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Veřejný život
V letošním roce měla Horní Bříza 4554 obyvatel. Starostou byl Milan Dlouhý, rada pracovala
ve složení:
Starosta vylíčil Plzeňskému deníku dění v letošním roce ve městě takto:
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Bytová problematika
Otázka bydlení dosáhla letos alespoň dílčího řešení, podařilo se prodat asi desetinu z obecních
bytů. O problémech bytové otázky a jejího řešení sdělil starosta Dlouhý Plzeňskému deníku:
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Výstavba
K výstavbě v roce 1997 sdělil starosta pan Dlouhý toto:

7

Průmysl a podnikání
Jak šla léta Horní Břízou
1.ledna 1997 vstoupil v platnost nový organizační řád, podle kterého stanul v čele
společnosti generální ředitel (ing.Jaroslav Široký) a místo jeho náměstků byli jmenováni
odborní ředitelé.
Ze závodů byly utvořeny divize:
- divize HOB Keramika Horní Bříza (závody v H.Bříze a Podbořanech)
- divize HOB Kamenina Třemošná
- divize HOB Kaolin Kaznějov (závody v H.Bříze, Kaznějově a Kyšicích)
- divize HOB Prima Břasy
- divize HOB Servis H.Bříza
- divize HOB Ekotes H.Bříza
- závod Žárovýroba H.Bříza
- divize HOB Stavební materiály H.Bříza (nově založená)
Významnou změnou byla změna obchodního názvu společnosti, o které rozhodla valná
hromada dne 23.6.1997 po dlouhých předchozích diskusích. Název společnosti se za 115
let její existence měnil několikrát, od počátku 20.století však prakticky beze změny
zůstávala značka HOB, vyjadřující sídlo společnosti. A tato značka se stala základem
pro nový název společnosti, srozumitelný v různých jazycích : „Keramika Horní Bříza,
akciová společnost“.
Změnil se i předmět podnikání (i když většina těchto činností se v Horní Bříze prováděla
od samého začátku, nyní se musely jednotlivě pojmenovat) :
- výroba kanalizační a hospodářské kameniny
- výroba a vývoj stavební keramiky
- výroba a vývoj žárovzdorné keramiky
- výroba a vývoj technické keramiky, keramických hmot a polotovarů
- výroba a vývoj sypkých i nesypkých stavebních hmot
- výroba užitkové, umělecké, zahradní a ozdobné keramiky
- výroba kyselinovzdorných tmelů
- servisní a poradenská činnost pro žárovzdorné materiály a stavební keramiku,
stavební hmoty a pro kanalizační a hospodářskou kameninu
- činnost organizačních poradců v oblasti těžby a úpravy nerudných surovin a
technologie silikátů
- hornická činnost
- servisní a poradenská činnost pro výpočetní techniku
- výroba, rozvod a prodej tepla
- projektová činnost ve výstavbě, inženýring investiční výstavby
- provozování drah s výjimkou celostátních
- silniční motorová doprava nákladní i osobní
- opravy motorových vozidel, opravy ostatních dopravních prostředků
- provozování vodovodů a kanalizací
- montáže a kompletace strojního a technologického zařízení
- výroba a opravy technologického zařízení
- výroba, instalace a opravy el.strojů a přístrojů
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stavba strojů s mechanickým pohonem
dřevovýroba, dřevomodelářství
vodoistalatérství , topenářství
obkladačství
kovářství, nástrojářství, zámečnictví, kovoobrábění, broušení a leštění kovů
klempířství, opravy karosérií, tepelné zušlechťování kovů, slévárenství
truhlářství, tesařství, pokrývačství a zednictví
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
provoz kulturních a rekreačních zařízení
správa zdravotnických, ubytovacích, výchovných a vzdělávacích zařízení
hostinská činnost
provádění školení řidičů vysokozdvižných vozíků
práce s pracovními stroji
podnikání v oblasti nakládání s odpady i nebezpečnými
zkoušení materiálů, měření hlučnosti v pracovním prostředí
poradenství v oboru monitorování životního prostředí
připojení a provoz neveřejného telekomunikačního zařízení a neveřejné telefonní sítě
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

Rok 1997 přinesl další zvýšení obratu a současně i zisku především díky prodeji kaolinů
a malířských nátěrů. Keramika, a.s. měla více než 20% podíl v těchto dceřinných
společnostech:
- Medica-Centrum s.r.o.
25% činnost v oblasti zdravotnictví
- Kemat s.r.o. Skalná
25% těžba a úprava ker.surovin, výroba mal.nátěrů
- Carborundum ed Electrit S.p.A. 30% prodej kaolinů a keramických surovin
- Lafarge–HOB Žáromonolity a.s. 49% prodej nepálených žáromateriálů
- Kerimpex GmbH, Vídeň
51% prodej kaolinů a keramických výrobků
- Kerimpex S.A. Brusel
54% prodej kaolinů a keramických obkladů
- Čs. keramika a.s.
55% obchodní činnost
- Kerimpex GmbH, Selb
70% prodej kaolinů, ker. surovin a obkladů
- HOB CerTec s.r.o.
80% výroba a prodej keramických válečků
- HOB Export s.r.o.
94% obchodní činnost
- Primalex Slovakia s.r.o.
99% výroba a prodej malířských nátěrů
Podíl ve společnosti Radius s.r.o. byl v tomto roce prodán.
Zadluženost společnosti, vyvolaná realizací rozvojového programu, nepřesáhla
nežádoucí mez. Dividenda byla vyplacena ve výši 52 Kč na akcii a tantiémy v celkové
výši 1,06 mil. Kč. Základní jmění bylo rozhodnutím valné hromady sníženo tak, že bylo
z oběhu vzato 69 924 ks zaměstnaneckých akcií, o které mezi zaměstnanci nebyl zájem,
protože jim byly nabídnuty za nevýhodnou plnou cenu bez možnosti dalšího
obchodování. Keramika vlastnila pozemky v ceně 42,47 mil. Kč, stavby za 1 174,3 mil.
Kč, stroje a výrobní zařízení za 1 243.8 mil. Kč.
Největší divize HOB Keramika s roční kapacitou výroby 5 mil. m2 v H.Bříze a 3 mil. m2
v Podbořanech většinu své produkce vyvážela prostřednictvím dceřinné společnosti
HOB Export. V republice byly dodány obklady např. na stavbu hotelu Pyramida
v Praze, do Ústřední vojenské nemocnice i pro sociální prostory Úřadu vlády. Obklady
se vyráběly v tradičních formátech 150x150 mm až po formát 330x330 mm i
v obdélníkových variantách a zhruba ve 150 druzích. Módní byly napodobeniny
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mramoru a přírodního kamene. Novinkou podbořanského závodu byly hutné glazované
dlažby s vysokou otěruvzdorností a v dekorech, které umožnily dokonalé sladění stěn a
podlah v interiérech.
V šamotce se vyráběly netvarové žáromateriály, zejména šamotové a dinasové malty a
v licenci francouzské firmy Lafarge Refractaires Monolitiques také nové speciální
hmoty na moderním technologickém zařízení. Na trh bylo uvedeno i dalších 14 nových
druhů materiálů, odolávajících vysokým teplotám (pro vyzdívky).
Společnost HOB CerTec za velice krátkou dobu své existence pronikla do špičkového
odvětví žárovzdorné keramiky. Své výrobky předvedla na veletrhu Ceramitex 97
v Mnichově a celkem prodala v roce 1997 140 tisíc kusů válečků.
Divize Servis (pomocné provozy) byla organizačně rozčleněna na čtyři výrobní střediska
: strojních dílen, ostatních dílen, energetiky a dopravy.
V polovině roku byla ukončena v Třemošné tradiční výroba kanalizační kameniny
kromě výroby silnostěnných protlačovacích trub pro bezvýkopové pokládání
kanalizačních sítí. Nově se začalo vyrábět 110 druhů komínových vložek s kulatým i
čtvercovým průřezem včetně tvarovek podle požadavku zákazníků a s úspěchem se
vyvážely do Itálie, Slovinska a Chorvatska. Hospodářská kamenina se dál vyráběla pro
zemědělství.
V Kaznějově byla zahájena výstavba supravodivého magnetického separátoru ACMI,
vyřešena byla technologie výroby kalcinovaných kaolinů šokovým efektem, dokončena
ekologická investice čerpání šliky do dolu. V H.Bříze byla zvýšena kapacita výroby
kaolinu pro skleněná vlákna.
V Břasích byl na trh uveden již osmý nátěr řady Primalex, a to Plastik, stáčecí linka
Primalexu byla zmodernizována a dobudován nový sklad. Začaly se vyrábět univerzální
obklady PrimaCotto, které navázaly na historickou výrobu kyselinovzdorné kameniny,
průmyslových dlažeb a režných obkladů. Kromě základních plošných tvarů do velikosti
330x330 mm se vyráběla řada prostorových tvarovek. Zcela zastavena byla pak výroba
kyselinovzdorné kameniny a tzv. švédských desek.
Nově založená divize HOB Stavební materiály připravovala budoucí výrobu na
zhodnocení odpadních písků.
Božena Royová
17. 7. 1997 00:00

Keramika Horní Bříza investovala do výroby dlaždic
[*] Tržby hornobřízské firmy se v pololetí zvýšily o šest procent na 1,15 miliardy korun
Pro posílení prodeje obkladů, který zatím vinou recese bytové výstavby stagnoval,
zahájila Keramika Horní Bříza, a. s. (dříve Západočeské kaolinové a keramické závody
Horní Bříza), výrobu dlaždic. Investovala do ní přes 320 miliónů Kč a stala se tak zatím
"menším" konkurentem Rakovnických keramických závodů. Nová linka na glazovanou
dlažbu v Podbořanech má letos vyrobit 400 tisíc m2 dlaždic a druhá linka, v Břasích,
dalších 250 tisíc m2 tažených obkladů.
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Keramika loni prodala 6,26 miliónu m2 obkladů (na tržbách se podílely 43 procenty),
což je meziročně o 0,63 miliónu m3 méně. "Útlum potřeby obkládaček v tuzemsku
pokračuje i letos," řekl ředitel firmy Jaroslav Široký. "Naopak slušnou dynamiku má
export - zejména na Ukrajinu, do Ruska a Polska, jenž by se měl letos vyhoupnout z
loňských 45 na 55 procent. S oživením bytové výstavby počítáme nejdříve ve druhém
pololetí 1998."
Firma také loni vinou silné konkurence plastů snížila výrobu kanalizační keramiky o
více než 40 procent, což mělo za následek zrušení této výroby v Třemošné. V tomto
závodě byla proto zahájena výroba lukrativních komínových tvarovek, určených hlavně
na export. KHB dále loni prodala 287 tisíc tun plaveného kaolinu, který tvoří stabilně
čtvrtinu tržeb.
V dubnu 1998 uvede Keramika do provozu americký elektromagnetický separátor
ACMI pro bělení kaolinu s roční kapacitou 100 tisíc tun (investice za 205 miliónů
korun).
Letos chce firma prodat 320 tisíc tun kaolinu a udržet sedmdesátiprocentní vývoz.
Keramika rovněž loni prodala přes 35 tisíc tun malířských nátěrů, které se na tržbách
podílely 14 procenty. Asi 13 procent jich vyvezla do Ruska a na Ukrajinu. Letos
neočekává výraznější zvýšení prodeje, ale spíše změnu skladby směrem ke kvalitnějším
nátěrům.
V letošním roce plánuje Keramika prodat až 7,1 miliónu m2 obkladů, což se má zdařit
zejména zahájením prodeje dlažby. Cílem firmy do roku 2000 je dosažení prodeje 10
miliónů m2; jen u obkládaček je kapacita závodů Podbořany a Horní Bříza 8,2 miliónu
m2. Tržby mají letos přesáhnout 2,4 miliardy Kč; export má tvořit miliardu; a hrubý
zisk 284 miliónů, když loni činil 237 miliónů korun. Za pololetí firma utržila 1,15
miliardy Kč, což znamená zvýšení o šest procent. Pololetní hrubý zisk činil 175 miliónů
Kč. Společnost prodala za šest měsíců 3,3 miliónu m2 obkladů a dlaždic, odbyt kaolinů
dosáhl 160 tisíc tun, což je o 10 tisíc tun více. Keramika loni při tržbách 2,19 miliardy, z
nichž export tvořil 928 miliónů, dosáhla čistého zisku 159 miliónů Kč. Loňské zvýšení
tržeb proti roku 1995 o 74 miliónů Kč bylo dáno nárůstem prodeje kaolinu a nátěrů.
VÁCLAV PROKŠ
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Plzeňský deník o hornobřízské keramičce
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Školství
Základní škola
K 1.září letošního roku zaznamenala Masarykova základní škola
rekord ve své historii. Do lavic nastoupilo 655 žáků, což je nejvíc
od roku 1930, kdy byla škola založena.
To je rozhodně důvod k zapití a školní bufet reagoval věru
pohotově.

Jestli se, z radosti, že jich je tolik, k oslavě připojili i školní děti a vracely se pak domů
rozjařené vínem z bufetu, nebylo prokázáno. Přesto byla tato upřímná snaha provozovatele,
zajistit za každou cenu dodržení pitného režimu, trnem v oku některým rodičům a tak byl o
názor požádán příslušný úřad. Ten zaujal ke školní vinotéce vysloveně nepřátelský postoj.
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Střední odborné učiliště
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Kultura
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Sport
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Činnost spolků
Francouzský spolek

19

Kynologický spolek
Rok 1997
Celou zimu se snažíme cvičit v závějích sněhu a bez jakéhokoliv přístřeší. Není to vůbec
jednoduché, natož příjemné, obzvláště potom pro figuranta, který se musí po výcviku
převlékat do suchého v mrazu a poletujícím sněhu. Docela se těšíme na jaro.
V únoru na výroční členské schůzi dochází ke změně ve funkci hospodáře klubu, kterou bude
vykonávat Ivana Beránková místo Minky Mackové, která se stěhuje do Prahy.
Členská základna se nám pomalu rozrůstá, momentálně máme 24 členů, z toho 7 členů je ve
věku do 18 let.
Pozemek… neustále problematická věc. Pořád samé dohadování s majiteli o velikosti, ceně a
řadě dalších nejrůznějších věcí. Jediná platná dohoda je uzavřena s rodinou Smolákových z
Kadaně, tento pozemek je již zakoupen za cenu necelých 19 000,- Kč. Ale ani to není zase tak
jednoduché jak se zdá. Kupní smlouvu prý musí sepsat právník a tak se obracíme na
advokátní kancelář v Plzni, kde se toto uskuteční. Jenomže první smlouva má chybné datum
podpisu, v uvozovkách jenom o rok, a tak se píše smlouva jiná, snad lepší. Ta je hotova v
polovině roku, ale má zase kosmetickou vadu, zase špatné datum. Teď už jenom o pár měsíců.
Docela úspěch. Advokátní kancelář si účtuje téměř 5000,- Kč. Za svoji kvalitní práci ale
nedostane od nás nic. Na další pozemky které chceme koupit se nám ale zatím bohužel
nedostává peněz a tak si je prozatím pronajímáme od zemědělského družstva v Žilově.
Tyto pozemky patří třem starousedlíkům a bývalým sedlákům a není s nimi vůbec snadná
domluva. Chodí pravidelně jako tři králové a dokáží se hádat i dvě hodiny. Vůbec si nenechají
vysvětlit, že máme pozemek pronajatý a řádně platíme nájem, s čímž oni souhlasili když dali
pozemek k užívání družstvu. Snad se ani nedá spočítat kolikrát se vloudila myšlenka jít
někam jinam, ale to už tady několikrát bylo. A tak se situace téměř pravidelně opakuje, tři
králové pořád chodí a chodí a chodí.
S lepším počasím se začíná i více cvičit a také se chystáme na první závody. Hodně práce má
figurant Jirka Škubal, který je na všechny pejsky sám, ale pomalu začínáme zaměstnávat
figurováním nového člena Jirku Tyce. Brigády jsou kořením celého dění. Je to nepopulární
věc, ale bez toho by cvičák nebyl. S nadšením se pouštíme do oplocení podle zaměření
pozemku. Ale jak už to bývá, není nic jenom tak.
Z městského úřadu přišla zpráva o tom, že musí být zachována příjezdová cesta a tak těch pár
zabetonovaných kun přendaváme o 2 metry dál. Po čase se ukáže, že to není pravda a že je to
pouhý výmysl městského úřadu a tak se hradba zase vrací na původní místo. Alespoň je pořád
co dělat. Mimo toho se upravuje plocha cvičáku a příjezdová cesta s parkovištěm, zvětšuje se
dalším kácením křovin plocha pro cvičiště a dováží se první stavební materiál pro stavbu
klubovny, o které začínáme uvažovat. Je celá řada verzí jak by měla vypadat a jaký stavební
materiál použít, dokonce jsou i nějaké plánky bývalé klubovny pionýrů, ale není tam moc
místa. Nakonec shoda okolností rozhodla o tom, že bude klubovna zděná a tím pádem také
odolnější proti různým nenechavcům. Máme totiž možnost dovozu cihel, sice jenom půlek
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nebo poškozených celých, zcela zdarma. Původně jsme měli přislíbenou stavební buňku od
města jako prozatímní řešení, ale stejně jako v jiných případech z toho sešlo. Jako dobrá verze
se zdálo být vyzdění několika stavebních buněk, toto zase skončilo na podkladových
panelech. Nakonec volíme pevné základy a spřádáme plány.

Junák
Paní Marcela Vokáčová je obětavou vedoucí hornobřízských skautů. O strastech i radostech
této činnosti vyprávěla Plzeňskému deníku.
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Životní prostředí
Podezření na vypouštění chemikálií z Aktivy Kaznějov
Nebřežiny jsou malá obec poblíž města Plasy asi 2 km po proudu řeky Střely, do které se tam
vlévá Kaznějovský potok. Tam došlo opakovaně k náhlému úhynu stovek ryb.
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Ohrožení zdrojů pitné vody pro Horní Břízu
S chemickým sousedem z Kaznějova má své trápení i Horní Bříza a právě v minulém roce se
opět zvýšil objem škodlivých látek v kontrolních vrtech v okolí oprámů. Všechno začalo
počátkem 60tých let, kdy byl v kaznějovské chemičce zbudován kalovod, kterým měly být
chemické odpady odváděny do opuštěných kaolinových lomů- oprámů zvaných „Severní a
Jižní jáma“. V malebných jezírkách, kde bylo do té doby příjemné koupání, se měl hromadit
nebezpečný chemický odpad. Hornobřízská keramička si od 50tých let vydávala časopis
„Západočeský keramik“ a v něm se objevil, na tehdejší dobu, tento velmi odvážný článek,
který ostře kritizoval nastávající poměry.

Řadu našich spolupracovníků zajímá, jak je to s vypouštěním odpadních kalů
z chemické továrny v Kaznějově do Severního oprámu. Jde jim přitom o otázku, zda
tyto odpadní vody nebudou později prosakovat do oblasti, u níž jsou napájeny vodní
zdroje pro závod i pro celou obec Horní Břízu. Po pravdě řečeno, nebylo při
hydrologickém průzkumu, který předcházel vypracování projektu, vůbec uvažováno, že
by tyto vody mohly někdy prosakovat do studní našeho hornobřízského závodu, ačkoliv
nejbližší studna leží jen 640 m a další dvě 800 až 900m od Severní jámy, a to ještě pod
úrovní dna této jámy. V projektu jsou rozsáhlé úvahy a studie o možnosti prosaku
odpadních vod do nejbližší studně závodu Spolana, která leží 1650 m na sever od jámy
a kde podle projektu jsou průsakové poměry pro záměry projektanta velmi příznivé.
Stěny oprámu jsou tvořeny téměř nepropustnými materiály a projektantovi vyšlo, že by
k napadení uvedené studny mohlo dojít až za nějakých 398 let. Teprve při
vodoprávním řízení 17.května 1963, kdy je stavba kalovodu před dokončením, se přišlo
na tento vážný nedostatek. Teprve zde bylo konstatováno, že celé okolí Jižní jámy, do
níž by měly být kaly rovněž vypuštěny, je poddolováno starými důlními chodbami,
které by mohly být pro kaly propustné. Okresní tajemník rozhodl, že s vypouštěním
kalů lze souhlasit jedině s podmínkou, že kaly nebudou obsahovat jedovaté a zdraví
škodlivé látky. Vodoprávní komise dále rozhodla, že v případě napadení vodních
zdrojů závodu a případně obce bude povinností Spolany zajistit svým nákladem
náhradní vodní zdroje.
(Zpč.keramik, 15.7.1963)
Josef Vodák, hlavní energetik, Rudolf Míšek, obchodní náměstek.
Tak tohle bylo vytisknuto v časopise národního podniku za časů totalitní cenzury. Nyní,
v době demokracie a svobody slova, jsme se v hornobřízském Zpravodaji o hrozbě
kontaminace pitné vody nedozvěděli vůbec nic.
V okolí severní a jižní jámy napuštěných chemikáliemi bylo vyhloubeno několik kontrolních
vrtů, ze kterých firma Aktiva Kaznějov pravidelně dvakrát za rok (na jaře a na podzim)
odebírá a laboratorně zkoumá a vyhodnocuje vzorky vody. I když měření nejsou prováděna
s dostatečnou pečlivostí- často je, namísto přesné hodnoty, zapisován údaj „menší než“ nějaká
hodnota, základní informaci tato činnost poskytuje. Přinejmenším je tím prokázáno, že
kontaminace se z jam podzemní vodou šíří do okolí a je tedy potenciální nebezpečí, že časem
dorazí ke zdrojům pitné vody v Horní Bříze a Býkovu, které napájejí kromě Horní Břízy také
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Trnovou, Hromnice i další obce. Pro názornost jsou, v grafické formě, předkládány výsledky
měření z vrtu HJ17, který je poblíž severní jámy a které vykazují překročení limitů některých
těžkých kovů.
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Jižní jáma

Severní jáma
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Počasí
Začátkem ledna se teplota jen pomalu vzpamatovávala z ukrutných mrazů z konce minulého
roku a teplota jen neochotně stoupala. Sníh se držel a dokonce ještě připadl na vrstvu přes 20
cm. Teprve ve třetí dekádě měsíce se postupně oteplilo a sníh se začal ztrácet.
Na začátku února se začalo výrazněji oteplovat, denní teploty šly do plusu a majitelům dieselů
konečně rozmrzla nafta. V polovině února se ještě více oteplilo až na 9 stupňů. Sníh už byl
fuč. Teploty dokonce ještě stoupaly až do konce února.
V březnu se nadále oteplovalo a v polovině března bylo dokonce 15 nad nulou. Občas i
pršelo. Do konce března se už nic neměnilo.
Ani duben byl teplotně spíše podprůměrný a kromě mírného ochlazení ničím nepřekvapil.
Květen zahájil přímo letními teplotami, ale už 8.5. nedočkavě nastoupili ledoví muži. Po nich
se pak teploty spořádaně vrátily na květnové standardy. Pastýřova hůl byla věčně suchá a na
v stodole ráj to moc nevypadalo. Pršelo jen nepatrně.
Na svůj mezinárodní svátek se děti při 15ti stupních moc neohřály. Oč méně červen topil o to
více foukal. Teprve na samém konci to vytáhl přes 30 stupňů.
Červenec vyloženě zklamal, na koupání to rozhodně nebylo a občas se nestyděl klesnout pod
20 stupňů.
Srpen se to snažil vylepšit, ale dotahoval se jen na 25-27 stupňů.
Září také nic zvláštního nepředvedlo, jen standardní pokles teplot a srážky nic moc.
Říjen, kromě silnějších větrů a postupného ochlazování, také nezazářil.
Listopad přinesl jen další plynulé ochlazení. Svatý Martin už zase přišel pěšky, bílý kůň nebyl
k dispozici.
Prosinec jen občas klesal mírně pod nulu a vánoce byly tentokrát na blátě.
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