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Obyvatelstvo
Celkem

Muži

Ženy

Počet obyvatel k 1.1.2015

4316

2126

2190

Počet obyvatel k 31.12.2015

4289

2124

2165

Narozeno

42

23

19

Úmrtí

57

24

33

Přistěhováno

107

44

63

Odstěhováno

119

47

72

Zastupitelstvo města
Jan Seko
Zdeněk Chýnovský
Bc.Zdeněk Procházka
Ladislav Čech
David Kapr
Ing.Radek Želízko
Mgr.Martin Sarkisov
Mgr.Alena Šůmová
Mgr.Viktor Vanžura
Milena Kaprová
Ing.Vojtěch Šedivec
Petr Grun
MDr.František Šlauf
Stanislav Kapr
Vladimír Kargeradov
Ing.Lubomír Navrátil
Ing.Petr Hadinger
doc.Mgr.Václav Richter CSc.
Pavel Moláček
Emilie Hrabáková
Jaroslav Rozum
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starosta Ing.Vojtěch Šedivec
místostarosta Ing.Lubomír Navrátil.

Rada města
Vojtěch Šedivec
Lubomír Navrátil
Petr Grun
Stanislav Kapr
Vladimír Kargeradov
Václav Richter
Viktor Vanžura

Výbory
Finanční výbor:
Předseda Vladimír Kargeradov,
Členové: Milena Kaprová, Roman Majer, Pavel Moláček a Jarmila Šavlíková
Kontrolní výbor:
Předseda Václav Richtr,
Členové: Jan Seko, Radka Siebrová
Výbor v březnu rozšířen o Ph.Dr.Lukáše Moncara a Mgr.Martina Sarkisova

Komise
SPOZ
Předsedkyně komise: Petra Kadlecová
Členky: Emílie Hrabáková,Anna Janouškovcová, Bohumíra Šedivcová
Komise Zpravodaje a informatiky
Předseda komise: Václav Haramule
Členové: Bc.Martin Lang, Mgr.Hana Berdychová, Mgr.Viktor Vanžura, Marek Vondrák
Komise byla zrušena v listopadu pro nefunkčnost.
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Hospodaření města
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Návrh závěrečného účtu za rok 2015
Příjmy
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Výdaje
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Přehled kapitálových výdajů v roce 2015
Investiční výdaje v oblasti byly vynaloženy na
- zpracování stavebních dokumentací 296.758,60 Kč
- zpracování územního plánu 99.680,- Kč
- nákup pozemků 85.519,- Kč
- dopravní prostředky a komunální technika 577.097,- Kč

- žaluzie v ZŠ 198.476,- Kč
- komunikace 365.178,- Kč
- konsolidace HW a SW sítě MěÚ 1.574.236,- Kč
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Rozpočet na rok 2016

Příjmy
Výdaje
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Provoz města
Doprava
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Kartáč na zimní údržbu

Údržba bytového fondu
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Kanalizace
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Odpadní dvůr

Pozemek pod fotbalovým hřištěm

Dotace na konsolidaci IT
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Návrh na umístění poštovních schránek
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Předpokládané rozpočty a dotace akcí
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Komplexní projekt dopravy

17

Občanské aktivity
Ze strany občanů byl dotaz na možnost obnovení diskuzního fóra.

Bylo připomenuto, že situaci na fóru může zvládat administrátor mazáním nevhodných
příspěvků, aniž by fórum rušil. Zrušení fóra, ke kterému došlo v prosinci minulého roku, bylo
porušením jeho pravidel, neboť je v nich uvedeno, že nevhodné příspěvky budou mazány. To,
že bude kvůli nim fórum zrušeno, v pravidlech není.

Iniciativa na továrně
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Pozemek pod fotbalovým hřištěm
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Městská policie
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21
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Sousedé se poprali a zaplynovali panelák
26.5.2015



Horní Bříza – Panelovým domem zamořeným pepřovým plynem museli v pátek večer
poschodí po poschodí projít hornobřízští strážníci, aby mohli zasáhnout u rvačky
sousedů v jednom z horních pater.
Netradiční akci podstoupili městští strážníci v Sídlištní ulici.
„Z vyšších pater domu bylo slyšet volání o pomoc a nadávky. Policisté postupovali výš a každé
patro odvětrávali, ale ani oni se účinkům plynu nevyhnuli," popsal zásah velitel Městské policie
Horní Bříza Petr Skala.
Když se strážníci dostali do patra, kde se měla rvačka odehrát, naskytl se jim pohled na dva muže a
jednu ženu. „Muži byli v otrhaných oděvech a po těle měli různé oděrky, žena měla vážnější
zranění ruky, a policisté proto přivolali záchrannou službu, která ji převezla do Fakultní nemocnice
Plzeň," konstatoval velitel.
Do nemocnice ale musela ještě další žena, která se nadýchala většího množství pepřového plynu.
„Na místo se dostavila Policie České republiky, která si celou záležitost převzala k dořešení,"
dodal Skala.
Autor: Pavel Korelus
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zlociny-a-soudy/sousede-se-poprali-a-zaplynovali-panelak-20150526.html
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Průmysl
Město zbavilo firmu jedovaté skládky a ještě jí zaplatilo
1. 12. 2015, 16:45 – Plzeň
Patrik Biskup, Právo

Detektivové z protikorupční policie podle informací Práva prošetřují okolnosti, za kterých
město Horní Bříza zbavilo soukromou společnost Lasselsberger zodpovědnosti za
odstranění obří skládky nebezpečného odpadu po privatizované státní keramičce.
Nadnárodní firma ovládla keramické závody v Horní Bříze v roce 1999 a kupní smlouvou na ni přešla
nejen práva k majetku, ale i závazky s tímto majetkem související, a to včetně závazku starých
ekologických škod.

Sanace za čtvrt miliardy
Přesto město v roce 2009 koupilo za milión od Lasselsbergeru kontaminované pozemky pod divokou
skládkou a za více než čtvrt miliardy je po dvou letech nechalo sanovat. Na akci dostalo 210 miliónů
korun z operačního programu Životní prostředí, kraj dal 13 miliónů, výrobce keramických obkladů
Lasselsberger přispěl osmi milióny a 16 miliónů šlo z městské kasy.

Podávali jsme na policii vysvětlení, jak se to tehdy všechno odehrávalo
Karel Hinz, bývalý starosta

„Žádné informace k této věci poskytovat nebudeme,“ řekl Právu mluvčí Útvaru pro odhalování korupce
a finanční kriminality Jaroslav Ibehej. Podle bývalého starosty Karla Hinze policie vyslýchala všechny
tehdejší zastupitele. „Podávali jsme vysvětlení, jak se to tehdy všechno odehrávalo,“ uvedl Hinz.
O průběhu vyšetřování ale nic neví. Sám tehdy s rozhodnutím zatížit město odpovědností za likvidaci
skládky nesouhlasil.
„Vyhledal jsem si podobné kauzy, například likvidaci staré ekologické zátěže v plzeňské Škodovce. Tam
to probíhalo pod vedením firmy, která továrnu zprivatizovala. Stát se zaručil novým vlastníkům, že se
na odstraňování starých ekologických škod bude finančně podílet,“ pokračoval Hinz s tím, že netuší,
proč tomu tak nebylo v případě Lasselsbergeru. Upozornil také na to, že u dehtové skládky v Horní
Bříze došlo k sanování pouze jejího tělesa, ale nikdo neřešil možnost, že nebezpečné látky mohly
prosáknout i do okolí.
„Šokovalo mě, že už nikoho nezajímalo, co je vedle, kde všude jsou průsaky, které signalizovaly vzorky
z kontrolních vrtů. Cokoli se tam teď stane, tak to půjde za městem. Tíží mě to jako občana, protože je
to do budoucna pro město finanční a riziková zátěž,“ uzavřel Hinz.

Postupovali jsme v souladu s usnesením vlády o starých ekologických zátěžích
Pavla Nováková, Lasselsberger

Stát se zavázal, že se bude podílet na nákladech spojených s likvidací starých ekologických zátěží.
Vyplývá to z usnesení vlády z roku 2001. Podmínkou byl ekologický audit, na základě něhož mohl
nabyvatel privatizovaného majetku uzavřít tzv. ekologickou smlouvu, která mu na nápravná opatření
zaručovala přísun státních peněz. „Společnost Lasselsberger nemá žádnou ekologickou smlouvu,“
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potvrdila Právu mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Burketová. Firma Lasselsberger
reagovala pouze jednou větou.

Dotace EU
„Postupovali jsme v souladu s příslušným usnesením vlády o starých ekologických zátěžích,“ uvedla
Pavla Nováková, která za keramický gigant komunikuje. Přitom ze zápisu z již zmiňovaného jednání
zastupitelstva v Horní Bříze vyplynulo, že Lasselsberger měl vypracovaný ekologický audit, podle
kterého by odtěžení skládky stálo 450 miliónů korun.
„Proč to Lasselsberger neřešil? To já nevím, nejsem jeho zaměstnanec,“ reagoval na dotaz Práva
současný starosta Horní Břízy Vojtěch Šedivec (SNK-Hornobřízští občané). Byl to právě on, který na
jednání zastupitelstva před šesti lety navrhoval odkoupit zamořené pozemky.
„Město má možnost získat dotaci EU na likvidaci starých ekologických zátěží za podmínky, že je
majitelem zatížených pozemků. Nesmí je ale nabýt do vlastnictví darem nebo za symbolickou korunu,“
apeloval tehdy Šedivec na zastupitele. Tvrdil, že ekologickou zátěž již těžko někdo odstraní. „Firma
Lasselsberger nemá k dispozici potřebný finanční obnos. Skládka zůstane v našem městě a v případě
jakýchkoli problémů se tím město bude muset v budoucnu stejně zabývat,“ dodal Šedivec.

Možnost pokuty
Přitom by město ale mělo páky, jak firmu přimět k likvidaci divoké skládky. Např. zákon o obcích
umožňuje stanovit obecně závaznou vyhláškou povinnosti k zajištění ochrany životního prostředí, v
jejímž rámci by mohlo město uložit povinné osobě odstranit závadný stav.
Za nerespektování této povinnosti může obec ukládat pokuty v řádech statisíců. „Lze předpokládat, že
zejména obec ve své samostatné působnosti bude více využívat právních a také ekonomických nástrojů,
aby přesunula břemeno asanace divoké skládky na povinné subjekty,“ uvádí v časopise pro právní vědu
a praxi Jana Dudová z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Pokud se obec rozhodne přijmout zodpovědnost za divokou skládku a odstranit ji sama na své náklady,
jedná se vždy o nápravu ex post, tedy až poté, co se prioritně nepodařilo zajistit subjekt, který by byl
povinen ze zákona situaci řešit.

Lasselsberger bude letos investovat do
technologie 250 milionů Kč
Chlumčany (Plzeňsko) - Plzeňský Lasselsberger, největší český výrobce keramických
obkladaček a dlaždic, bude letos investovat až 250 milionů korun. Oproti loňsku je to zhruba
2,5 násobek. Peníze půjdou hlavně do nové linky v Rakovníku, která nahradí staré zařízení,
řekl jednatel Roman Blažíček. …..
…. Firma s 1500 zaměstnanci přijala za 1,5 roku téměř 50 lidí. Letos počítá ještě s náborem pro linku
v Rakovníku. Lasselsberger dále přijal 25 lidí do Horní Břízy, kde nakoupil technologii na
řezání mozaiky. V Horní Bříze, kde se vyrábějí listely, tedy páskové a bohatě zdobené
obkladačky, je 140 zaměstnanců, v Rakovníku 350, v Chlumčanech 500 a zbytek v Podbořanech,
Borovanech a centrále v Plzni.
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Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/lasselsberger-bude-letos-investovat-do-technologie-250milionu-kc-20150707.html

Očištění cesty
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Školství
Mateřské školky
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Základní škola

28

Zde se těží bílé zlato
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Vytopení školy

Deváťákům chyběl adrenalin, vytopili
školu. Soud jim odpustil
8. 6. 2015, 9:36 – Plzeň
Patrik Biskup, Právo

Oči zalité slzami, z výrazu tváře patrný strach a napětí. Patnáctiletý hoch a stejně stará
dívka se v pátek káli před Okresním soudem Plzeň-sever za řádění v Základní škole
v Horní Bříze na Plzeňsku, kterou loni v březnu schválně vytopili a způsobili
mnohatisícovou škodu.

Motiv? Chybějící adrenalin a touha po dobrodružství.
Samosoudkyně Iveta Zítková v rozsudku řekla, že se dvojice dopustila neomluvitelného vandalismu,
ale upustila od potrestání mimo jiné s ohledem na to, že šlo o ojedinělý exces jinak bezproblémových
dětí a škodu jejich rodiče zaplatili.
Tehdejší žáci deváté třídy vlezli do budovy školy oknem v noci ze 14. na 15. března. Nejprve roztrhali
vystavené výkresy spolužáků na chodbách, pak začali ničit nástěnky a čmárat na nábytek sprosté
symboly.

30
Ničili několik hodin
Řádění pokračovalo stříkáním černé tuše po stěnách a po podlaze. Lámali kytky a do květináčů lili
žíravinu a sypali sůl. Nakonec v umývárnách a záchodech ucpali papírovými utěrkami odpady v
umyvadlech a pisoárech a pustili vodu. Ta přetekla a protekla přes stropy do dalších poschodí budovy.
Zatopila učebny, šatny, chodby i školní bufet.
„Věc byla složitá pro mě jako soudce, ale i rodiče a učitele hlavně v tom, pochopit motiv jednání a
rozhodnout, jakým způsobem dát těmto dětem srozumitelně najevo, že mnohonásobně překročily mez,
kterou je možné akceptovat jako dětskou vylomeninu,“ uvedla soudkyně. Podle ní se oba provinilci
dostali do jakéhosi rauše a ničili, co jim přišlo pod ruku.
„Už ale jsou natolik staří, aby si uvědomili, že když nechají celou noc puštěnou vodu a zacpou odtok,
tak dojde k velké škodě. Voda tekla nepřetržitě osm hodin,“ konstatovala Zítková.

Toužili po dobrodružství
Výtečníci podle svých slov toužili po dobrodružství. „Získali pocit moci, že mají celou školu pro sebe.
Řádili tam několik hodin,“ upozornila soudkyně. Dlouho prý zvažovala, jak s takovými dětmi naložit.
„Jsou na začátku nějakého rozvoje, je jim 15 let a dál studují. Bylo třeba vydat takové rozhodnutí, které
by jim nebránilo se dále připravovat na své budoucí povolání. Na druhou stranu ale, aby je poučilo, že
překonaly únosnou mez akceptovatelné dětské nerozvážnosti,“ přemítala soudkyně.
Podle ní přicházelo v úvahu zastavit od stolu trestní stíhání obou viníků a stanovit jim zkušební dobu.

Chtěla je u soudu
„Já jsem ale považovala za nezbytné a hlavně výchovné provést hlavní líčení, přivést ty děti k soudu,
ukázat jim, že je to závažné, protože už tady všichni sedíme v talárech. Oba zatím neklopýtli, byli
řádnými školáky, nebyly s nimi problémy,“ vysvětlila Zítková.
Po odhalení to oba školáci schytávali ze všech stran. „Mám za to, že martyrium, kterým si po té
události prošli, je dostatečné k zajištění jejich nápravy, aby se v budoucnu podobného jednání
vyvarovali. Trestání a vychovávání šlo po linii školy i rodičů. Navíc pro ně ještě platilo omezení v rámci
probačního opatření. Takže další trest by byl nadbytečný,“ pokračovala Zítková.
Ani spolužáky svým adrenalinovým kouskem dvojice nijak neoslnila. „Za žádné hrdiny je nepovažovali.
Nepoklepávali je oslavně po ramenou, spíš jim dávali najevo, že si o nich myslí, že jsou hloupí,“
uzavřela soudkyně.
Rozsudek je pravomocný, státní zástupce i obhájci obou dětí se vzdali práva na odvolání.
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Střední odborné učiliště
Kraj chystá slučování škol
2.4.2015



Plzeň – Radní schválili spojení Střední školy Horní Bříza a plzeňského stavebního
učiliště.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/kraj-chysta-slucovani-skol20150402.html
Škreňová ale nabádá k opatrnosti při vymýšlení názvu sloučené školy. „V názvu školy by nemělo být
učiliště, protože my nabízíme maturitní obory. Naši studenti míří na vysoké školy a byl by pro ně
hendikep, pokud by měli vysvědčení z učiliště," mínila. Navrhla, že by se škola mohla jmenovat třeba
Střední škola stavební a keramická.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/kraj-chysta-slucovani-skol-20150402.html

Studenti z Horní Břízy bojují za název školy pomocí petice
25.5.2015



Plzeň – Studentům a kantorům ze Střední školy Horní Bříza vadí, že výsledkem jejího
sloučení s plzeňským stavebním učilištěm je absence názvu jejich školy ve jménu nové
vzniklého subjektu.
Spojené školy ponesou název Střední odborné učiliště stavební. Rozhodla o tom rada a
zastupitelstvo kraje, který je zřizovatelem. Studenti Střední školy Horní Bříza proto sepisují petici
za zachování názvu školy.
„Je to aktivita studentů a veřejnosti. Jako škola petici neorganizujeme. Nevím, kolik posbírali
podpisů, a kam chtějí petici poslat," řekla zástupkyně ředitele SŠ Horní Bříza Ivana Škreňová.
Přesto tvrdí, že s novým názvem spojených škol není spokojená. Z marketingových důvodů. „Jde
o propagaci školy. Děláme vše, abychom byli vidět, ale teď bude problém, jak nás budou žáci
vyhledávat," mínila Škreňová.
Kantorka Marcela Vokáčová soudí, že unikátní obory, jako umělecký keramik,výrobce a dekoratér
keramiky a kamnář těžko někdo bude hledat pod hlavičkou stavebního učiliště. „Takže se v brzké
době pro nenaplněnost zruší," dodala.
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„Nemáme nic proti sloučení a chápeme ekonomické důvody, které k tomu vedly, ale nechápeme,
proč má zaniknout škola s více než šedesátiletou tradicí. Všechny dosud sloučené školy si podržely
v názvu nástupní organizace svá původní jména," konstatovala Vokáčová.
Náměstek hejtmana pro oblast školství Jiří Struček uvedl, že název Střední odborné učiliště
stavební obou spojených subjektů je definitivní a v současnosti se na tom nic měnit nebude. Do
budoucna změnu ale nevyloučil.
Podle náměstka si středoškoláci z Horní Břízy nepohorší. „Střední odborné učiliště stavební má
velice dobré jméno," chválil Struček.
Ten míní, že pouhý název střední škola, jak ho uvádí ta hornobřízská, nic nevyjadřuje. Navíc SOU
stavební navštěvuje zhruba o 250 studentů a učňů více než SŠ Horní Bříza. „A je logické, že název
se podřizuje tomu většímu," doplnil náměstek hejtmana.
Struček radí, aby škola propagaci zaměřila na obor. „Například obor kamnář na SOU stavební,"
doporučil.
Petici studentů za zachování názvu školy považuje za zbytečnou práci. „Název školy není
rozhodující. Důležité je to, jakým způsobem zachovat obory. Škola nebyla schopná financovat svůj
provoz a chtěli jsme ji zachránit, a proto došlo ke sloučení. Kdybychom to neudělali, tak by její
obory zanikly," vysvětlil Struček.
Autor: Martin Švec
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/studenti-z-horni-brizy-bojuji-za-nazev-skoly-pomoci-petice20150525.html

Název školy „Stavební učiliště“, kterým je potlačováno specifikum hornobřízského učiliště a
jeho návaznost na tradiční průmysl Horní Břízy, byl tedy prosazen z pozice silnějšího.
Starosta města Horní Bříza se učiliště nezastal.

Hornobřízští ukázali Portugalcům, co umí
9.12.2015



Horní Bříza – Nejlepší žáci maturitních i učebních keramických oborů hornobřízského
pracoviště Středního odborného učiliště stavebního Plzeň mají za sebou zahraniční
praxi. Vůbec poprvé vyrazili do Portugalska.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/hornobrizsti-ukazali-portugalcum-coumi-20151209.html
V manufaktuře ve městě Barcelos na severu země dívky a
hoši předvedli, že výroba keramiky nemá v Horní Bříze
dlouhou tradici jen tak pro nic za nic.
„V Portugalsku patří keramická výroba mezi tradiční
odvětví průmyslu. Kromě velkých výrobců technické či
spotřební keramiky je zde i mnoho menších manufaktur a
dílen zabývajících se právě výrobou tradiční ozdobné
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i užitkové keramiky," uvádí zástupkyně ředitele školy Ivana Škreňová.
Hornobřízští se do Portugalska dostali díky projektu Erasmus+. „Pracovali jsme dva týdny ve firmě
Tulipa Ceramica decorativa LBD, která se specializuje na výrobu zahradní, užitkové a ozdobné
keramiky. Žáci tak dostali možnost vyzkoušet si práci ve větším keramickém provozu, kde jsou
pracovní úkony přesně rozděleny. Majitel firmy pan Antonio Oliveira s námi byl velmi spokojen,"
říká učitelka odborných předmětů Marcela Vokáčová, jež skupinu doprovázela.
Osm žáků si v Barcelos mohli vyzkoušet postupy výroby různých druhů keramiky.
Všichni ale měli také dostatek prostoru pro poznávání města i celého regionu Minho. „Skupinka
byla ubytována v centru města, které je nejen plné památek, ale také každý čtvrtek hostí jeden
z největších trhů s keramikou, z níž žáci mohli čerpat inspiraci pro svoji další práci. V rámci
slavnostního předávání certifikátů o vykonané praxi se také zúčastnili oslavy s tradiční hudbou
'Fado'. Všichni byli s pobytem velmi spokojeni nejen díky krásnému počasí, ubytování, okolí a
zajímavé práci, ale nadchla je hlavně tradiční portugalská pohostinnost a vstřícnost. Když se
poslední den loučili slavnostní večeří se zaměstnanci, většina žáků slibovala, že se do tohoto
krásného kraje zcela jistě vrátí, ať již jako turisté, nebo v rámci jiného evropského programu,"
dodává projektový manažer SOU stavební Jan Pavlů.
Na jaře příštího se na podobnou cestu vydá sedm dalších žáků. „Severní Portugalsko je pro stáže
našich žáků skvělou volbou. Jarní skupina tam určitě potvrdí, že čeští keramici umí vzít pořádně za
práci," míní Marcela Vokáčová.
Autor: Pavel Korelus
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/hornobrizsti-ukazali-portugalcum-co-umi-20151209.html
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Kultura
Ahoj prázdniny

Bojová ukázka k 70 výročí ukončení II světové války
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Novorozenci z transportu smrti v Horní Bříze
Z dopisu ředitele MZŠ pana Čásy paní Haně Moran-Lomové

Hana Moran - Lomová

Spisovatelka Wendy Holden –
autorka knihy „Born survivors“

Hana Lomová

Marek Olsky

Eva Clarke

Ze zprávy přednosty stanice Antonína Pavlíčka z roku 1945:
….V převozu zjistil jsem, že jsou tři ženy v šestinedělí s nemluvňaty a nemají pro děcka
ošacení. Zásluhou zdejších dam pí Rothové, Benešové a Krahulíkové byla mi dodána úplná
výbava pro dotyčná nemluvňata, která byla za mojí přítomnosti předána matkám, které se
slzami v očích děkovaly za dary pro jejich děcka. Pro tyto matky bylo zvláštní jídlo
připraveno….
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Divadelní spolek Osada letos oslavil 20 let existence
k tomuto výročí sehrál hru “A je to v pytli”
Tato poslední letošní repríza byla ovšem poněkud netradiční, uspořádali jsme ji totiž k významnému
jubileu, které Osada v těchto dnech prožívá. Osadě bylo 14. prosince přesně 20 let.
Představení jsme odehráli v divadélku v budově základní školy a bylo již dlouho dopředu beznadějně
vyprodané. Celý večer byl tak trochu slavnostní, zahájili ho krátkým proslovem tři zakládající členové
spolku, kteří se dosud divadlu aktivně věnují a na dálku také zakladatel divadla Jiří Vynáhlovský.
Tento uvolněný úvod nejspíš z herců sňal poslední zbytky nervozity a následné představení bylo pak
velice vydařené, často přerušované smíchem i potleskem diváků. V publiku sedělo dokonce i několik
bývalých hereckých kolegů, tak možná i proto jsme se my, stále aktivní, ještě o to více snažili. Diváci
od nás jako dárek dostali krásnou brožuru, kterou jsme si k tomuto kulatému výročí vytvořili a která
shrnuje všechny naše dosud nastudované hry.
Zvláštností této a minulé manětínské štace bylo to, že roli mafiána
Borise ztvárnil za stále v zahraničí pobývajícího Michala Trejbala
sám pan režisér Pavel Palán. Zatímco v Manětíně se
pravděpodobně ještě do role dostával a trochu rozehříval, nyní
nás všechny překvapil svou razancí. Někteří z nás na scéně
nemuseli tentokrát svůj strach hrát, ale zažili ho opravdový.
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Fotografická soutěž
„Horní Bříza–přírodní a kulturní hodnoty“
Dne 1.1.2014 vylo vyhlášeno zahájení fotografické soutěže
„Horní Bříza – přírodní a kulturní hodnoty“

Soutěž zorganizoval Folklorní soubor Úsměv ve spolupráci s Divadelním spolkem Osada, HB
Photo klubem a městem Horní Bříza
Termín ukončení zasílání fotek byl prodloužen do konce listopadu 2014.
Dne 7.ledna 2015 byla soutěž uzavřena, 22.dubna vyhodnocena a 23.června byly zveřejněny
výsledky.
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1.místo: Zrcadlení – Robert Trnka

2.místo: Těžba tvoří krajinu – Jan Trnka

3.místo: Pauza – Dagmar Nesvadbová

4.místo: Šlechtična v dešti – Josef Fiala

5.místo: Sedmitečné kříšení - Jiří Štekl

6.místo: Masopust – Josef Fiala
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7.-8.místo: Hornobřízská poušť-Robert Trnka

9.místo: Úsměv prosím – Josef Fiala

7.-8.místo: … - Eliška Irová

10.místo: Tři maliňáci – Michaela Dlouhá

41
11.místo:Kvočny – Dagmar Nesvadbová

12.místo:Větrná elektrárna – Dagmar
Nesvadbová

Zdeněk Bláha čestným občanem města
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Zde
něk
Blá
ha: tvůrce novodobého stylu české lidové hudby
16.2.2015



Plzeň - Slavnostní koncert v Horní Bříze v sobotu 31. ledna
připomněl těžko uvěřitelné 85. narozeniny Zdeňka Bláhy,
rozhlasového redaktora, folkloristy, hudebního skladatele,
publicisty, vyhledávaného dudáka a spolutvůrce současného
koncertního a zvláště pak studiového stylu provozování české lidové
písně a instrumentální hudby.
Dudácká lidová hudba v podání jejích původních nositelů v českých zemích postupně mizela již
v průběhu 19. století. V souvislosti s dobovými národně emancipačními snahami však byly její
formy vědomě přizpůsobovány potřebám hudebního folklorismu, tedy provozování na koncertním
pódiu v rámci četných národních či národopisných slavností. Podobný osud postupně čekal
i modernější nástrojová uskupení kantorských štrajchových muzik (smyčce s dřevěnými dechovými
nástroji) a do jisté míry i dechovku, kterou však dodnes v podobě tzv. lidovky vnímáme jako
přirozený doprovod lidových zábav a výročních slavností. Proměny funkcí a forem lidové hudby
však pokračovaly i ve 20. století, zvláště pak v jeho druhé polovině s dozvuky až do dnešních dnů.
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Z tradic sousedského a rodinného muzicírování s kořeny na přelomu 19. a 20. století po
celý život vědomě čerpal i jubilant Zdeněk Bláha, syn hornobřízského lidového kapelníka. Měl
k tomu i výjimečně dobré podmínky. Od poloviny 50. let 20. století je totiž Bláha bezmála šest
desetiletí (!) hudebním redaktorem, příležitostně i režisérem, dramaturgem a dirigentem
profesionálních studiových těles plzeňského rozhlasu se zaměřením na folklor. Obklopil se
vynikajícími tvůrčími osobnostmi, hudebními skladateli (Z. Lukáš, J. Krček, J. Slimáček, J. Málek,
J. Teml, V. Baier) i interprety (Plzeňský lidový soubor a Malá muzika s jejich sólisty) a byl i jako
hudebník a upravovatel lidových písní skutečně aktivním spolutvůrcem novodobého interpretačního
stylu. Lze tvrdit, že díky jeho nesporným uměleckým kvalitám, přirozené opoře v tradicii atraktivní
a přitom vkusné prezentaci v rozhlasovém vysílání (zejména v pořadu Hrají a zpívají Plzeňáci)
tento novodobý hudební styl spontánně zpětně „folklorizoval". Byl zkrátka uznán a přijat širokou
obcí účastníků folklorního hnutí, členů národopisných souborů a lidových muzik. Je nesporné, že
pod pojmem plzeňská a vůbec česká lidová hudba dnes i běžný posluchač vnímá a přijímá způsob
hudebních úprav, charakteristickou interpretaci a zvukovost „lidové" muziky, jak ji v posledním
půlstoletí citlivě cizeloval Zdeněk Bláha se svými spolupracovníky v plzeňském rozhlasovém
studiu.
V roce 1955 stál Zdeněk Bláha spolu s Antonínem Konrádym u zrodu další muzikantské legendy,
dodnes nejvýraznějšího reprezentanta regionu Chodska, Konrádyho dudácké muziky z Domažlic.
V roce 1958 založil v rodné Horní Bříze původně amatérský, v poslední době zejména v hudební
složce již poloprofesionální soubor Úsměv z Horní Břízy. Bohatě v něm zúročil další svoje talenty.
Takřka v hodině dvanácté se v 50. a 60. letech na severním Plzeňsku i jinde uplatnil jako sběratel
lidových písní a tanců, v souboru pak jako výhradní autor hudby a dokonce i choreograf a režisér.
V tandemu s nadanou choreografkou, jeho ženou Věrou Rozsypalovou, společně vytvořili desítky
drobných i rozměrnějších jevištních stylizací lidových tanců, oceněných na řadě národních
i mezinárodních přehlídek a festivalů. Ty jsou rovněž vzorem a stálou inspirací pro tvůrce v oboru
scénické prezentace českého hudebního a tanečního folkloru.
Sympatický je Bláhův nikoliv povrchní, ale lidsky chápající akcent na veselé momenty ze života
našich předků. Tento rys Bláhovy tvorby, vyvažovaný citlivě zpracovanými lyrickými motivy, při
své hudební gratulaci v rámci koncertu v Horní Bříze vyzdvihl i dlouholetý jubilantův obdivovatel,
primáš cimbálové muziky Hradišťan Jiří Pavlica. Kromě něho přijela Bláhův přínos ocenit celá řada
dalších osobností v čele se starostou Vojtěchem Šedivcem, jenž Zdeňku Bláhovi slavnostně předal
čestné občanství města Horní Bříza.
Zdeněk Bláha
- narozen 27. 12. 1929 v Horní Bříze
- základy hry na housle si osvojil v plzeňské Hudební škole B. Smetany, postupně přidal kytaru a
kontrabas, vedl mládežnický pěvecký sbor
- 1943–1947 studoval na obchodní škole v Plzni, v rámci tzv. totálního nasazení pracoval ve
Škodových závodech
- po válce byl krátce zaměstnán jako pokladník Hospodářského družstva v Plasích, v průběhu
vojenské služby účinkoval v armádním souboru Plamen
- 1955 nastoupil na místo folklorního redaktora plzeňského studia Československého rozhlasu
- v první polovině 60. let soukromě studoval harmonii a instrumentaci u Zdeňka Lukáše a ve hře na
dudy absolvoval v oddělení lidových nástrojů pražské konzervatoře pod vedením hudebního
skladatele Alberta Peka
- plzeňská rozhlasová fonotéka čítá téměř 3 000 nahrávek lidových písní, které Bláha popularizoval
zejména v oblíbených rozhlasových pořadech Hrají a zpívají Plzeňáci a Špalíček lidových písní
- Bláhova sbírka čítá na 500 vlastních zápisů lidových písní a tanečních nápěvů z Plzeňska,
Žinkovska, Kralovicka, Plaska, Klatovska, Přešticka a Chodska
- publikovány byly hudebniny Hrají a zpívají Plzeňáci (1968), Nýřanské lendlery (s Miladou
Bláhovou, 1970), Sto kusů pro sólo dudy (1990), Tance z Postřekova na Chodsku (1995), memoáry
Lidé a lidičky hornobřízští (1998), Nezapomenutelné postavy chodského folkloru (1999), Bejvávalo
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v Horní Bříze (2001) a Hornobřízské doteky (2005)
- vlastním nákladem vydal instruktivní publikaci s audio přílohou Dudácké noty (2004) a několik
svazků písní a tanečních instrumentálních melodií z vlastních sběrů: Úsměvné a láskyplné písničky
plzeňských seveřanů (2003), Vánoční písně z jihozápadních Čech (2007) a Střapaté a hambaté
písničky (2009)
Zdeněk Vejvoda
Autor: Redakce
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/kultura_region/zdenek-blaha-tvurce-novodobeho-stylu-ceske-lidove-hudby20150216.html

Dechovky
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Z předloženého a velmi zajímavého materiálu
plyne, že největší hvězdou ekonomie projektu
je naprosto bezkonkurenční Nauš Pepík, který
do Klubu přilákal 250 lidí a do kasy projektu
přihodil přes 10tis.Kč. Naopak největším
propadákem se stala kapela Krajanka, která
prodělala přes 14tis.Kč, tedy víc než Pepík
vydělal. Měla by se nad sebou zamyslet. Není
divu, že vypadla z programu na rok 2016.
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Zachraňme dechovky v Plzeňském kraji
Horní Bříza, koncerty dechových orchestrů v roce 2015

Podpořeno z Mikrograntu Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních
a uměleckých aktivit pro rok 2015
Úhlavanka v Horní Bříze, 10.1.2015
V sobotu 10. ledna zazněla při zahájení koncertu Úhlavanky, jejichž hostem byli pan Jiří
Škvára a paní Blanka Tůmová, velmi důležitá informace, která byla přijata nadšeným
potleskem přítomných diváků. Horní Bříza vstupuje do 2. roku pořádání dechovkových
koncertů! Jistě si vzpomenete, že jsme plynule navázali na zrušené koncerty v obci Obora.
Příští rok tak oslavíme 10. výročí pořádání dechovek na severním Plzeňsku. A to hlavně díky
Vám, stálým návštěvníkům, ale také díky Honzovi Kubíkovi, který se svým sdružením
„Zpívejte si s námi“ tuto tradici založil a v neposlední řadě i díky městu Horní Bříza, které
dechovky dotuje. Velmi mě těší, že jsem byl pověřen jejich organizací, na které se společně
podílíme s panem Petrem Kozou a panem Václavem Moulisem.
Domažličanka v Horní Bříze, 28.2.2015
10. dechovkový koncert v Horní Bříze se konal v poslední únorovou sobotu roku 2015. Zahrát
do Horní Břízy přijela dechová hudba Domažličanka, kterou vede pan kapelník Jan Mleziva.
Atmosféra na koncertě byla opravdu bouřlivá a to hlavně díky zpěvákovi panu Josefu
Kupilíkovi. Za fotografie děkujeme Václavu Moulisovi.
Krajanka v Horní Bříze, 4.4.2015
Do Horní Břízy přijela v sobotu 4.4.2015 profesionální dechová kapela z Prahy. Krajanka
pod vedením pana kapelníka Václava Hlaváčka přilákala do místního kulturního domu okolo
150 svých příznivců. Prvně na našem pódiu zpívala paní Brigita Hlaváčková a pan Vratislav
Velek, naopak poněkolikáté jsme mohli přivítat pana Jiřího Škváru, který je zpěvákem
Krajanky již 24 let. Za fotografie děkujeme panu Pavlu Karezovi.
Malá muzika Nauše Pepíka, 16.5.2015
V sobotu 16.5.2015 přijela do Horní Břízy známá dechová kapela z TV Šlágr Malá muzika
Nauše Pepíka. Prvně se na dechovku do Horní Břízy přijelo podívat více jak 200 lidí, dokonce
přesně 250. Neuvěřitelný zážitek, úžasný koncert, spokojení návštěvníci - byla to opravdu
veliká nádhera :) Právě Malá muzika Nauše Pepíka byla poslední dechovkou v Oboře, kde
zakončila sedmiletou tradici na konci roku 2013. Za fotoreportáž děkujeme Pavlu Karezovi.
Myslivecká kapela Atlas v Horní Bříze, 4.7.2015
Do KD Klub Horní Bříza přijela v sobotu 4.7.2015 Myslivecká kapela Atlas pod vedením
pana kapelníka Miroslava Čepického. Nešlo o standardní dechový orchestr, ale i přesto
do Horní Břízy přijelo 140 návštěvníků. Po celý koncert vyprávěl pan kapelník návštěvníkům
různé příhody, mnohdy i neslušné vtipy a v neposlední řadě představoval písničky z dílny
Myslivecké kapely Atlas nebo jeho samotného. Na tento koncert byl poprvé zajištěn občanům
Horní Břízy autobus, který bude připraven při každém dalším koncertu dechové kapely v KD
Klub Horní Bříza. Každý koncert začíná vždy v 17:00 a tak je první zastávka autobusu
v 16:25 u Květinářství Martínková, v 16:30 u Domova pro osoby se zdravotním postižením
a v 16:40 u Kovomatu. Autobus jede zpět po skončení akce a cestovné je zdarma (zajišťuje
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informační kanál Kultura v Horní Bříze a SNK Město lidem). Děkujeme všem za návštěvu,
Pavlu Karezovi za fotografie a kapele za zajištění billboardu (umístěného u obchvatu
při odbočce na Horní Břízu a Třemošnou), kterým Vás zvali na koncertní vystoupení, to bylo
na jeho závěru oceněno potleskem ve stoje.
Cheznovanka v Horní Bříze, 15.8.2015
Do Horní Břízy přijela v sobotu 15.8.2015 další dechová kapela, tentokrát z obce Cheznovice
u Rokycan. Kapela, která se jmenuje podle obce, ze které pochází, tedy Cheznovanka, měla
za úkol pobavit návštěvníky tradičních koncertů v Horní Bříze. Snažím se psát objektivní,
upřímné a pravdivé články, tento příspěvkem však nepotěší členy kapely, protože návštěvníci
prohlásili, že jde o nejhorší kapelu, která prozatím v Horní Bříze hrála. Velice mě mrzí tato
nepříjemná zkušenost a věřím, že další kapely už budou hrát k pobavení všech přítomných.
Nejvíce se zatím líbila Domažličanka, Vysočinka a Malá muzika Nauše Pepíka, které určitě
zas pozveme. Fotoreportáž z Cheznovanky připravil pan Václav Moulis.
Otavanka v Horní Bříze, 26.9.2015
Máme za sebou další z povedených koncertů dechové hudby, na nějž se v sobotu 26.9.2015
přišlo podívat do KD Klub bezmála 140 lidí. Kromě pěkného počtu návštěvníků nás velmi
potěšila jejich spokojenost s kapelou Otavanka. Muzikanti a zpěváci vytvořili na sále
výbornou atmosféru, při které se zpívalo a tančilo jedna radost. Atmosféru si pochvalovala
i kapela, která navíc obdivovala skvělý prostor našeho kulturního domu. Dle jejich slov se už
těší, až se k nám budou moci vydat příště.
Občas máme na koncertech nějakou tu novinku a na jednu došlo i nyní. Na dechovku dorazili
zájemci z domova důchodců, které do Klubu dovezl pan Netrval se speciálním autobusem
přizpůsobeným na přepravu vozíčků. Jak jsme se dozvěděli nejen od pečovatelek – doprava
se vydařila na výbornou a na koncertě se všem moc líbilo. Věříme proto, že budeme moci tuto
akci opakovat i při další příležitosti – na koncertě kapely Strahovanka, která k nám přijede
zahrát 28. listopadu. (Autor článku: Petr Koza, organizátor)
Strahovanka v Horní Bříze, 28.11.2015
V sobotu 28.11.2015 jsme zdárně zakončili 2. ročník dechových orchestrů v Horní Bříza
a za organizátory mohu povědět, že se těšíme na další ročníky. V tomto roce začalo
na koncerty docházet více místních občanů, a to možná i právě proto, že jsme jako novinku
zajistili za SNK Město lidem a soukromý informační kanál Kultura v Horní Bříze
autobusovou dopravu a bezbariérový vstup. Věříme, že koncerty v roce 2016 přilákají
na pravidelné pořady do KD Klub Horní Bříza ještě více návštěvníků, protože program
3. ročníku je opravdu hvězdný. Stejně tak zářila kapela Strahovanka pana kapelníka Františka
Adámka, která do Klubu přilákala okolo 170 diváků. Dle ohlasů jde zřejmě
o nejprofesionálnější kapelu, která za uplynulé roky u nás hrála. Takovému názoru
samozřejmě přispělo i malé překvapení – druhý den známe jako 1. adventní neděli a tak měla
kapela připravenou poslední třetinu koncertu ve stylu vánočních písní a koled.
Vážení přátelé, děkuji Vám všem za přízeň a zvyšující se návštěvnost, děkuji městu Horní
Bříza a Plzeňskému kraji za podporu v pořádání těchto akcí a všem tímto přeji za tým
organizátorů krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v celém
nadcházejícím roce 2016.
Ladislav Čech
zastupitel pověřený organizací dechovek
foto: Pavel Karez, Václav Moulis
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Přehled dechovek v Horní Bříze pro rok 2016
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Sport
Fotbal
V Horní Bříze byla k vidění gólová smršť
23.3.2015



Plzeňský kraj – Lídr soutěže Dynamo ZČE se blýskl
sedmi vstřelenými brankami na hřišti Horní Břízy.
Svěřenci trenéra Kurala si tak připsali první výhru
jarní části a dále vévodí krajskému přeboru.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/fotbal_region/v-hornibrize-byla-k-videni-golova-smrst-20150323.html

H. Bříza – Dynamo ZČE 4:7
„Měli jsme špatný vstup do utkání. Přestože jsme nehráli špatně, po první půli jsme prohrávali 0:3.
Hrál se vyrovnaný zápas, ve kterém útoky předčily obrany," glosoval po duelu sekretář domácích
Stanislav Kapr.
Poločas: 0:3. Branky: 56. Paukner, 72. Šimice, 80. Čermák, 84. P. Chocholatý – 1. Meszáros,
4. Meszáros, 34. Papáček, 47. Lichý, 57. Papáček, 65. Bednář, 89. Peterka. Nejlepší hráči: Tobrman
– Meszáros. Rozhodčí: Volf. ŽK: 2:1. Diváci: 120.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/fotbal_region/v-horni-brize-byla-k-videni-golova-smrst20150323.html

Hornobřízský trenér věří v záchranu
13.4.
Chotíkov – H. Bříza 6:1
„Byli jsme jednoznačně lepší a otěže zápasu jsme měli ve svých rukou," řekl po utkání asistent
trenéra domácích Jaroslav Kluska.
Poločas: 3:0. Branky: 12. a 65. Šlajs, 17. Feiferlík, 38. D. Míka, 75. M. Prais, 81. Král –
60. Paukner. Nejlepší hráči: všichni – Tobrman. Rozhodčí: Duda. ŽK: 3:1. Diváci: 80.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/fotbal_region/kolovec-utala-viteznou-snuru-zruce-20150413.html
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Naopak Horní Bříza je se 23 body jasně poslední a každá další ztráta bude téměř jistě znamenat
přímý sestup.
„Pokusíme se ještě o malý zázrak. V minulých sezonách už se nám to povedlo několikrát – před
dvěma lety jsme měli asi osmibodovou ztrátu a ještě jsme se zachránili," připomíná sekretář Horní
Břízy Stanislav Kapr.
„V současné době ale není náš kádr tak silný. Pokusíme se to ještě uhrát, ale nebudeme dělat
tragédii z toho, když se nám soutěž zachránit nepodaří. Alespoň dostanou v příští sezoně příležitost
hráči z dorostu, pro které je krajský přebor mužů ještě dost vysoká soutěž. A třeba se nám povede
přitáhnout další mladé hráče, kteří se ještě na kraj necítí. Zkušení hráči, jako je Šimice a Paukner
jim jistě budou mít co předat," dodal Kapr.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/fotbal_region/horazdovicim-i-horni-brize-pujde-o-zachranu20150522.html

9.6.2015



Plzeňský kraj – Ani předposlední kolo nerozhodlo o vítězi a sestupujících z krajského
přeboru. Ba naopak. Po výsledcích 29. kola je o následujícím víkendu zaděláno na
velké drama.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/hornobrizsky-trener-veri-v-zachranu20150609.html
Předposlední Horní Bříza se také nadechla k mocnému finiši. V sobotním duelu s Kolovčí
zaznamenala v domácím prostředí vysoké vítězství 7:3 a bodovala ve čtvrtém zápase v řadě.

Horní Bříza – Koloveč 7:3
„Rozhodla desetiminutovka od 30. do 40. minuty, kdy jsme vstřelili čtyři branky. Druhý poločas se
hra vyrovnala, za nás dostali šanci i dorostenci. Hosté hráli bez motivace a z jejich strany to byl
spíše pěší fotbal," uvedl k utkání sekretář domácích Stanislav Kapr.
Poločas: 5:1. Branky: 16. vlastní, 34. P. Chocholatý, 36. Mornštajn, 38. Čermák, 39. vlastní,
68. Tobrman, 84. Šmucer – 20. a 68. T. Došek, 90. L. Došek. Nejlepší hráči: Tobrman – T. Došek.
Rozhodčí: Šimek. Hráno bez karet. Diváci: 80.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/fotbal_region/vzkriseni-horni-brizy-odnesla-kolovec20150608.html

„V poslední době se nám skutečně daří, začínáme střílet góly a přiklání se k nám i to potřebné
fotbalové štěstíčko," usmívá se trenér Horní Břízy Josef Michálek.
Střeleckou fazónu odnesla v horkém počasí Koloveč sedmi góly. „Zápas ovlivnilo zranění
hostujícího Miloty ze začátku zápasu a pak desetiminutovka prvního poločasu, kdy se nám podařilo
čtyřikrát skórovat. Druhý poločas byl ze strany hostů utahaný a utkání jsme dotáhli do zdárného
konce," vzpomíná na duel trenér Michálek.
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Na rozdíl od trenéra Daňka hornobřízský kouč v záchranu věří. „Musíme zmáknout poslední kolo
v Rozvadově a doufám, že záchrana nakonec klapne," dodává Michálek.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/hornobrizsky-trener-veri-v-zachranu-20150609.html

Ženy
Hornobřízské ženy jsou bohužel i nadále na posledním místě ve své soutěži. Zaslouží si ale
obdiv za to, že to ještě nevzdaly.

Hokejbal
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Turistický pochod Hornobřízský puchýř 2015
O víkendu 6. - 8.3.2015 pořádala naše Pionýrská skupina Horní Bříza 27. ročník turistického
pochodu Hornobřízský puchýř. Během tří dnů pochodování ťapalo na trasách 1 173
přihlášených účastníků, což je už pěkný počet.
Počasí bylo jak objednané, takže moc děkujeme přírodě, že nám všem tak přála :-)
Za povedenou doprovodnou akci mj. musíme hodnotit i sobotní zábavu, která byla plná pěkné
muziky, tancování a příjemné atmosféry.
My, jako organizátoři, jsme byli v neděli večer na pokraji sil, ale rozhodně s báječným
pocitem, že se akce vydařila ... soudě dle reakcí mnoha zúčastněných. To nás moc těší a
zroveň nám to dodává chuť a radost do přípravy dalšího ročníku pochodu. Budeme rádi, když
se zase s Vámi setkáme, a to nejen na této turistické akci.
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Sedmadvacátý Puchýř ozdobilo jarní sluníčko
7.3.2015



Horní Bříza – Každoroční turistická akce si může na konto připsat další úspěšný ročník.
Utáhnout tkaničky, podívat se na mapu a na hodinky a hurá na to! Dvacet šest let budovaná dobrá
pověst a dokonale jarní počasí zaručilo, že ani 27. ročníktradiční turistické akce Hornobřízský
puchýř nenechal milovníky výšlapů chladnými.
Organizátoři z Pionýrské skupiny Horní Bříza a Klubu českých turistů TJ Tatran Třemošná opět
připravili bohatou nabídku tras. Na první z nich (o délce 8 a 12 kilometrů) se lidé mohli vydávat už
v pátek. Hlavní trasy však lidmi v pohorkách a zimních bundách, s čepicemi na hlavách, holemi
v rukou a batohy na zádech ožily až v sobotu. Turisté mohli volit mezi 6, 11, 20, 30 nebo
50 kilometrů dlouhými pochody, během cesty se mohli těšit na odměnu v podobě večerní zábavy a
třeba přemýšlet, jestli se do terénu na 6, 14, 21 či 31kilometrové výlety vydají i v neděli.
Nejkratší trasy byly takzvané kočárkové a na děti na nich čekaly různé úkoly. Odvážlivce, kteří si
zvolili nejdelší trasy, nejprve svezl autobus – sobotní 30kilometrová totiž začínala v Pernarci,
50kilometrová v Konstantinových Lázních a na nedělní 31kilometrovou štrapáci se vydávali
z plzeňskéDoubravky.

Vyrazili i s kočárky
Lidé si pochvalovali zejména pěkné počasí, ačkoliv řadu z nich by déšť nebo mráz neodradil.
Rozhodně by pak ale mezi nimi nebylo tolik dětí nebo maminek a tatínků s kočárky.
Mezi turisty, kteří před devátou ranní vycházeli na dvacetikilometrovou trasu, bylo dokonce slyšet
francouzštinu. Do Horní Břízy totiž dorazili přátelé z partnerského města Villeneuve Sur Yonne.
„Naše partnerství jsme rozšířili i o turisty, a už jsou tady potřetí. Přijelo sedmnáct lidí a příští měsíc,
první víkend v dubnu, pořádají pochod zase oni a jedou k nim naši turisté," řekl ředitel Masarykovy
základní školy Horní Bříza Ladislav Čása, který skupinu provázel. Co Francouzi a Francouzky při
výšlapu viděli? „Půjdeme směrem k těžbě, kde odbočíme směrem k Trnové, dále směrem na
Kaznějov a přes Krašovice se po zelené vrátíme na Tatinou a zase sem," popsal ředitel trasu.
Autor: Pavel Korelus
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/sedmadvacaty-puchyr-ozdobilo-jarni-slunicko-20150307.html
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Spolky Horní Břízy
Francouzský spolek
V r. 2015 se mění status sdružení na registrovaný spolek Partnerství mezi městy
Horní Bříza a Villeneuve sur Yonne a dochází ke schválení nových stanov spolku.
Současná činnost spolku se zaměřuje na aktivity, které mají ve společném
jmenovateli česko-francouzskou vzájemnost - výměnné pobyty, návštěvy divadelních
představení a výstav francouzských autorů, pořádání přednášek o Francii, zábavná
odpoledne s pétanque, degustace francouzských gastronomických specialit a vín,
oslavy Nového beaujolais, atd.
Spolek podněcuje a usiluje o navazování dalších kontaktů obyvatel obou měst přes
další tematické aktivity. Dnes úspěšně probíhá žákovská výměna nejen mezi
základními školami, ale i hudebními školami, fotografy a připravují se další.
Činnost spolku řídí administrativní rada. Jejím předsedou je v současnosti p. David
Kapr.

Český svaz chovatelů

Vinaři plzeňska
V pořadí dvanácté Hornobřízské vinobraní začne v sobotu ve 14 hodin u sokolovny. „Budou
vystaveny hrozny od vinařů z Plzeňska a samozřejmostí je ochutnávka kvalitních moravských vín.
Odpoledne zpříjemní hudba Václava Žákovce s Aničkou Volínovou a také tradičně zahraje cimbálová
muzika, tentokrát z Valtic," zve Vynáhlovský.
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HB photo klub
Členové klubu se svými francouzskými kolegy
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Folklorní soubor Úsměv 2015
Vystoupení v Pekle
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Vystoupení na slavnosti „Dne Evropy“
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Zájezd do Francie
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Dvacet let Osady
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A Osada jede dál ...
Divadelní sezóna se už pár let pro divadlo Osada rozděluje na dvě části.

První část se odehrává v "našem"divadle Horní Bříza, kam již třetím rokem
zveme divadelní spolky z blízkého i vzdálenějšího okolí a snažíme se trefit do
vkusu divadelní komunitě, která se za ty tři roky kolem divadla vytvořila. Děkujeme jim za
přízeň a doufáme, že i v sezóně 2015/2016 nám zůstanou věrni.
První zkouška této věrnosti bude již tuto sobotu 10. října, kdy se na hornobřízských prknech
představí divadelní spolek Ervínovci. Naši hosté jsou až z dalekého Přerova, kde je na svých
cestách objevila naše dorostenecká frakce Mladá Sada a jelikož k nám váží dlouhou cestu,
představí nám během jednoho večera hned dvě jejich díla:

České nebe
kdy: so 10. října 2015, 19:00
spolek: DS Ervínovci (z Bystřice pod Hostýnem)
vstupné: 70 Kč
žánr: cimrmanovská komedie
popis: Dramatický kšaft - neboli poslední hra - z rukou geniálního českého multigénia Járy da
Cimrmana. Čechy nejsou utlačované mocným Rakouskem pouze na zemi, nýbrž i v nebi, kde
náš stát spravuje Česká nebeská komise v čele s patronem sv. Václavem. To a mnoho jiného například, jak to vlastně ve skutečnosti bylo s volbou prvního prezidenta Masaříka - se už
dozvíte v této Cimrmanově životní derniéře.

Muži za pultem
kdy: so 10. října 2015, 21:00
spolek: DS Ervínovci (z Bystřice pod Hostýnem)
vstupné: 70 Kč
žánr: komedie
popis: Trafika spojená s videopůjčovnou - místo, kde se setkávají lidé různých povah, tužeb a
v případě této hry i v rozdílných košatostech svého vulgárního slovníku. Celá hra je komedií o
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mladých lidech převážně pro mladé lidi. Upozorňujeme však, že vzhledem k občasným
extrémnostem ve slovním vyjadřování není tato hra určení pro děti a mladistvé do 15 let a
slabší povahy.
poznámka: Nevhodné pro děti do 15 let!

Druhá část divadelní sezóny jsou naše zájezdní představení, kde aktuálně
hrajeme komedii A je to v pytli!
S touto hrou nám sezóna začíná o týden později tedy 17. října 2015. První podzimní reprízu
této hry budou hostit v Újezdě u Svatého kříže.
Do konce roku nás kromě tohoto představení můžete vidět ještě:






v České Bříze - v sobotu 7. listopadu
v Manětíně - v pátek 20. listopadu
v Radnicích - v sobotu 28. listopadu
v Kaznějově - v sobotu 12.prosince
v Horní Bříze - v sobotu 19. prosínce
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Sbor dobrovolných hasičů města Horní Bříza
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Co se za poslední rok -bohužel- také přihodilo
Na samém konci minulého roku, jako blesk z čistého nebe, došla zpráva, že zemřela paní
Božena Royová, kronikářka a vedoucí městského muzea.
Než se občané stačili vzpamatovat z této smutné události, došlo k tragédii ještě horší.
V městské knihovně zavraždil psychicky defektní muž mladou knihovnici Hanu
Berdychovou.
Horní Bříza tak utrpěla ztrátu dvou výjimečných žen, které v budoucnosti těžko někdo
nahradí.

Božena Royová
1946 - 2014
Byla kronikářkou i muzeářkou Horní Břízy. Její aktivity v oboru historie města však dalece
překračovaly rámec jejího pracovního úvazku.
Byla skutečnou zakladatelkou Hornobřízského muzea stavební keramiky.
V hornobřízském archivu měla k dispozici množství historických propagačních materiálů.
Během let pak prohledávala půdy a sklepy, kde nacházela písemnosti i staré výrobky.
V dalším úsilí jí pomohlo vládní nařízení z r.1980 o „zabezpečení dokumentace výstavby
socialismu“ a také podpora podnikového ředitele ing.Širokého, který byl velkým příznivcem
historie. Pro myšlenku muzea tak získala plnou legitimitu. Pro umístění historických
materiálů se jí podařilo vyjednat vyjmutí jednoho zdevastovaného bytu z bytového fondu
v domě čp.68 a prosadit jeho rekonstrukci. Tam pak, ve dvou místnostech, vzniklo první
muzeum Horní Břízy.
Muzeum mělo mezi lidmi překvapivý úspěch a jeho sbírky ochotně a zdarma doplňovali i
místní občané. Muzejní sbírky se tak rozrůstaly, že bylo třeba rozšířit muzeum o další tři
místnosti. Teprve pak získalo muzeum současnou budovu, která umožnila, kromě historie
keramičky, vystavit i další materiály z historie města. Počet návštěvníků, od založení muzea,
je odhadován na desetitisíce. Sama paní Boženka dlouhodobě zapůjčila množství exponátů ze
soukromé sbírky své i svého otce. Učinila tak až do doby dokud bude muzeum existovat.
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V roce 1996 se stala kronikářkou města.
K zájmu o historii ji nepochybně přivedl její otec, pan Rudolf Míšek. Přestože působil
v nejvyšších funkcích managementu keramičky, zachovával si smysl pro ekologii i historii.
Byl autorem knihy „Jak šla léta Horní Břízou“. V ní popsal podrobně vznik a vývoj
keramického průmyslu v Horní Bříze. Kniha byla pěkně psaná až do roku 1948, od kterého
pak musela být poplatná komunistickému režimu a kdy se z ní současně vytratily odborné
zajímavosti. V roce 1982, k výročí 800 let založení obce, napsal také pěknou brožuru.
Po roce 1989 se knihy „Jak šla léta Horní Břízou“ ujala paní Boženka. Období budování
socializmu realisticky přepracovala a historii zdejší keramičky dotáhla do roku 2013. Díky
tomu jsou k dispozici také cenné informace z celého období privatizace. Tuto knihu bohužel
město nikdy nevydalo.
„Jak šla léta Horní Břízou“ však nebyla jediným jejím dílem. Napsala také „Vyprávění o
Horní Bříze“, kde podrobně popsala události od středověkých dob až do roku 1989. Zatímco
dílo „Jak šla léta Horní Břízou“ je zaměřeno téměř výhradně na historii továrny, „Vyprávění o
Horní Bříze“ vyváženě popisuje také historii v části „Ves“. Dalším jejím zajímavým dílem je
„Historie hornobřízských domů“, kde u každého domu uvedla popis jeho vzniku i současný
stav. Přehled obsahuje asi 300 nejstarších domů. Kromě těchto děl byla též autorkou celé řady
úžeji zaměřených historických pojednání.
Během posledního roku svého života měla tři přednášky v knihovně, které jí zorganizovala
knihovnice Hana Berdychová. Hovořila tam o historii hornobřízských domů a u příležitosti
stého výročí začátku I.světové války, také o válečných poměrech v Horní Bříze. Do
posledních dnů se aktivně zajímala o dění v Horní Bříze a nikdo netušil nic o problémech,
které jí dohnaly k sebevraždě.

72

Hana Berdychová
1987 - 2015
Dne 25.května 2015 ve 13 hodin byla v knihovně města psychopatickým mužem zavražděna
knihovnice Hana Berdychová. Tato zpráva otřásla lidmi v Horní Bříze. Vyvolala zděšení,
lítost nad zmařeným mladým životem a hněv vůči vrahovi ale i vůči systému, který mu
vraždu umožnil. Tyto reakce ještě umocnilo to, že Hana Berdychová byla v Horní Bříze velmi
oblíbena pro svou laskavou a obětavou povahu, zejména ve vztahu k dětem.
V médiích byla událost mnohokrát zveřejňována, rozebírány byly všechny okolnosti případu a
hledáno zda, jak a proč došlo k pochybení institucí. Z článků v médiích jsme se dozvěděli, že
vrah byl psychicky anomální a za poslední tři roky byl sedmkrát hospitalizován
v psychiatrické léčebně v Dobřanech. Při poslední hospitalizaci byl jeho stav tak vážný, že
léčebna požádala soud, aby rozhodl o pokračování jeho hospitalizace. Soud si pro své
rozhodnutí vyžádal vypracování znaleckého posudku. Avšak pouhých pět dní před doručením
vypracovaného posudku léčebna pacienta propustila do ambulantního léčení. Soud poté řízení
přerušil. V posudku znalkyně popsala Vlastislava A. jako rizikového pacienta, který by měl
být dlouhodobě léčen pod neustálým dozorem.
Problémy pokračovaly i během následné ambulantní léčby. Pacient své ošetřující lékařce řekl, že
někoho zabije. Doktorka se poté obrátila na policii. "Měla jsem opravdu strach, že mi něco
udělá. Z jeho chování vyplývalo, že to myslí vážně," uvedla lékařka do policejního protokolu.

Z médií jsme se dále dozvěděli, že nemocnice může o propuštění pacienta rozhodnout i bez
rozsudku soudu. Navíc už pak není pacienta možné opět nedobrovolně umístit zpět do
léčebny. Musí se prý počkat, až způsobí trestný čin.
Proč soudce nemohl zadržet pacienta v léčebně až do doručení znaleckého posudku formou
předběžného opatření v rámci zajištění důkazů a proč nebyl pacient do léčebny vrácen pro
způsobení trestného činu, když trestným činem je také vyhrožování a zastrašování, jsme se
z médií už nedozvěděli.
Krátce po události poskytl rozhovor médiím také starosta Horní Břízy. Rozhorloval se nad
existencí veřejného internetu, který měl vrahovi poskytnout důvod k návštěvám knihovny.
Dále ostře kritizoval, že jeden den v týdnu byla prodloužena výpůjční doba v knihovně do 19
hodin, kdy se tam prý stahovaly různé pochybné živly, kterých se ženy v knihovně bály.
V ubytovně u nádraží, kde vrah bydlel, měl k dispozici wi-fi připojení a nemusel tak kvůli
internetu chodit do knihovny. Vražda nebyla spáchána večer, ale krátce po poledni a vrahem
nebyl cizinec ani bezdomovec, ale vzdělaný mladík z Plzně z dobře situované rodiny.
Ředitelka knihovny v Plasích ve svých vzpomínkách uvedla, že Hana, na rozdíl od své
předchůdkyně, vždy opakovala, že s bezdomovci problém nemá.
Lidé v Horní Bříze, nejen návštěvníci knihovny, oceňovali laskavost slečny Hany a její
ochotu vždy pomáhat. V literatuře měla obdivuhodný přehled a kromě oddychové literatury
objednávala i knihy pro náročnější čtenáře. Za dobu svého působení knihovnu Horní Břízy
velice pozvedla a výrazně zvýšila i počet čtenářů. Obzvláště příkladná byla její práce s dětmi,
u kterých dokázala probudit zájem o knížky, takže se stávaly častými návštěvníky knihovny.
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Jak pracovala Hana Berdychová v knihovně s dětmi

Jak vypadaly přednášky z historie, které zorganizovala
Začátkem minulého roku dokázala přemluvit kronikářku paní Boženku k přednáškové
činnosti. Muselo to asi dát dost práce, protože paní Boženka se ostýchala veřejně vystupovat.
Ve skromných podmínkách sklepní knihovny pak zařídila docela obstojnou přednáškovou
místnost o více než 20ti místech i se stolkem pro přednášející. Přednášky zaznamenaly velkou
účast i úspěch. Hana se všemožně starala o pohodu posluchačů. Všem nabízela i roznášela čaj.
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Hana Berdychová
Tragédie a ztráta
Nic jiného člověka nenapadá při čtení řádků, které pro nás napsal Jiří Berdych, bratr zavražděné
Hany B. Zveřejňujeme bez redakčních úprav.
Dobrý den, posílám Vám informace o Hanině Berdychové.
První stupeň základní školy - Trnová
Od první třídy velmi ráda četla knížky, ve čtvrté třídě sama pro sebe psala knihu o holčičce
Nikol.
Druhý stupeň základní školy - Horní Bříza
Střední škola - Střední odborná škola profesora Švejcara - Knihovnické a informační služby
Maturovala se samými jedničkami
Dalším koníčkem byly cizí jazyky, proto se rozhodla pro studium Mezinárodních vztahů na ZČU
Studovala angličtinu, němčinu, ruštinu, bulharštinu, španělštinu a soukromě francouzsky.
Bakalářská práce byla na téma - Vlivy kolonizace a dekolonizace na etnický konflikt ve Rwandě
Genocida a neštěstí v Africe ji tak trápila, že chtěla odejít pracovat do Afriky jako humanitární
pracovnice, rodiče jí to ze strachu o její život rozmluvili.
Více než politika ji zajímala historie a proto dále pokračovala ve studiu na Magisterském oboru Moderní dějiny dvacátého století
Opět se zajímala o Afriku a její diplomová práce byla zaměřena tentokrát na Etiopii (téma práce:
Haile Selassie a jeho rozporuplné postavení v moderních dějinách Etiopie). Za tuto práci
obdržela cenu děkana za nejlepší diplomovou práci. Státní zkoušku zakončila s vyznamenáním.
Svým profesorem byla přemlouvána k pokračování v dalším doktorandském studiu, dokonce pro
ni měl již téma dizertační práce. Hanina tuto možnost zvažovala, nakonec odmítla a dala
přednost práci v knihovně.
Když pracuje asi půl roku, je ji nabídnuta práce s využitím cizích jazyků. Samozřejmě i lépe
placená. Opět odmítá, z knihovny Horní Bříza odcházet nechce, říkala, že práce v knihovně je
pro ni práce snů. Vidí zde možnost tuto malou knihovnu povznést na vyšší úroveň. Doma všem o
své práci neustále vypráví.
Dále se zajímala o přírodu, milovala cestování, lyžování a hodně turistiku. Nejraději trávila čas
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na Šumavě, zejména na Knížecích pláních.
S pozdravem Jiří Berdych
A ještě dodatek Věry Soutnerové, ředitelky Městské knihovny v Plasích
Po profesní stránce byla Hanka velice vstřícnou a milou knihovnicí. Častokrát si jezdila sama
vybírat knihy pro svoje čtenáře k nám do pověřené Městské knihovny v Plasích. Pravidelně se
účastnila porad a vždy jsme se na ni těšili, protože měla stále úsměv na tváři. Připravovala
mnoho akcí hlavně pro dětské čtenáře a pro školy. Knihovnu pozitivně posunula. Paradoxem je,
že předchozí p. knihovnice, která odcházela do penze, měla problém s bezdomovci, ale Hanka,
které jsem se při návštěvách opakovaně ptala, tvrdila, že vše zvládá a žádný problém s nimi
nemá.
Hanka nám všem bude chybět.
Ladislav Kurka

Rodiče Hany zorganizovali petici, kterou jsme podepisovali v supermarketu COOP a která
byla vystavena i v jiných obcích. Získala vysoký počet podpisů, ale které instituci pak byla
doručena a s jaká byla odpověd jsme se dosud nedozvěděli.
Její znění je:
"Policie zadržela vraha, je ale potřeba najít také viníka! Připojte své podpisy
na znamení solidarity s rodiči brutálně zavražděné Hanky Berdychové, kteří chtějí
podniknout kroky, aby se situace nemohla už víc opakovat a nepřišli jste jednou o své
dítě i Vy...."

Postoj zastupitelstva města
Rada města předložila zastupitelstvu návrh na odškodnění.
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Realisticky zhodnoceno, pro 16 zastupitelů měla „psychická újma“ manželky starosty stejnou
cenu jako ztráta života řadové občanky. Tragická událost v knihovně velice přitáhla pozornost
médií a těm pak nemohla ujít ani záležitost dělby finančního daru.
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Knihovnici zavraždili, žena starosty utrpěla šok: 150
tisíc odškodného pro pozůstalé i pro ni
Neuvěřitelné! Asi jen tak se dá popsat rozhodnutí, dle kterého dostanou pozůstalí po
zavražděné knihovnici z Horní Břízy stejnou částku odškodného jako manželka starosty, která
byla v době útoku ve vedlejší místnosti. Prý prodělala psychickou újmu!

Částku 150 tisíc korun dostanou jako odškodnění od města Horní Bříza rodiče, kterým Vlastislav A.
(29) zavraždil v městské knihovně dceru Hanu B. (+27). Stejnou částku ale překvapivě dostane i
manželka starosty Bohumíra Šedivcová (58).

Ta byla v době, kdy vrah bodal do dívčina těla, ve vedlejší místnosti a vůbec s útočníkem
nepřišla do styku. „Je v pořádku, že peníze dostanou pozůstalí. Ale nesouhlasím s tím, aby stejnou
částku obdržela i paní starostová. Její manžel nám řekl, že pořád marodí a bere jen pár procent ze
mzdy, protože utrpěla psychickou újmu,“ říká zastupitel Jan Seko.

„Také tvrdili, že v Uherském Brodě (pozn. redakce – vrah postřílel 8 lidí) město pozůstalé
odškodnilo. Ale ne ty, kteří stačili před vrahem utéci. Stejně je to i s ženou starosty. Peníze pro ni
jsou nemorální,“ řekl zastupitel Jan Seko. Starosta Vojtěch Šedivec nezvedal telefon.
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Počasí
Grafy převzaty z meteorologické stanice Mikulka
Pranostiky na leden
Na Tři krále o hodinu dále.
Není-li leden teplý a deštivý, sudy vinařům naplní. Leden tuhý a
drsný, prospívá osení.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.

Pranostiky na únor
Je-li v únoru zima a led, nebude nouze o žitný chléb.
Únor bílý a mrazivý, naději na úrodu posílí.
Mnoho mlh v únoru, mnoho deště v létě.
Mírný a jasný únor, je zlým znamením pro jaro.
Svatý Matěj ledy láme, když je nezmůže, svatý Josef pomůže anebo
Svatý Matěj ledy láme nemá-li je nadělá je.
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Matěj 24.2.

Pranostiky na březen
Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li i nadělat.
Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.
Svaté Anežce od kamen se nechce.
Svatá Anežka zimu nezmešká.

Anežka 11.3.

Pranostiky na duben
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Na svatého Jiří, vlaštovky již víří.
Svatý Jiří nám v máji jasný den šíří.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Prší-li na filipojakubskou noc, bude úrodný rok.

80

Jiří 24.4.

Pranostiky na květen
Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
Májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste
chlebíček. Studený máj v stodole ráj.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
O Pankráci, Serváci i Bonifáci, pro sadaře jsou zlí chlapci.
Na sv. Bonifáce, bývá v lukách nejvíc práce.
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Pankrác, Servác, Bonifác 12-14.5

Pranostiky na červen
Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.
Když se Medard rozvodní, pršívá mnoho dní.
Prší-li na Medarda, se slunečním létem se můžem rozloučit.
Svatý Jan Křtitel, dešťů je přítel.

Medard 8.6. Jan Křtitel 24.6.

Pranostiky na červenec
Na Markétu obyčejně těžké bouřky přicházejí.
Svatá Markéta vede žence do žita.
Okolo svaté Anky, chladné poránky.
Na Jakuba prvních brambor průba.
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Markéta 13.7. Jakub 25.7. Anna 26.7.

Pranostiky na srpen
Svatý Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Pěkně-li na Vavřince a Bartoloměje, krásný podzim se na nás
zasměje.
Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, orej pomaly, fouká-li z Čech, s
oráním si pospěš.
Je-li bouřka na Bartoloměje, na podzim se pořád změna děje.
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Vavřinec 10.8. Bartoloměj 24.8.

Pranostiky na září
Jaké počasí na sv. Jiljí se ukazuje, takové po celý měsíc se
dodržuje.
Na svatého Václava, bývá bláta záplava.
Svatováclavské časy, přinesou pěkné počasí.
Svatý Václav tady, sklízí hady.
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Václav 28.9.

Pranostiky na říjen
V říjnu večer ovce nutno domů hnáti, tuhé zimy a sněhu se báti.
Na Šimona a Judy, leze zima z búdy a nemá-li moci, přijde na Vše
svaté 1.11. v noci.
Šimon a Judy, kožich sneste z půdy.
Jsou-li pozdě na podzim bouřky, nebudou brzy mrazy.

Pranostiky na listopad
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Začátkem listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věže.
Na sv. Martina dobrá husina, pohleď na hruď a na kosti, poznáš jaká
zima se přihostí.
Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě.
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Martin 11.11. Kateřina 25.11.

Pranostiky na prosinec
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
V prosinci-li zima a sníh hodně lítá, hojnost bývá žita.
Vane-li v prosinci vítr východní, naději mají nemocní.
Je-li na den sv. Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně
ovoce.
Mikuláš po ledě, Ježíšek po blátě.
O Vánocích hej, po Vánocích ouvej!
Jestli Štěpán valným větrem fouká, vinohrad se na něj smutně
kouká.
Když v zimě zčernají lesy, bude mnoho oblevy.

Barbora 4.12. Mikuláš 6.12. Štěpán 26.12.

Po letošním mimořádně horkém létě vodohospodáři hlásí vláhový deficit

