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Obyvatelstvo
K 1.1.2013

muži

ženy

celkem

Celkový počet

2130

2196

4326

Do 15 ti let

301

274

575

Nad 15 let

1829

1922

3751

41,1

39,1

43,1
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První veřejné zasedání se konalo v Masarykově škole dne 18.března 2013. Zahájil ho
starosta města a předložil návrh programu, který zastupitelé jednomyslně schválili. Dále
byli zvoleni ověřovatelé zápisu a členové návrhové komise. Po kontrole usnesení zastupitelé
projednali a schválili :
- připomínky k minulému zápisu
- rozdělení příspěvku na činnost neziskových organizací takto:
o Tělovýchovná jednota ZKZ
450 000 Kč
o Folklórní soubor Úsměv
55 000 Kč
o Tělovýchovná jednota Sokol
235 000 Kč
o Pionýrská skupina
43 000 Kč
o Sbor dobrovolných hasičů
45 000 Kč
o Divadelní spolek OSADA
40 000 Kč
o Vinaři Plzeňska
25 000 Kč
o Kruh přátel hudby
10 000 Kč
o Přátelství mezi městy
20 000 Kč
o Svaz postižených
13 000 Kč
civilizačními chorobami
o Asociace víceúčelových zájmových 20 000 Kč
org.
o Myslivecké sdružení HUBERT
2 500 Kč
o Základní kynologická organizace 30 000 Kč
o Český svaz bojovníků za svobodu
1 500 Kč
o Betula viridis
10 000 Kč
o HB Photo Club
10 000 Kč
-

-

hospodaření příspěvkových organizací a rozdělení hospodářského výsledku
delegování starosty jako zástupce města na valnou hromadu firmy VAK a.s.
rozpočtové opatření č.5/2012
rozpočtové opatření č.1/2013
bezúplatný převod pozemků č.291 a 292 (od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových) do vlastnictví města
prodej pozemku č.1809/17 (177 m2) – ostatní plocha paní Veronice Dobré
převod vlastnického práva ke stavebnímu pozemku č.25/2, který manželé Balvínovi
koupili a zaplatili v roce 1996, ale omylem nebyl ze strany tehdejšího právního
zástupce města proveden vklad do katastru
prodejní cenu pozemků v rámci usnesení č.78/2011 panu Josefu Vébrovi
koupi pozemku č.1961 – ostatní plocha (pod chodníkem Třídy 1.máje)
dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování výkonu činností podle zákona o
obecní policii mezi městem Horní Bříza a obcí Tatiná

V závěrečné diskusi vystoupil ředitel Masarykovy školy pan Čása a seznámil přítomné
s činnostmi, které probíhají v budově školy.
Ing.Pešek a pan Sobota diskutovali o příspěvcích na spolkové činnosti a Ing.Pešek se
dále dotazoval na rekonstrukci Tovární ulice.
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Pan Seko chtěl vědět, zda již došly na účet města peníze za „Obytnou zónu V Jámě“,
Starosta sdělil, že došlo zhruba 8 milionů korun, nárok na zbývající přibližně 4 miliony
byl zpochybněn a zatím nebyly proplaceny. Byl proto podán podnět k soudu a na Státní
fond životního prostředí. Jedná se o doplacení administrace projektu a změnu povrchu
komunikace.
R. Royová se tázala, jaká finanční částka byla již proplacena za likvidaci haldy.
Starosta sdělil, že přibližně 85% z celkové dotace.
Poté byla diskuse ukončena a po schválení usnesení i celé zasedání.
Další veřejné zasedání se konalo v klubu 17.června 2013. Po úvodních formalitách
byla především projednána zpráva o činnosti „Komise pro prošetření činnosti Městské
policie v Horní Bříze“. Zprávu s vysvětlením k jednotlivým bodům předložil člen
skupiny Mgr.Sarkisov. Následné diskuse se účastnil vedoucí strážník pan Skala, dále se
zapojila MUDr.Kepková, pan Sobota a pan Zábraha. Zastupitelé schválili navržená
opatření s tím, že za šest měsíců bude stav Městské policie znovu vyhodnocen.
Během dalšího jednání zastupitelé projednali a schválili:
- rozpočtové opatření č.2/2013
- závěrečný účet města za rok 2012
- zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012
- zprávy výborů a komisí za 1.pololetí 2013
- návrh na finanční dary pro předsedy, členy a aktivisty výborů a komisí
- bezúplatný převod pozemků č.1270/2 a 1272/2 (pod Masarykovou školou) do
vlastnictví města
- prodej pozemků č.1120, 816, 933, 992, 1053 a 993 pod trafostanicemi společnosti
ČEZ Distribuce a.s.
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s.
V diskusi vystoupil pan Seko a ptal se, zda se v návaznosti na kanalizaci Pod Horami
bude dělat i chodník.
Starosta odpověděl, že nejprve se musí udělat výběrové řízení na kanalizaci, aby se
zjistilo, kolik to bude stát. Chodník je možné připravit na příští rok a pokusit se získat
dotaci.
Dále se pan Seko zajímal o vývoj situace s lokalitou V Jámě.
Starosta sdělil, že se to stále řeší přes Ministerstvo pro místní rozvoj a soudní cestou.
R. Royová se tázala na termín dokončení sanace haldy a zda je již znám závěrečný
účet za akci. Podle starosty je termín dokončení 20.6.2013 a účet by měl být do konce
roku.
Nikdo z přítomných neměl další dotazy, tak starosta poděkoval za pozornost a
zasedání ukončil.
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29.července 2013 bylo v Masarykově škole další veřejné zasedání. V programu tohoto
zasedání bylo pouze rozpočtové opatření č.3/2013 - navýšení výdajů na opravy šaten
v Masarykově základní škole (z důvodů nutné rekonstrukce podlah) o 550 tisíc Kč.
Zastupitelé toto opatření schválili.
Starosta doplnil rozpočtové opatření č.3/2013 o další položku: navýšení výdajů o 200
tisíc Kč na opravu odpadů 2. mateřské školy. Nutnost opravy byla zjištěna v rámci akce
„Dodávka technologického vybavení kuchyně 2. mateřské školy“. I toto navýšení
zastupitelé schválili.
V závěrečné diskusi se mluvilo hlavně o ukončení sanace bývalé skládky a
generátorovny, protože na skládce se těsně před ukončením prací objevil dehet.
V diskuzi vystoupili:
R.Royová s dotazem, kolik kontaminovaného materiálu bylo odvezeno po zjištění
výskytu dehtů. Starosta sdělil, že se jednalo o 5 nákladních vozidel. Dále byly dotazy
směrovány na odčerpávání „dehtové vody“ v dírách, zda se bere vzorek z vrtu pod
haldou, na zajištění skládky. K tomu starosta uvedl, že voda byla odčerpávána a vzorky
se odebírají.
MUDr.Kepková vysvětlila problematiku sanace a navrhla, aby informaci o sanaci
obdrželi i občané, jak bylo v plánu.
R.Royová se dále dotazovala na rekultivovanou plochu, kde se nacházely odpadky.
Starosta uvedl, že se jednalo o hlínu ze skrývky z Chotíkova. K dalším věcem starosta
sdělil, že se může sl.Royová dostavit na úřad a vše jí bude předloženo.
Pan Seko měl dotaz na úhradu víceprací. Starosta uvedl, že jsou ještě v rámci akce.
Pan Bretšnajdr uvedl, že sanace nebyla dělána na rostlý terén, zda by tam tedy
nemohlo být ještě nějaké ložisko. Starosta odpověděl, že sondy byly dělány na rostlý
terén.
B.Royová podotkla, že se informace ohledně sanace mohla objevit v programu
zasedání. Starosta sdělil, že to má v plánu na zasedání v září.
Ing.Želízko navázal na MUDr.Kepkovou a R.Royovou ve věci zorganizování setkání
s občany a předání informací k sanaci. Starosta odpověděl, že měl v plánu, aby byla
hotová revize analýzy rizik a další věci, s tím, že na dotazy občanů by odpovídali
pozvaní odborníci.
Pan Zábraha se ptal, pokud je sanace uzavřená a zjistí se pod tratí ložisko, kdo to
bude hradit. Starosta řekl, že sanace jako akce není ukončená, je ukončená pouze
smlouva o dílo. Bude následovat vypracování analýzy rizik, včetně závěrečné zprávy, a
ta předložena na Ministerstvo životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí.
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Pan Seko se dotazoval, kdy bude v plánu diskuse ohledně haldy a starosta odpověděl,
že v plánu je to spíše na začátku září.
Pan Sobota navrhl, aby informace byly trvale vyvěšeny na webu města. Starosta sdělil,
že se bude dělat i článek do novin a ten by se mohl použít na webové stránky.
Únik dehtu objevený po dokončení sanace a snížení úniku po nápravě tohoto stavu.
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Po ukončení diskuse starosta poděkoval za pozornost a zasedání ukončil.
12.září 2013 se v aule Masarykovy školy konalo diskusní setkání veřejnosti a zástupců
médií s odbornými pracovníky na téma

Likvidace ekologické zátěže.
Hlavní slovo měl Ing.Zdeněk Bláha, který přečetl „Zprávu o realizace akce“ a uvedl
kromě jiného, že: do června 2013 byl odvezen veškerý kontaminovaný materiál jak
z bývalé generátorovny, tak i z bývalé skládky odpadů. Na místě bývalé skládky zůstaly
pouze materiály, které splnily sanační limity a nemusely se tedy odvážet na skládku. Odběry
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vzorků na celé ploše sanačních prací bylo prokázáno splnění sanačních limitů. Celkem
bylo ze staré skládky odvezeno k řádné likvidaci 250 tisíc tun odpadu, z toho 11 tisíc tun
zeminy s dehty.
Při dokončování likvidace odpadů z bývalé skládky byly hloubeny odvodňovací rýhy podél
železniční trati, při jihozápadním okraji bývalé skládky – mimo prostor určený k sanaci. Při
hloubení mělké rýhy byla zjištěna místa s výskytem dehtů v hloubce 0,3 – 0,5 m pod
terénem, vždy se jednalo o tenké vrstvy dehtů v tloušťce cca 0,5 – 1,0 cm. Dehty byly pod
zemí pevné a tuhé, po ohřátí na vzduchu ztekutěly a vytekly do rýhy. Celkem se tyto výrony
dehtů ukázaly na cca 3 místech. Viditelné polohy dehtů a okolní kontaminované zeminy
byly odtěženy a odvezeny k likvidaci, jednalo se o několik desítek tun zemin s dehty.
Pro ověření možného dalšího výskytu kontaminace v tomto území nechalo město Horní
Bříza provést další průzkumné práce. Ty se soustředily na území mezi místním pozorovacím
vrtem P-2 a odvodňovacím příkopem. Provedené sondy nezjistily u žádné z nich přítomnost
dehtů ani kontaminace, která by nasvědčovala přítomnosti dehtů v jejich okolí. Nelze zcela
vyloučit, že v prostoru mezi sondami se nemohou vyskytovat ojedinělé izolované polohy
dehtů. Tyto polohy by však musely být značně plošně omezené a nepředstavovaly by riziko
pro okolní životní prostředí. Možnost jejich promývání do podloží je značně omezená
výskytem jílovité polohy v hloubce 0,4 – 0,7 m pod terénem.
O tom, že zde nedochází k únikům kontaminace do mělké podzemní vody, svědčí výsledky
analýzy vod z blízkého vrtu P-2. V případě uhlovodíků a fenolů, které jsou součástí dehtů,
byly zjištěny koncentrace pod mezí měřitelnosti.
Průzkum v prostoru mezi příkopem a železniční tratí bude možné provést až po
projednání se SŽDC Plzeň. V těchto místech jsou uložené sdělovací drážní kabely a nelze tu
odkopovávat jakékoliv zeminy bez předchozích přeložek kabelů.
Po ukončení sanačních prací sdružením SYBER – ELIOD nechalo město Horní Bříza
provést další ověření úspěšnosti sanačních prací. Byla provedená Aktualizace analýzy rizik
a ta také potvrdila úspěšnost sanačních prací. Celkově lze tedy říci, že sanace prostoru
bývalé skládky byla provedená dobře a byly splněné sanační limity tak, jak požaduje
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí. Místa s výskytem dehtů
mimo prostor skládky byly odtěžené a ani zde nejsou zjištěna místa s kontaminací. Sanační
práce byly provedené úspěšně a splnily požadované cíle.
Informace pro občany Horní Břízy
Na základě zjištěných skutečností doporučujeme následující postup dalších opatření:
. odtěžit zbytkový výskyt dehtu při povrchu terénu v řádu několika dm v prostoru mezi
sondami V-2 a V-8
- zavést výkopy po odtěžování výskytu dehtů inertní zeminou a zarovnat terén, zatravnit
- průzkumnými pracemi upřesnit rozsah výskytu dehtů v prostoru mezi záchytným
příkopem a železniční tratí a podle výsledku stanovit další postup prací v tomto
prostoru. To po jednání s Krajským úřadem Plzeňského kraje a SŽDC
- provádět další monitoring tohoto území v rámci postsanačního monitoringu sanace
bývalé skládky, ten je povinný po dobu 2 let
- dne 10.9.2013 bylo provedeno dalších 6 sond na území města Horní Bříza v prostoru
9
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pod oplocením a mezi tratí a zhotovenou odvodňovací rýhou a zároveň byly odebrány
další vzorky vod.
Následovala vzrušená diskuse, ve které někteří místní občané zpochybňovali
přednesenou zprávu a úspěšnost celé sanace. Pro zástupce médií byla připravena
tisková zpráva.
Podzimní veřejné zasedání se konalo v klubu dne 23.září 2013. Po úvodních formalitách
zastupitelé projednali a schválili:
-

-

-

uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s.
bezúplatný převod pozemku č. 811/2 z majetku České republiky (jednalo se o část
komunikace za bývalým Nordem)
prodej části pozemku č.1014/1 panu Václavu Vlčkovi pro zřízení přístupové cesty
k rekreačnímu objektu
přidělení finančních darů pro členy zastupitelstva města, předsedy, členy a aktivisty
výborů a komisí za 2.pololetí roku 2013
koupi pozemku č.1962 pod Paurovnou č.p. 95 (byla zjištěna chyba v katastrální
mapě)
odkoupení pozemků dlužníka Vysokoteplotní a užitkové keramiky, spol. s r.o. o
výměře 5.797 m2
provedení nutných legislativních kroků spojených s podáním žádosti o dotaci na
biotopické koupaliště v rámci programu ROP a se zapracováním finanční částky
750.000 Kč do rozpočtového opatření č.4/2013
odkoupení objektu muzea od současného vlastníka firmy Lasselsberger, a.s., a to za
maximální cenu 600.000 Kč a zapracování této částky do rozpočtového opatření
č.4/2013
rozpočtové opatření č.4/2013 – zapracování finanční částky ve výši 3,5 milionu Kč na
stavbu kanalizace Pod Horami.

Dalším bodem programu byl návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města.
Předseda kontrolního výboru pan Richtr seznámil zastupitelstvo s výsledkem jednání
v rámci kontrolního výboru ve věci projednání tohoto zákazu, který byl předložen do
rady města.
Místostarostka Mgr.Šůmová v návaznosti na to přednesla vyjádření rady města a
navrhla vypracování obecně závazné vyhlášky, která by vedla k úplnému zákazu
provozu výherních hracích automatů a výherních loterijních terminálů na území města.
K tomuto tématu proběhla velká diskuse jak ze strany zastupitelů, tak z řad
přítomných občanů s názory pro i proti zrušení.
Zastupitelstvo nakonec schválilo přípravu obecně závazné vyhlášky a její předložení
na zasedání zastupitelstva v měsíci prosinci 2013.
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Místostarosta Bc.Procházka informoval na závěr zasedání zastupitele o plnění úkolu
ze Zprávy o činnosti Komise pro prošetření činnosti Městské policie. Proběhlo jednání
s vedením Dopravního inspektorátu a Územním odborem Plzeň-venkov. Bylo zjištěno,
že se Policie České republiky nestaví proti případné obnově měření rychlosti
motorových vozidel. Z toho důvodu budou osloveni starostové sousedních obcí za
účelem zjištění jejich názoru na tuto věc. O výsledku budou zastupitelé informováni na
prosincovém zasedání.
Tím byl program zasedání vyčerpán a protože diskuse probíhaly k jednotlivým
bodům programu, bylo jednání ukončeno.
11.prosince 2013 bylo veřejné zasedání v Masarykově škole. Zahájil ho jako obvykle
starosta města a předložil návrh programu, který Ing.Želízko navrhoval doplnit.
Nejprve však starosta seznámil zastupitele s investičním záměrem města „Přírodní
koupací biotop Horní Bříza“, kdy je nutno podat žádost na podporu projektu
z prostředků ROP NUTS-II Jihozápad: Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu,
oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, a to v termínu do
20.12.2013. Z důvodu, aby se zastupitelé seznámili s materiály a také z důvodu, že je
nutno projednat určité kroky před schválením žádost, navrhl starosta uskutečnit
neplánované zasedání zastupitelstva k tomuto bodu dne 19.12.2013. S tímto návrhem
zastupitelé souhlasili.
Pak Ing. Želízko navrhl doplnit program zasedání o bod: „Návrh na vyplacení
finančních darů uvolněným členům zastupitelstva – starostovi, místostarostovi a
neuvolněné člence zastupitelstva – místostarostce“. Takto doplněný program byl
schválen.

-

Po dalších formalitách zastupitelé projednali a schválili:
návrh na vyplacení finančních darů starostovi, místostarostovi a místostarostce
zřízení Fondu oprav a investic majetku města
rozpočtový výhled města na roky 2014 – 2018
obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve stejné výši jako v loňském roce, to jest 500 Kč na občana

Zastupitelé se poté seznámili s peticí „Za zachování míst, kde se provozují výherní hrací
automaty (VHA) a videoloterijní terminály (VLT) v Horní Bříze“. Petice byla doručena
na Městský úřad dne 31.10.2013, jako zmocněnec pro styk s úřady byla uvedena Hana
Válková, bytem Plzeň. V petici byli podepsáni níže uvedení provozovatelé:
- Helvet Group a.s. – provozovatel VLT terminálů v Horní Bříze
- Reality Games a.s. – provozovatel VHB v Horní Bříze
- Hana Válková – provozovatel Sportbaru Na Růžku v Horní Bříze
- Marek Úlovec – provozovatel Restaurace Klub v Horní Bříze
- Hoe Nguyen Van – provozovatel Herny baru 666 v Horní Bříze
- Taťjana Slováčková – provozovatel Restaurace Český lev v Horní Bříze.
Důvodem petice byla žádost o nové projednání a zvážení změny navrhované vyhlášky,
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týkající se zákazu provozování VHA a VLT z prohibiční na regulační. Dále byly v petici
zmiňovány dopady totálního zákazu – likvidace provozoven, pracovních míst a výpadek
finančních prostředků do rozpočtu města.

12

13

S peticí byli seznámeni všichni zastupitelé a zabýval se jí kontrolní výbor, který zjistil,
že petice nesplňuje všechny požadavky vyplývající ze zákona o právu petičním, proto je
na tento dokument nahlíženo jako na podnět od občanů dle § 16 odst. 2 písmeno g)
zákona o obcích.
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Proběhla delší diskuse mezi provozovateli výherních hracích přístrojů a pracovníků
místních nonstopů, kteří zdůvodňovali zastupitelům a přítomným, proč by neměla být
navrhovaná vyhláška vydána. Proti vydání vyhlášky vystoupil se svým příspěvkem i
zástupce zábavného průmyslu. Do diskuse se zapojili současně i další občané a
zastupitelé, kteří vydání vyhlášky podporovali a rovněž odůvodňovali.
Místostarostka seznámila poté zastupitele s návrhem obecně závazné vyhlášky
č.2/2013. Provedeným právním rozborem návrhu vyhlášky ze strany Odboru dozoru a
kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, oddělení dozoru Plzeň, bylo sděleno, že
je návrh v souladu se zákonem.
Před hlasováním proběhla opětovně bouřlivá diskuse, ale zastupitelé posléze přijali
vyhlášku, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém
území města (14 pro, 3 proti, 1 se zdržel).
Program pokračoval dále a zastupitelé projednali a schválili ještě :
- rozpočtové opatření č.5/2013
- bezúplatný převod gastronomického zařízení školní kuchyně do majetku 2.mateřské
školy Horní Bříza
- zprávy o činnosti výborů, komisí a městské policie
- rozpočet města na rok 2014 (kde byla navýšena částka na zakoupení budovy muzea
na milion Kč).
V bodu „Různé“ starosta seznámil zastupitele a občany s vyhodnocením následujících
akcí:
- likvidace ekologické zátěže (halda) – vyhodnocena bez závad
- rekonstrukce škvárového hřiště – trávník 3. generace na fotbalovém hřišti –
vyhodnocena bez závad
- Obytná zóna V Jámě – policejní šetření bylo odloženo
- stavební akce – kanalizace ve Staré vsi - byla ukončena
Závěrečná diskuse:
- Pan Seko se dotazoval na průběh placení půjčky firmy Lasselsberger, kterou si město
vzalo ohledně akce „halda“. Starosta odpověděl, že splátky za rok 2013 včetně úroků
jsou uhrazeny danou firmou.
- Pan Seko se dále dotazoval, pro koho se pořizuje záznam z jednání a zda je možné si
záznam poslechnout. Starosta mu sdělil, že záznam se pořizuje pro účely tvorby zápisu a
jeho kontroly a pro kontrolní výbor. Záznam slouží jen pro interní účely. Jeho
poskytnutí zatím nebylo požadováno, bude to doplněno na konci diskuse.
- Pan Pešek poděkoval komisi informatiky za bezkonkurenční obecní zpravodaj,
kvitoval článek o průběhu odklízení fenolové zátěže a záznamy městské policie včetně
jejich činnosti ve městě. Zdůraznil, že již minule doporučil zastupitelstvu zveřejnit
investiční akce na webu města. Pak hovořil o dotování kultury a sportu a využívání
klubu.
- Pan Čech poděkoval panu Peškovi za komisi informatiky za vyjádření ohledně
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zpravodaje. Na webu města jsou v informacích pro občany „připravované a realizované
projekty“. Sdělil dále, že s panem Peškem dlouze o kultuře diskutoval.
- Pan Koza se domníval, že každý má na kulturu jiný pohled a definice kultury není
jednoznačně dána.
- Ředitel školy pan Čása vyzdvihl činnost kulturní a sportovní komise, poděkoval za
přehledy akcí, které vytvářejí a vyjádřil přesvedčení, že nám občané okolních obcí
mohou závidět.
- Pan Pešek řekl, že oceňuje práci kulturní a sportovní komise. Spor je v pojmu kultura
a co je ostatní činnost.
- Na závěr diskuse pan Procházka v návaznosti na dotaz pana Seka citoval
z Metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků, že zvukový
záznam je informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, která se
vztahuje k působnosti povinného subjektu, tedy by měl být poskytnut, ale je třeba dbát
na ochranu chráněných údajů. To v praxi znamená chráněné údaje „vypípat“. Nebudeli toto technicky možné, pak lze uvažovat o odmítnutí celého zvukového záznamu jako
celku.
Tím byla diskuse ukončena po schválení usnesení i celé zasedání.
Další mimořádné veřejné zasedání se konalo opět v Masarykově škole dne 19.prosince
2013. Zahájil ho starosta a navrhl doplnit program (Projednání investičního záměru
města Horní Bříza) o „Zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti TEBYT – HB s.r.o.“.
Zastupitelé takto doplněný program schválili.
Starosta seznámil po úvodních formalitách přítomné s návrhem podání žádosti o
podporu projektu „Přírodní koupací biotop Horní Bříza“.
Pan Zábraha upozornil, že se nikde nepíše o tom, že pokud dotaci nezískáme, tak se
akce neuskuteční.
Pan starosta vysvětlil, že toto znění usnesení je předepsané regionální radou a pokud
nebude získaná dotace, tak se projekt nebude realizovat.
Pan Veverka navrhl hlasování o nerealizování projektu při nezískání dotace.
Pan Seko se ptal, zda vynaložené prostředky na projekt se při nerealizaci akce vrátí.
Pan starosta odpověděl, že ne. Přišli bychom o částku přibližně 105 tisíc Kč včetně
DPH.
Nikdo neměl další připomínky, tak zastupitelé schválili:
- zpracování souboru podkladů včetně vlastní žádosti o dotaci pro projekt „Přírodní
koupací biotop Horní Bříza“ zpracovaný do Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad, prioritní osa 3: Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.1:
Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, datum vyhlášení výzvy 1.listopadu 2013
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(29.výzva ROP) společností DAOS CONSULTING s.r.o. za celkovou částku 190 tisíc
Kč bez DPH.
Realizaci projektu včetně podání žádosti o podporu na realizaci projektu
Zajištění finančního krytí projektu po celu dobu realizace projektu z rozpočtu města
Horní Bříza (celkový předpokládaný rozpočet projektu činí maximálně 12 380 000,Kč, to je 15 777 500,- Kč včetně DPH a kofinancováním podílu města Horní Bříza
v rámci rozpočtu ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu a 100%
nezpůsobilých výdajů projektu (to je celkem 3 044 670,- Kč včetně DPH). Realizační
fáze projektu bude probíhat v letech 2014 a 2015 (dle podmínek ROP maximálně do
30.6.2015).

Pan Zábraha: cena za zpracování se mu zdá vysoká. Žádá starostu, aby se víckrát
nestávalo, aby informace zastupitelům byly dodány s tak malým časovým předstihem
před samotným hlasováním. Tím jsou zastupitelé postaveni před hotovou věc, že buď se
musí rozhodnout tak, jak je to podané, žádná jiná šance proti tomu není. O dané věci se
jednalo již v září a myslí si, že zde byl nějaký prostor, aby byla možnost oslovit více
firem. Opakovaně žádá starostu, aby další akce se řešily s časovým předstihem a
zastupitelstvo nebylo v časové tísni.
Pan starosta navrhl panu Zábrahovi osobní schůzku k diskusi o této problematice.
Další bodem programu byla Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti TEBYT-HB
s.r.o., kterou přednesl pan Marek Vondrák.
Pan Seko se dotazoval, co se bude dělat se ziskem okolo 700 tisíc Kč.
Pan Vondrák upřesnil, že se jedná o částku 642 tisíc Kč před zdaněním a použita bude
pro rozvoj společnosti. Nechá se pro případné budoucí použití, případně se může
investovat.
Pan Brašna řekl, že společnost každoročně (kromě jednoho roku) generuje zisk a
peníze jsou uložené a připravené k dalšímu rozvoji. Polovina patří obci a druhá firmě
SEAP.
Zastupitelé zprávu vzali na vědomí.
Závěrečná diskuse:
Paní Martínková poděkovala knihovnici slečně Berdychové, přidal se k ní pan
Procházka, ředitel školy pan Čása, starosta i pan Brašna.
Pan Špaček se tázal, v jakém prostoru má být biotop a kdo jej bude provozovat.
Pan starosta odpověděl, že biotop bude provozovat obec a bude umístěn v prostoru za
valem restaurace Oáza mezi starým hřištěm a Grünsportem.
Pan Špaček se dále ptal na těžbu dřeva, zda bude ještě pokračovat a jaký z toho má
obec zisk. Starosta odpověděl, že se již dotěžilo a zisk je evidován v rozpočtu.
Po schválení usnesení bylo toto poslední veřejné zasedání roku 2013 ukončeno.
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Rada města
Rada města pracovala ve složení : Ing.Vojtěch Šedivec, Bc. Zdeněk procházka, Mgr.
Alena Šůmová, MUDr. Monika Kepková,Václav Mildorf, Pavel Moláček, Ing.Radek
Želízko.
Členové rady se scházeli pravidelně dvakrát měsíčně a v případě naléhavosti i mimo
stanovené termíny. Celkem se v roce 2013 sešli 28krát a přijali 301 usnesení. Řešili podněty
občanů, předkládali návrhy zastupitelstvu, spolupracovali s komisemi a výbory.
Rada mimo jiné řešila:
- přidělování bytů v majetku města
- prodeje, směny a pronájmy majetku města
- hospodaření města, návrhy, úpravy a schvalování rozpočtu města a příspěvkových
organizací
- činnost příspěvkových organizací – mateřských škol a Masarykovy základní školy
- žádosti podané od občanů a organizací řešené přes komisi výstavby
Dále rada na svých zasedáních projednávala:
- vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ve spolupráci
s Úřadem práce)
- zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejných zakázek
- akce, které navrhla kulturní a sportovní komise

Výbory a komise
KONTROLNÍ VÝBOR (předseda Václav Richtr, členové Jitka Martínková, Lubomír
Navrátil, Radka Sieberová, Zbyněk Sonntag)
Kontrolní výbor se scházel na předem plánovaných jednáních. Řešil například prodej
pozemku č.25/2, sledoval dopravní situaci ve městě a na podnět Ing.Hinze se zabýval
problematikou „Obytné zóny V Jámě“. V září začal výbor připravovat vyhlášku
o provozování výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení a zabýval se také
peticí za zachování heren, která nesplňovala všechny požadavky vyplývající ze zákona.
FINANČNÍ VÝBOR (předseda Pavel Moláček, členové Jaroslava Šavlíková, Petr Grün,
Roman Majer, Marek Vondrák)
Finanční výbor se scházel zhruba jednou měsíčně a zabýval se především návrhy rozpočtu
města a jejich změnami, dále žádostmi neziskových organizací i komisí města o finanční
příspěvky a plány stavebních akcí.
KOMISE VÝSTAVBY (předseda Radek Želízko, členové Antonín Brašna, Jan Lusk,
Václav Mildorf, Jaroslav Rozum)
Komise se zabývala Urbanistickým rozborem města, který vypracovala projekční kancelář
projectstudio8. Tento rozbor bude využit při dalším plánování rozvoje města, zejména při
vypracování nového územního plánu. Jinak se komise jako obvykle zabývala žádostmi
občanů, většinou se jednalo o pozemkové záležitosti.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE (předseda Ladislav Čech, členové Martin Begala,
Petr Koza, Václav Moulis, Milan Sobota, Jiří Škubal, Hubert Šváb)
Nová kulturní a sportovní komise, složená ze zástupců místních spolků, se pravidelně
scházela a uspořádala během roku skutečně mnoho akcí, o kterých informovala občany
nejen na webových stránkách města, ale také na plakátovacích plochách, v tisku a
v místním rozhlase, o větších akcích také v regionální televizi. Spolupráce se sdruženími,
spolky a hornobřízskými organizacemi se výrazně zlepšila.
KOMISE INFORMATIKY (předseda Václav Haramule, členové Ladislav Čech, Marek
Vondrák, Jiří Vynáhlovský, Radek Želízko)
Komise především zajišťovala pravidelné vydávání Hornobřízského zpravodaje a také
aktualizovala webové stránky města.
KOMISE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE (předsedkyně Alena Šůmová,
členové Zdeňka Fořtová, 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.
Zabývala se v tomto roce čtyřmi případy nezletilých (2x problémové chování ve škole, 1x
přečin proti občanskému soužití, 1x ověření správního řízení o svěření nezletilé do
pěstounské péče).
KOMISE K PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ (předsedkyně Miloslava Hladíková,
členové Zdeněk Procházka a Martin Sarkisov)
Na základě uzavřené smlouvy komise projednávala přestupky i pro Trnovou, Hromnice a
Nevřeň. K nejčastěji projednávaným přestupkům patřily přestupky proti občanskému
soužití, dále proti veřejnému pořádku a také proti majetku. Celkem komise evidovala
v tomto roce 64 přestupků. Obviněným ukládala sankce ve formě napomenutí, pokuty a
náhrady vzniklé majetkové škody.
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI (předsedkyně Emilie Hrabáková, členky Daša
Čabalová, Anna Hubková, Petra Kabátová, Jitka Kozlová, Hana Oplová, Drahoslava
Richtrová, Bohumíra Šedivcová)
Komise se sešla celkem na třinácti schůzkách. V průběhu roku členové komise navštěvovali
jako obvykle starší jubilanty (ti mladší dostávali písemnou gratulaci). Pravidelnou akcí bylo
vítání občánků, Den matek (který se poprvé konal v Hornobřízském divadle), ukončení
„školkové docházky“ v obou mateřských školách, v září zas na vítání prvňáčků. Poslední
akcí byla předvánoční návštěva Ústavu pro osoby se zdravotním postižením. Mimořádnou
akcí byla jedna zlatá svatba.
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Hospodaření města 2013
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - PŘÍJMY
Schválený
rozpočet
Daň z příjmu fyzických osob
7 784
Daň z příjmu právnických osob
5 908
Daň z přidané hodnoty
13 770
Poplatky za znečištění ovzduší
10
Poplatky za likvidaci kom.odpadu
2 300
Poplatek ze psů
77
Poplatek za užívání veř.prostranství
15
Poplatek ze vstupného
25
Odvod z výherního hracího přístroje
1 000
Odvod výtěžku z provozování loterií
200
Správní poplatky
150
Daň z nemovitosti
2 821
Daňové příjmy celkem
34 060
Příjmy z poskytování služeb
3 565
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
15
Příjmy z pronájmu pozemků
55
Příjmy z pronájmu nemovitostí
4 558
Příjmy z úroků (část)
254
Přijaté sankční platby, vratky
103
Ostatní příjmy
600
Nedaňové příjmy celkem
9 150
Příjmy z prodeje pozemků
-----Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
863
Kapitálové příjmy
863
Přijaté dotace celkem
66 702
PŘÍJMY CELKEM
110 775

Upravený
rozpočet
9 850
12 253
18 750
10
2 313
77
15
60
650
550
150
2 821
47 499
3 680
115
138
4 618
269
603
441
9 864
489
226
715
54 030
112 108

v tisících Kč
Výsledek
hospodaření
10 379
12 996
18 855
1
2 128
71
11
76
786
759
65
2 640
48 767
3 893
121
80
4 555
290
609
442
9 990
489
226
715
54 157
113 629

Prudký nárůst daňových příjmů v roce 2013 byl způsoben změnou vyhlášky o
rozpočtovém určení daní, změnou financování dotací na žáky přes daňové příjmy a dalšího
přidání do daňových příjmů cca v objemu do 4 milionů Kč.
Byly tu ale i negativní vlivy jako úbytek obyvatel (roční dopad – 0,5 mil. Kč) a pokračující
stagnace daňových příjmů stagnací ekonomiky České republiky (zejména pokles daně
z příjmu právnických osob i fyzických osob podnikajících).
Z přehledu příjmů je zřejmý převažující podíl přijatých dotací, především to byla dotace
ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie na sanaci ekologické zátěže ve výši 50 998 244
Kč.
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Příjmy v letech 2012 – 2013 byly významně ovlivněny akcí sanace skládky:
- celkový příjem dotací na akci
235 147 790,61 Kč
- celkové náklady na akci
246 975 981,22 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - VÝDAJE
Schválený
rozpočet
Zemědělství,lesní hospodářství
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
Veřejná správa a služby
VÝDAJE CELKEM

501
1 171
200
7 570
944
795
11 798
71 354
1 005
10
2 504
300
16 921
115 073

Upravený
rozpočet
631
2 619
9 934
10 692
1 249
1 736
10 232
72 714
1 089
181
3 116
620
24 262
139 075

v tisících Kč
Výsledek
hospodaření
576
1 481
6 010
10 502
1 078
1 356
7 914
71 255
989
175
2 956
482
20 435
125 209

Investiční výdaje byly vynaloženy na:
- zpracování dokumentace chodníků a komunikací
209 214 Kč
- úpravu stání pod kontejnery
150 000 Kč
- dokumentaci kanalizace Pod Horama
82 280 Kč
- kanalizaci Stará ves
5 793 954 Kč
- dokumentaci zateplení základní školy
977 678 Kč
- rekonstrukci šaten v základní škole
574 355 Kč
- rekonstrukci kuchyně v mateřské škole 2
1 027 482 Kč
- decentralizaci TUV
288 642 Kč
- dokumentaci biotopu
767 186 Kč
- dokumentaci k územnímu plánu
72 600 Kč
- nákup traktůrku
907 379 Kč
- zpracování dokumentací v oblasti služeb a nákup pozemků
209 860 Kč
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Výstavba
Sanace lokality bývalé skládky a generátorovmy v Horní Bříze, která začala v květnu
2011, byla ukončena v červnu 2013. Sanační práce provádělo sdružení SYNER – ELIOD.
Celkové náklady akce byly plánovány ve výši 234 684 050,- Kč, z toho způsobilé výdaje
byly ve výši 234 237 800,- Kč. Výše poskytnuté podpory v rámci Operačního programu
Životní prostředí byla stanovena ve výši 210 814 020,- Kč, což představovalo celkem 90%
způsobilých výdajů projektu. Částka ve výši 199 102 130,- Kč byla dotace z Fondu
soudržnosti (85% ze způsobilých výdajů – dotace z evropských zdrojů) a částka ve výši
11 711 890,- Kč představovala dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky
a státního rozpočtu České republiky ( 5% způsobilých výdajů projektu). Finanční podíl
města byl celkem ve výši 23 870 030,- Kč (10% ze způsobilých výdajů + 100%
nezpůsobilých výdajů projektu). Městu přispěl Plzeňský kraj částkou 13 057 106,78 Kč a
firma Lasselsberger s.r.o. částkou 8 000 000,- Kč.
Celkem bylo ze staré skládky odvezeno k řádné likvidací 250 tisíc tun odpadů, z toho 11
tisíc tun zemin s dehty. V průběhu sanace došlo k nepředvídanému navýšení objemu
zeminy s příměsí dehtu a zjištění dříve neidentifikovaných kontaminovaných betonových
konstrukcí, jež bylo třeba odstranit. Tuto skutečnost nemohl objektivně nikdo
předpokládat a to i přesto, že byl před zahájením prací zpracován podrobný inženýrskogeologický průzkum, projektová dokumentace včetně rizikové analýzy a byly provedeny
podrobní průzkumy a rešerše archivních materiálů. V objemu realizovaných sanačních
prací bylo velmi nepravděpodobné, i přes veškeré pečlivě realizované přípravné práce,
100% odhadnout rozsah zasažení území znečištěním a s odchylkami od původního rozsahu
by se setkal jakýkoliv dodavatel výše uvedeného díla. Vzniklé dodatečné práce nad rámec
původní ceny díla budou hrazeny z vlastních zdrojů města a doplněné o příspěvek
Plzeňského kraje ve výši 90% nákladů, však do maximální výše 10 milionů Kč. Dodatečné
sanační práce prodloužily vlastní odkopávku zemin s příměsí dehtu celkem o tři měsíce.
Předpokládané skutečné výdaje projektu budou maximálně ve výši 247.128.238,- Kč.
Zpráva o realizace celé akce byla přednesena 12.září 2013 na diskusním setkání s občany
a zástupci médií. V závěru zprávy bylo konstatováno, že sanační práce byly provedené
úspěšně a splnily požadované cíle.

Doprava a spoje
Dopravní spojení zvláště s Plzní bylo i v roce 2013 velice dobré a ceny zůstaly nezměněny.
Autobusů jezdilo oběma směry dostatek a dokonce i vlaky jezdily většinou naprosto přesně
podle jízdního řádu, naštěstí pro cestující, protože čekat v zimě na nástupišti v mrazu na
opožděný vlak není žádná slast. Lze jen nostalgicky vzpomínat, jak na nádraží dříve
fungovala vytápěná čekárna, WC a samozřejmostí byla také pitná voda. Škoda starých časů
(v tomto případě).
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Obchod a služby
Ceny se v tomto roce příliš neměnily. Takové byly na počátku a na konci roku 2013:
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
Cibule 1 kg
Jablka 1 kg

28 Kč
2 Kč
15 Kč
30 Kč
18 Kč
27 Kč
39 Kč
12 Kč
28 Kč
8 Kč
30 Kč
40 Kč
13 Kč
11 Kč
15 Kč
19 Kč

28 Kč
2,40 Kč
17 Kč
40 Kč
18 Kč
24 Kč
34 Kč
13 Kč
28 Kč
7 Kč
30 Kč
36 Kč
14 Kč
18 Kč
18 Kč
20 Kč

34 Kč
2,50 Kč
16 Kč
39 Kč
14 Kč
22 Kč
35 Kč
11 Kč
28 Kč
7 Kč
28 Kč
40 Kč
16 Kč
13 Kč
25 Kč
19 Kč

34 Kč
2.50 Kč
22 Kč
38 Kč
14 Kč
17 Kč
35 Kč
15 Kč
28 Kč
7 Kč
28 Kč
41 Kč
10 Kč
22 Kč
25 Kč
23 Kč

V nákupním středisku nebyly všechny prostory bohužel obsazeny. Tradiční dva obchody tu
měli Čechurovi: v jednom papírnictví a dárky, v druhém obchodě textil, galanterii a
hračky.
Konfekce SOMI nabízela i spodní prádlo, čistírnu a výměnu zipů. Dále tu byla levná
móda Ellen, drogerie, bižuterie a šperky a Elektro (prodej i opravy).
Pohřební službu Pieta s.r.o. pojištovna???
Kromě nákupního střediska se dál prodávaly potraviny v Novém pramenu na továrně a
v zátočině naproti mateřské škole, maso u Šefrhansů a Illéšů, zelenina před nákupním
střediskem a v Krátké ulici.
Nabídku obchodů doplňovaly drogerie, nábytek, květinářství, obuv a chovatelské potřeby.
Velice nepříjemné bylo podzimní oznámení paní Hrabákové, že domácí potřeby po šedesáti
letech končí a zboží se vyprodává.
Na návsi!!!
Ve službách se celkem nic nezměnilo.

Školství
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Mateřská škola v Lesní ulici č.p. 500 měla v roce 2012 tři v
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 a knihovnou.
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Masarykova základní škola
Ministerstvo školství představilo během roku 2013 strategii vzdělávání do roku 2020 a
pokračovaly snahy o optimalizaci sítě škol.
Bylo rozhodnuto o povinném zavedení druhého cizího jazyka od 1. září 2013, což nenašlo
mezi učiteli podporu.
Proběhly upravené státní maturity a druhá zkouška testování žáků 5. a 9.ročníků. Učitelé
speciálních a praktických škol se ohradili proti vládní strategii boje proti sociálnímu
vyloučení a rušení speciálních škol.
Byla připravena reforma rámcového vzdělávacího programu. V červenci 2013 byl
patnáctým ministrem školství jmenován Dalibor Štys.
Základní školu navštěvovalo počátkem kalendářního roku 2013 celkem 357 žáků.
Místních bylo 286, z Trnové 29 žáků, z Krašovic 4 žáci, z Hromnic, Chotiné, Tatiné,
Stýskal a z Plzně po dvou žácích, ze Žichlic, Horní Bělé, Manětína, Kaznějova a Všerub
po jednom. Ve speciálních třídách bylo 17 žáků z Horní Břízy, dva z Kaznějova a po
jednom Litého, Dolní Bělé, Všerub a Trnové.
Vyučovalo se 513 hodin týdně. Z celkového počtu žáků jich 191 z běžných tříd prospělo
s vyznamenáním, ze speciálních 12. Neprospěli 2 žáci, ve speciálních třídách také dva, to
z toho důvodu, že se zdržovali dlouhodobě v zahraničí.. V průběhu roku bylo uděleno 58
kázeňských opatření (a ve speciálních třídách 2). Závažné negativní projevy chování a
kázně se v podstatě neprojevily. Sklony k šikanování byly potlačovány v zárodku, přístup
učitelů k chování žáků byl nekompromisní. Byly trestány i menší prohřešky a tím se klima
na škole zlepšilo.Problémové chování žáků se vyskytovalo častěji ve speciálních třídách,
zejména záškoláctví a agresivita. Kázeňské problémy jednoho z žáků bylo nutné řešit ve
spolupráci se sociální pracovnicí. Žák se stal nezvladatelným ve škole i v rodině, která
nakonec souhlasila s jeho nástupem na dvouměsíční pobyt do SVP Plzeň.
Na konci školního roku bylo 5 žáků přijato na čtyřletá gymnázia, na střední odborné
školy s maturitou nastoupilo 25 žáků a do učebních oborů 12 žáků.
V září 2013 se počet žáků.......... Žáci byli opět rozděleni do 15 normálních tříd a 2
speciálních. Středisko volného času organizovalo 20 zájmových kroužků, aktivit Střediska
se účastnilo 386 dětí.
Žáci se zapojovali do mnoha nadstandardních aktivit, ať už vzdělávacích (exkurze,
expedice, kurzy besedy..) kulturních, sportovních či soutěží. Inovativním prvkem byla
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pilotáž projektu Flexibook (ověřování možnosti náhrady papírových učebnic za
elektronické) v 6.A třídě.
Školská rada s předsedkyní Ing.Radku Sieberovou se sešla dvakrát, řešila například
úpravu školního vzdělávacího programu v návaznosti na zavedení povinné výuky druhého
cizího jazyka na 2.stupni.
Školní areál byl stále nadstandardně vybaven. Zřizovatel (Město Horní Bříza) přiděluje
na provoz, opravy, údržbu a modernizaci 5.500.000 Kč ročně.V tomto roce byla především
provedena rekonstrukce šaten (nákup a instalace šatních skříněk za 537 615 Kč + malířské
a lakýrnické práce za 139 871 Kč), bylo dokončeno vybavení auly (jevištní textilie, pojezdy
opony, technika atd. za 196 747 Kč), dále byla vybroušena a nalakována podlaha
v gymnastickém sále (181 236 Kč), zakoupeny nové lavice a katedry (212 431 Kč), a
vybaveny školní dílny za 185 220 Kč.
Sportovní centrum škole bylo pronajato, jeho správcem byl stále 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 hlavně Betula
viridis.
Škola zaměstnávala 28 učitelů (včetně dvou asistentů pedagoga pro žáky se sociálním
znevýhodněním) a 3 vychovatelky. 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 279 žáků a 39 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 školy
2.Králová Ludmila, zástupce ředitele pro 1.stupeň
3.Hubka Petr, zástupce ředitele pro 2.stupeň
4.Brandtlík Aleš
5.Dobrá Helena
6.Hrubá Kamila
7.Hejmanová Ilona
8.Janská Stanislava
9.Jonáková Irena
10.Kloučková Marie
11.Krejčová Ivana
12.Lusková Jana

1.st.
1.st.
M-Z
Př-Z
1.st.
1.st.
M-Fy
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
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13.Magesová Jana
14.Marková Stanislava
15.Matějovic Karel – metodik prevence
16.Navrátilová Jaroslava – výchovný poradce
17.Pavelková Jitka
18.Pěnkavová Ilona
19.Skalová Ivana
20.Skalová Jana
21.Široká Ivana
22.Škorpilová Renata
23.Šmídová Eva
24.Šůmová Alena – koordinátor ICT
25.Tobiášová Helena
26.Trnková Soňa – metodik prevence
27.Průcha Jiří – asistent pedagoga
28.Šmídlová Alena – asistent pedagoga
Pašková Monika
Fialová Stanislava
Kumpová Venuše

1.st.
Rj-D
neapr.
Rj-D-Ov
Čj-Vv
1.st.
Nj-Rj
1.st.
M-Zt
1.st.
Čj-Vv
M-Zt
1.st.
Fy-Zt
neapr.
Dě-Ov
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

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
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 civ. 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
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Tělovýchovná jednota ZKZ

413 000 Kč

Betula viridis (2010 - Ladislav Čása)
Výstavy zájezd na slovanskou epopej, v aule se promítaly filmy, vernisáže fotografií
přednáška „Otazníky reformy“ o novém penzijním připojištění nebyla příliš navštívena
eneolit
vycházka ke studánkám
Pletení košíčků betula dvě dílny
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)
Monsieur Amedeé – Osada únor
Photo Club (2011 – Václav Šaroch)
Leden Modrá a žlutá
Kruh přátel hudby (2000 – Ladislav Čása)
Kruh přátel hudby uspořádal v roce 2012
koncert Tichota a flétnistky v únoru v divadle
Houslový recitál Jitky Jahnové a Jany Sedláčkové v dubnu
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
Přednáška o Francii

(1996 – Emilie Hrabáková)

Pionýrská skupina (1949 – Jaroslav Novák)
Pionýr – zájezd na Ledovou Prahu navštívili muzeum Karla Zemana
Pionýři uspořádali krajské kolo hry ringo a uzlařskou regatu
Bělská třicítka 16.2.
SAMAT – Sdružení amatérské tvorby (2009 – pí Berková)
Sbor dobrovolných hasičů (1906 – Petr Hadinger)
SPOZ (1953? – Emilie Hrabáková)
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I v tomto roce členové Sboru pro občanské záležitosti navštěvovali různé
jubilanty a pomáhali organizovat svatby i vítání občánků a další podobné akce.
Středisko volného času
Akce na jarní prázdniny
Svaz postižených civilizačními chorobami (obnoven 1994 – Vlastimil Brandl)
Každý měsíc hudební a taneční odpoledne, novoroční pochod

Úsměv (1958 – Zdeněk Bláha)
Pořad k 55.výročí v aule
Vinaři Plzeňska

(2008 – Jan Kratochvíl)

Základní kynologická organizace (1995 – Jiří Škubal)
Tělovýchovná jednota Sokol
Novoroční turnaj v člověče, nezlob se
Sokolský bál v lednu
Sokolský den na sněhu na Šumavě v únoru
Sport
Turnaj v sálové kopané v lednu o putovní pohár města
Hokejbal x SHC Viktoria Plzeň na hřišti únor

Rok v našem městě
Společenský život byl opravdu bohatý, kulturních i sportovních událostí bylo hodně.
Začínalo se hned na Nový rok. Senioři vyrazili na novoroční pochod, pro ty línější
uspořádal Sokol turnaj v Člověče, nezlob se. V klubu byly obvyklé diskotéky, maturitní
ples, Šafránový bál, který pořádalo sdružení Šafrán dětem. a hudební i taneční odpoledne
pro seniory. Sokolský bál byl samozřejmě v sokolovně.
V tělocvičně se odehrál turnaj v sálové kopané o putovní pohár města. V aule školy byl
hojně navštívený pořad k 55.výročí souboru Úsměv a přednáška o Francii. Ve školní galerii
uspořádala Betula viridis výstavu fotografií „Modrá a žlutá“. S Betulou bylo také možné
vyrazit do Prahy a podívat se na Muchovu Slovanskou epopej.

Únor
Nejvýznamnější událostí bylo slavnostní otevření Divadla Horní Bříza v aule Masarykovy
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základní školy. Osada tu zahrála Monsieur Amedeé, pak film Mr.Bean
Výstava fotografií v knihovně, Zabíjačka u Šefrhansů 9.2. , Lamiponový průvod,
Disko Erotická noc s kapitánem, Brýlová párty, sportovní bál,
Maškarní bál pro děti ve školní jídelně
SVČ připravilo akce na jarní prázdniny

Březen
Přednáška o eneolitu v aule- Betula viridis, Staročeský bál, Hornobřízský puchýř,
Výstava technické tvořivosti ve škole s přednáškou, Disko,
Křeslo pro hosta – MUDr.A.Wirth, Šibřinky v sokolovně pro děti i dospělé
Odpoledne pro seniory, Studánka za humny – Betula,
Vycházka Ze sklepa do sklepa – pionýr zájezd, Disko, Solasido soutěž pěvecká v klubu
Při víně o víně v jídelně ZŠ fr.spolek, Velikonoční putování s pionýrem,
Šaman cup v tělocvičně školy- nohejbalový turnaj dvojic, Pochod na Rabštejn- Úsměv

Duben
Houslový recitál v aule kruh přátel hudby a ZUŠ, Turistický pochod pro děti i invalidy,
Velikonoční diskotéka pro děti v jídelně, Zpívaná na stadionu Na Strži,
Kreativní tvoření jarní, Lezení na umělé stěně, Disko,
Kouzelnické představení v aule pro děti, Tropický ostrov – pionýr
Mistrovství ČR kníračů stopařů a 8.memoriál Tomáše Povy v areálu kynologického klubu
Odpoledne pro seniory, Zájezd do Nižboru a Hudlic, Zpívaná,
Zájezd památky Karlovarského kraje

Květen
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Setkání škol HB a slovensko, Májový pohár, Dětská diskotéka v jídelně,
Hasičská soutěž o pohár starosty města, Den matek v aule, Morava zájezd,
Hokejbalový turnaj o putovní pohár města, Zájezd Sv.Jan pod Skalou, Tetín
Zpívaná, Kaplička 55 Úsměvů v sokolovně, Jízda historických vozidel u sokolovny
Stromové stezky, Turnaj v kuželkách,
Káča a peklo – divadlo bez zákulisí ze Sokolova v aule a hořká komedie AUT
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Červen

Den dětí

Oslava Mezinárodního
dne dětí v Horní Bříze
V Horní Bříze se Den dětí
slaví každý rok, již potřetí
ale ve velkém. Všechny
místní spolky se spojí a pod záštitou města Horní Bříza připraví dětem den, na který se těžko zapomíná.
Stejně tak tomu bylo i letos. Vzhledem k deštivému počasí jsme museli Den dětí o týden přeložit ze soboty
1.6. na 8.6.2013, to ale znamenalo zrušení fotbalových disciplín a velmi oblíbeného Pohádkového lesa,
který Pionýři dětem slíbili na září tohoto roku. V sobotu 8.6. bylo venku opravdu nádherně a tak nic
nebránilo oslavit s dětmi jejich sváteční den za Grün Sportem a restaurací Oáza. Tento rok prvně nehrála
jen reprodukovaná muzika. Dětem přijel zazpívat Miloš Novotný - finalista pěvecké soutěže Hlas
ČeskoSlovenska. Hity jako „Zachraň, co se dá“ zpívaly společně s Milošem hlavně jeho fanynky z řad dětí
i maminek. Miloš si získal publikum natolik, že musel přidat písničku navíc. Po jeho pěveckém vystoupení
mu holky udělaly radost svým vystoupením. Na řadu totiž přišel Fit Club Veroniky Fránové a děvčata
se snažila zalíbit nejen Milošovi, ale všem svým spolužákům i rodičům. Město Horní Bříza si na Den dětí
připravilo také svůj stánek, kde jsme dětem rozdali okolo pěti set balonků, mnoho dětských časopisů,
několik poukázek do McDonalda a to vše díky sponzorovi Petru Korbelovi. K využití jsme také postavili
dvě pětimetrové trampolíny, u kterých se stále tvořily fronty a vytížené byly tak neustále. No a co si
pro děti připravily místní spolky?
Asociace víceúčelových zájmových organizací měla za restaurací Oáza postavenou střelnici a na louce
za firmou P. Grüna novinku letošního roku – přehlídku motorek.
Členové T.J. Sokol připravili tradiční slalom plný soutěží pro nejmenší a jako novinku představili nový
sport s názvem „Interkros“, který naleznete v nabídce jednoty.
Se Střediskem volného času si mohly děti jako tradičně užít v kreativním stánku malování či vyrábění
z papíru.
Sbor dobrovolných hasičů připravil hasičskou soutěž, kdy měly děti za úkol proudem vody z hadice srazit
co nejvíce plechovek. Na závěr celého dne proběhla od hasičů pěnová sprcha.
Děkuji všem spolkům a organizacím za skvělý den, díky kterému jsme opět udělali radost mnoha dětem.
Sokolům je třeba poděkovat za občerstvení. Stejně tak díky opět všem za velkou návštěvnost
a za všechny zřejmě mohu povědět, že se těšíme na příští rok, kdy se Den dětí v Horní Bříze uskuteční
tradičně v sobotu, tentokrát 31.5.2014.
Ladislav Čech
kulturní a sportovní komise
fotografie: HB Photo Club

Slavnosti města
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Městské slavnosti s Monikou Absolonovou a rekordní počet návštěvníků
V sobotu 22. června 2013 pořádala Horní Bříza své městské slavnosti. Oslavy probíhaly tradičně, jako
v předchozích letech dopoledne soutěžemi pro děti a odpoledním programem pro občany všech věkových
kategorií. Navíc do programu dne přibyla bojová ukázka, hokejbalový turnaj a 1. ročník speciálního
obranářského závodu psů o Putovní pohár města Horní Bříza.
Slavnosti jako takové zahájila ve 13:00 Úhlavanka, dechovka z Klatov, se kterou si přijeli zazpívat Blanka
Tůmová a Jiří Škvára. Ve 14:00 oficiálně zahájil program starosta společně s moderátorem celého
odpoledne – usměvavým Úsměvákem Jaroslavem Pokorným. Hřiště u sokolovny se již pomalu
naplňovalo, po úvodním slově vystoupil Úsměváček pod vedením Lucie Procházkové a Valerie Kvašové
a ihned na to navázali velcí Úsměváci, kteří udělali svým vystoupením radost opravdu všem.
Pod pódiem již netrpělivě čekaly děti z obou mateřských škol a zpěváci ze Solasida, reprezentující místní
základní školu. Program v tomto čase nabral zhruba třicetiminutové zpoždění, které muselo být
odstraněno před vystoupením hlavní hvězdy dnešních slavností a tak bylo nutné zkrátit vystoupení ZUŠ
z Kralovic. Tento nepěkný krok mě možná mrzí víc než celý soubor a pevně věřím, že v příštím roce bude
již vše v naprostém pořádku a Základní umělecké škole vše vynahradíme.
Monika Absolonová, to je to zvučné jméno, které do Horní Břízy na slavnosti přilákalo okolo
1500 návštěvníků. A nejen zvučné jméno, Monika je bezpochyby velmi hodným a ochotným člověkem.
A o tom, že nádherně zpívá, se chtěl přesvědčit zřejmě každý přítomný. Pod podiem ještě probíhalo
vystoupení dětí z T. J. Sokol Horní Bříza a Monika už dělala radost svým fanouškům, kterým rozdávala
autogramy a úsměvy na společné fotografie. Přišla hodina H a Jarda Pokorný pozval Moniku na podium.
O tom, že v Horní Bříze máme úžasné publikum, se Monča přesvědčila již při samotném vstupu
na podium. Přivítali jsme ji totiž bouřlivým potleskem. Zazněly hity jako „Lásko má já stůňu“, „Asi, asi“ atd.
O tom, že zpívá doopravdy naživo, byla zpěvačka nucena přesvědčit diváky z důvodu zasekávajícího
se špatně nahraného hudebního základu na CD. A tak celá Horní Bříza slyšela píseň „Teď královnou jsem
já“ tak, jako nikdo jiný. Opravdu nádhera. Nezbývá dodat nic jiného, než že šlo o úžasné vystoupení.
Na řadu přišlo další vystoupení a to kurzistek pod vedením Lucie Procházkové (Kepkové) a Fit Clubu
Veroniky Fránové. Mezitím se už na podiu chystala známá kapela „Samson a jeho parta“ pod vedením
západočeské písničkářské legendy Jaroslava Samson Lenka. S kapelou přijela na slavnosti také svatba
v historickém autobusu. Ukázalo se totiž, že toho dne se ženil Samsonův kytarista Jirka Šneberk.
Fanoušci kapely tak mohli bouřliváka Jirku snad poprvé spatřit, kterak vystupuje v obleku a s kytkou
v klopě. Parta zahrála nejen novinky, ale také starší známé hity – dokonce až z dob Samsonova
účinkování v legendární folkové formaci „Máci“ (Katce, Poslední kabriolet, atd.). Publikum nadšeně
zpívalo s nimi melodické písničky s inteligentními texty, v dnešní době tak vzácné. Pamatováno ale bylo
i na děti a jejich oblíbené písničky ze zvířecích večerníčků.
Po Samsonovi pod podiem vystoupil opět Fit Club Veronika a po dlouhé zvukové zkoušce přišla na řadu
kapela známého Dana Dobiáše ABBA Stars. Hity někdejší velmi slavné švédské kapely Abba nenechaly
chladným skoro nikoho a tak nakonec před podiem tančil skoro každý.
Slavnosti se zdánlivě blížily do samotného konce, ale před námi se rýsovala ještě dvě nevšední
vystoupení a závěrečný hudební bonbónek. První vystoupení, o kterém se ještě dlouho po Horní Bříze
vyprávělo, obstarali kluci ze Sokola, kteří si zahráli na akvabely. Poté vystoupily holky s břišními tanci.
Na závěr pak až do půlnoci hrála rocková kapela Paradox. Jak je vidět z předchozích řádek, program
letošních slavností byl až do samého závěru nabitý, zajímavý a hlavně rozmanitý. Každý si v něm tak
mohl najít „to své“.
Slavnosti města jsme ukončili pětiminutovým ohňostrojem a pozvánkou na příští ročník, který se bude
konat v rámci oslavy výročí dvaceti let od povýšení Horní Břízy na město. Stane se tak v sobotu
14.6.2014.
Ladislav
Čech
kulturní
a sportovní
komise
fotografie: HB Photo Club a p. Rajšl

Výstava fotografií Naše příroda – jaro, léto, Koncert tanečního a hudebního oddělení
v klubu, Závěrečný koncert žáků ZUŠ v aule, Zpívaná, Dětské dopoledne v sokolovně,
1.ročník speciálního obranářského závodu psů O pohár města Horní Bříza – v areálu
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Bojová ukázka osvobození Horní Břízy

Turnaj o pohár předsedy TJ na hokejbalovém stadionu – Tovární 100
Olympiáda v údolí Val Gardena – pionýr, Otevření stezky
Rozlučková diskotéka pro děti v sokolovně, Zájezd na chodsko – Betula

Tenisový turnaj o putovní pohár města
Lukáš Růžek získal Putovní pohár města napořád
Město Horní Bříza uspořádalo 3. ročník tenisového turnaje o putovní
pohár města Horní Bříza. Sešlo se celkem 10 hráčů, které jsme losem
zařadili do dvou skupin. Společně si poté ve skupině zahráli každý
s každým. Z každé skupiny postoupili do čtvrtfinále čtyři nejlepší hráči,
kteří již hráli o postup do semifinále a následně do finále. Nejvíce svojí
bojovností překvapil nejstarší z účastníků, Luboš Pochobradský st.
Probojoval se tak do čtvrtfinále, kde narazil na velmi silného soupeře,
Radka Končala, který v základní skupině neztratil ani jeden bod. Luboš
bojoval, dokonce nad Radkem vyhrával, ale bohužel Radek měl hodně
natrénováno a nakonec set vyhrál 6:2. Jirka Kepka ve čtvrtfinále narazil
na finalistu z minulého ročníku Zdeňka Katrušina. Jirka mile překvapil
a Zdenka smetl nekompromisně 6:1. Velmi zajímavý set o postup
do semifinále mezi sebou sehráli Lukáš Pašek s Václavem Růžkem. Oba
předvedli neskutečné výměny, dopadlo to nakonec vítězně pro Vaška 7:6. V poslední čtvrtfinálové dvojici
se mezi sebou utkali Matěj Bayele s Lukášem Růžkem jasným výsledkem 6:0 pro Lukáše. V semifinále už
šlo o hodně, každý se chtěl umístit a všichni si věřili. Poslední čtveřice, ale umístit se mohli jen tři. První
zápas mezi sebou sehráli neporazitelný Radek Končal a Jirka Kepka. Pro Radka ale první prohra, Jirkovi
to šlo opravdu moc hezky a tak se musel Radek po prohře 2:6 spokojit s bojem o 3. místo. Kdo se proti
němu postaví, nebylo dlouho jasné, protože mezi sebou doslova válčili bratři Růžkové. Dlouho to
vypadalo, že Lukáš svůj titul neobhájí. Se svým bratrem prohrával, ale nakonec za podpory své přítelkyně
zvítězil 6:4. O třetí místo mezi sebou tedy bojovali Radek Končal a Václav Růžek. Zaslouženě Radkovi
po výhře 6:3 patří bronzová příčka. Ve finále šlo o hodně. Lukáš svůj pohár rozhodně nikomu nechtěl
nadarmo věnovat a tak do zápasu šel s jasným cílem a to také potvrdil po výhře 6:0 nad Lubošem
Kepkou. Lukáš Růžek tak vyhrál Putovní pohár města Horní Bříza potřetí za sebou a tak mu zůstává.
Pro přehlednost přikládáme tabulku. Příští rok na konci června budeme hrát o zbrusu nový pohár. Těšíme
se na nově příchozí i stálé účastníky turnaje.
Ladislav Čech
kulturní a sportovní komise
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Keramický a farmářský trh

Červenec
Zpívaná v sokolovně,
Nohejbal Sport Cup na antukovém hřišti
Katolická mše kaplička,
Zájezd Kutná Hora

Srpen
Nelahozeves, Putování s Větrníkem

Září
Zájezd Zbiroh a Dobřív,
Disko na kolečkových bruslích u sokolovny,
Kurzy tance, I pro dospělé,
Disko,
Odpoledne pro seniory
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Dožínky s Úsměvem
Oslavy dožínek se letos ujal folklorní soubor Úsměv. Co na tom, že
„bohatou úrodu“ slavilo městečko, které za posledních 40 let
nevypěstovalo ani brambor - JZD zde bylo zrušeno začátkem 70tých
let. Mnohem důležitější bylo, že Horní Bříza má špičkový folklorní
soubor, který letos slaví 55 let úspěchů ve svém oboru. Jeho muzika,
tanečníci i kroje šité přesně podle muzejních vzorů dokonale navodily
atmosféru dožínek, jak je kdysi znali naši předkové.
Tradiční zvyky a zábavy se dodržovaly i zde: hlučné dožínky v
hostinci, draní peří ukončené doderkami s pohoštěním, masopustní
zábavy. Slavné bývalo zejména havelské posvícení - na oběd přicházeli příbuzní a známí, pak se
šlo k muzice. Druhého dne odpoledne v hostinci se slavila pěkná hodinka a hosté se rozjížděli
až ve středu. Podobné to bylo o pouti sv.Jakuba.
Kroj se tu nosil plzeňský s krátkou sukní, lajblíkem (živůtkem) a holubičkou na hlavě. Ženatí
muži nosili krátké koženky, bílé punčochy a bagančata nebo vysoké boty. Hospodáři v zimě k
tomu modrý plášť a tvrdý klobouk či vydrovku
Božena Royová:Vyprávění o Horní Bříze.
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Chodské slavnosti 2013
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Koncert pro Věru
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Vánoce 2011
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50 let Úsměvu
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Jubilea Zdeňka Bláhy
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Kdysi
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Říjen

Nohejbalový turnaj o putovní pohár města

Město
Horní
Bříza pořádalo
první
říjnový
víkend
již
3. ročník Nohejbalového turnaje o putovní pohár města Horní Bříza. Jako každoročně se hrálo
na tenisových kurtech ve tříčlenných týmech. Týmů se tentokrát zúčastnilo šest. Horní Bříza dala
dohromady dva týmy – Šamany a Jelyta. Všechny týmy, ale hlavně místní, se moc snažily a opravdu šlo
o turnaj herně na velmi vysoké úrovni. Je pravdou, že ani jeden místní tým neskončil na prvních třech
místech, ale také ne na posledním. Putovní pohár a mnoho cen si již podruhé odvezl tým Kmotři. První tři
výherní týmy si odnesly hodnotné ceny a všem zúčastněným děkujeme a již nyní se můžete těšit na další
turnaj, který se bude konat opět první říjnovou sobotu 4. 10. 2014. A půjde o hodně, Kmotři budou mít
nadosah putovní pohár již potřetí a to by znamenalo, že jim pohár zůstane napořád.
Ladislav Čech
kulturní a sportovní komise

Valná hromada francouzského spolku
Mezinárodní vědecká konference v aule
Den otevřených dveří v DD
Koncert kapel Tleskač. V3ska, Žádnej strach

Chovatelská výstava

Disko, Na vlastní pěst pionýr, Koncert kapel Septic People, Morčata na útěku,
45
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Podzimní aranžování, Odpoledne pro seniory, Halloweenské tvoření,
Zájezd Nečtiny, Úterý, Konstantinovy Lázně, Disko, Severní Morava – pionýr
Disko, Vernisáž Osady v galerii,
Vražda v salonním coupé – osada v aule
O Popelce – aula, Ze světa filmu – Futurama – aula

Listopad
Halloweenská diskotéka jídelna školy, Zpívaná, Haloweenský pochod, Návštěva Zpč.muzea

Koncert bratrů Kosových
„Pablo de Sarasate v českých zemích“.
V rámci 13. ročníku Klubu přátel hudby se v aule základní školy v Horní
Bříze uskutečnil 31. listopadu recitál bratrů Martina a Štěpána Kosových,
nazvaný „Pablo de Sarasate v českých zemích“. Oba hornobřízští rodáci
v něm zopakovali program koncertu, který proslulý španělský virtuos uvedl
spolu
s německou
klavíristkou
Bertou
Marxovou
13. února
1908 ve Dvoraně Waldekova hotelu v Plzni. V úvodu zazněla Mozartova
Houslová sonáta D dur, KV 306, střídavě pak následovaly kompozice
houslové a klavírní. Z mistrova díla uvedl Martin Kos za klavírního
doprovodu svého bratra Štěpána Nocturno Sérénade, op. 45, Introduction
et tarantelle, op. 43, Habaneru, op. 21, v samotném závěru pak
efektní Jotu de Pablo, op. 52. V souladu s někdejším programem zazněly v provedení Štěpána Kosa
skladby Camille Saint-Saënse, Eduarda Schütta a Franze Liszta.
Skladby Pabla de Sarasate bývají na koncertech zpravidla uváděny jako efektní vyvrcholení programu, je
tudíž velkou vzácností slyšet je v průběhu celého večera. Předpokládají nejen vytříbenou techniku
houslové hry, ale i stylové frázování a pochopení formálně a náladově odlišných kompozic. Tyto
požadavky naplnil Martin Kos se stoprocentní intonační jistotou a výrazovou bravurou. Neméně výrazné
bylo i vystoupení jeho bratra, který se vedle úlohy citlivého doprovazeče mohl uplatnit i sólově, a to
v kompozicích nikoliv ledajakých. Svoji techniku a jedinečnou schopnost pro barevné vyznění klavírní hry
a procítění klenutých ploch romantické a novoromantické hudby mohl nejlépe uplatnit v Maďarské rasódii
č. 12, cis moll Franze Liszta.
Početné a pozorné publikum zahrnulo oba interprety velkými ovacemi, jimiž si vyžádalo tři přídavky z děl
Fryderika Chopina, Dmitrije Šostakoviče a Antonína Dvořáka.
Marta Ulrychová

Muzeum
Firma Lasselsberger, která v rámci privatizace, získala i budovu muzea, se rozhodla tuto prodat.
Cena byla stanovena na 1 milion Kč. Vedení města řešilo otázku zda nechat prodej proběhnout
s tím, že by nový vlastník všechny expozice samozřejmě vystěhoval, anebo obětovat milion a
zachránit tak muzeum pro občany Horní Břízy. Vyjednávání o prodejní ceně skončila neúspěšně
s odkazem, že prodej má již na starosti realitní firma, která na snížení ceny nepřistoupí.
Pro záchranu historie města orodovala řada občanů. Nejvýrazněji vystoupili členové folklorního
souboru Úsměv. Město nakonec vyhovělo a budovu muzea zakoupilo čímž došlo k záchraně jeho
rozsáhlých sbírek a učiněn krok pro zachování historie.
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Černá kronika

Počasí
Rok 2013 začal bez mrazu s teplotami mírně nad nulou a jasným, slunečním počasím.
3.ledna se obloha zatáhla, občas pršelo. Na Tři krále 6.ledna začalo mrznout, bylo dokonce
hned -10o C a v dalších dnech mírně sněžilo. 21.ledna napadla sněhu spousta, ale přesně po
týdnu se oteplilo. Sníh během tří dnů roztál a na konci ledna po něm nebylo ani památky.
Zato začal foukat silný vítr.
4.února napadl sníh, o den později krásné slunečné počasí vystřídala sněhová vánice.
Mrznout znovu začalo na konci první únorové dekády, mrazy pod 10o vydržely jen pár dní
a zas přišla obleva. A tak se to střídalo po celý únor.
Březen nebyl o mnoho lepší. Občas pršelo, občas mrzlo, pak napadlo plno sněhu, který
začal tát právě před prvním jarním dnem. Ale už 22.3. zase mrzlo a vál silný vítr.
I duben byl zatažený a mrazivý, teploty byly však pouze mírně pod nulou. 9.dubna padal
pro změnu déšť se sněhem, teploty stouply mírně nad nulu, ale často poprchávalo. Druhá
polovina měsíce byla lepší – konečně jarní! Už 27.dubna nás překvapila první bouřka a do
konce měsíce pak zase stále poprchávalo, i když bylo teplo.
Deštivý byl i první máj a vůbec celý květen (až na malé výjimky) byl podle pranostiky

50

51
„Studený máj – v stodole ráj“.
Zcela výjimečný byl červen. Během tohoto měsíce se vystřídalo mnoho odlišných jevů.
Nejprve pršelo a byla taková zima, že se muselo přitápět. Pak přišla povodňová vlna a silné
bouřky s kroupami. Následovaly bleskové záplavy a nakonec dusivá čtyřicetistupňová
vedra. Ani tornádo nechybělo - poničilo severomoravský Krnov (měli jsme tedy štěstí). Nás
zasáhla pouze noční vichřice 20.června.
Po celou první polovinu roku bylo extrémně málo slunečního svitu – půl roku jsme žili
většinu času pod temnou, zamračenou oblohou.
Celý červenec byl přímo tropický a velice suchý. Sluníčko dohnalo manko z první
poloviny roku a svítilo velice štědře. Krásné letní počasí pokazila až prudká bouřka
29.července. O týden později při další bouřce dokonce padaly kroupy, naštěstí u nás menší,
takže nenatropily velké škody.
Srpen byl srážkově spíše nadprůměrný a trochu chladnější. Sice se dalo stále koupat
v přírodě, ale časté bouřky byly nepříjemné. A v poslední srpnové dekádě vytrvale pršelo.
V září se rychle ochladilo, bylo nutné i přitápět, ale pak přišlo správné babí léto. To
vydrželo i v říjnu a začátkem listopadu.
Na svatého Martina sice nenapadl sníh, ale poprvé v noci zamrzla venku voda. Přízemní
mrazíky však tolik nevadily. Až 27.listopadu bylo najednou – 10oC a o den později první
sněhový poprašek navodil už atmosféru Vánoc.
Počátek prosince byl slunečný, s mírnými mrazy. Prudká, nepříjemná vichřice se přehnala
před Mikulášem. Vánoce byly samozřejmě na blátě.

Sociální a právní záležitosti
V roce 2013 se daň z přidané hodnoty zvýšila o 1%, na 15 a 21 %. Zdražilo tedy všechno.
Kromě toho dětské pleny byly přesunuty do vyšší sazby daně a také některé zdravotnické
prostředky. Jako obvykle vzrostly ceny elektřiny, vody, plynu i tepla.
Životní minimum se nezměnilo, činilo 3410 Kč, a existenční minimum 2200 Kč.
Zvýšila se daň z převodu nemovitostí ze 3 na 4%, zdražily stavební poplatky a byly
zavedeny štítky energetické náročnosti budov a bytů. Staly se povinnou přílohou kupní
nebo nájemní smlouvy. Skončily regulace nájmů.
Změnily se náhrady za vyvlastnění, cena bude určena podle skutečného stavu a účelu
užití.
Bohatší lidé začali platit „solidární daň“ 7% z příjmů nad 1 242 432 Kč ročně a byl
zrušen strop na zdravotní pojištění.
Výdajové paušály osob samostatně výdělečně činných byly omezeny a byla pro ně zrušena
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sleva na dani pro manželku a děti.
Minimální mzda 8000 Kč začala nově platit i pro mladistvé a invalidy. Od 1.října se
zvýšila na 8500 Kč.
Maximální podpora nezaměstnaných byla zvýšena na 14 157 Kč, při rekvalifikaci 15 866
Kč. Veřejná služba je nadále pouze dobrovolná.
Důchody byly zvýšeny průměrně o 137 korun. Pracující důchodci přišli o slevu na dani
(ročně téměř o 25 tisíc korun). Byly zavedeny tak zvané předdůchody, týkající se ale jen
některých lidí.
V platnost vstoupila důchodová reforma, která zavedla 2.pilíř spoření v soukromých
fondech pro lidi do 35 let, kteří by měli ukládat na tento účel 3% ze sociálních odvodů a
2% z vlastních prostředků. Změnila se i výše státního příspěvku na penzijní připojištění.
Děti by měly být od tohoto roku přednostně umístěny v náhradních rodinách u pěstounů,
a ne v ústavech.
Pobyt v lázních byl zkrácen maximálně na 3 týdny. Byl také snížen počet diagnóz, na
jejichž základě nárok na lázně vznikl.
Změnily se podmínky pro poskytování úvěrů:
 zajištění úvěru nesmí být v nepoměru k hodnotě půjčky
 obchodní podmínky ve smlouvě nesmí být psány malými písmeny
 smlouva musí být uzavřena písemně, ne jako dosud třeba telefonicky a nesmí se
používat předražené telefonní číslo
 nelze půjčit víc, než je klient schopen splácet, úvěrové firmy musí prověřit bonitu
svých klientů, jinak bude smlouva neplatná
 nelze používat směnky k zajištění úvěru


Průběh roku 2013
Prezident Václav Klaus se v novoročním projevu neslavně rozloučil s Pražským hradem.
Vyhlásil amnestii, díky které se na svobodu dostalo na dvacet tisíc lidí a osvobozeni byli i
viníci obřích finančních machinací a podvodů. Senát (nejen proto) obvinil Klause z
velezrady, kterou však Ústavní soud koncem března zamítl s tím, že prezidentovi už vypršel
mandát.
Poprvé v historii se konala volba nového prezidenta. l. kolo volby proběhlo 11. a 12.ledna.
Kandidátů bylo 9 (v pořadí podle vylosovaných čísel): Zuzana Roithová, Jan Fischer, Jana
Bobošíková, Táňa Fischerová, Přemysl Sobotka, Miloš Zeman, Vladimír Franz, Jiří
Dienstbier a Karel Schwarzenberg. Do druhého kola prošli Zeman a Schwarzenberg a
prezidentem byl zvolen Miloš Zeman. V druhém kole mu dalo hlas 54,8% voličů, Karlu
Schwarzenbergovi 45,2 %. 8. března Miloš Zeman složil prezidentský slib a na Hradě
zavlála vlajka Evropské unie.
Sněmovna konečně zrušila doživotní imunitu zákonodárců a těsnou většinou schválila
církevní restituce. Se zástupci 16 církví a náboženských společností byla 22.února 2013
podepsána smlouva o finančním vyrovnání (jednalo se o majetek v hodnotě 75 miliard a
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peněžní náhradu ve výši 59 miliard korun s inflační doložkou).
Velice bouřlivý byl měsíc červen. Záplavy postihly sedm krajů a vyžádaly si patnáct
lidských životů. Hlavně ale bylo rušno na naší politické scéně. Nejprve rezignovala
ministryně kultury Alena Hanáková. Primátora Prahy Bohuslava Svobodu odvolalo
zastupitelstvo kvůli kauze Opencard a novým pražským primátorem se stal Tomáš
Hudeček (TOP 09).
Šokující zpráva přišla pak 13.června - policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu zasahovali na Úřadu vlády a zatkli osm lidí, mezi nimi vedoucí Nečasova kabinetu
Janu Nagyovou, kterou obvinili, že zneužila tajnou službu. Bylo zabaveno množství
dokumentů, 150 milionů korun a desítky kilogramů zlata.
16.června podal premiér Nečas demisi, a tím skončila celá jeho vláda. Prezident Zeman
25.června jmenoval úřednický kabinet v čele s premiérem Jiřím Rusnokem. Rusnokova
vláda začala vládnout 10.července a zasedli v ní: Jan Fischer (ministr financí), Martin
Pecina (vnitro), František Lukl (místní rozvoj), Zdeněk Žák (doprava), Marie Benešová
(spravedlnost), Vlastimil Picek (obrana), František Koníček (práce a sociální věci), Jiří
Cienciala (průmysl a obchod), Dalibor Štys (školství), Martin Holcát (zdravotnictví),
Miroslav Toman (zemědělství), Jan Kohout (zahraničí), Tomáš Podivínský (životní
prostředí) a Jiří Balvín (kultura). Tato vláda však nezískala důvěru sněmovny, proto byly
vyhlášeny předčasné volby. Jiří Rusnok podal 13.srpna demisi vlády, ale jeho ministři ve
skutečnosti vládli až do konce roku - přijímali zákony, měnili obsazení úřadů a podobně.
Sněmovna se (proti vůli ODS) rozpustila 20.srpna.
V říjnových předčasných volbách vyhrála ČSSD se ziskem 20,45%, za ní hnutí ANO
podnikatele Andreje Babiše (18,65%), třetí byla KSČM s 14,91%. Do sněmovny se dostala i
TOP 09, ODS, Úsvit a KDU-ČSL.
7.listopadu rozhodla Česká národní banka o oslabení koruny vůči euru (z 25,70 na 27,50
Kč).
21.listopadu Zeman pověřil Sobotku sestavením vlády trojkoalice ČSSD, ANO a KDUČSL. V prosinci byla schválena koaliční dohoda a pak probíhala jednání o obsazení
ministerstev.
Velice smutné v tomto roce ovšem bylo, že již milion Čechů ohrožovala chudoba a že
korupční skandály byly na denním pořádku.
Události ve světě:
První důležitou událostí roku byla únorová rezignace papeže Benedikta XVI. (hlava
církve naposledy rezignovala v roce 1415). Jeho nástupcem se stal první jihoamerický
papež v historii, Jorgé Maria Bergoglia, který přijal jméno František a slíbil zásadní
reformu kurie i vatikánské banky. Srdce milionů lidí si získal svou prostotou.
Severní Korea vyhrožovala hned na jaře válkou, naštěstí své výhrůžky neuskutečnila.
Evropská unie se rozrostla – 28. státem se stalo Chorvatsko.
Švýcarský soud po letech uzavřel kauzu privatizace Mostecké uhelné společnosti. Pětice
českých manažerů dostala nepodmíněné tresty, zablokované miliardy zatím zůstaly ve
Švýcarsku.
V Německu se konaly volby a kancléřka Merkelová už potřetí sestavovala vládu
(tentokrát velké koalice SPD a CDU/CSU).
O veliký rozruch se postaral Edward Snowden, technik, který pracoval pro americké
tajné služby. Vynesl na světlo informace o masovém sledování internetové komunikace a
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odposlouchávání telefonů. Sledováni byli i evropští politici. Snowden po dramatickém útěku
z USA získal zatím azyl v Rusku.
Po rezignaci Hillary Clintonové se novým ministrem zahraničí USA se stal John Kerry.
Prezident Obama navštívil blízký východ a podpořil vznik Palestinského státu.
V Izraeli po volbách musel staronový premiér Netanjahua sestavit vládu bez ortodoxních
Židů. I tato pokrokovější vláda však dále budovala osady na palestinských územích, přes
velké protesty USA a Evropské unie.
V červnu byl zvolen nový íránský prezident, reformista Hasan Rúhání. Výsledkem jeho
politiky bylo, že v listopadu šest velmocí podepsalo s Íránem dohodu o omezení jeho
jaderného programu.
V Iráku se nepodařilo nijak uklidnit situaci, každodenní život komplikovaly časté
teroristické útoky.V Afghánistánu shromáždění kmenových vůdců rozhodlo, že nelze zatím
vyhnat Američany, aby v zemi nevypukla občanská válka.
V Sýrii se bojovalo po celý rok, boje citelně narušovaly i život v sousedním Libanonu.
Poté, co byly v Sýrii použity i chemické zbraně, málem došlo k útoku americké armády.
Nebylo ovšem jisté, která strana sarin proti civilistům použila. Rusko zprostředkovalo
dohodu, zavazující Sýrii ke zničení chemického arzenálu.
V Turecku na jaře propukly masové protesty poté, co policie násilně potlačila
demonstraci proti kácení stromů v oblíbeném parku kvůli výstavbě nákupního centra.
Bouřlivý tu byl i závěr roku v souvislosti s rozsáhlým korupčním skandálem, který zasáhl i
do vládních kruhů. Krásná zpráva byla ta, že Turecko otevřelo tunel pod Bosporem.
V Africe se hned na počátku roku Francie se zapojila v Mali do bojů s islamisty, kteří se
zato mstili zajímáním a zabíjením Evropanů. Francouzi dobyli nazpět Timbuktu, kterému
hrozilo nenávratné zničení.
V prosinci zemřel Nelson Mandela, první černošský prezident Jihoafrické republiky.
V Egyptě islamisté prosadili spornou ústavu a následné nepokoje vyústily v létě ve
vojenský převrat. Armáda sesadila prezidenta Muhammada Mursího, který loni vyhrál
historicky první svobodné volby. Egyptská vláda zařadila nakonec Muslimské bratrstvo
k teroristickým organizacím, celé jeho vedení skončilo ve vězení a majetek byl zabaven.
Ukrajinský prezident Janukovyč nepodepsal asociační dohodu s Evropskou unií, a to
vyvolalo zejména v Kyjevě masové protesty, které trvaly až do konce roku.
I tento rok si teroristické útoky vyžádaly hodně obětí, například dubnový útok na
maraton v Bostonu. Další lidské životy měla na svědomí příroda - nejničivější událostí roku
byl listopadový tajfun na Filipínách (více než 6000 obětí).
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