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Obyvatelstvo
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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,
Ph.Dr.Lukáš Moncar, Mgr.Martin Sarkisov

Komise
SPOZ
Předsedkyně komise: Petra Kadlecová
Členky: Emílie Hrabáková,Anna Janouškovcová, Bohumíra Šedivcová

Na zasedání zastupitelstva dne 19.12.2016 starosta vyzval přítomné k uctění památky
zastupitele Petra Gruna minutou ticha.
Následně pak složil slib a stal se zastupitelem pan Václav Haramule a do rady města byla
zvolena zastupitelka paní Emilie Hrabáková.
Na svém zasedání dne 27.6.2016 zastupitelstvo bez výhrad odsouhlasilo celoroční
hospodaření města za rok 2015.
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Hospodaření města
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Návrh závěrečného účtu města za rok 2016
Příjmy

7

Výdaje
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Přehled kapitálových výdajů v roce 2016
Investiční výdaje v oblasti byly vynaloženy na
- zpracování stavebních dokumentací 1.008.123,60 Kč
- nákup pozemků 198.000,- Kč
- dopravní prostředky a komunální technika 2.381.962,- Kč
- ZŠ – rekonstrukce kuchyně 798.259,- Kč
- komunikace – povrch Stará ves 2.025.181,86 Kč
- rekonstrukce šaten hřiště SK HB 295.841,- Kč
- rekonstrukce střechy Hokejka 297.949,19 Kč
- stání pod kontejnery 99.099,- Kč
- rekonstrukce el.rozvodů hasičárna 540.689,80 Kč
- nákup kanalizace na Továrně 8.183.620,- Kč
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Rozpočet na rok 2017
Příjmy

Výdaje
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Investice
Kanalizace
Starosta sdělil nutnost převedení kanalizace v ulici Tovární, v části ve směru ke křižovatce, na
město. To má být nezbytné z důvodu její rekonstrukce. Bez této rekonstrukce Kraj zbudování
dlouho očekávané silnice nepovolí. Současný vlastník kanalizace, firma Lasselsberger, by
nebyl povinen tuto náročnou rekonstrukci provést.
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Ubytovna č.p. 443
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Oprava silničního povrchu ve Staré vsi

14

Rekonstrukce střechy objektu Hokejka

Kruhový objezd Na návsi - projekt
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Lanové centrum

Šatny a sprchy pro fotbalisty
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Vyhlídková plošina
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Rekonstrukce budovy městského úřadu
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Pozemek pod fotbalovým hřištěm
Při zbudování fotbalového hřiště s umělým povrchem zasáhl svah od plochy hřiště do pod
ním ležícího sousedního soukromého pozemku a zvýšil jeho terén na celkové ploše 547 m2.
Záležitost byla komplikovaně řešena na několika zasedáních zastupitelstva s tím, že městu
nezbude než ukrojit část svahu a zajistit jej opěrnou stěnou na hranici pozemku. Cena tohoto
díla měla být asi 900 tis.Kč. Pro zbudování opěrné zdi město rozhodlo oslovit tři stavební
firmy k předání cenové nabídky prací. Po dlouhých a složitých jednáních se nakonec obě
strany dohodly na směnné smlouvě tak, že město odkoupí zasažený pozemek tak, že za něj dá
majiteli byt v penzionu a doplatí 198 tis.Kč.
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Doprava

Na strži
Třemošenská

Náves – kruhový objezd

20

Městská knihovna
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A co na to zasedání zastupitelstva
Starosta vysvětlil situaci v nákupním středisku s tím, že by se její řešení dalo spojit se
zřízením knihovny:
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Na dalším zasedání zastupitelstva pak kolovaly mezi přítomnými občany vypracované
náhledy budoucí knihovny.

Toto je současnost

A takhle to má dopadnout
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Vzpomínka na Hanu Berdychovou
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Bratr zavražděné knihovnice: Vinu dávám ošetřujícímu lékaři
On a jeho rodiče se těžko smiřují s tím, že psychiatři v Dobřanech propustili Vlastislava A.
z nemocnice, aniž by počkali na výsledky soudního znalce z oboru psychiatrie. „Vinu dávám
ošetřujícímu lékaři z Dobřan, že ho pustil. Podle posudku byl Vlastislav A. nebezpečný," sdělil
Jiří B.

Na konci května uplynul rok od vraždy knihovnice Hany B. Mladou ženu tehdy ubodal psychicky
nemocný muž přímo v knihovně v Horní Bříze, kde se s ní zabarikádoval. Vlastislava A., který se
půl roku před vraždou léčil v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, protože vyhrožoval zabitím,
policisté dopadli pár hodin po vraždě na ubytovně.
První výročí smutné události v knihovně připomíná na jeden měsíc zřízené vzpomínkové místo.
„Nebyl jsem se tam podívat. To nešlo. Chodím tam nerad, protože je mi to nepříjemné," řekl
v exkluzivním rozhovoru pro Deník bratr knihovnice Jiří B.
On a jeho rodiče se těžko smiřují s tím, že psychiatři v Dobřanech propustili Vlastislava A.
z nemocnice, aniž by počkali na výsledky soudního znalce z oboru psychiatrie. „Vinu dávám
ošetřujícímu lékaři z Dobřan, že ho pustil. Podle posudku byl Vlastislav A. nebezpečný," sdělil Jiří
B.
Právě na odbornost psychiatra si rodina stěžovala u Krajského úřadu a na České lékařské komoře.
V únoru Krajský soud v Plzni rozhodl, že třicetiletý vrah půjde do zabezpečovací detence, protože
v době útoku byl nepříčetný. Vrchní soud ale detenci zrušil a navrhl nové líčení.

Omluva za vraždu? Ne, vůbec nikdo se nám neozval
Měl tichý hlas a občas dělal pauzy. Před rokem tragicky přišel o sestru, kterou v hornobřízské
knihovně ubodal psychicky nemocný Vlastislav A. „Mluvit o té události je velice psychicky
náročné," neskrýval Jiří B. Bratr zavražděné Hany B. poskytl Deníku exkluzivní rozhovor, focení
ale z osobních důvodů odmítl.
Jak se se ztrátou vaší sestry vyrovnává rodina?
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To se nedá popsat. Kdo něco takového nezažil, tak si to nedokáže představit ani v nejhorším snu.
Na svých rodičích vidím každý den, že je to trápí. Poznám to i na sobě. Je to něco hrozného. Celá
má rodina je od té události v péči psychiatrů.
Omluvil se vaší rodině vrah nebo jeho rodina?
Vůbec. Nikdo s námi nemluvil. Nejen, že se nám neomluvil vrah, ale ani se nás nepokusila
kontaktovat Psychiatrická nemocnice Dobřany.
Město Horní Bříza zřídilo na měsíc vzpomínkové místo na místě tragické
události. Byl jste se tam už podívat?
Nebyl. Spousta mých kamarádů tam byla položit věnce a zapálit svíčky, ale já tam s nimi nešel a
seděl jsem jen v autě a koukal na ně z dálky. To nešlo tam jít s nimi. Chodím tam prostě nerad,
protože je mi to nepříjemné.
Vrchní soud v Praze zrušil zabezpečovací detenci pro vraha vaší sestry a případ
vrátil Krajskému soudu v Plzni k novému projednání. Co na to říkáte?
Když jsem si to přečetl v novinách, úplně jsem se zděsil. Hned jsem kontaktoval jednoho z našich
advokátů, aby mi vysvětlil, co to znamená.
Co říkáte na to, že má být zpracovaný revizní posudek z oblasti psychiatrie,
protože psychiatři se nemohou shodnout na diagnóze Vlastislava A.?
Nevím, co na to říct. Chtěl bych vraha sestry vidět zavřeného do konce života. Psychiatři si ten
případ od začátku přehazovali. Někteří tvrdili, že je nemocný a měl zůstat v léčebně. Psychiatři
z Dobřan tvrdili, že byl naprosto v pořádku a zdravý. Do léčebny v Dobřanech ho poslala jeho
ambulantní lékařka, protože vyhrožoval smrtí. Vypracovával se znalecký posudek, podle kterého
byl nebezpečný a měl zůstat v léčebně. Než znalec poslal posudek do Dobřan, tak muže ošetřující
lékař propustil s tím, že je naprosto v pořádku. To je něco, co nemohu vydýchat. Nechali ho odejít,
přestože věděli, že se na něj vypracovává posudek. Připadá mi, že se ho chtěli zbavit. Vinu dávám
ošetřujícímu lékaři, že ho pustil. Měl si počkat na znalecký posudek, který vypracovával soudní
znalec.
Právě odbornost lékařů prostřednictvím advokáta napadla vaše rodina. Obrátila
se na Krajský úřad v Plzni a na Českou lékařskou komoru. Jaké jsou výsledky
šetření?
Krajský úřad rozhodl a sdělil našemu advokátovi, že žádné pochybení neodhalil, nicméně
nereagoval na všechny podněty, které advokát vznesl. Česká lékařská komora zatím pouze
odpověděla, že podnět přijala.
Ihned po tragické události vznikla petice „Nenechme vstoupit lhostejnost do
našich srdcí". Kolik se posbíralo podpisů?
O petici jsme se příliš nezajímali, protože jsme měli jiné myšlenky a spoustu starostí kvůli
vyšetřování Policie ČR. S peticí přišla paní Kolářová z Trnové, která nám pomohla se spoustou věcí
včetně pohřbu.
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Jak jste se o tragické události vlastně dozvěděl?
Byl jsem služebně v Turecku. Dozvěděl jsem se to od známých, kteří mi posílali SMS, že je jim
strašně líto, co se stalo. Nevěděl jsem, co se děje, co to znamená. Snažil jsem se volat domů, co se
vlastně stalo, ale naši mi nebrali telefon. Byli na místě, ale policie je držela v nějaké místnosti a
nechtěla jim nic říct. Vyšetřovatelé na kriminálce se nám pak za zvláštní způsob komunikace
s rodiči omluvili. Vražda se stala kolem 13. hodiny, dozvěděl jsem se to do hodiny. K rodičům se
informace dostaly až dlouho po tom. Kolem 16., 17. hodiny mi ještě volala nějaká paní
z kriminálky a oznámila mi to znovu.
NEZAPOMENEMEMěsto Horní Bříza si připomíná první výročí od vraždy knihovnice Hany B.
Její památku bude měsíc připomínat vzpomínkové místo. Svíčky, květiny a fotografie knihovnice
jsou před lékařským domem, kde sídlila městská knihovna. Definitivní podoba pietního místa bude
schválena až v rámci rekonstrukce nákupního střediska.
Autor: Martin Švec
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/bratr-zavrazdene-vinu-davam-osetrujicimu-lekari-20160617.html
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Občanský aktivismus
Zásobování potravinami na Továrně
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Petice proti následkům chování osob z ubytoven
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Podle tvrzení pana starosty činily náklady na ubytovnu č.p. 443 za 9 let 800 tis.Kč. Dle
následujícího seznamu faktur za opravy a údržbu činily za rok 2014 pouze necelých 21 tis.Kč.
Znamenalo by to, že rok 2014 vyšel výjimečně levně. Pokud by byl průměrný, byly by
náklady za 9 let pouze 190 tis.Kč. Tvrzení by bylo záhodno podložit úplným seznamem
výdajů za 9 let.

32

Průmysl a podnikání
V kronikách bývalo zvykem na tomto místě uvádět aktivity různých podnikatelských subjektů
působících v Horní Bříze, což bývá obvykle firma Lasselberger a pak někteří drobní
podnikatelé. Po léta je opomínáno podnikání v oboru těžby dřeva, které u nás v posledních
letech intenzivně probíhá a značně zasahuje do života občanů Horní Břízy.

Těžba dřeva
Město Horní Bříza vlastní lesní území o rozloze 200ha. V posledních deseti letech zde
probíhá intenzivní těžba dřeva. Provádí se výhradně mýtním způsobem, takže zde každým
rokem vznikne i několik mýtin, z nichž každá má většinou plochu až jeden hektar. Mýtiny
mívají šířku kolem 40 m a délku obvykle kolem 200 m. Do dvou let po vykácení jsou pak
osázeny opět převážně borovicemi. Kácet se mohou stromy ve stáří od 80 let, ale většinou se
kácí stromy nad 100 let. Les se čím dál víc prosvětluje, ubývá lesního klimatu a stínu a také
mizí místa pro sběr borůvek, brusnic a hub.
Podnikání v lese, zejména těžba dřeva, se řídí podle Lesního hospodářského plánu, který se
vždy stanovuje na 10 let a jehož nejdůležitější částí je tzv. etát, tj. počet kubíků dřeva, které se
smí během 10 let maximálně vytěžit. V předchozí dekádě to bylo 6000 m3, v té současné,
2010-2019, byl etát zvýšen na 8400 m3. Výtěžnost jednoho hektaru se zhruba odhaduje na
300 m3, takže současný etát umožňuje do roku 2019 zlikvidovat dalších 28 ha vysokého lesa,
což je asi 15% celého lesního území Horní Břízy. S ohledem na vytěžení lesa v předchozích
letech jde ale o zásah mnohem citelnější. Kácí se převážně v blízkosti města a 15 z 20ti mýtin
za posledních 10 let vzniklo na pouhém kilometru cesty od hřbitova k bývalému Černému
mostu, která je nejvíce využívána k procházkám občanů. Výběru míst ke kácení se obvykle
zúčastňuje lesník města, starosta a zástupce těžební společnosti. Z dosavadního výběru míst
pak vyplývá, že se k zájmům občanů nepřihlíželo a přednost dostaly zájmy těžařské firmy,
které jde o co nejsnazší odvoz dřeva po zpevněné cestě.
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V zimě 2010-11 byly v blízkosti města vykáceny 4 souběžné mýtiny o celkové rozloze 3 ha a
zejména tento zásah do životního prostředí Horní Břízy odstartoval vlnu nevole.

Ta potom vygradovala v letošním roce. Poslední kapkou se stalo vykácení dvou velkých
mýtin v těsné blízkosti města letos v únoru. Každá o rozloze přes 1 ha.
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Postup těžby je vždy stejný. Nejprve se na stromech objeví zlověstné značky. Pak se i po
několik měsíců nic neděje. Jednou ale občané přijdou do lesa a nestačí zírat. V lese řve
harvestor, duní padající stromy, co stálo teď leží, hned se to stěhuje do štosů a nakonec vše
odjíždí do světa. Svému lesu mohou občané tak akorát zamávat.

Byla zorganizována petice za „Zachování vzrostlých stromů“, kterou občané kladně přijali a
která za pouhý měsíc zaznamenala 277 podpisů. Bylo v ní požadováno:
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Podpisové listy pak byly předány městu s tímto průvodní dopisem:
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Rada města vyhověla požadavkům petice, zastavila kácení a přislíbila i další postup v petici
požadovaný.

Na dalším zasedání pak zastupitelstvo města hlasováním potvrdilo stanovisko rady města:

Proč se vlastně v lesích Horní Břízy kácí
Oficiální důvody jsou opakovány stále stejně. Stromy ve věku nad sto let už jsou staré, prý již
nepřirůstají a tvoří se na nich houby a plísně. Co na tom, že borovice se dožívá běžně 500 let a
ve věku 150 let je přímo „v rozpuku“. Svá tvrzení si sami lesníci vyvracejí, když v Lesním
hospodářském plánu uvádějí, že zdejší lesy jsou zdravé. O tom, zda starší stromy opravdu
nepřirůstají, se může přesvědčit každý, když si na pařezech porovná rozteč nejnovějších
letokruhů na obvodu kmene s roztečí starých letokruhů blíže středu. Zjistí, že strom na
obvodu přirůstá přinejmenším stejně jako uprostřed kmene. Se zvyšující se výškou stromu a
obvodem kmene nemůže být jinak, než že váhový přírůstek dřevní hmoty se věkem stromu
naopak zvyšuje. Posledním argumentem by mohl být přísun financí do městské pokladny.
Zkuste si tipnout, jaký má město průměrný čistý zisk z těžby dřeva:
70% 60% 40% z prodejní ceny? Odpověď je na následující straně.
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Hospodaření v lesích Horní Břízy za posledních 10 let v tis. Kč
Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Celkový
výsledek

Těžba, orba,
Prodej sazenice
298
823
169
319
1153
1005
531
757
951
594

70
442
152
110
101
561
186
314
470
203

6600

2609

Ost.osobní
Pohonné
Zisk města
výdaje vč.
hm. a
pojištění
maziva
204
3
21
264
1,8
115
256
2,1
-241
302
4
-97
362
5,5
684
335
3,6
106
380
11,4
-45
331
3
109
246
4,7
230
239
8
144
2919
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1026

Osobní výdaje jsou mzda a pojištění lesníka a dalších pracovníků a brigádníků města, obvykle
za výsadbu nových stromů a údržbu osázených ploch.
Průměrný čistý roční příjem z těžby dřeva do městské poklady byl tedy 102,6 tis.Kč. Za deset
let tak inkasovala městská pokladna 15,5% z prodejní ceny dřeva.
Funguje to prý tak, že těžařská firma přijde za lesníkem města a sdělí mu kolik m3 chce kácet
a za jakou prodejní cenu. Lesník se zřejmě nesnaží usmlouvat lepší podmínky, natož aby
hledal výhodnější firmu a předá požadavek městu, rada to schválí a už to jede. Dřevo si pak
odveze firma a kde a za kolik ho prodá, se už nikdo nedozví.
Takhle to prý chodí v tzv. banánových republikách. Jak se to má na opačné straně
hornobřízského katastru s těžbou kaolinu by také bylo zajímavé se dozvědět.

38

Školství
Mateřské školky
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Masarykova základní škola
Asi největší událostí, která si zaslouží první místo v této rubrice, je odchod
mnohaletého ředitele základní školy Mgr.Ladislava Čásy do důchodu. Pan Čása
byl v čele školy tak výraznou osobností, že nám bude dlouho trvat, než si
přestaneme spojovat školu s jeho jménem.
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Kulturní akce školy
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kokko

42

43

44

Hornobřízská facka

Česká školní inspekce, kam stížnost matky dorazila, ve svém vyjádření uvádí jaký aparát
facka zaměstnala. Kromě ředitele školy na facce pracovala výchovná poradkyně, metodička
prevence, třídní učitelka a učitelka výtvarné výchovy. Ve vyšetřování události byly
zmiňovány vysoce odborné termíny jako emoční poloha, fyzické usměrnění a umístění
fyzického trestu na těle. Ředitel dále sdělil, že učitelce bude udělena pracovní výtka.
Vzhledem k tomu, že inspekce zaslala své řešení starostovi města Horní Bříza s žádostí o
vyřízení stížnosti a sdělení o přijatých opatřeních, lze očekávat, že facku bude nakonec řešit i
zastupitelstvo města.
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Děti z transportu smrti se vrátily do Horní Břízy
5.10.2016



Horní Bříza – Britská spisovatelka Wendy Holden právě v České republice představuje
knihu Narodili se, aby přežili. Popisuje příběh tří těhotných žen, který začíná roku
1944 v koncentračním táboře v Osvětimi a končí šťastně. Ženy přežily, jejich děti také.
Wendy Holden v úterý s knihou dorazila do Horní Břízy, bez níž by nebylo co psát, a nepřijela
sama. Spolu s ní totiž do severoplzeňského města zavítaly právě děti jejích hrdinek, tři
sedmdesátníci, jimž obyvatelé Horní Břízy tehdy obstarali jídlo a zachránili je.
K námětu knihy se Wendy Holden dostala náhodou. „Začalo to příběhem ženy, která prošla
Osvětimí a její dítě zemřelo. Mně v tu chvíli došlo, že o příběhy lidí, kteří se v táborech mohli
narodit, se vlastně nikdy nikdo nezajímal. Nejprve jsem narazila na příběh Evy. Myslela jsem si, že
je jediná přeživší, ale ona mi řekla, že si do roku 2010 myslela totéž. Pak se seznámila s Hanou a
s Markem. Bylo mi jasné, že musím sepsat příběh všech," řekla.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/deti-z-transportu-smrti-se-vratily-do-horni-brizy20161005.html

Děti z vlaku se vrátily do Horní Břízy
Byla sobota 21. dubna 1945, když na nádraží v Horní Bříze zastavil nacistický transport smrti.
V otevřených i krytých vagonech vlaku se tísnily tři tisíce mužů, žen i dětí. Vězně z koncentračních
táborů Freiberg a Flossenburg přesunovali Němci do tábora v Mauthausenu.
Ve vlaku jely i tři ženy Priska Löwenbeinová, Rachel Abramczykowá a Anka Nathanová a spolu
s nimi jejich novorozené děti Hana, Mark a Eva. Děti stejně jako matky transport přežily. V úterý se
s nimi setkali žáci Masarykovy základní školy v Horní Bříze, kam vitální sedmdesátníci dorazili
s Wendy Holden, která o nich napsala knihu Narodili se, aby přežili.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/deti-z-transportu-smrti-se-vratily-do-horni-brizy20161005.html

Přednosta a sbírka
Že přežili, je zásluha hornobřízského přednosty stanice Antonína Pavlíčka, jenž dokázal Němce
přimět, aby ženy z nekrytých vagonů přesunuli do krytých, a obyvatel Horní Břízy, kteří pro
vyhladovělé vězně uspořádali sbírku potravin a nemluvňatům obstarali kompletní oblečení.
„Válka už měla končit a vězni se s mojí maminkou vsázeli. Jestli se jí narodí chlapec, bude válka
pokračovat. Jestli děvče, válka skončí. Když jsem se narodila, měli velkou radost. Samozřejmě
maminka se starala o jiné věci, hlavně o to, jestli zůstanu naživu," říkala školákům s úsměvem Hana
Lormová-Moran, která si jako studentka za své poslání vybrala výzkum léků.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/deti-z-transportu-smrti-se-vratily-do-horni-brizy20161005.html
Eva Clarke přišla na svět doslova na hromadě mrtvol. Její matka ji s tím, jak a kdy se narodila,
seznamovala postupně podle toho, jak Eva dospívala. „Říkala, že nějaký sedlák právě procházel
okolo vlaku a nevěřil vlastním očím, když ji uviděl. Vypadala prý doslova jako těhotná kostra.
Přinesl jí sklenici mléka, které maminka sice neměla ráda, ale vypila ho. Prý jí zachránilo život.
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Mark Olsky vzpomněl, že jeho matka o válce dlouho nemluvila. „Když jsem se jí jednou zeptal, kde
jsem se narodil, odpověděla mi jen, že ve vlaku. Já se zaradoval: 'Úžasné! Mám rád vlaky!' Nic
jsem netušil," popisoval muž, který se nejprve stal lékařem a poté učitelem svých nástupců.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/deti-z-transportu-smrti-se-vratily-do-horni-brizy20161005.html

To nejdojemnější
Kniha vyšla ve 22 zemích. „Za poslední rok a půl jsem navštívila 13 z nich a příběh z Horní Břízy
je všude tím nejdojemnějším," ujišťovala Wendy Holden.
Při besedách se jí prý lidé nejčastěji ptají, proč se něco jako v Horní Bříze nedělo i jinde.
„V Mauthausenu, ve Freiburgu… Je to těžké. Pan Pavlíček byl velmi statečný, jedna žena
v Mauthausenu, která dírou v kapse vězňům sypala jídlo, také. Jen těžko se dá ale říct, co bychom
my sami udělali, kdybychom se v takové situaci ocitli," zamyslela se.
Autor: Pavel Korelus

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….
Hana Moran

Mark Olsky

Eva Clarke
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Dechovky 2016
Podpořeno z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském
kraji pro rok 2016“

Čupr Baby a Malá muzika Honzy Kubíka v Horní Bříze,
9. 1. 2016
V sobotu 9. ledna 2016 jsme v kulturním domě Klub Horní Bříza
zahájili 3. ročník dechových koncertů v Horní Bříze a tím i 10. ročník
na severním Plzeňsku. Velké poděkování patří Janu Kubíkovi, který
se této dobrovolné činnosti věnoval 7 let v Oboře a již 3. rokem
pokračujeme v Horní Bříza. Právě zmíněný harmonikář přijel toto
odpoledne do Horní Břízy se svojí kapelou Malá muzika Honzy
Kubíka. Přátelé dechovek si ale na koncert této regionální kapely
museli počkat. Ještě předtím jsme na pódiu přivítali kapelu Čupr Baby,
která přítomných více jak 160 diváků pobavila staropražskými
písničkami. Jednou členkou této kapely je i uznávaná Blanka Tůmová,
kterou diváci v Horní Bříze neviděli poprvé ani naposledy. Další
koncert se uskuteční v KD Klub Horní Bříza 27.2.2016 a můžete
se těšit na dámskou kapelu Járinky se zpěvákem Jiřím Škvárou.
Za fotografie děkujeme skvělému Pavlu Karezovi.

Járinky s Jiřím Škvárou v Horní Bříze, 27. 2. 2016
Kdo má rád dechovku, ten musí znát i Jiřího Škváru. Ten přijel
do Horní Břízy již po několikáté, ale prvně s dámskou kapelou Járinky
pod vedením paní kapelnice Jaroslavy Razesbergerové. V sobotu
27. února 2016 od 17:00 do 20:00 se v KD Klub Horní Bříza uskutečnil
dlouho očekávaný koncert s velkou návštěvností a Járinky se tak
po Malé muzice Nauše Pepíka staly druhé nejoblíbenější.
Na internetových stránkách kapely je uvedena tato informace a skutečně
se v Horní Bříze stala pravdivou: „Při vystoupeních dámské kapely Járinky se posluchači
pobaví, zazpívají si písničky, které mají rádi a ti starší zavzpomínají na své mládí. Písničky
v podání této kapely a jejich zpěváků přináší do sálů příjemnou náladu již bezmála 20 let
a kde Járinky jednou hrály, se většinou vracejí.“ a tak se můžeme těšit zhruba za rok a půl
opět na tuto úžasnou kapelu, kterou si do Klubu přišlo poslechnout 200 diváků.

Dechová hudba Horalka v Horní Bříze, 9. 4. 2016
Město Horní Bříza v rámci svých dechovkových pořadů uskutečnilo
v sobotu 9. dubna 2016 v KD Klub Horní Bříza koncert
chodské Dechové hudba HORALKA. Kapela má ve svém repertoáru
skladby nejen z Chodska, Šumavy a jižních Čech, ale i skladby
ostatních autorů vč. taneční hudby, která byla velkým zpestřením.
Horalka zaujala zhruba 150 návštěvníků od první písně a důkazem
toho byl i využitý taneční parket před pódiem i na malém sále.
V současné době je kapelníkem Horalky Josef Kubalík, hudba hraje
ve složení deseti muzikantů a stálými zpěváky jsou mladí lidé, 2 dívky a 1 chlapec - Bára
Balounová, Magda Hrušková a Hynek Hradecký, kteří zaslouží obrovský obdiv stejně jako
kapela. Návštěvníkům děkuji za skvělou atmosféru, kapele za úžasné výkony a Pavlu
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Karezovi za nádhernou fotoreportáž, díky které si můžete prohlédnout, že kapela dělala jen
a jen radost.

Moravská dechová hudba Šohajka v Horní Bříze, 21. 5. 2016
V sobotu 21. května 2016 se v Horní Bříze konala velká sláva. Okolo
16. hodiny přijela Dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic
u Hodonína. Moc si vážíme jejich návštěvy, do Horní Břízy totiž museli
absolvovat 400 km dlouhou cestu od slovenských hranic, což jim
zabralo zhruba 5 hodin tam a zase zpět kvůli 3 hodinovému koncertu.
Když koncert začínal v 17:00, natěšeně přihlíželo okolo 250 diváků,
kteří věřili, že jim moravská kapela udělá velkou radost a potěší na duši
i na srdíčku. ŠOHAJKA přišla na pódium v krásných podlužáckých krojích a divákům bylo
jasné, že právě začíná koncert, na který budou dlouho v dobrém vzpomínat. Dechovou hudbu
na pódium přivedl zakladatel kapely z roku 1982 Vojta Ducháček, který je jejím kapelníkem,
uměleckým vedoucím a zpěvákem dodnes. ŠOHAJKA by nebyla Šohajkou bez svých
zpěvaček, Jožiny Ducháčkové a Renaty Jedličkové, které doprovází 12 hudebníků. Vzhledem
k mé nepřítomnosti se ujal úvodního slova Petr Koza, který měl celý večer pořadatelsky
na starosti společně s Renatou Walterovou a Václavem Moulisem. Celý večer se Šohajkou
proběhl ve velké pohodě, což svědčí i fakt, že na jeho konci ve 20:00 nenechali fanoušci
kapelu odejít, žádali o společné fotografie, podpisy, kupovali si CD a DVD nosiče a společně
ještě strávili v Kulturní domě Klub Horní Bříza více než půlhodinku navíc. Děkujeme všem
za návštěvu, za skvělou atmosféru a jak mi kapelník pár dní po koncertě telefonicky pověděl,
jste skutečně velmi vděčné publikum. Příště se sejdeme v Horní Bříze na dechovce
9. července 2016 při Domažličance. A vzhledem k tomu, že rádi plníme Vaše přání, tak
pro Vás máme připravenou NOVINKU - na všechny židličky na sále přibudou nové
podsedáky, díky kterým Vám už nebude zima a nebude Vás židlička tlačit. Za podsedáky
děkuji do Krašovic paní Janouškovcové a velké poděkování patří také Pavlu
Karezovi za skvělou fotoreportáž.

Domažličanka v Horní Bříze, 9. 7. 2016
Pokud dobře počítám, tak se Horní Bříza přehoupla přes dvacítku
koncertů (21) a jak jinak to oslavit než s úžasnou Domažličankou,
která u nás účinkovala před necelým rokem a půl. Dechovou hudbu
stále vede pan kapelník Honza Mleziva a vtipem opět sršel zpěvák
a starosta Spáňova Josef Kupilík. Moc mě také těší, že jste využili
a pochvalovali si možnost bezplatného zapůjčení podsedáků. Děkuji
tímto Václavu Moulisovi za skvělou organizaci a Pavlu Karezovi za nádherné fotografie.

Pošumavská muzika v Horní Bříze, 20. 8. 2016
I letní soboty lákají za kulturou v Horní Bříze. To se ukázalo v sobotu
20. srpna 2016, kdy do Kulturního domu Klub Horní Bříza zavítala
v rámci koncertů dechové hudby kapela Pošumavská muzika s panem
kapelníkem Martinem Zdvořákem. Na koncert, z něhož pořídil
nádherné fotografie Pavel Karez, dorazilo i přes horké letní počasí
zhruba 140 návštěvníků, kteří si celé tříhodinové pásmo plné
pohodové hudby k poslechu i tanci velmi užili. O tom, že byla
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atmosféra opravdu báječná, svědčí, že se velmi bavila jak kapela, která předvedla show,
když sešla z jeviště mezi diváky, tak i návštěvníci, kteří nechtěli kapelu pustit vůbec domů
a bouřlivým potleskem se neustále dožadovali dalších a dalších hudebních přídavků.

Babouci v Horní Bříze, 24. 9. 2016
Babouci přilákali na svůj koncert konaný 24. září 224 lidí. Tento
příznačný počet návštěvníků ukázal, že je o koncerty dechové hudby
v Horní Bříze stále větší zájem. Tentokráte měli posluchači tu čest
s nejstarší jihočeskou kapelou hrající pod taktovkou pana kapelníka
Petra Shýbala. Kvalitní a líbivá hudba doprovázená bohatými a pestrými
vstupy pana kapelníka jasně ukazovala, že má kapela návštěvníkům co
nabídnout a nedá se jí upřít prověření mnoha léty její existence, na které
nenechal zub času žádný šrám. Spíše naopak – nechal ji uzrát jako víno.
Není proto divu, že plný sál ocenil muzikanty zaslouženým potleskem a s pocitem příjemně
stráveného večera odcházel domů. Ale ne na dlouho, 26. listopadu nás čeká další koncert,
který bude stát za to. Muzikanti budou jen tři, ovšem diváků nepoměrná převaha. Z televize
známá Veselá trojka totiž oslovila tolik lidí, že se dá čekat překonání rekordu v návštěvnosti.
Necháme se ale překvapit.
Uctili jsme památku P. Grüna a B. Zimrhakla minutou ticha
Poslední koncert z pořadu dechovek v Horní Bříze se uskutečnil den před první
adventní nedělí, tedy v sobotu 26. listopadu 2016. I přesto, že jsem na pódiu přivítal kapelu,
se kterou by se měl každý radovat, neboť si říká Veselá Trojka Pavla Kršky, tak mě moc
do smíchu nebylo. Je zvykem, že koncert začíná úvodní skladbou, ale tentokrát tomu bylo
úplně jinak. Na pódium jsem přišel společně s Pavlem Krškou, Mírou Hrdličkou a Jaromírem
Kozelkou, tedy členy zmíněné kapely, abychom uctili památku našim kolegům a kamarádům,
kteří nás opustili. Nečekaně a tragicky zemřel v pondělí 21.11.2016 pan Petr Grün, zastupitel
města Horní Bříza, zakladatel a majitel firmy Grünsport, sportovec tělem i duší
a mj. podporovatel kulturních, společenských a hlavně sportovních akcí nejen v našem městě.
Na posledním zářijovém koncertě Babouků se ještě radoval Bohoušek Zimerhakl, dřívější
zastupitel města Horní Bříza a zaměstnanec KD Klub Horní Bříza, který nás vždy s úsměvem
obsluhoval nejen na dechovce, ale při mnoha akcích v Klubu. Bohužel i on zemřel v neděli
30.10.2016. Ještě předtím, než byla v úvodu koncertu vyhlášena minuta ticha, už někteří
na sále stáli se slzami v očích. Později se přidali i ostatní a tak jsme společně vzpomněli
na tyto významné osobnosti Horní Břízy.
Kapela Veselá Trojka Pavla Kršky o sobě uvádí: "Jsme tři dlouholetí kamarádi, kteří celý
život hráli muziku pro široké vrstvy posluchačů. Doba ale rychle plyne
a tak i my jsme se dostali do důchodového věku a hudbu, kterou nyní
hrajeme, tvoříme pro všechny, kteří si rádi poslechnou lidovou písničku.
Naší hlavní náplní je skládání vlastních písní s důrazem na pěkný text."
U nás v Klubu se slova potvrdila. Písně se líbily, návštěvníci dováděli
a užívali si jedinečného koncertu, který přilákal rekordní počet
návštěvníků i z řad mládeže. Proto na sále byly výjimečně umístěné řady
židlí, nikoliv stolová úprava, jak je zvykem, aby bylo více místa a tento kulturní zážitek si
mohlo dopřát co nejvíce posluchačům. Velmi zábavné bylo také vyprávění slušných, i méně
slušnějších vtipů. Na závěr koncertu stál opět celý Klub na nohou při závěrečné písničce "V
Černé Hoře pod zámkem stojí pivovar". Poslední písnička to však nebyla, diváci si vyžádali
ještě jednu písničku a navíc půl hodinovou autogramiádu. Velmi příjemná byla možnost
zakoupení CD nosičů kapely a kalendářů na rok 2017 TV Šlágr.
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Vážení přátelé dechovky v Horní Bříze, děkuji Vám
za celý tým pořadatelů - Petra Kozu, Václava Moulise,
Renatu Walterovou, Jiřího Škubala, Halinu Vetenglovou
a Denisu Janouškovcovou za Vaši účast na koncertech
v našem kulturním domě KLUB. Každým rokem přibývá
návštěvníků a toho si nesmírně vážíme. Přejeme Vám
krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok
2017. Rádi Vás opět uvidíme v sobotu
14. 1. 2017 na dalším koncertě v Horní Bříze.
Ladislav Čech
zastupitel pověřený organizací koncertů
Petr Koza (článek u Pošumavské muziky a Babouků)
pořadatel
Foto: Pavel Karez a Václav Moulis
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Galavečer EgiBandu v Horní Bříze
.

Galavečer EgiBandu v Horní Bříze
V sobotu 12. listopadu 2016 se uskutečnil v sále kulturního domu Klub Horní Bříza
Galavečer EgiBandu, orchestru Základní umělecké školy v Kralovicích. Po prvních
slavnostních tónech večera se slova ujal zastupitel města Horní Bříza pan Ladislav Čech
pověřený organizací koncertu. Vyjádřil velký dík všem přítomným rodičům a prarodičům
účinkujících, kteří vedou své děti k hudbě a tanci, neboť se to v dnešní době málo vidí.
Bez snahy jejich i jejich ratolestí by se koncert nemohl uskutečnit. Nechybělo samozřejmě ani
přivítání všech diváků, včetně hostů z řad školských zařízení. Úvodní slovo doplnil ředitel
ZUŠ Kralovice MgA. Kamil Tichota, který seznámil přítomné s programem celého
Galavečera.
V první části programu vystoupil Soubor irské hudby pod vedením pana učitele
Luboše Marka. Luboš je známý díky jeho mistrovské hře na akordeon oceněné již v mnoha
prestižních soutěžích. Poslední dobou se s ním ale můžete setkat také s coby uměleckým
vedoucím a současně dirigentem již jmenovaného Souboru irské hudby, který
se na Galavečeru EgiBandu prezentoval sedmi známými skladbami „Amazing grace“
počínaje a „Co s opilým námořníkem“ konče.
V první polovině programu vystoupily také taneční obory ZUŠ Kralovice, pobočka Horní
Bříza. Taneční obor mladších žáků zatančil Tanec se šátečkem a taneční obor starších žáků
nám představil svou choreografii k muzikálové hudbě z Moulin Rouge a Carman. Zdařilé
vystoupení s žáky secvičila taneční pedagožka Bohumila Mejcharová s korepetitorem
Štěpánem Kosem.
Druhá část programu byla věnována již samotnému koncertu EgiBandu. Ke každé
vstupence získali návštěvníci i speciální program, kde orchestr detailně popsal těmito slovo
ředitel ZUŠ Kralovice pan Tichota:"EgiBand vznikl počátkem roku 2011 s myšlenkou zapojit
do jednoho souboru co nejvíce nástrojů vyučovaných na ZUŠ. Tím se dosáhlo velmi
zajímavého a barevného zvuku orchestru a zároveň i možnosti interpretovat rozmanité
hudební žánry. V době svého založení měl orchestr pouze 7 členů, postupně se počet rozrostl
až na současných 23členů. Orchestr od svého založení působí v Kralovicích a jeho vedení
se ujal pan učitel Pavel Egermaier. EgiBand se zaměřuje zejména na interpretaci filmové
a populární hudby. V jeho repertoáru naleznete i skladby, které pro orchestr upravili přímo
jeho členové Luboš Marek, Vilém Šafařík a Pavel Habrych. Hra v orchestru je pro žáky
důležitým motivačním prvkem. Hráčům nabízí jedinečnou možnost jak uplatnit své dosavadní
zkušenosti a kromě rozšíření hudebních obzorů jim nabízí také nová přátelství. Orchestr hraje
významnou roli při prezentaci školy. Kromě pořádání vlastních koncertů se pravidelně
účastní různých kulturních a společenských akcí zejména měst Kralovice, Kaznějov a Horní
Bříza. Vystupoval například na plese města Kralovice, dále na Kralovické pouti,
Muzikantském bále v Horní Bříze, slavnostech města Horní Bříza, promítání studentských
filmů v Kaznějově, vernisáži regionálních umělců v Kozojedech, mj. EgiBand se také dvakrát
účastnil mezinárodní přehlídky mládežnických orchestrů ve Stříbře."
A jaký byl hodinový koncert EgiBandu? To se velmi těžko popisuje slovy. Kdo
nezažil, jen si těžko představí. Pan Čech se nám svěřil s tím, že měl skoro celý koncert z tak
nádherného vystoupení husí kůži a mnohdy i slzy v očích. Protože jsem si koncert užíval
z první řady, mohu potvrdit, že nebyl sám, kdo zažíval podobné pocity. Je až neuvěřitelné,
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že něco takového dokáže naživo vykouzlit několik hudebních nástrojů občas doprovázených
zpěvem Viléma Šafaříka…a to bez potřeby playbacku a jakýchkoli dalších umělých
technických zásahů. Úžasný dojem z hudby ještě doplnila příjemná série vstupů pana
dirigenta Pavla Egermaiera, který uváděl s vtipem a lehkostí jednu skladbu po druhé.
Dokážete si tedy představit, že divácká atmosféra byla výborná.
Děkujeme všem účinkujícím ze ZUŠ v Kralovicích a pobočky v Horní Bříze. Byli
jste naprosto skvělí a těšíme se na další vystoupení. EgiBand v Horní Bříze nevystoupil
poprvé a rozhodně ne ani naposledy.
Petr Koza
organizátor
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Spolky
Folklorní soubor Úsměv
2016
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MFF Písek
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Slavnosti města
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Divadelní spolek Osada
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Sokol
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K tématu něco z historie Sokolovny:

Sokolovna byla slavnostně otevřena 8.října 1922.
Kromě cvičení se v novém sále konaly zábavy, plesy a hrálo se tam samozřejmě divadlo, které bylo
největším zdrojem sokolských příjmů. Obvykle sokolové
nacvičili šest premiér ročně. O občerstvení při velkých akcích
se staral Václav Karez. Za malý poplatek si mohly sokolovnu
pronajmout i jiné spolky na přednášky, koncerty, zábavy a
kurzy. Místní osvětová komise tu například pořádala
bezplatný zdravotnický kurz, ve kterém přednášeli plzeňští
lékaři a účastnilo se ho hodně občanů. 1.listopadu 1929 získali
sokolové licenci k provozování kina a provoz slavnostně zahájilo Bio Sokol. Téhož roku založil holič
Karel Bláha pěvecký kroužek.
Zapsal kronikář řídící učitel František Valeš.
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Betula viridis
Přehled akcí

70

71

Francouzský spolek

Český svaz chovatelů
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Sbor dobrovolných hasičů města Horní Bříza
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Požár lesa u Horní Břízy zastavil provoz na železniční trati
Hasiči celé sobotní odpledne zasahovali u požáru lesního porostu podél
železniční tratě u Horní Břízy na severním Plzeňsku. Podle velícího
důstojníka Aleše Bucifala se nejednalo o souvislý požár, na místě bylo
několik ohnisek. Oheň se zřejmě rozšířil po jízdě parního vlaku, mluvčí
hasičů Pavla Jakoubková to ovšem nepotvrdila. "Příčina vzniku požáru
je zatím neznámá, nedošlo zde k žádným škodám a nikdo nebyl
zraněn," sdělila po šesté hodině přímo z místa Jakoubková.

Kvůli zásahu hasičů musel být zastaven provoz na železniční trati 160 mezi Třemošnou a
Horní Břízou, neprůjezdná byla i silnice z Horní Břízy do Záluží. "Provoz na železniční
trati bude z části obnoven kolem sedmé hodiny," dodala Jakoubková. Projíždějící vlaky
podle musí jezdit jezdit velmi pomalu a zhruba každých 100 metrů zatroubit, aby dali
znamení zasahujícím hasičům. Zdroj: https://plzensky.denik.cz/pozary/u-horni-brizy-horiles-pozar-vznikl-od-parniho-vlaku-0160709.html
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Hornobřízský puchýř
Víkendový pochod zdolalo přes tisíc turistů
7.3.2016

Horní Bříza - Tradiční třídenní akci Hornobřízský puchýř si ani letos nenechali ujít
turisté z celé republiky.
„Tentokrát přijelo celkem 1196 lidí. Někteří k nám zavítali ze sousedního Německa. Účast je menší
než minulý rok, i přesto jsme s výsledkem spokojeni," chválil zdařilý 28. ročník jeden
z organizátorů, kterými jsou Pionýrská skupina Horní Bříza a Klub českých turistů TJ Tatran
Třemošná, Jaroslav Novák. Milovníci výšlapů si mohli jako vždycky vybrat různě dlouhé trasy.
V pátek na ně čekaly 8 a 12kilometrové pochody, v sobotu zase 8, 12, 20, 30 a 50kilometrové.
Ti, kteří se vydali do terénu v neděli, pak mohli zdolat cestu dlouhou 8, 14, 20 nebo 30 kilometrů.
Každý účastník na konci obdržel kovový ražený odznak se znakem pochodu. „Máme tady tři až
čtyři nadšence, kteří nevynechali už dvanáct let po sobě," doplnil Novák.
Autor: Klára Mrázová
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/foto-vikendovy-pochod-zdolalo-pres-tisic-turistu-20160307.html
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Účastníci tradičního turistického pochodu
Hornobřízský puchýř byli zděšeni i znechuceni
stavem lesní cesty v lesích kaolinky. Les v tomto
místě sice není vlastnictvím města Horní Bříza, ale
zdevastovaná cesta ano. Kdyby jí teď musel těžař
opravit, zisk z té hromádky dřeva, které zde vytěžil
by na to nestačil.
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Dne 21.listopadu 2016, ve večerních hodinách se v nedalekých Krašovicích stal obětí
dopravní nehody pan Petr Grun.
Petr Grun založil v Horní Bříze, v roce 1989 firmu na výrobu posilovacích i jiných
sportovních strojů. Zůstával i v pokročilejším věku aktivním
sportovcem a pravidelně se věnoval řadě sportů. Jako člen
zastupitelstva a rady města Horní Bříza vždy podporoval sport ve
městě a prosazoval výstavbu sportovních zařízení. Byl také významným
sponzorem místních sportovních klubů.
Čest jeho památce.

Sport
Bitva sousedů. Horní Bříza v odvetě baráže vyzve fotbalisty
Zruče
25.6.2016 Plzeňský kraj

– V sobotu a v neděli pokračují odvetami barážová utkání o postupy do
jednotlivých krajských soutěží.
Nejsledovanější souboj dvou sousedních týmů, Zruče a Horní Břízy, je po prvním duelu ve Zruči,
jenž skončil 2:2, zcela otevřený. Trenér Horní Břízy Martin
Löffelman si nerozhodného výsledku ze hřiště soupeře
samozřejmě velmi považuje. „Ve Zruči jsme odehráli
solidní zápas. V prvním poločase jsme domácí tým
k ničemu nepustili a sami jednou ze dvou dobrých
příležitostí udeřili. Nevyšel nám ale úvod druhého dějství,
kde nás Zruč zmáčkla a dvěma góly skóre otočila. Poté
přišlo naše vyloučení a museli jsme trochu změnit
rozestavení, kdy jsme hráli na jednoho útočníka. Zruč nás
sevřela a my se jen bránili. Naštěstí jsme ale z ojedinělého
útoku dokázali vyrovnat a do odvety si nakonec vezeme
slušný výsledek," ohlíží se za prvním utkání baráže
o postup do krajského přeboru kouč Horní Břízy Martin
Löffelman. A jaké šance svému týmu dává
devětačtyřicetiletý trenér v dnešní domácí odvetě?„Trošku
nás trápí zranění, navíc nebude k dispozici ani vyloučený
Lukáš Janka. Proto to možná bude pro nás o něco těžší.
Věřím ale v sílu domácího prostředí a doufám, že se kluci
semknou a pořádně se v hlavě na utkání připraví. Šance
jsou vyrovnané," dodává Löffelman.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/fotbal_region/bitva-sousedu-horni-briza-v-odvete-baraze-vyzvefotbalisty-zruce-20160624.html
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Černá kronika
Řidič srazil cyklistu, od nehody utekl. Sražený muž v
nemocnici zemřel
22.11.2016



Krašovice - Náraz kolo rozlomil na dva kusy. Policie krátce po nehodě zadržela
podezřelého.

Ke střetu došlo v Krašovicích na severním Plzeňsku v pondělí kolem půl osmé večer. "Osobní vůz
jel od obce Trnová a v Krašovicích srazil 56letého cyklistu," uvedla mluvčí policie Markéta Fialová
s tím, že cyklista při nehodě utrpěl vážná zranění.
K nehodě byli povoláni také hasiči. Kromě nasvícení místa pomáhali i s resuscitací zraněného
muže. Cyklistu následně odvezla záchranná služba do fakultní nemocnice v Plzni, kde ale navzdory
snaze lékařů svým vážným zraněním podlehl.
"Řidič osobního auta po nehodě svůj vůz odstavil a z místa utekl," informovala Fialová. "Na místě
jsme zajistili potřebné stopy a v souvislosti se střetem jsme zadrželi podezřelého 28letého muže,"
dodala mluvčí.
Au
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/nehody/ridic-srazil-cyklistu-od-nehody-utekl-srazeny-muz-v-nemocnici-zemrel20161122.html



Horní Bříza - U Horní Břízy srazil vlak ve středu odpoledne
teprve patnáctiletou dívku.
K nehodě došlo před půl třetí odpoledne v nepřístupném lesním terénu před městem. Vlak zde srazil
patnáctiletou dívku, která podle policie se v době střetu nacházela v kolejišti. "Strojvedoucí
rychlíku si dívky všiml až po výjezdu ze zatáčky a nedokázal již střetu zabránit," sdělila policejní
mluvčí Martina Korandová.
Na místě zasahoval také vrtulník letecké záchranné služby, ale mladou dívku se bohužil již
nedokázalo zachránit. Je pravděpodobné, že dívka vstoupila do kolejí se sebevraždeným úmyslem.
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Dívku srazil rychlík číslo 1186 jedoucí z Plzně do Mostu. Provoz na trati je momentálně
zcela přerušen a pro cestující je mezi Plzní a Horní Břizou zajištěna autobusová doprava.
Omezení na trati by podle Českých drah mělo trvat zhruba do půl šesté odpoledne.

Ve vlakové soupravě podle mluvčí krajských hasičů Pavly Jakoubkové cestovalo 50 osob.
"Nikdo z nich nebyl zraněn. Událost si převzali hasiči Správyželezniční dopravní cesty,"
řekla Jakoubková.

Policie
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Počasí
Již v minulém roce hlásili vodohospodáři vláhový deficit a letos to nebylo o nic lepší.
V lednu šly teploty přes den pod nulu jen kolem 20tého. Pod nulu jinak sestupovaly jen
v noci. Únor byl ještě teplejší a denní teploty pod nulu nikdy neklesly. Celou zimu jsme sníh
neviděli, jen občas pršelo.

Březen jen plynule oteploval a ubývalo srážek. Ani v dubnu moc nepršelo, zato teploty
vyskočily slušně nad obvyklou mez.

Doslova katastrofou se stal květen. Podle lidových pranostik nesmí v květnu pastýřovi
oschnout hůl. Tak to se vůbec nepovedlo, měl ji suchou celý skoro měsíc.
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Červen i červenec obstojně hicoval s teplotami trvale kolem 30 stupňů a deště jen o málo víc
než v květnu.

O největší přípěvek k vláhovému deficitu se postaraly měsíce srpen a září.
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Zbytek podzimu byl teplejší než je obvyklé a ani dešťů se moc nekonalo. Prosinec pak
teplotně věrně napodobil leden, sníh jsme neviděli, takže vánoce byly zase na blátě.

Vláhový deficit se zase prohloubil a je důvod s obavami hledět do časů příštích. Asi nezbude
než oprášit pohanské metody přivolávání dešťů.
Grafy převzaty z Hydrometeorologického ústavu, stanice Mikulka.

