvětlení
Během celého roku probíhala sanace lokality bývalé skládky a generátorovny spojená
s odtěžením a odvozem kontaminovaných materiálů na určené skládky.
Firma Vodafone požádala o souhlas se stavbou základnové stanice, antény a elektropřípojky
na zařízení T-Mobile na parcele 316/84.
Začal se připravovat nový územní plán.Urbanistický rozbor provedla firma Projectstudio8
s.r.o. Plzeň.
Komise výstavby vypracovala „Metodický postup pro stanovení ceny pozemků“ :
1. prodejní cena l m2 pozemku se určí jako součin základní jednotkové ceny (ZC) a
součinitelů vyjadřujících charakter, využitelnost a kvalitu pozemku.
2. Základní jednotková cena bude projednána a odsouhlasena radou města a to vždy na
posledním jednání v kalendářním roce, schválená ZC pak bude platit celý následující
kalendářní rok.
16
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3. Výchozí ZC je navržena s ohledem na provedené odhady v rámci prodeje pozemků
v Horní Bříze a pro rok 2013 je navržena ve výši 1000 Kč/m2.
4. Stanovení prodejní ceny podle tohoto metodického postupu bude provedeno pouze u
přihražovaných pozemků nebo jejich částí samostatně nevyužitelných.
5. V případě prodeje pozemku nebo části pozemku o výměře nad 2000 m2 bude ke
stanovení ceny zpracován cenový odhad znalcem; z důvodu zachování rovného přístupu
bude tyto posudky zpracovávat vždy stejný znalec schválený radou města a to vždy na
období následujícího kalendářního roku.
6. V případě nestandardního pozemku může být cena dále upravena tak, aby zohlednila
další okolnosti (ekologické zátěže či jiná znehodnocení apod.).
7. Zastupitelstvo města má v souladu se zákonem o obcích právo cenu stanovenou podle
tohoto metodického postupu zvýšit nebo snížit, pro zachování transparentního a
jednotného přístupu ke všem prodejům je ale vhodné měnit stanovenou cenu pouze ve
výjimečných a odůvodněných případech.
Komise stanovila tyto koeficienty:
Zasíťovaný pozemek – koeficient 1
Výměra do 250 m2 - koeficient 0,6
Poloha pozemku ve svahu – koeficient 1
Využitelnost z hlediska města – pozemek s omezeným využitím . koeficient 0,6

Doprava a spoje
Od dubna 2012 se rozšiřovala integrovaná doprava Plzeňska a Horní Bříza měla být zařazena
do dalšího pásma 022, což by znamenalo významné zdražení pro dojíždějící. Naštěstí společnost
POVED akceptovala žádost města a město bylo zařazeno do zóny 021 Třemošná. Cestující tím
ušetřili zhruba 4000 Kč ročně. Jinak jízdní řády zůstaly stejné, rovněž jednotlivé jízdné.
Z Horní Břízy do Plzně stála autobusová jízdenka 26 Kč, víkendové autobusy byly dražší,
protože měly v Plzni více zastávek.
Stát přestal připlácet na zlevněné jízdenky seniorů ve vlacích. České dráhy začaly poskytovat
čtvrtinovou slevu důchodcům, kteří si pořídili průkazku s neomezenou platností za 50 Kč.
Výrazně zdražila městská doprava v Plzni, ze 12 na 18 Kč, měsíční předplatné bylo za 440 Kč,
roční za 3910 Kč. Kromě toho si důchodci do 70 let museli pořídit Plzeňskou kartu
s aktivovaným nárokem na slevu.

Průmysl a podnikání
LB MINERALS, s.r.o.
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Lasselsberger, s.r.o.
V hornobřízské flísce bylo v roce 2012 zaměstnáno 112 lidí a dalších 30 v expedici, vedoucím
byl Josef Beran. Kromě listel a dalších ozdobných doplňků pro všechny závody skupiny
Lasselsberger se vyráběla také dlažba o formátu 10x10 a 10x20 cm a hlavně řezaná mozaika.

LB IMMO, s.r.o.
Požádala o souhlas s likvidací průmyslových objektů kamnárna, atritor a přípravna ve
vlastnictví LB IMMO p-č.142

HOB CerTec, společnost s r.o.
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V loňském roce se společnost HOB CerTec spojila se švédskou společností Diamorph v čele
s Fredrikem Svedbergem. Od počátku roku 2012 začala v Horní Bříze zřizovat druhou výrobní
linku pro inovativní keramické produkty, jakými jsou nanokompozity keramiky, funkční
kombinace karbidů a kovů, čímž spojila odbornost prvotřídního světového výzkumného týmu
s ověřenými znalostmi spolehlivého výrobce a vytvořila tak vedoucí pozici na trhu se
žárovzdornou a inovativní keramikou.
FEST HF s.r.o. se od počátku své existence v roce 1999 zaměřovala především na dodávky
celých investičních celků. Kromě toho také zajišťovala opravy a výrobu zdvihací a manipulační
techniky, strojní výrobu, výrobu ocelových konstrukcí, stavební práce, elektroinstalace a
dřevařskou výrobu (včetně projektové dokumentace, revizních zpráv a pravidelného servisu ve
spolupráci s místním VKV projektem s.r.o.). Počet zaměstnanců se zvýšil na padesát.
Grünsport s.r.o.
Pokračující krize si vyžádala propuštění dalších pěti zaměstnanců, takže ke konci roku 2012 tu
bylo zaměstnáno 11 pracovníků, kteří vyráběli kompletní vybavení posiloven.
Eneko – krby s.r.o. (Josef Marek, Trnová 317)
Firma pana Marka v únoru požádala o souhlas s výstavbou FVE 30 kW na střeše bývalé
dinasky.
Panter Color (velkoobchod s barvami a laky) v šamotce znovu používal část prostor jako sklad,
prodej tu již nezajišťoval.
V bývalé šamotce byl nadále velkoobchod s dárkovými předměty BC Design a nově se tu
zařizoval truhlářský provoz.
SILOTRANS, mezinárodní kamionová doprava se sídlem v Plzni a s provozovnou v Horní Bříze
vybudovala v roce 2010 velkou, moderní myčku aut.
VLATRANS (bývalé ČSAD – mezinárodní doprava)
Stavitelství Veverka (stavební práce, zejména rekonstrukce a výměny oken)
Reno-Tech (povrchové úpravy všech materiálů)
Karsell s.r.o. (povrchové úpravy materiálů) požádal o umístění panelů FV do 30 kW na střeše
restaurace Oáza v jeho vlastnictví
Ferrum servis s.r.o (kovovýroba a kovoobrábění).
U Klubu 365 má sídlo firma, zabývající se distribucí piva
Procuro domus s.r.o.
pana Seidlera
– vlastní kantýnu

Obchod a služby
Ceny v tomto roce vzrostly díky zvýšení daně z přidané hodnoty z 10 na 14 %. Tím zdražily
hlavně potraviny, léky, knihy a tisk, také ubytování, stavební práce a vytápění... Díky
konkurenčnímu boji se u potravin zdražení příliš neprojevilo, ale někdy ceny podivně kolísaly.
Například na jaře skokově vzrostly ceny vajec (právě před velikonocemi) díky tomu, že se
v Evropské unii zpřísnily podmínky pro chov drůbeže. Vejce stála běžně přes 6 korun, pak se
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cena postupně snižovala, ale málokdy a málokde spadla pod tři koruny za kus. V našich
nejdůležitějších obchodech byly koncem roku 2012 ceny takovéto :
Nový pramen

COOP
Chleba 1200 g
Rohlík
Mléko polotučné 1 litr
Máslo 250 g
Sádlo 250 g
Hera 250 g
Vejce 10 ks
Mouka 1 kg
Cukr krystal 1 kg
Sůl 1 kg
Rýže 1 kg
Olej 1 litr
Špagety
Brambory 1 kg
Zelí 1 kg
Cibule 1 kg
Jablka 1 kg

28 Kč34 Kč
2 Kč 2,50 Kč
15 Kč16 Kč
30 Kč39 Kč
18 Kč14 Kč
27 Kč22 Kč
39 Kč35 Kč
12 Kč11 Kč
28 Kč28 Kč
8 Kč 7 Kč
30 Kč28 Kč
40 Kč40 Kč
13 Kč16 Kč
11 Kč13 Kč
12 Kč--15 Kč25 Kč
od 19 Kč19 Kč

Prodejny potravin se v našem městě nezměnily, pekárny a ostatní obchody téměř také ne,
rovněž restaurace, ubytování a služby.

Maso a uzeniny se dál prodávaly u Šefrhansů a u
Illésů, ovoce a zelenina v Krátké ulici a ve stánku
před nákupním střediskem.

Drogerie z návsi se koncem roku 2012
přestěhovala do nákupního centra, tam byla také v
listopadu otevřena levná móda „Ellen“ a prodejna
šperků a bižuterie. Zavedené obchody „U Čechurů“
(papírnictví a textil), konfekce „SOMI“ a prodej i
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opravy „ELEKTRO“ tu zůstaly. A také pohřební služba Pieta s.r.o. (mimochodem - nejlevnější
pohřeb bez obřadu stojí téměř 8000 Kč, s obřadem přes 20000 Kč).
Škoda, že nákupní centrum bylo z velké části neobsazeno díky tomu, že platby za energie jsou
příliš vysoké. A některé služby tu zase nemohou být kvůli tomu, že zde nejsou rozvody vody.

Školství
1.mateřská škola – ves
Konkurzního řízení na místo ředitelky MŠ se zúčastnily tři kandidátky, vyhrála Jarmila
Vodičková, která byla následně radou města jmenována novou ředitelkou.
Děti byly rozděleny na Berušky, Motýlky, Papoušky a Dráčky.
Velká rekonstrukce odloučeného pracoviště o prázdninách, na podzim škola dostala novou
střechu a byla zahájena velká rekonstrukce zahrady.
V mrazivém únoru si děti hrály ve školce, poslouchaly pohádky a přijelo za nimi divadlo.
Vyráběly různé věci ze všech možných materiálů. Procházka zasněženým lesem ke krmelci, kam
nasypaly zrní, chleba, kaštany a další dobroty, aby zviřátka neměla hlad
Výlet k plzeňské řece, kde pan Makoň připravil zimné stopovačku a děti krmily labutě a
kachničky. Pohádkou o koblížkovi začal masopust a karneval, na KTERÝ BYLO TŘEBA
PŘIPRAVIT MASKY. V BŘEZNU DĚTI VYSTUPOVALY V Kralovicích na oblastním kole
Mateřinek a proměnily se v malé šmoulíky. Vítání jara – Berušky vzbudily medvídka, Motýlci a
Dráčci a Papoušci se naučili jarní písničky, pak všichni probudili celou zahradu a poznávali
jarní květy a Pak už se chystaly velikonoce , o svátcích děti hledaly v lese zajíčka. Děti byly na
procházce ve staré vsi, prohlédly si kapličku a na dvoře viděly všelijaká zvířata. Do školy přijel
pan Vobruba ze ZOO a pak se tam děti jely podívat
Školka v přírodě s hajným Robátkem 2.června
V polovině června se děti sešly s rodiči ve školní zahradě, pak ještě byly na dlouhém pěším
výletu u Víseckého rybníka, jezdily vlakem a pak už se nejstarší děti loučily se svou školkou.
Nejmenší Berušky po prázdninách vítala malá beruška a seznamovala pak nové děti se školkou i
zahradou. Do třídy Motýlků a Papoušků přiletěli na návštěvu i čmeláčci – včelí medvídci
Čmelda s Brumdou, kteří zůstanou s dětmi celý rok. Dráčky na odloučeném pracovišti
netrpělivě vyhlížel dráček Mráček
I na podzim bylo toho třeba hodně udělat a pozorovat – sklizeň ovoce a zeleniny, pozorování
různých domácích zvířátek, sbírání plodů pro lesní zvířata, část děti poslaly do ZOO, část si
nechaly na zimní vycházku ke krmelci. EDěti slavily i Halloween, vyráběly si lucerničky na
lampionový průvod, pak už se chystaly vánoce.

2.mateřská škola
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Pohádkové pytle s heslem „Pojďte všichni mezi nás, kamarádství je tu čas“ byly s dětmi od
počátku roku 2012. Hlavním cílem vzdělávacího programu bylo zůstat rodinnou školkou a navíc
být ČESKOU rodinnou školkou. Protože naše země je krásná, děti se tu narodily, žijí tu a měly
by mít svou zem rády. Měly by se seznámit s krásnými českými pohádkami, říkadly, písničkami
a nejenom to, ale i s historií, zeměpisem, významnými lidmi a podobně.
Mateřská škola v Lesní ulici č.p. 500 měla v roce 2012 tři věkově smíšené třídy : Kuřátka (19
dětí), Berušky (28 dětí) a Sluníčka (28 dětí). Celkem školu navštěvovalo 75 dětí, od září 2012
bylo dětí ..... . Všechny děti se stravovaly ve školní jídelně. Provoz školy začínal v 6 hodin,
končil v 16 hodin a zajišťovaly ho tyto pedagogické a provozní pracovnice:
Jana Šmídlová, ředitelka (Sluníčka)
Olga Berdychová, zástupkyně ředitelky (Sluníčka)
Štěpánka Růžková (Berušky)
Renata Reiserová (Berušky)
Lucie Školová (Kuřátka)
Simona Kolářová, nekvalifikovaná (Kuřátka)
Simona Kolářová, vedoucí školní jídelny
Danuše Králová, kuchařka
Renata Zavadilová, pomocná kuchařka (do 25.3.2012)
Martina Kolářová, pomocná kuchařka (od 26.3.2012)
Zdravotní stav dětí byl dobrý, zřídka se vyskytovaly pouze běžné dětské nemoci, hlavně
nachlazení, žaludeční nevolnosti a průjmy. Do školky docházela na prohlídky zubní lékařka
MUDr.Libotovská. Děti absolvovaly 8 lekcí plavání v bazénu na Lochotíně a 10 lekcí pobytu
v solné jeskyni na Vískách. Děti se otužovaly při hraní venku, výletech a pobytu v přírodě
v Orlovicích.
Unie rodičů spolupracovala pod vedením paní Petry Begalové se školkou velice dobře. Rodiče
se s nadšením účastnili mnoha akcí spolu s dětmi. Rodičovský příspěvek byl stanoven ve výši
400,- Kč na rodinu. Z těchto peněz se financovaly různé výlety, mimořádné akce i dárky dětem
při oslavách.
Vybavení školky bylo tradičně na dobré úrovni. V tomto roce byla vyměněna okna, některé
podlahové krytiny, zakoupeny nové hračky (například stavebnice a také čtyřkolky).
Pravidelnou výuku dětí doplňovala logopedická prevence, kterou jedenkrát týdně prováděla
pí učitelka Berdychová a 1x za 14 dní MUDr.Blanka Gruberová. Zájmový kroužek „Flétnička“
pod vedením Mgr.Ireny Jonákové byl rozdělen do dvou skupin. Jednou týdně se dvě skupiny
dětí učily anglicky pod vedením paní učitelky Školové. Dvakrát ročně vyráběly děti různé
drobnosti z keramiky pod vedením paní Pavly Čásové.
Každý měsíc se konala nějaká kulturní akce, ve školce se často hrálo například pro děti
divadlo. Děti také vystupovaly na akcích města a účastnily se různých soutěží. Školka
spolupracovala se Základní školou, Základní uměleckou školou, knihovnou a zájmovými
organizacemi ve městě.
Některé akce pro děti :
Divadelní představení „Šípková Růženka“
Pohádkové pytle čarují
Jarní úklid zahrady s rodiči, pečení vuřtů
Velikonoční zajíček ve školce
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Divadlo „Tři prasátka“
Pobyt v Orlovicích od 27.5. do 2.6.2012 (36 dětí) – Týden s dědečkem Večerníčkem
Výlet za pokladem na Radyni
Zmrzlinový pohár na Býkově
Průvod masek
Od září děti provázelo heslo „Veselost je nebem, pod kterým se všechno daří“
Děti musely zazimovat zahradu
S rodiči se pak děti vydaly na „Cestu světýlek“, aby přinesly dědečkovi Večerníčkovi světlo do
lucerničky.

.

Masarykova základní škola
Vzdělávací program Základní škola byl v roce 2012 plně nahrazen jednotlivými vzdělávacími
programy zpracovanými podle rámcových vzdělávacích programů vydaných Ministerstvem
školství. Během roku vstoupila v platnost novela školského zákona. České školství se však
v evropském kontextu stále nemohlo vymanit z izolace, potřebné změny byly odsouvány.
Tendence Ministerstva školství měnit obsah vzdělávání, vázat objem finančních prostředků
jednotlivým školám na výsledky srovnávacích testů, rušit speciální praktické školy a další
podobné snahy vyvolávaly nesouhlasné reakce. Bylo zrušeno tzv. pastelkovné pro prvňáčky,
ředitelé škol museli projít konkurzem, státní maturity proběhly s rozpačitým výsledkem – to vše
vedlo k tomu, že ministr Dobeš rezignoval a novým ministrem školství byl jmenován Petr Fiala.
V naší škole došlo k významné změně: poté, co svou činnost v Horní Bříze ukončil Dům dětí a
mládeže Kamarád z Třemošné, mohla škola podat žádost o zřízení střediska volného času jako
součásti Masarykovy základní školy. Žádost byla vyřízena kladně a od 1.ledna 2012 středisko
volného času mohlo zahájit činnost pro zhruba 300 účastníků ve dvaceti zájmových útvarech
pravidelné činnosti, kromě toho se předpokládala organizace dalších asi 45 akcí pro více než
2000 účastníků. Středisko volného času bylo mzdově zabezpečeno, byl mu stanoven limit
pracovníků (1 pracovník administrativy, 4 vedoucí oddělení společenských věd, přírodovědy,
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estetiky a tělovýchovy, vedoucí zájmových útvarů a pedagogové volného času), mzdových
prostředků i neinvestičních výdajů. Provozní náklady šly na vrub zřizovatele, to je Města Horní
Bříza. Středisko maximálně využívalo vnitřní i venkovní areál školy.
Základní školu navštěvovalo počátkem kalendářního roku 2012 celkem 356 žáků. Místních
bylo 282, dojíždějících 46 ( z Hromnice 3, Žichlic 1, Chotiné 2, Trnové 28, Tatiné 2, Stýskal 1,
Záluží 2, Krašovic 2, Horní Bělé 1 a z Plzně 4). Tříd bylo 15 a dvě speciální třídy pro 28 žáků
s lehkým mentálním postižením (18 dětí místních, tři děti z Třemošné, 2 z Plzně a po jednom
z Litého, Krašovic, Kokořova, Trnové a D.Bělé) Vyučovalo se 522 hodin týdně. Z celkového
počtu žáků jich 182 z běžných tříd prospělo s vyznamenáním, ze speciálních 12. Neprospěli 3
žáci. V průběhu roku bylo uděleno 98 kázeňských opatření (a ve speciálních třídách 19). Na
chování žáků měly velký negativní vliv věkové rozdíly v třídních kolektivech dané odklady
školní docházky nebo opakováním ročníku. Velké výchovné problémy způsobil žák, který
přestoupil ze školy v Kaznějově. Jeho až patologické chování řešila i komise sociálně právní
ochrany mládeže Nýřany, bohužel bez výsledku. Celkově však rizikových jevů ubývá.
Na konci školního roku byli dva žáci přijati na čtyřletá gymnázia, na střední odborné školy
s maturitou nastoupilo 17 žáků a do učebních oborů 15 žáků.
V září 2012 se počet žáků zvýšil na 357. Žáci byli opět rozděleni do 15 normálních tříd a 2
speciálních a mohli si vybírat z šesti volitelných a nepovinných předmětů a z 20 zájmových
kroužků, které organizovalo Středisko volného času. Zapojovali se do mnoha nadstandardních
aktivit, ať už vzdělávacích (exkurze, expedice, kurzy besedy..) kulturních, sportovních či
soutěží.
Důraz byl kladen také na environmentální vzdělávání, které zahrnuje výchovu
k ekologickému cítění, zacházení s odpady, základní poznatky o energiích a jejich využívání,
vztah k přírodě a podobně. Děti kromě jiného sbíraly papír a plastová víčka, třídily odpad,
v přírodovědném kroužku pečovaly o zvířat a pravidelně navštěvovaly ZOO. Škola se účastnila
projektu „Bezpečně kolmo do školy“ a podařilo se vybudovat první etapu naučné stezky kolem
Horní Břízy. Stezka byla slavnostně otevřena 13.6.2012.
Škola také například obdržela dotaci ve výši 10 tisíc Kč na projekt „Kolébka ve vlaku“, který
pojednal příběh židovského novorozeněte Hany Lomové.
Školská rada si za předsedkyni zvolila Ing.Radku Sieberovou. Podle novely školského zákona
musela být rada doplněna o zástupce zřizovatele (Bc.Jitka Martínková) a nezletilé žáky (Pavel
Moláček).
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Školní areál včetně sportovišť se prostorově nezměnil, byl stále mírně nadstandardní až na
určité nedostatky například ve vybavení školních dílen. V tomto roce byly opět vyměněny
některé podlahové krytiny, provedena rekonstrukce rozvodů vodoinstalace na WC a další
drobné opravy. Pokračovala rekonstrukce auly (instalace reflektorů, reproduktorů apod.).
Z prostředků projektu Moderní škola byla pořízena výpočetní technika za téměř 700 tisíc Kč.
Sportovní centrum škole bylo pronajato, jeho správcem byl pan Radek Bartoš. Centrum
využíval nadále Fit Club Veronika, oddíly TJ ZKZ i neorganizovaní zájemci. V aule se kromě
jiného konaly koncerty vážné hudby, divadelní vystoupení i přednášky a besedy pro veřejnost.
Ve škole se také pravidelně pořádaly různé výstavy, své zázemí tu měl divadelní spolek Osada,
hudební skupina MDK, Pionýrská organizace a nově hlavně Betula viridis.
Škola zaměstnávala 27 učitelů, 3 vychovatelky a asistenta pedagoga pro žáky se sociálním
znevýhodněním v Základní škole praktické. Jako externí školní psycholog působila ve škole
Mgr.Magdalena Brandlová – Zemanová.
Dále ve škole pracovalo 11 provozních zaměstnanců - dva pracovníci administrativy, 5
zaměstnanců v provozu, údržbě a úklidu a 4 pracovnice ve školní jídelně. Ve školní jídelně se
stravovalo 284 žáků a 40 dospělých. 90 dětí docházelo do tří oddělení školní družiny.
Průměrný plat učitelů byl 27 254,- Kč, ve školní družině 18 960,- Kč, ve školní jídelně 15 313,a ostatních zaměstnanců 13 534,- Kč.
Plat pedagogů ve středisku volného času byl 29 683,- Kč, ostatních pracovníků 21 882,- Kč.
1.Čása Ladislav, ředitel školy1.st.
2.Králová Ludmila, zástupce ředitele pro 1.stupeň1.st.
3.Hubka Petr, zástupce ředitele pro 2.stupeňM-Z
4.Brandtlík AlešPř-Z
5.Dobrá Helena1.st.
6.Hrubá Kamila1.st.
7.Hejmanová IlonaM-Fy
8.Janská Stanislava1.st.
9.Jonáková Irena1.st.
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10.Kloučková Marie1.st.
11.Krejčová Ivana1.st.
12.Lusková Jana1.st.
13.Magesová Jana1.st.
14.Marková StanislavaRj-D
15.Matějovic Karel – metodik prevenceneapr.
16.Melková Andrea – do 30.6.2012neapr.
17.Navrátilová Jaroslava – výchovný poradceRj-D-Ov
18.Pavelková JitkaČj-Vv
19.Pěnkavová Ilona1.st.
20.Skalová IvanaNj-Rj
21.Skalová Jana1.st.
22.Široká IvanaM-Zt
23.Škorpilová Renata neapr.
24.Šmídová EvaČj-Vv
25.Šůmová Alena – koordinátor ICTM-Zt
26.Tobiášová Helena1.st.
27.Trnková SoňaFy-Zt
Pašková Monika vychovatelka
Fialová Stanislava vychovatelka
Kumpová Venuševychovatelka
Průcha Jiří – asistent pedagoga

Střední škola
V lednu proběhly talentové zkoušky do maturitních oborů s uměleckým zaměřením, přijato
bylo 11 uchazečů. Pk byl zahájen keramický kurz pro dospělé pro rekordních 32 zájemců
rozdělených do dvou skupiny.
Maturitní ples se konal 20.ledna
Na přelomu února a března škola pořádala týdenní keramické symposium, kterého se zúčastnili
kromě místních i žáci z keramických škol v Bechyni a karlových Varech. Ředitelé těchto škol
podepsali při této příležitosti Sektorovou dohodu pro sklářský a keramický průmysl. V březnu
se konala také závěrečná konference projektu „Zlepšování podmínek pro výuku žáků“,
účastníci konference ocenili tvorbu a vydání odborných učebnic pro obkladače, kamnáře a
keramiky.
V dubnu proběhlo přijímací řízení do tříletých oborů, bohužel uchazečů bylo málo, po několika
letech tedy dojde ke snížení celkového počtu žáků.
Maturity zvládli žáci maturitní nástavby všichni úspěšně, žáci čtyřletých maturitních oborů na
80%. Také žáci tříletých oborů až na výjimky úspěšně závěrečné zkoušky, několik zbývající
čekají opravné zkoušky v září.
Škola zakoupila devítimístný automobil, který bude sloužit převážně k dopravě žáků
k zákazníkům , k dopravě materiálu a k mimoškolní činnosti.
Pak školu postihlo několik mimořádných a nepříznivých událostí.V červnu požár ve skladu
firmy Lasselsberger si vynutil evakuaci keramické dílny, potom v noci prasklé vodovodní
potrubí v budově školy způsobilo značnou škodu, ke všemu ještě došlo ke čtyřem vloupání do
sdílen (pachatel byl dopaden).
Škola byla pověřena tvorbou dvou profesních kvalifikací pro povolání Keramik ( pro celoživotní
vzdělávání). Oba vzdělávací programy byly vypracovány a probíhá jejich schvalování
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O prázdninách využilo několik organizací ideálních podmínek pro sport a tělovýchovu,
s ubytováním a stravováním. Pravidelně jezdí do HB učitelé v rámci programu EXOD, taneční
kluby z Prahy, na soustředění tu byli basketbalisté i gymnastky. Konaly se kurzy celoživotního
zdělávání

25.září se žáci poprvé zúčastnili setkání učňovské mládeže, které se konalo v Plzni. Součástí
setkání byla soutěž odborných dovedností žáků. Soutěž obkladačů vyhráli Marek Maydl a Jan
Šmíd z naší školy.
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i
V září skončil již 5.roční rekvalifikační kurz na profesi Kamnář, účastníci získali výuční list.
V říjnu byl zahájen další kurz, do kterého se přihlásilo 40 zájemců z celé republiky.
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Ve středu 3.října byl slavnostně otevřen víceúčelový objekt pro praktické vyučování žáků a
celoživotní vzdělávání. Zahájení se zúčastnila řada významných hostů. Začalo postupné
stěhování do nových dílen. Po 63 letech tak škola definitivně opouští areál místní keramičky!

Kolaudace nové budovy proběhla 1.listopadu a začalo stěhování. Zároveň byla vyhlášena
veřejná zakázka na dodávku nových strojů, přístrojů, nábytku a výpočetní techniky v hodnotě 2
miliony Kč. Tato částka je zahrnuta do celkového rozpočtu tohoto projektu.
Škola se znovu zapojila do dotačního programu Plzeňského kraje „Motivace žáků pro
technická povolání“, od listopadu proto byly zdarma organizovány keramické technické a
stavební kroužky pro žáky základních škol. (Keramický, Pracujeme s kovem a Minimum
budoucího stavebníka. Žáci tak mají možnost seznámit se s jednotlivými profesemi.
V říjnu a listopadu se konaly oblíbené keramické kurzy pro dospělé, kterých se zúčastnilo více
než 40 lidí a poprvé se konaly Výtvarné kurzy pro veřejnost.
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Společenský život
Politické strany
Kromě komunistů žádná politická strana činnost v našem městě nevyvíjí.
V roce 2012 bylo ve městě 51 komunistů, předsedou byl nadále Antonín Rott. Komunisté se
pravidelně scházeli, občas i mimořádně, jako tomu bylo ve volbách do krajů a do senátu v říjnu
2012, kde KSČM získala druhé místo za ČSSD, což bylo velkým úspěchem.

Kultura
V knihovně nastoupila nová knihovnice Mgr.Hana Berdychová

Zájmové organizace
Město v tomto roce poskytovalo neziskovým organizacím tyto příspěvky:
Český svaz bojovníků za svobodu 1 000 Kč
Divadelní spolek Osada 23 000 Kč
Kruh přátel hudby 5 000 Kč
Myslivecké sdružení Hubert 2 000 Kč
Partnerství mezi městy 5 000 Kč
Pionýrská skupina 35 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů 25 000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami 8 000 Kč
Úsměv 18 000 Kč
Vinaři Plzeňska 5 000 Kč
Základní kynologická organizace 20 000 Kč
Tělovýchovná jednota Sokol 30 000 Kč
Základní organizace AVZO 10 000 Kč
Tělovýchovná jednota ZKZ413 000 Kč
Betula viridis (2010 - Ladislav Čása)
Od 1.ledna 2012 se součástí Masarykovy základní školy stalo i středisko volného času a mohlo
tak zahájit činnost pro zhruba 300 účastníků ve dvaceti zájmových útvarech pravidelné
činnosti, kromě toho se dále organizovaly různé akce pro veřejnost. Například zájezd do
Chudenic a Plánice v červnu, v září do Krásného dvora a v listopadu do Stavovského divadla
v Praze na operu Kouzelná flétna. Kromě toho Betula pořádala různé dílny, přednášky a
výstavy.
Český svaz chovatelů (1965 – Miloslav Pok)
Hlavní akcí svazu pro veřejnost byla obvyklá podzimní výstava ve škole, kde i děti vystavovaly
svá zvířátka. I tradiční výstava hub byla součástí této akce a poprvé i přednáška
Divadelní spolek Osada (1995 – Renata Michálková)
V pátek 13.dubna 2012 měla v klubu premiéru nová hra, francouzská komedie „Monsieur
Amédée“, přišlo 220 diváků a byli spokojeni. Herci vystupovali při nočních prohlídkách
plaského kláštera znovu, pak vystupovali při podobných akcích v Lomanech.
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Osaďáček vznikl v roce 2007, v tomto roce měl 15 členů,
celkem nastudoval 5 her, nejvíce repríz měla pohádka Jak se
peklo zadlužila. V říjnu 2012 sehrál Osaďáček pohádku
„Kašpárek a Kopřivka“ v klubu. Osada i Osaďáček
vystupovali na Manětínském divadelním podzimu a také na
mnoha místech Plzeňska.
Členové spolku se scházeli i při jiných příležitostech,
například vyrazili společně na Krkavec
Photo Club (2011 – Václav Šaroch)
Pětičlenné sdružení (plus jeden stálý příznivce). Výstava
velkých barevných fotografií s Francie u příležitosti oslav
Kruh přátel hudby (2000 – Ladislav Čása)
Kruh přátel hudby uspořádal v roce 2012
Myslivecké sdružení „Hubert“ (1993 – Ludvík Bartásek)
Za poslední rok se nic nezměnilo, sdružení mělo stále deset členů a hospodařilo na 530 ha lesa.
Ke konci roku se začaly chystat nové smlouvy, protože v roce 2013 dosavadní smlouvy končí.
Partnerství mezi městy Villeneuve sur Yonne a Horní Bříza (1996 – Emilie Hrabáková)
V říjnu 2012 oslavili členové spolku 15 let od podepsání smlouvy. Na oslavy přijelo 15 dospělých
a 15 dětí z Francie.
Součástí slavnostního večera byla
vernisáž Společné výstavy fotografií,
představeny byly snímky spřáteleného
města nad řekou Yonne. Jinak
uspořádali na jaře tradiční povídání o
víně při víně a na podzim posezení ve
škole.
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Pionýrská skupina (1949 – Jaroslav Novák)
Pionýrů bylo v roce 2012 celkem 60 a kromě pravidelných schůzek neúnavně organizovali
Ledová Praha, již tradiční akce – skutečně „ledová“ letos bylo -16 stupňů, ale procházku po
Praze to nenarušilo.

Hornobřízský puchýř 9.-11.3. 979 turistů. Nejvzdálenější účastnicí byla turistka z Japonska!byli
tu turisté také z Rakouska, Německa a Maďarska.
Turnaj v kuželkách v Plzni prvomájový, o týden později výlet do Národního parku Bavorský les
s návštěvou unikátní stromové stezky. O prázdninách byli pionýři na letním táboře
v Caparticích a pak putovali po Slovensku.
V září putování Brnem a okolím, turnaj v bowlingu, v říjnu Na vlastní pěst, koncem měsíce
výlet do Česko-saského Švýcarska
SAMAT – Sdružení amatérské tvorby (2009 – pí Berková)
Výstava výtvarných prací se tentokrát konala 15.listopadu. Kromě paní Berkové vystavovala
své práce také Klára Skalová a......
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Sbor dobrovolných hasičů (1906 – Petr Hadinger)
Hasiči zasahovali při velkém požáru ve flísce 5.6. ráno, nedbalost při likvidaci starých
technologií. požár střechy staré haly, došlo k explozi tlakové láhve a následnému značnému
poškození hadicového vedení padajícími troskami objektu. Naštěstí nedošlo ke zranění
zasahujících hasičů Nakonec 4 profesionální jednotky z Plzně a 8 jednotek z okolí požár byl
lokalizován po hodině a půl. Ukázalo se že hydrantová síť v areálu je nevyhovující pro
zásobování požární vodou, musela se dovážet. Z Tovární ulice z nádrže.
Dětská hasičská soutěž v září

SPOZ (1953? – Emilie Hrabáková)
I v tomto roce členové Sboru pro občanské záležitosti navštěvovali různé jubilanty a pomáhali
organizovat svatby i vítání občánků a další podobné akce.
Svaz postižených civilizačními chorobami (obnoven 1994 – Vlastimil Brandl)
Svaz organizoval pro svých skoro osmdesát členů zájezdy, rehabilitace, rekondiční pobyty,
měsíční nedělní setkávání s hudbou v klubu a také pravidelné pochody pro zdraví.
Úsměv (1958 – Zdeněk Bláha)
29.1.2012 se v aule konal lřest CD „Věra Rozsypalová_Bláhová zpívá české lidové písně u
jižních a západních Čech“ a také knihy Zdeňka Bláhy „Špalíčky lidových písní“. Křtu se ujali
Vlastmil Bursa s Jaroslavem Pokorným, program zpestřoval i dlouholetý fanda Úsměvu Karel
Vágner.článěk a foto
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Úsměváci vystupovali na Městských slavnostech.
Vinaři Plzeňska (2008 – Jan Kratochvíl)
Hlavní akcí tohoto spolku, který měl přes sedmdesát členů, bylo již zavedené a oblíbené
zářijového vinobraní. Vystaveno bylo 72 hroznů a ochutnávalo se 16 různých vín z jižní
Moravy, k tomu byly opékané speciality a dobrou atmosféru dokreslovala hudba pana Žákovce,
večer cimbálová muzika.
Základní kynologická organizace (1995 – Jiří Škubal)
Jiří Škubal je prezidentem Klubu chovatelů kníračů ČR 1927 a v loňském roce, kdy úspěšně se
zúčastnil MS ve Švýcarsku (2.místo
v jednotlivcích i družstvech) byl požádán o
pořádání tohoto mistrovství v roce 2012
v Horní Bříze. Nebylo to snadné, ale místní
kynologové to zvládli. Již týden před
mistrovstvím se HB i okolí zaplnilo
návštěvníky, ve čtvrtek proběhla
veterinární přejímka a následovaly
tréninky. Odpoledne bylo slavnostní
zahájení 21. Mistrovství světa ISPU
(Internationale Schnauzer Pinschner
Union) na fotbalovém stadionu. Přijelo 67 závodníků z jedenácti států, večer ve školní jídelně
slavnostní losování startovních čísel. V pátek začaly soutěže. V sobotu bohužel sněhová vánice
narušila program, muselo se odložit stopování. Vydařil se společenský večer s pohoštěním a
programem. V neděli bylo posuzování dokončeno a odpoledne byly slavnostně vyhlášeny
výsledky . Titul mistra
světa v družstvech si
vybojovala česká
reprezemtace, v soutěži
jednotlivců se na prvním
místě umístil Dennis
Bernsee z Německa.
Celá akce se vydařila,
účastníci byli spokojeni, a
to bylo hlavní.
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Sport

Martin Široký dosáhl významného úspěchu. Byl nominován na Mistrovství Evropy v bowlingu
do Vídně v srpnu a na Mistrovství světa na Kypru v září. Město mu poskytlo podporu za
reprezentaci.
Tělovýchovná jednota Sokol – kvůli dřevomorce, která se rozrostla v sokolovně, museli sokolové
cvičit v tělocvičně školy. Každou středu bylo pravidelné cvičení (pro rodiče s dětmi, předškolní
děti, mladší a starší žactvo), kromě toho se nacvičovalo na slet jednou měsíčně celou neděli.
Kromě toho se uskutečníla řada tradičních akcí – lednový sokolský bál v sokolovně, kde o
půlnoci ženy předvedly „Zrození života aneb spermie“. v březnu šibřinky pro děti i dospělé
(muži zde předvedli vtipné a odvážné vystoupení) ženy vyhrály l.cenu na májovém poháru
v kategorii show dance formace. Muži i ženy svá vystoupení předvedli i na městských
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slavnostech. Pak se konaly závody v gymnastice a v červenci XV.všesokolský slet, na který
nacvičili 4 skladby. Konec srpna byl ve znamení akce „Ostrý víkend“, což byl prodloužený
víkend plný soutěží a dobré zábavy v táboře Ostrý u Blatna. Od září se již opět cvičilo
v sokolovně. V září bylo obvyklé SOKOLOKOLENÍ, závody na všem, co má kolečka. Nejmladší
závodnici byl rok a půl, nejstarší tam byl se svým vnukem. Pak se konal 3.ročník Míčového
víceboje, v říjnu byly zahájeny nácviky na závody ve všestrannosti. Počátkem listopadu byl
bowlingový turnaj, pro členy a příznivce.Tradicí je koncem listopadu výtvarně pohybová sobota
se cvičením, plaváním a vyráběním adventních věnečků a různými hrami. Na závěr roku se
v sokolovně konalo gymnastické soustředění pro děti,

Rok v našem městě
29.1. se v aule konal křest CD „Věra Rozsypalová-Bláhová zpívá české lidové písně z jižních a
západních Čech“ a také knihy Zdeňka Bláhy „Špalíčky lidových písní“. Křtu se ujali Vlastimil
Bursa s Jaroslavem Pokorným, program zpestřoval i dlouholetý fanda Úsměvu skladatel Karel
Vágner.
Sokolský bál v sokolovně měl pro přítomné připraveno půlnoční odvážné vystoupení „Zrození
života aneb spermie“
Sportovní bál 3.2.
Turnaj v sálové kopané o putovní pohár města 11.2.
Lampionový průvod 11.2. (sokol)
Masopust, hody, maškarní bál pro děti 25.2. v průvodu byla většina tradičních masek,
například ženich s nevěstou, medvěd, kominík, bába s nůší, smrtka, hostinský s trakařem,
sudem a pípou zásoboval pivem všechny okolo. Průvod šel od klubu k dřevodomkům, podél lesa
k mateřské školce a zpět ke klubu
Staročeský bál 9.3.
Hornobřízský puchýř 9.-11.3. 979 turistů. Nejvzálenější účastnicí byla turistka z Japonska!byli
tu turisté také z Rakouska, Německa a Maďarska.
Dětské šibřinky v sokolovně 17.3. večer pro dospělé, vystoupení mužů – vtipné a odvážné
V pátek 13.dubna 2012 měla v klubu premiéru nová hra,
francouzská komedie „Monsieur Amédée“, přišlo 220 diváků a
byli spokojeni
5.5. o pohár starosty města – soutěž hasičů za Grünem
Májový pohár 8.5.
13.5. maminky oslavily svůj svátek v jídelně Masarykovy školy,
vystupovaly děti ze všech místních škol, pak maminkám hrál
heligonkář Honza Kubík z Obory
20.5. diskotéka na kolečkových bruslích na hokejbalovém hřišti, počasí se vydařilo, zábava a
soutěže
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2.6. den dětí na hřišti, různé soutěže a
atrakce

Současně při oslavě 80 let kopané v Horní Bříze si nejdříve zahrála přípravka proti Kaznějovu,
pak nastoupil tým žen proti ženám HC Plzeň, pak přijeli hokejisté z Plzně 1929, kteří rozdali
množství podpisů. Po zápase hrál pan Žákovec,

13.6. otevření naučné stezky
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16.6. 2.ročník tenisového turnaje o putovní pohár města Lukáš Růžek obhájil loňský titul.
23.6.Slavnosti města úsměváček dětmi z mateřinek, ZŠ a ZUŠ pak hrála ZUŠ z Plas pro

všechny věkové kategorie, pak cvičili děti ze sokola a vystupoval Petr Kotvald, pak vystoupení
Fit Clubu Veronika a Plavci – Rangers, pak znovu Fit Club a ženy ze sokola jako spermie a
muži Přelez, přeskoč, ale nepodlézej. Na samotný závěr kapela Kiss revival a pak kapela
Rogallo.
21.7. v Oáze skupina KATR
15.9. dětská hasičská soutěž „O pohár Stavitelství Veverka“ na stadionu ZŠ
14. – 16.9. hornobřízská veselice u sokolovny
Atrakce, sobotní program od 14 hodin dio půlnoci 3 regionální kapely, nejdříve dechovak
Oboranka, populární hudba kapely Humus a večerní program obstarala skupina Nandej
(bývalý Express). Nálada byla výborná, vstupné se neplatilo, lidí přišlo hodně.
22.9. vinobraní
27.9. diskotéka na kolečkových bruslích
6.10. nohejbalový turnaj o pohár města, zahrát si přišlo 7 týmů, zvítězil tým PALERMO
(František beran, Pavel Kozel a Martin Šatra).
13.10. chovatelská výstava
14.10. Na vlastní pěst – pionýr
V rámci 21.MS ISPU ve výkonu psů se konal v HB svod kníračů 25.-28.10.
21.11. středisko volného času uspořádalo první akci Ze světa filmu – s rodinou Simpsonových
27.10. Osaďáček – Kašpárek a Kopřivka v kluvu
15.11. Výstava výtvarných prací – Alena Berková a Klára Skalová
6.12. rozsvícení vánočního stromku a tradiční zpívání vánočních koled.
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15.12. vánoční vystoupení Osaďáčku v klubu
22.12. gymnastické soustředění pro děti v sokolovně
25.12. vánoční diskotéka v klubu
29.12. Nohejbalový turnaj dvojic ve školní tělocvičně

Sociální a zdravotní záležitosti
Rok 2012 přinesl opět řadu změn v sociální politice státu.
Životní minimum pro jednotlivce se zvýšilo na3410 Kč
- pro první osobu v domácnosti3140 Kč
- pro druhou a další osobu v domácnosti2830 Kč
- dítě do 6 let1740 Kč
- dítě 6 – 15 let2140 Kč
- dítě 15 – 26 let2450 Kč
Existenční minimum (částka, která umožňuje přežití a měla by pokrýt všechny základní
potřeby) činilo 2200 Kč. Nepoužívá se u dětí, invalidů a seniorů nad 68 let.
Ceny v tomto roce vzrostly díky zvýšení daně z přidané hodnoty z 10 na 14 %. Tím zdražily
hlavně potraviny, léky, knihy a tisk, také ubytování, stavební práce a vytápění. Jako každoročně
zdražila elektřina i plyn, vytápění, vodné a stočné.
Veškeré sociální dávky vyplácel jen úřad práce. Nově zavedená sociální karta (sKarta)
nahradila průkazky pro postižené, začaly se na ni vyplácet veškeré dávky a příspěvky, sloužila
jako identifikační a platební karta. Ale se zaváděním této karty byly velké problémy.
Příspěvek na bydlení se začal poskytovat pouze 7 let (kromě zdravotně postižených a seniorů
nad 75 let).
Příspěvek na péči dál dostávali přímo postižení a senioři, ne poskytovatelé služeb.
Do 18 let činil podle stupně závislosti 3000 – 12000 Kč, nad 18 let 800 – 12000 Kč.
Příspěvek na péči pro děti do 18 let se zvýšil z 5000 na 6000 Kč (II.stupeň závislosti).
Změnilo se posuzování zdravotního stavu postižených jen podle deseti životních potřeb.
Handicapovaní začali dostávat příspěvek na mobilitu (400 Kč měsíčně) a na pomůcky. Na
automobil bylo možné získat 200 000 Kč jednou za 10 let. Některé pomůcky začal úřad práce
zapůjčovat, ale instalaci, provoz a údržbu hradil postižený.
Rodiče si poprvé mohli zvolit délku rodičovské i výši příspěvku, celkem mohou vyčerpat 220
tisíc Kč během dvou, tří či čtyř let.
Minimální mzda byla 8000 Kč. Maximální délka směny se prodloužila z 9 na 12 hodin.
Zaměstnavatel mohl propustit zaměstnance, který během 21 kalendářních dnů nemoci porušil
léčebný režim. Za absenci byla možná okamžitá výpověď. Dočasně bylo možné pracovníka
přidělit jinému zaměstnavateli. Za práci načerno hrozila pokuta až 100000 Kč.
Firma, která poskytovala nelegální práci, mohla zaplatit pokutu 250 tisíc až 10 milionů Kč.
Veškerá práce přesčas u vedoucích zaměstnanců mohla být oceněna, u ostatních maximálně 150
hodin v roce. Odstupné bylo odstupňováno podle délky pracovního poměru.
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Na dohodu o provedení práce se smělo u jednoho zaměstnavatele odpracovat 300 hodin za
rok. Pracovní poměr na dobu určitou bylo nově umožněno sjednat na tři roky (maximálně
třikrát).
Důchody se zvýšily průměrně o 174 korun. Průměrný důchod byl 10 793 Kč.
Státní příspěvek na stavební spoření poklesl na 2000 Kč ročně, úroky z vkladů i státní
podpory byly zdaněny.
Celkem bylo v republice 545 311 nezaměstnaných. Pokud nezaměstnaný odmítl po dvou
měsících bez práce vykonávat veřejně prospěšnou službu až 20 hodin týdně, mohl přijít o
podporu a byl vyřazen z evidence úřadu práce. Pokud člověk bez vážného důvodu dal výpověď
z místa, které mu zprostředkoval úřad práce, mohl se znovu přihlásit až za 6 měsíců.
Nárok na podporu vznikl, pokud člověk odpracoval 12 měsíců v posledních dvou letech (místo
nynějších tří).
Lékař byl povinen pacientovi předem vysvětlit léčbu a říci mu, kolik případně zaplatí.
Dojezdová doba sanitky se prodloužila na 20 minut (zatím byla 15 minut).
Pacienti mají právo jen na péči, která je v nemocnici momentálně k dispozici.
Zvýšil se poplatek za den v nemocnici ze 60 na 100 Kč.
Podpůrné a doplňkové léky si každý musel hradit sám, také léky do 50 Kč.
Za celý recept se začalo platit 30 Kč (ne jako dosud za každou položku).
Umělé oplodnění lze provést ženám do 49 let.
Dívky od 13 do 14 let měly hrazené očkování proti rakovině děložního čípku.
Bylo povoleno připlatit si nadstandard, do kterého spadají například lepší sádry, oční čočky a
očkování. Platil se rozdíl mezi obvyklou a nadstandardní péčí, cenu určovala nemocnice.
Matky, které chtěly rodit doma, zůstaly bez zdravotníka. Porodním asistentkám hrozila až
milionová pokuta při péči mimo nemocnici.

Černá kronika
.

Město získalo účelovou dotaci v rámci projektu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj“ na nákup
radarů– tabulových ukazatelů rychlosti s cílem preventivně působit na řidiče a předcházet
nehodám.
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Počasí
Na Nový rok 2012 svítilo slunce a teploty byly i v noci nad nulou, stejně tak další dny. Celé dva
týdny nemrzlo a pokud napadlo trochu sněhu, hned roztál. 13.ledna sněhová vánice přinesla
ochlazení, zatím jen v noci. Další týden se teploty držely kolem nuly a bylo polojasno. Pak se
střídal sníh s deštěm, teploty opět kolísaly kolem nuly.
Mrznout začalo hned na začátku února. Bylo převážně jasno, v noci až – 20°, ve dne mírněji. .
15.února se obloha zatáhla, silný vítr a vydatná sněhová nadílka komplikovala život především
silničářům a řidičům, ale mrazy se zmírnily. Poslední únorový týden byl teplotně nadprůměrný,
29.2. bylo ve dne dokonce +20°!
V březnu bylo od počátku slunečno a krásné jarní počasí vydrželo celý měsíc. Teploty byly
v druhé polovině měsíce kolem 20°, v noci kolem deseti. 23.března byla dokonce první bouřka.
Duben byl zpočátku také mimořádně teplý, jen výjimečně teploty v noci klesly pod +10°. Na
konci první dekády dost nečekaně v noci přišel mrazík, ale mrazivé počasí trvalo krátce a
koncem měsíce opět padaly teplotní rekordy, bylo ke třiceti stupňům! Nad nulou, samozřejmě.
V květnu i v červnu bylo jako v parném létě, jen občasné bouřky přinášely chvilkové
ochlazení. Občas padaly i kroupy. Velké škody způsobila noční bouřka s prudkým lijákem
21.června. (Divný letní slunovrat!) Také poslední červnový den se situace opakovala.
Mimořádné horko vystřídala večerní bouřka a prudký déšť. Naštěstí v našem okrese nebyla
situace tak dramatická jako jinde.
Začátkem července také tropická vedra střídaly bouřky s krupobitím, opět škody u nás nebyly
nijak zlé. Pak se počasí umoudřilo a prázdniny byly vysloveně letní, jak mají být.
I v září a začátkem října bylo nádherné letní počasí. První přízemní mrazík jsme zaznamenali
až 9.října, dva dny bylo mlhavo, ale pak se teplé počasí vrátilo. Ve dne bylo dál slunečno a teplo.
Správné babí léto. Teploty začaly nepatrně a pomalu klesat koncem měsíce, 27.října byly kolem
nuly a napadl první sníh. Bylo ho tolik, že lámal stromy. Ale už 31.října se znovu oteplilo.
Skoro po celý listopad se teploměr držel nad nulou, ve dne bylo kolem 10°. Ochlazení přišlo
poslední dva listopadové dny, sníh se střídal s deštěm a foukal silný vítr. Mrznout začalo
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1.prosince, napadl i sníh, přitom bylo jasno a slunečno. Teploty se pohybovaly kolem – 6° v noci,
ve dne kolem nuly. V polovině měsíce přišla obleva, nepříjemný byl občasný mrznoucí déšť.
Vánoce podle pranostik tedy nebyly sice přímo na blátě, ale bez sněhu a s teplotami mírně nad
nulou. Celkově tedy tento rok kromě mrazivého února výrazně usnadnil vytápění a nejvíce se
užilo letní oblečení.

Různé události a zajímavosti
Nebezpečný viadukt na Třemošnou

Keramický a farmářský trh
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Průběh roku 2012
Rok 2012 byl v naší republice plný zmatků, které způsobovala především rozhádaná vláda.
V březnu odstoupil ministr školství Josef Dobeš (nahradil ho Petr Fiala). V červnu byl nečekaně
odvolán oblíbený ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a vystřídal ho Pavel Blažek. Ministr práce a
sociálních věcí Drábek musel odejít v říjnu poté, co policie začala vyšetřovat jeho náměstka. Ve
funkci ho zastoupila Ludmila Müllerová. V prosinci podali demisi ministr dopravy Pavel Dobeš
(novým ministrem se stal Zbyněk Stanjura) a ministr obrany Alexandr Vondra. Místo něho
byla jmenována Karolina Peake, ale již po osmi dnech ji premiér zas odvolal.
Přesto sněmovna dokázala vždy těsnou většinou prosadit vládní zákony. Především byla
schválena penzijní reforma, která zavedla druhý pilíř spoření v soukromých fondech, dále
zákon o vyrovnání státu s církvemi. Nakonec byl deset dní před koncem roku schválen i daňový
balíček, který zvýšil sazby daně z přidané hodnoty na 15 a 21 procent.
Definitivně byla schválena také přímá volba prezidenta. Někteří prezidentští kandidáti byli
však vyřazeni díky tomu, že se platné hlasy v peticích přepočítávaly podle pochybného
vzorečku.
Prezident Klaus udělil některé problematické milosti a stal se dokonce terčem útoku –
rozzlobený občan na něj sedmkrát vystřelil, ovšem pouze z neškodné plastové pistole. Totálně
však selhala prezidentova ochranka, která vůbec nezasáhla a nechala atentátníka odejít.
Od počátku roku se zaváděla sKarta, přes kterou se začaly vyplácet všechny sociální dávky.
Byly s tím však problémy, systém kolaboval a spousta lidí se díky tomu ocitla bez peněz.
Ministru Drábkovi to nevadilo ani v nejmenším. Bída bohužel rostla i bez sKaret. Přibývalo
bezdomovců, velké problémy měly také osamělé matky s dětmi, rodiny nezaměstnaných a
senioři. Stále více lidí se z neznalosti dostávalo do dluhové pasti, i díky tomu, že podle platných
zákonů nebyla dosud definována lichva, což využívaly různé společnosti, půjčující peníze
s obrovskými úroky a poplatky. Sociální dávky se snižovaly, nezaměstnaní museli vykonávat
veřejné práce, aby dostali podporu (do té doby, než se proti tomu postavil Ústavní soud). Přesto
převládal názor, že hodně lidí sociální dávky zneužívá, i když bylo vyčísleno, že kdyby se
zneužívači dávek snažili sebevíc, nemohli by připravit stát o více než 3-4 miliardy Kč ročně, a to
je nepatrná částka proti tomu, co se ztratilo při privatizaci a stále ztrácí při zmanipulovaných
veřejných zakázkách. Nelehká byla nadále situace našich romských spoluobčanů, na které se
svádělo kdeco. Nejhorší byl případ těžce zraněného patnáctiletého chlapce z Břeclavi, který
uvedl, že ho přepadli Romové, a pak se ukázalo, že se neopatrností zranil sám. Ombudsman se
také zastával romských dětí, které velmi často bezdůvodně končily v praktických školách.
Potěšitelné bylo, že policie a soudci začali skutečně bojovat s korupcí. Poslanec a všemocný
hejtman David Rath byl zatčen se sedmi miliony v krabici od vína a ve vězení čeká na soud
(spolu s ním jeho spoluviníci). Do vazby putovali za podplácení i náměstek ministra práce a
sociálních věcí Šiška, náměstek ústecké hejtmanky Kouda, exšéf městských strážníků v Praze
Kotrouš či bývalý poslanec Pekárek.
V říjnu se konaly krajské volby, v nichž jednoznačně zvítězila levice a úspěch slavily i
regionální strany či hnutí. ČSSD se spojila v mnoha krajích s KSČM (například v Plzni, kde
jinak preferenční hlasy vynesly do čela bývalého ministra Jiřího Pospíšila a ODS). Voliči tak
dali najevo své znechucení současnou situací. I volby do senátu vyhrála ČSSD a získala v horní
komoře spolu s KSČM ústavní většinu.
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Události ve světě:
Téměř po celý rok jednala Evropská unie o dalším sjednocování, především o rozpočtovém
dozoru, ke kterému se odmítla připojit Velká Británie a naše republika. Krize trvala, většina
zemí (a nejenom evropských) měla problémy, především stále Řecko, Portugalsko, také Itálie a
Španělsko. Evropská centrální banka nabídla výkup sporných dluhopisů, aby zvýšila jistoty pro
evropské akciové a dluhopisové trhy.
Chorvaté v lednovém referendu schválili vstup své země do Evropské unie, členem by se měli
stát v příštím roce.
Březnové parlamentní volby na Slovensku přesvědčivě vyhrál sociální demokrat Robert Fico.
A Vladimír Putin se stal opět ruským prezidentem. Po sérii afér rezignoval německý prezident
Christian Wulff, nahradil ho bojovník za lidská práva a evangelický kazatel Joachim Gauck.
V květnu byl novým francouzským prezidentem zvolen socialista Francoise Hollande.
Britská královna Alžběta II. oslavila šedesát let svého panování.
V červenci ohlásili vědci z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) objev nové
částice – pravděpodobně se jednalo o Higgsův boson. Ten by měl vysvětlovat, jak získaly ostatní
částice hmotnost.
V srpnu přistála na Marsu americká sonda Curiosity a začala pátrat po možných známkách
života.
Evropská unie v říjnu dostala Nobelovu cenu za šíření míru a demokracie v Evropě.
Prezidentské volby v Gruzii vyhrál miliardář Ivanišvili.
V listopadu obhájil prezidentský post demokrat Barack Obama, velice těsně porazil
republikána Mitta Romneyho.
Palestina byla v listopadu uznána jako nečlenská země OSN. Pro toto uznání byla drtivá
většina zemí, Česká republika jako jediná evropská země hlasovala proti.
21.prosince se tisíce turistů vypravily do oblastí, které obývali staří Mayové, jejichž kalendář
předpověděl na toto datum konec světa. Na celém světě se na nadcházející apokalypsu
připravovaly miliony lidí.
Po celý rok se mluvilo o íránském jaderném programu a Izrael zvažoval preventivní útok.
Naštěstí k němu nedošlo.
V Africe byl, mírně řečeno, neklid. Libye se pokoušela odzbrojit statisíce povstaleckých milicí,
východní část země se chtěla osamostatnit. Tuaregové, kteří bojovali po boku Kaddáfího, přešli
na sever Mali a vyhlásili tu vlastní stát. Připojila se k nim islamistická skupina, která postupně
převzala moc, domorodé Tuaregy vyháněla a začala zavádět na stále větším území islámské
právo šaría. Za oběť těmto fanatickým muslimům padlo i mnoho památek ve starověkém
Timbuktu.
Také egyptský parlament ovládli islamisté. Prezidentem byl zvolen kandidát Muslimského
bratrstva Muhammad Mursí.
Nejhorší situace byla v Sýrii, kde se po celý rok tvrdě bojovalo. Horká půda byla nadále i
v Iráku a Afghánistánu.
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