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Slovo šéfredaktora
Vážení spoluobčané,
v době psaní tohoto příspěvku pozoruji za okny ladovskou zimu. Doufám, že v době, kdy čtete tyto řádky, bude za oknem stejně.
Od dětství jsem měl rád sníh, protože jsem se těšil vždy na sáňkování na “Hornobřízském kopci”. No řekněte, kdo na něm nikdy
nesáňkoval? :-)
Teď trochu vážně. V aktuálním čísle Hornobřízského zpravodaje najdete informace o loňských komunálních volbách. O své zážitky
z roku 2018 se s Vámi podělí hornobřízské spolky a organizace. Ve vydání naleznete také zcela nové rubriky jako např. Náhledy do
přírody Hornobřízska či rubriku Na aktuální téma. Věřím, že si nové příspěvky oblíbíte.
Milí čtenáři, přeji Vám pěkné čtení a dětem sáňkování.
Václav Jícha, šéfredaktor
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... má město Horní Bříza obecně závazné vyhlášky, které např. zakazují podomní prodej, provozování sázkových
her, loterií a jiných podobných her,
regulují používání hlasitých strojů a zakazují používání zábavní pyrotechniky?
V příštím čísle zpravodaje budou
stručně představené obecně závazné
vyhlášky města a jejich znění bude
navíc zpřehledněno na webu města.
... můžete využívat pečovatelské služby města Horní Bříza k nákupům,
úklidům, praní, žehlení a dalším službám? Příští zpravodaj bude obsahovat
podrobné informace o této službě. Již
nyní Vám ale vyhoví vedoucí Pečovatelské služby Horní Bříza paní Eva
Šimlová na tel.: 603 821 888.
... kulturní a sportovní komise města
Horní Bříza chystá mnoho kulturních
a sportovních akcí. Tou největší budou
tradiční slavnosti, které se uskuteční
15. 6. 2019 na hřišti u sokolovny. Můžete se ale těšit například na den dětí,
maškarní bál, zpívané i na sportovní
turnaje.
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Úvodní slovo místostarosty
Vážení čtenáři zpravodaje, občané města
Horní Bříza, po dlouhé době Vás opět
zdravím prostřednictvím Hornobřízského zpravodaje. Postupně budu vkládat
do tohoto periodika články, které se týkají oblastí, které mi jsou svěřené, proto
mi dovolte dnešní příspěvek rozdělit na
několik témat:

1/ Volby 2018 aneb co se změnilo
ve městě
- průběh a výsledková listina
- povolební situace v Horní Bříze
- kontakty na zvolené představitele
města
- poděkování bývalému vedení
2/ Tovární ulice
a chodník v ulici Pod Horami

3/ Uzavření výdejny jízdenek
na vlakové zastávce
4/ Koncerty orchestrů v Horní Bříze
aneb nejen dechovky
- ohlédnutí za rokem 2018
- plán pro rok 2019
Ladislav Čech
místostarosta

Průběh voleb do Zastupitelstva města Horní Bříza
Minimálně každé 4 roky se konají ve
městech naší republiky komunální volby
a občané tak mají možnost nejen volit, ale
také být voleni. V Horní Bříze se tentokrát voleb zúčastnily 4 subjekty.
Samotným volbám předcházelo skládání
kandidátních listin z místních občanů, kteří projevili vůli podílet se na vedení města.
Naše zastupitelstvo může mít 11 − 21 členů, přičemž je již dlouhá léta v Horní Bříze
stanoveno maximum. Volební subjekty tak celkem představily 84 kandidátů

ve věku od 21 do 80 let. S kandidáty jste se mohli setkat během léta, když
Vás žádali o podpisy, aby splnili zákonnou podmínku a mohli se ucházet
o Vaše hlasy. Dále pak při kampani, která se rozběhla koncem léta a gradovala
v průběhu září. Několik týdnů jste tak
mohli přemýšlet, v koho nakonec vložíte
svoji důvěru.
První říjnový týden pak přinesl vyhrocený
boj o hlasy, který ale nejspíše odradil voliče
od návštěvy volebních místností ve dnech

5. a 6. října. Statistiky mluví za vše – volit
přišlo jen 45,84 % voličů, což znamená,
že svůj názor vyjádřilo jen 1 594 občanů
s volebním právem. Zbylých 1 883 se bohužel nevyjádřilo.
Byli zvoleni následující zastupitelé. Žádný z nich není členem žádné
politické strany (ani pan Seko, jež kandidoval jako nestraník za KSČM).

7 mandátů Kultura v Horní Bříza:
Mgr. Petr Koza (659), Ladislav Čech
(614), Luboš Marek, DiS. (560), Halina
Vetenglová (535), Václav Jícha ml. (514),
Renata Walterová (476), Jessica Kuttová
(472).

5 mandátů Město lidem:
David Kapr (482), Bc. Zdeněk Procházka (456), Mgr. Alena Šůmová (439), Mgr.
Tereza Mildorfová (418), Ing. Tomáš Mildorf, Ph.D. (389). Pan Mildorf se vzdal
mandátu, nahradil ho Ing. Radek Želízko
(370).
1 mandát Komunistická strana Čech
a Moravy:
Jan Seko (182).

Ladislav Čech
místostarosta

Výsledková listina
8 mandátů Hornobřízští občané:
Ing. Vojtěch Šedivec (584), Mgr. Viktor Vanžura (554), Stanislav Kapr (548),
Ing. Lubomír Navrátil (505), Vladimír
Kargeradov (490), Marek Vondrák (520),
Ing. Petr Hadinger (530), Jaroslava Šavlíková (503).

Sestavování nového vedení Horní Břízy
V okamžiku vyhlášení výsledku voleb
bylo jasné, že žádná z kandidujících stran
nezískala absolutní většinu a bude tak
muset dojít k vyjednávání. Jasným cílem
bylo sestavit co nejpracovitější tým, nehrát si na žádnou vysokou politiku a spojit ideálně síly všech a společně se podílet
na chodu města. Programovou shodu
tak k sobě našli téměř okamžitě Kultura
v Horní Bříze, Město lidem a pan Jan Seko.
Absolutními vítězi v počtu preferenčních

hlasů se stali pánové Koza a Čech, kteří
se vydali ihned v pondělí za dosluhujícím
místostarostou Ing. Navrátilem, kterého považovali za partnera pro jednání.
Ze strany zmíněných bylo nabídnuto členům SNK Hornobřízští občané podílet
se na společné práci pro město a možnost
navrhnout do všech pozic (místostarosta,
rada, komise, výbory) jejich členy a příznivce pod podmínkou, kterou si stanovilo SNK Kultura v Horní Bříze - že již
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nebude součástí vedení města Ing. Vojtěch Šedivec. Tuto podmínku bohužel nedokázali akceptovat. Jako vítězové voleb
na počet mandátů se SNK Hornobřízští
občané pokusilo domluvit na sestavení
koalice s SNK Město lidem, to však skončilo neúspěchem, proto sdružení bývalého starosty nenavrhlo žádného svého
kandidáta do nového vedení města Horní
Bříza a stali se tak z nich dobrovolně opoziční zastupitelé města Horní Bříza.
Ladislav Čech
místostarosta

Hornobřízský zpravodaj
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Nové vedení města Horní Bříza
Starosta:
David Kapr, 43 let
tel.: 602 622 405,
e-mail: dkapr.zastupitel@hornibriza.cz
Místostarosta:
Ladislav Čech, 30 let
určený k zastupování starosty v době
jeho nepřítomnosti
svěřené oblasti: vztahy s veřejností, infrastruktura, životní prostředí
tel.: 602 620 132
lcech.zastupitel@hornibriza.cz
Místostarosta:
Mgr. Petr Koza, 26 let
svěřené oblasti: kultura, sport a cestovní
ruch
tel.: 727 803 396
pkoza.zastupitel@hornibriza.cz
Místostarosta:
Bc. Zdeněk Procházka, 45 let
svěřené oblasti: bezpečnost a veřejný
pořádek
pověřen řízením Městské policie
tel.: 603 370 652
zprochazka.zastupitel@hornibriza.cz

Rada města:
David Kapr, Ladislav Čech,
Mgr. Petr Koza, Bc. Zdeněk Procházka,
Jan Seko, Mgr. Alena Šůmová,
Renata Walterová

Komise životního prostředí:
předseda: Zdeněk Kolek
zkolek@hornibriza.cz
členové: Marek Hanza, DiS., František
Pikl, Robert Trnka, Bc. Jan Walter

Finanční výbor:
předsedkyně: Mgr. Tereza Mildorfová
tmildorfova.zastupitel@hornibriza.cz
členové: JUDr. Roman Kočí, MBA,
MSc., Valérie Kvašová, Ing. Jaroslav
Peroutka, Renata Walterová

Komise pro projednávání přestupků:
předseda: Miloslava Hladíková
mhladikova.mu@hornibriza.cz
členové: JUDr. Jan Korejčík, Bc. Václav
Vrba, Pavla Procházková (náhradnice)

Kontrolní výbor:
předseda: Bc. Luboš Marek, DiS.
lmarek.zastupitel@hornibriza.cz
členové: Vladimír Lopata, PhDr. Lukáš
Molcar, Jan Seko, Ing. Radka Sieberová
Kulturní a sportovní komise:
předseda: Mgr. Petr Koza
kultura@hornibriza.cz
členové: Radek Bartoš, Ladislav Čech,
Jessica Kuttová, Vladimír Lopata, Jan
Michálek, Václav Moulis
Stavební komise:
předseda: Ing. Radek Želízko
rzelizko.zastupitel@hornibriza.cz
členové: Zdeněk Chýnovský, Bc. Luboš
Marek, DiS., Václav Mildorf, Jan Seko

foto: Robert Trnka, 2018
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Redakční rada Hornobřízského
zpravodaje:
předseda: Bc. Václav Jícha
zpravodaj@hornibriza.cz
členové: Jessica Kuttová, Robert Trnka,
Mgr. Markéta Vodičková
Sbor pro občanské záležitosti:
předseda: Petra Kadlecová
pkadlecova.mu@hornibriza.cz
členové: Daša Čábalová, Anna Janouškovcová, Marie Kabátová, Růžena
Kaprová, Marie Němcová, Halina
Vetenglová, Renata Walterová
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Poděkování bývalému vedení
Vážení občané, již na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Horní Bříza, které
jsem vedl od svého zvolení novým místostarostou, jsem si dovolil v jeho závěru poděkovat bývalému vedení a hlavně
Ing. Vojtěchu Šedivcovi za práci, kterou
se svým týmem a koaličními partnery
11 let odváděl. Svá slova jsem myslel zcela
upřímně. Nyní si dovolím toto poděkování rozšířit. Pan Ing. Vojtěch Šedivec žil
prací pro město Horní Bříza a i přesto,
že mám jinou představu o tom, jak město
vést, mu nemohu upřít zásluhy na mnohém. Investovalo se do fotbalového hřiště, škol, školek, rekonstrukce několika
ulic, místních spolků a mnoha dalšího.

Pan Šedivec se zapsal neodmyslitelně
do historie Horní Břízy jako dlouholetý
starosta, který ve svém posledním funkčním období dokázal se svým sdružením
získat většinu mandátů. Pro mnohé občany bylo loučení s bývalým starostou
těžké. Je ale nutné zdůraznit, že je nadále zastupitelem, tedy součástí nejvyššího
orgánu města. Pevně věřím, že až přejde
náročné období změn, obrousí se třecí
plochy, tak všichni spolu budeme táhnout
za jeden provaz, abychom mohli naše
město pozvednout zase o kus výš. Přeji
Vám, bývalý pane starosto, ať si alespoň
trošku odpočinete a ať Vám i místnímu
fotbalu, který máte rád, dělá nové vede-

ní svými činy radost. Dovolte mi popřát
hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví
nejen vám, ale i všem dlouholetým zastupitelům, kteří po letech svůj zastupitelský mandát neobhájili. Jde o uznávaného
pana doktora, hudebníka a velmi dobrého
společníka při každé kulturní a společenské akci pana MUDr. Františka Šlaufa,
skvělého chemika a chovatele zvířat pana
doc. Mgr. Václava Richtra, CSc. a paní
Milenu Kaprovou, která se na nás vždy ve
spořitelně hezky usmívá. Děkujeme také
těm, kteří se z důvodu vyššího věku rozhodli neucházet o hlasy.
Ladislav Čech
místostarosta

Tovární ulice a chodník v ulici Pod Horami
V našem městě probíhá rekonstrukce
Tovární ulice - kanalizace, chodníků, ale
hlavně silnice, která je v majetku Plzeňského kraje. Ze závazků zhotovitele je
zřejmé, že po nové komunikaci se budeme moct pohybovat již v tomto kalendářním roce. V polovině února se opět
uzavřela část silnice k realizaci plynové
přípojky a v průběhu března bude postupně odvážena mezideponie a zahájena
práce na dalším úseku.

Omluvte proto prosím ztížený pohyb
po této komunikaci. Pro zvýšení komfortu jízdy a bezpečí na této stavbě může
přispět každý z nás alespoň dodržováním přikázané rychlosti v tomto úseku max. 30km/h. Jsme rádi, že není staveniště zcela uzavřené, a můžeme se po něm
pohybovat, i když omezeně a nekomfortně. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti
i při chůzi, která po staveništi není příjemná. Věříme, že současné nepříjemnosti

překonáme a po dokončení stavby budeme rádi, jak nám budou nové chodníky
i silnice dobře sloužit. Děkujeme za pochopení.
Na konci roku 2018 byla fyzicky dokončena práce na chodníku Pod Horami.
Chodník čeká ještě kolaudace, následně
slavnostní otevření.
Ladislav Čech
místostarosta

Uzavření výdejny jízdenek na vlakové zastávce
Vedení města Horní Bříza byla sdělena
nemilá informace, že od 9. 12. 2018 končí pokladní na vlakové zastávce v Horní
Bříze. Správa železniční dopravní cesty
(SŽDC) tak byla nucena prozatím uzavřít
celou budovu místní vlakové zastávky
a najít osobu, která bude čekárnu otevírat,
případně uklízet.
Někteří občané nesouhlasí s uzavřením
výdejny jízdenek. Mezi ně patří i pan
Robert Trnka, který inicioval petici za
znovuotevření prostoru čekárny v tomto znění: „My, níže podepsaní občané,
prostřednictvím této petice žádáme České dráhy, aby v co nejkratším možném
termínu opětovně obsadily železniční
stanici Horní Bříza-zastávka obslužným
personálem tak, aby byl pro cestující
v této stanici i nadále zachován plný komfort. Tedy především možnost schovat se
před rozmary počasí ve vytápěné čekárně,
zakoupit si jízdenku, dojít si na WC, umýt

si zde ruce, dozvědět se včas a přesně
o případných zpožděních či zavedené náhradní dopravě apod.
Odmítáme jakékoli pokusy nahradit tento
standard, placený z velké části z veřejných
rozpočtů a tedy také z našich daní a jízdného, jakoukoli jinou „alternativou“, která ve svém důsledku znamená vždy pouze
devastaci stanice a její následné uzavření.“
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Během ledna se pod tuto petici podepsalo
174 občanů. Petice s došlými podpisy byla
petičním výborem odeslána Českým drahám, vy se však můžete v případě zájmu
i nadále podepisovat na MěÚ Horní Bříza
až do konce února. Další nasbírané podpisy budou poslány dodatečně.
Ladislav Čech
místostarosta
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Pět let dechovek v Horní Bříze
Městu Horní Bříza se podařilo díky dotaci
od Plzeňského kraje a stále přibývajícímu
počtu návštěvníků udržet pětiletou tradici
koncertů dechových orchestrů na území
našeho města.
Touto celoroční přehlídkou dechové hudby se zvýšil zájem o tento hudební žánr
na území celého kraje prostřednictvím živého vystoupení v sále KD Klub Horní
Bříza.
V roce 2018 byla návštěvnost v průměru
202 diváků na 1 koncert, čímž je zřejmý
znatelný nárůst, kdy v letech 2014-2017
navštívilo každý koncert v průměru
169 diváků.
Podařilo se tak oslovit nové zájemce
o živé vystoupení tohoto specifického
hudebního žánru. Dechovku si tak budou
moci diváci užívat na území Plzeňského
kraje nejen na televizní obrazovce, ale
také naživo i v roce 2019.
Program roku 2019 opět čítá 8 koncertů
dechových kapel z celé České republiky
a 2 koncerty regionálních orchestrů
základních uměleckých škol.
26.1.
17.2.
16.3.
20.4.
25.5.
13.7.
7.9.
19.10.
10.11.
7.12.

KRALOVANKA
EGIBAND
ZUŠ KRALOVICE
SEDMIKRÁSKA
ELEKTROBAND
Pavla Zedníka
HORALKA z Kraslic
Myslivecká kapela ATLAS
HELIGONKY ALEŠE
RUSŇÁKA
BOŽEJÁCI
orchestr ZUŠ PLASY
JIŽANI

Město Horní Bříza oslavilo 5 let dechovek v Horní Bříze a 12 let na severním
Plzeňsku a zavázalo se pokračovat v této
tradici minimálně opět další rok. Každý
koncert nás přesvědčuje, že to má smysl.
Vidíme totiž, že koncerty pořádané městem Horní Bříza za podpory Plzeňského
kraje znatelně oživují kulturní dění a turistický ruch v našem kraji a poskytují možnost setkání zpravidla starších občanů, na
něž bohužel cílí jen minimum akcí.
Ladislav Čech
místostarosta
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Na aktuální téma: O spalování odpadků
S tím, jak se zdražují paliva, zase začíná
spousta lidí topit vším, co jim zrovna přijde pod ruku. Nejspíš proto, že jim ještě
nikdo neřekl, jaké „dobroty“ pak jejich
přičiněním všichni dýcháme. Spalování odpadu je sice zakázané zákonem, ale
v praxi je dost těžké ho prokázat. Asi jste
zaregistrovali v médiích, že mohou chodit kontroloři s nejmodernější měřící pomůckou. V ruce mají papírek, na kterém
jsou natištěné různě tmavé proužky a ty
pak od oka porovnávají s barvou čmoudu
z vašeho komína.
Ten nejnebezpečnější kouř ale dost často
není vidět. Že váš soused spaluje nějaké
neřádstvo, se pozná spíš podle štiplavé
vůně než podle barvy kouře.
Poměrně dost rozšířené je topení plastovými lahvemi (známé PET flašky) s různorodou náplní (oblíbené jsou třeba piliny s vyjetým olejem). Podle složených
odřezků u některých domů a typické
„vůně“ formaldehydu si někteří hloupější
lidičkové přitápějí taky laminem a dalším
odpadem z výroby dřevotřískového nábytku. Fajnšmekři topí rádi starými videopáskami (to je už dneska naštěstí dost
obtížně sehnatelné palivo – většina už jich
totiž komínem proletěla). Ale omezenosti
se meze nekladou, takže druhů úžasného

paliva ze všemožných odpadů existuje nepřeberné množství. Společné mají jedno
– pomalu nás všechny zabíjejí.
V zimě obvykle přijde takzvaná inverze,
což znamená, že vzduch sedí nad městem jako poklička a smogová mlha s dýmem houstne. To pak celé týdny všichni
dýcháme místo čistého vzduchu čím dál
„nadupanější“ koktejl jedovatých látek.
Kdo si chce přečíst něco o tom, jak tyhle
látky vznikají a jaký mají účinek na lidské
zdraví, ať si zadá do internetového vyhledávače třeba „pálení komunálního odpadu“. Tady uvedeme jen ve zkratce několik
příkladů:
Když pálíte PVC (třeba staré lino), vzniká
například fosgen, což je bojová otravná
látka. Ve vyšších koncentracích způsobuje
poleptání plic a smrt. V nižších koncentracích (což je obvykle náš případ) vznikají
nemoci dýchacích cest.
Pokud pálíte plasty, vytváříte například
ftaláty. Ty zase poškozují ledviny a játra
a způsobují vrozené vady. Některé jsou
rakovinotvorné. Při spalování určitých
druhů plastů, např. polypropylenu (PP),
polyetylenu (PE), PET či pryže (gumy)
vznikají navíc polycyklické aromatické
uhlovodíky (PAU). Ty mají rakovinotvorné, toxické a mutagenní vlastnosti. Navíc

se dlouhodobě hromadí v těle. Už se jich
prostě nezbavíte.
Při pálení dřevotřísky, lamina, koberců či
tapet vzniká formaldehyd a další aldehydy.
Zase mají rakovinotvorné a mutagenní
účinky, dráždí oči a plíce, způsobují alergie. A takhle bychom mohli pokračovat
ještě dlouho s dalšími druhy spalovaných
odpadků.
Závěr je jasný – pokud chcete zůstat ještě nějaký čas na tomto světě a nechcete
ani otrávit sousedy, žádný odpad prostě
doma nespalujte!
Zdraví vás
(to slůvko ZDRAVÍ bych zdůraznil)
Robert Trnka

Na aktuální
téma
Tahle nepravidelná rubrika je zamýšlena pro příspěvky, zabývající se
vždy nějakým aktuálním problémem
a bude otevřena jak zastupitelům, tak
občanům. Byli bychom rádi, kdyby
byla psána s lehkou nadsázkou, ale
zároveň na úrovni a čtivě.

Rok 2018 - Sbor pro občanské záležitosti
Složení komise do listopadu 2018:
Předsedkyně: Petra Kadlecová
Členky:
Emilie Hrabáková, Anna Janouškovcová,
Marie Kabátová
Složení komise od listopadu 2018:
Předsedkyně: Petra Kadlecová
Členky:
Daša Čábalová, Anna Janouškovcová, Marie Kabátová, Růžena Kaprová,
Marie Němcová, Halina Vetenglová,
Renata Walterová
Jubilantům z našeho města bylo zasláno
156 gratulací a členky SPOZu navštívily 58 oslavenců, kteří oslavili 80, 85, 90
a více let, aby jim předaly dárkové balíčky.
Zaslaly jsme blahopřání osmi manželským párům, které oslavily zlatou svatbu.
Také nám bylo potěšením přivítat v ob-

řadní síni Městského úřadu manželský
pár, který se rozhodl po 60 letech obnovit
svůj manželský slib.
V roce 2018 se konala čtyři vítání občánků pro 40 dětí (26 chlapečků a 14 holčiček). Pro děti a jejich rodiče byly připraveny dárky a jako doprovodný program
vystoupily děti z mateřských škol.
V červnu jsme se zúčastnily slavnostního
pasování předškoláků na školáky v 1. Mateřské škole a slavnostního rozloučení se
školkou ve 2. Mateřské škole. Dětem byly
rozdány dárky a pamětní listy.
V prosinci členky SPOZu navštívily rodáky města Horní Bříza, kteří nyní žijí
v Domově pro osoby se zdravotním postižením. Společně se starostou Davidem
Kaprem jim při přátelském posezení předali dárky.
Petra Kadlecová
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Knihovna
Knihovna je umístěna provizorně
v prostorách MěÚ Horní Bříza,
proto i její provoz je spíše provizorní. Čtenáři (jak dospělí, tak
děti) mají k dispozici pouze knihy
z okruhu beletrie. Ale vzhledem
k tomu, že knihovna nakupuje cca
každý měsíc nové knihy, přilákají tyto knižní novinky jistě nejen
původní, ale i nové čtenáře.
Vladislava Valentová
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Zápisky Městské policie Horní Bříza
2. 1.
Hlídka asistovala Policii ČR při nálezu zesnulé osoby v bytě.
25. 12.
Proběhla vánoční diskotéka v KD Klub
Horní Bříza, kde došlo jako již tradičně
k šarvátkám mezi návštěvníky, ale letos
pouze k drobným.
12. 12.
Hlídka zadržela řidiče, který řídil vozidlo
i přes vyslovený zákaz řízení motorových
vozidel.
11. 12.
Hlídka zadržela silničního piráta důchodce, ročník 34. Původně řidiče řešila za
špatné parkování, následným šetřením
a prohlídkou vozidla bylo zjištěno, že vozidlo má propadlou technickou cca 1 rok,
a dále bylo zjištěno, že tento muž nikdy
neměl potvrzení o lékařské způsobilosti
k řízení motorových vozidel, což je jeho
povinnost po dosažení věku 65 let.
11. 12.
Byl předán do domova důchodců starší
muž, který se ztratil a nemohl najít cestu
zpět.
3. 12.
Musela hlídka řešit oznámení manžela na
jeho ženu, která byla pod vlivem alkoholu
2,5 promile.
1. 12.
V nočních hodinách se hlídka MP účastnila pátrání po nebezpečném pachateli,
který svou družku napadl železnou tyčí
a uprchl.
27. 11.
Ve 21:30 hod. si hlídka povšimla vozidla
ve špatném technickém stavu. Při pokusu o zastavení osádka vozu začala hlídce
ujíždět směrem na nádraží ČD, kde najeli
na nástupiště a z vozu se posléze snažili
uprchnout po svých. Oba mladí muži byli
strážníky dostiženi a zadrženi. U obou
mužů bylo nalezeno nářadí k páchání
trestné činnosti. Věc byla předána Policii
ČR. Muži své jednání opakovali viz článek

na webu Krimi Plzeň - Nezvratný osud.
23. 11.
Ve večerních hodinách vyjela hlídka MP
na partnerskou domácí šarvátku, kterou
po svém příjezdu na místo uklidnili.
16. 11.
Ve 20:00 hod. byla nahlášena hromadná
dopravní nehoda (střet se zvěří). Na místě
byly zjištěny tři uhynulé kusy černé zvěře a oznamovatelka, která byla účastníkem nehody. Žena strážníkům oznámila,
že z místa ujelo vozidlo, které bylo také
účastníkem této nehody. Toto vozidlo
a jeho osádku zadrželi strážníci ve spolupráci s Policií ČR o 300 m dále, když
vlivem nehody jim vozidlo vypovědělo
službu. K tomuto vozidlu bylo zjištěno,
že nemá platnou STK a řidič má vysloven
zákaz řízení motorových vozidel.
7., 11., 13., 14. 10.
Prováděla hlídka převozy podnapilých místních občanů na protialkoholní
záchytnou stanici (PAZS).
11. 10.
MP bylo oznámeno, že u požární nádrže se topí muž. Hlídka na místě zjistila,
že se jedná o místní občany konzumující
v nadměrné míře alkohol. Jeden z mužů
se snažil skočit do nádrže a druhý mu
v tom bránil. Jelikož oba muži byli pod
vlivem alkoholu 3,5 a 2,5 promile, skončili
na PAZS.
29. 10.
Obdržela hlídka MP oznámení o tom, že
z lávky přes železniční trať ČD u Černého mostu dochází k házení kamenů na
vlak ČD. Šetřením k dané věci bylo zjištěno, že pachateli jsou dva místní mladiství.
Celá věc byla předána Policii ČR.
6. 10.
Ve 02:00 hod. bylo vyhlášeno pátrání po
muži z domova důchodců, tento byl nalezen až následující den.
22. 9.
Ve 02:30 hod. byla hlídkou MP na okraji
města nalezena osmaosmdesátiletá žena,

která byla dezorientována a silně podchlazena. Této ženě byla ze strany hlídky
MP poskytnuta první pomoc a následně
přivolána RZS. O celé věci byli informováni příbuzní dané ženy.
21. 9.
V 19:30 hod. hlídka MP obdržela oznámení, že došlo k dopravní nehodě a viník
z místa nehody odjíždí. Hlídce se nepodařilo viníka již zadržet, ale díky všímavosti místního občana, který si zapsal
SPZ viníka, byl zjištěn majitel vozidla.
Věc byla předána dopravním nehodám
Policie ČR.
21. 9.
V 19:15 hod. hlídka MP nalezla peněženku s doklady a finanční hotovostí. Po
zjištění majitele byl tento nález předán
majiteli.
13. 9.
Ve večerních hodinách asistovala hlídka
MP při dopravní nehodě, kde poskytovala první pomoc zraněnému řidiči. Také
se musela vypořádat s nepochopitelným
chováním muže, který si natáčel zraněné
i strážníky při zákroku a nerespektoval
jejich výzev.
13. 9.
Hlídka MP zadržela ve večerních hodinách v sídlišti řidiče se zadrženým řidičským oprávněním.
13. 9.
Okolo 07:00 hod. si místní muž zavolal
RZS s tím, že je napaden a zraněn. Pozdějším šetřením bylo zjištěno, že muž si
zranění (velkou bouli) způsobil ve své
opilosti sám.
1. 9.
Ve 21:30 hod. hlídku MP kontaktoval
řidič autobusu ČSAD, že má v autobuse
podnapilou a silně agresivní osobu. Muž
byl hlídkou z autobusu vyveden a venku se snažil napadnout svoji přítelkyni.
Vzhledem ke své podnapilosti a agresivitě byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Plzni.

Městská policie Horní Bříza
Tř. 1.máje 300
Horní Bříza

telefon:
mobil:

377 955 369
602 486 678

tísňová linka: 158/112
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Pár slov o HB Photo Clubu, z.s. za minulý rok
Máme-li stručně popsat činnost našeho amatérského fotoklubu v roce 2018,
musíme se vrátit o pár dnů do konce
roku předchozího. V Galerii Masarykovy
základní školy jsme otevírali 12. prosince
2017 výstavu „Západní Krušné hory“,
která se setkala s vřelým ohlasem a trvala až do ledna. Fotografie jsme nasbírali
jednak při společném klubovém pobytu,
ale zejména řadou jednotlivých výjezdů
našich členů.
Ještě na vzdálenost bližšími horami
jsou naše „BRDY znovu zpřístupněné“
a to byl také název naší výstavy otevřené
opět v Galerii MZŠ dne 21. května 2018.
K tomuto dlouho nepřístupnému horstvu ležícímu, jak se často obrazně píše,
„mezi Prahou a Plzní“, cítíme velký dluh.
Chtěli bychom vedle fotografií z jarního
a letního období, zveřejněných na zmíněné výstavě, časem nafotit i podzim
a „Brdy pod sněhem“.
V letních měsících jsme předali vedení plzeňské Techmánie (dále jen TSC =
Techmania Science Center) fotomateriál pro rok 2018 na téma jimi zadané,
a to bylo „LÉTÁNÍ“. S TSC spolupracujeme druhým rokem. První výstava
byla „VODA“ představená fotograficky jako životodárná, pomocník člověka
v díle, zkrášlující a zábavná. O vystavení
vždy rozhoduje vedení TSC, které hradí
i náklady na tisk.
Masarykova základní škola pořádala den
otevřených dveří dne 20. září 2018 a byli
jsme vyzváni, zda bychom v Galerii neuspořádali fotovýstavu bez vernisáže.
V krátkém termínu jsme zvolili výstavu
fotografií dosud nezveřejněných, držených v domácích archivech, pod názvem
„Ze staré truhly“.

Od začátku roku jsme pečlivě a časově
velmi náročně nafotografovali materiál pro slíbenou výstavu na počest „100
let republiky“. Vernisáž se konala 18.10.

v Galerii. Výstava se setkala s dobrou návštěvností..
Jako si ceníme možnosti spolupracovat
s MZŠ a vystavovat v jejích prostorách,
musím v závěru tohoto článku zdůraznit
tradiční spolupráci s vedením města. Bez
jeho dílčí podpory by se neuskutečnila
ani jedna z uvedených výstav, ani jedna
akce klubového společného focení. Tradičně spolupracujeme s ostatními spolky
v obci, viz. např. na plakátech uváděná
Betula viridis, dále Francouzský spolek,
Úsměv, v minulosti Osada. Naši členové
-9-

fotí na Městských slavnostech, Dni dětí,
na akcích od Vinařů, až po četné hudební
produkce konané v obci i při výjezdech
souborů do okolí.
Na přelomu srpna a září jsme uskutečnili
dlouhá léta slibovanou čtyřdenní návštěvu spřátelené Francie. Volba padla na
blízké a nepříliš známé Alsasko. Výstavu
plánujeme po dohodě s paní ředitelkou
MZŠ na podzim letošního roku.
Václav Šaroch
HB Photo Club, z.s.
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Divadelní spolek Osada – ohlédnutí
V životě každého z nás neustále něco nového přichází a něco zase naopak musí
odejít. Stejně tak tomu je i v „životě“
místního divadelního spolku, Osady.
V tom uplynulém roce jsme jarní derniérou nechali odejít jednu hru, kterou jsme
od roku 2016 měli na repertoáru. Měsíční pohádka byl krásný pohádkový příběh
plný písniček, ve kterém se postavila na
prkna, co znamenají svět, další generace
divadelních nadšenců. Hra se dětským
i dospělým divákům moc líbila a my jsme
hlavně rádi, že naši nejmladší divadelní
kolegové získali tuto hereckou zkušenost,
a že měli možnost rozdávat radost nejen
na domácí scéně v Horní Bříze, ale i v různých koutech našeho kraje. Pevně věříme
tomu, že u divadla zůstanou i nadále.
Během odcházení Měsíční pohádky se ale
již rodily příběhy nové, tentokrát však ne
tak hravé a laskavé. V jednom případě se
jednalo o další ročník oblíbených červnových Cisterciáckých nocí s Osadou, neboli oživlých nočních prohlídek kláštera
Plasy. V tomto výletu do historie nebyla
nouze o legraci, nadsázku či dokonce až
téměř hororové okamžiky, ale dostalo se
i na poučení a ozřejmění historických
souvislostí.
Ve druhém případě se jednalo o hru spíše veselou a ztřeštěnou. V listopadu jsme
v kulturním domě uspořádali premiéru
komedie Chlap na zabití, u které se, dle
velmi pozitivních ohlasů, skvěle baví di-

váci, a dle vlastních zkušeností, i herci.
Osada se nevěnuje jen vlastní tvorbě,
ale ve spolupráci s městem v rámci tzv.
divadelní sezóny zve do Horní Břízy jiné
divadelní soubory a zprostředkovává
spoluobčanům pestřejší kulturní zážitky.
Z dalších aktivit spolku nelze nezmínit
např. zapojení do celosvětové charitativní
kampaně Movember či předvánoční rozdávání betlémského světla.
A co nás čeká v tom roce letošním? Určitě nemusí zoufat ti, kteří promeškali listopadovou premiéru či některou z již proběhlých repríz. Komedii Chlap na zabití
budete mít možnost shlédnout v průběhu
- 10 -

celého roku jak v Horní Bříze, tak třeba
i na štacích, na které Osada pravidelně
vyráží. Těšit se můžete i na další ročník nočních prohlídek plaského kláštera
(již devátý!) a na další hostující divadelní
představení pro děti i dospělé. Připravujeme i další projekty a aktivity a určitě
budeme opakovat a rozvíjet již tradiční
doplňkové aktivity pro obohacení kulturního života ve městě.
Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům a přejeme úspěšný rok 2019.
Pavel Mainzer
DS OSADA
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Kronikář - Sto let hornobřízského Sokola
Rok 2018, rok tzv. „osmičkových výročí“
je za námi. Průběh některých událostí,
týkajících se těchto výročí přímo u nás
v Horní Bříze, jsem pro vás zachytil ve
svých příspěvcích kronikáře. Mohli jste se
a můžete se s nimi seznámit na městském
webu v rubrice Kronika – aktuality kronikáře.
Rád bych se ale spolu s vámi vrátil ještě
jednou do loňského roku. A to k jednomu hornobřízskému výročí, u kterého by
bylo jistě na škodu, kdyby zapadlo. Bylo
kulaté, svým způsobem zajímavé a zaslouží si naši pozornost:
11. listopadu 2018 uplynulo totiž rovných
100 let, kdy se konala ustavující schůze
naší Tělocvičné jednoty Sokol v Horní
Bříze.
Oživme si společně události, které se
v souvislosti se založením hornobřízského Sokola odehrály…
Z rukopisných vzpomínek „Běh života“
Jindřicha Rosenbauma, tehdejšího továrního úředníka, jsem vybral a redakčně
upravil následující vzpomínky:
“…spolkový život po dobu této války stále více
umlkal odchodem členů na vojnu a podobně
a tak, nevím už jak, zrodila se myšlenka uspořádat v místě národní slavnost…
… Měla ji uspořádat Národní jednota pošumavská s přispěním hasičů, Dělnické tělocvičné
jednoty a Agrární organisace. Tento nápad byl
všeobecně vítán. Na společné schůzi delegátů
těchto spolků bylo usneseno slavnost uspořádati
v neděli dne 25. srpna 1918 a ustanoveno pořadatelstvo, které mělo vše další zařídit
(Pozn. autora: podrobně viz web města,
příspěvek: 25. srpen 1918 – Národní slavnost v H. Bříze).
…Když jsme pak druhý den četli v novinách
o zdařilém vystoupení jednoty Sokol, ačkoli tehdy
Sokol ve Bříze ještě nebyl, museli jsme dát do
novin opravu a vyjasnění…
…V té době se též začalo uvažovat o tom založit v Horní Bříze Jednotu Sokolskou, neboť
mnoho nás bylo členy Sokola v Třemošné i pokládali jsme proto ustavení jednoty v místě za
dosti výhodné i začal jsem proto v tom směru
pracovati…. až nás z čista jasna najednou překvapil 28. říjen 1918.
…Nejbližší neděli pak jsme uspořádali na návsi
v Horní Bříze tábor lidu, na kterém promluvil ze schodiště před obchodem pana Stanislava
Škanty (pozn. autora: dům čp. 67 u au-

tobusové zastávky do Trnové) pan učitel
Fr. Valeš o blížícím se 8. listopadu, výročí to
pádu naší samostatnosti a jejím zpětném získání
před několika dny.
Následující neděli odpoledne se konala ustavující
schůze místního Sokola v hostinci u Benešů…
…V této ustavující schůzi byl zvolen starostou
Sokola řídící učitel Fr. Kupš a náčelníkem moje
maličkost. Jako spolkovou místnost a zároveň
tělocvičnu jsme si zvolili právě onen jmenovaný
hostinec…
…S cvičením se započalo ihned jakmile jsme si
pořídili některé nejnutnější nářadí a cvičilo se velmi pilně.
Také ženský odbor se ustavil, jehož náčelnicí byla sestra Pechová.” (Rosenbaum, b.d.,
99-100, upraveno).
„Již před válkou, více však na jejím sklonu několik zdejších občanů – J. Rosenbaum, Fr. Pittermann, K. Soudský, L. Černý – uvažovalo
a činilo přípravy k založení „Sokola“ v Horní
Bříze.
K ustavující schůzi došlo v neděli dne 11. listopadu 1918 po dojemné oslavě naší samostatnosti
a upomínce na Bílou Horu v hostinci Fr. Beneše
čp. 28.
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Za členy se přihlásilo 59 občanů. Starostou byl
zvolen František Kupš, říd. učitel, náčelníkem
J. Rosenbaum, úředník, místostarostou Beneš
Fr., mlynář, jednatelem J. Straka , učitel, pokladníkem K. Soudský, úředník, knihovníkem
a místonáčelníkem V. Fišer, úředník, náčelnicí R. Pechová, místonáčelnicí M. Navrátilová,
dozorcem nářadí Fr. Valeš, vzdělavatelem Ing.
J. Schmalz, úředník továrny – za členy výboru: Fr. Pittermann, J. Hejl, V.Krofta, B. Mareš, A. Navrátil, V. Wachtl, J. Pech, V. Šír,
V. Šimandl a A. Karezová.
V počátcích cvičeno na nářadí D.T.J. v hostinci
„U Duchků“ čp. 20, v r. 1919 pro neshodu
s majitelem hostince činnost cvičební přenesena do
hostince „U Benešů“ čp. 28, kdy jednota měla
již vlastní nejnutnější tělocvičné nářadí.“ (Valeš
1923-1935, 164-165, upraveno).
Ladislav Čása
kronikář města
Použitá literatura:
Rosenbaum, J. (b.d.): Běh života, rukopis.
Valeš, F. (1923-1935): Pamětní kniha obce
Horní Břízy od r. 1923.
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Náhledy do přírody Hornobřízska
Díl 1: Kruštík bahenní (Epipactis palustris)
Výskyt orchidejí má většina lidí spojený
spíše s tropickými oblastmi. Samozřejmě
že tam nalezneme největší množství druhů. Ale i v České republice se vyskytuje
několik desítek druhů orchidejí, převážně
ve vápencových oblastech. Horní Bříza má smůlu, že zde v podloží vápenec
nemáme, půdy jsou tu spíš hodně kyselé. Přesto i u nás můžeme několik druhů
odolnějších orchidejí nalézt. Většinou jde
o druhy poměrně nenápadné, ale to neznamená, že by byly nezajímavé. Jedním
z těchto druhů je právě kruštík bahenní.
Je to s podivem, protože podle soupisu
našich orchidejí (Průša 2005) se kruštík
bahenní v Čechách vyskytuje vzácně jen
na Šumavě, v Polabí a v Sudetech, zatímco početnější populace jsou pak až na
Moravě – především v Bílých Karpatech,
v okolí Brna či v Pomoraví. Nuž – můžeme k tomu směle připsat i Horní Břízu.
Kdo si myslí, že orchideje najde v nedotčených částech přírody, ten by byl vedle,
jak ta jedle. Jednak tu žádné nedotčené
kousky přírody už nemáme, a jednak za
výskyt kruštíku bahenního na našem katastru vděčíme především těžbě a zpraco-

Obr. 2: Detail květu kruštíku bahenního. Teprve na makrosnímku vynikne krása téhle orchideje.
Foto Jan Trnka 2016.
vání kaolinu. Tahle orchidej totiž miluje
vlhká místa, ale zároveň nesnáší přerůstání travou, mechem či stromy a už vůbec

nemá ráda chemické postřiky. Proto ji najdeme na světlých, vlhkých a nezarostlých
nebo alespoň pravidelně sekaných místech, případně v udržovaných příkopech.
Kruštík bahenní není zase tak malá a nenápadná orchidej jako jiné naše druhy,
o kterých si případně povíme někdy příště. Za dobrých podmínek dorůstá výšky
30-50 cm. Podobně jako jiné orchideje
je ale navázána svými kořeny na bakterie
a houby v okolní půdě. Nemá tedy smysl
ji přesazovat, protože v květináči nebo na
zahradě vždycky bídně zajde. Můžeme ji
jen obdivovat v přírodě a postarat se o to,
aby měla stále stejné podmínky k životu.
Kvete obvykle od června do srpna, tak si
to zapište do kalendáře a pošlete nám pak
do Zpravodaje nějaké Vaše povedené fotografie téhle vzácné a zákonem chráněné
rostliny. Samozřejmě Vám neprozradíme
přesná místa výskytu, nechceme Vás připravit o zážitky z hledání a nalézání.
Robert Trnka
Jan Trnka
Literatura:
PRŮŠA, D. 2005: Orchideje
republiky. 1. vydání. Brno.

Obr. 1: Trs kruštíku bahenního na katastru Horní Bříza. Foto Jan Trnka 2016.
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Partnerství mezi městy
Horní Bříza – Villeneuve sur Yonne
V únoru jsme naši činnost nastartovali
členskou schůzí, na které jsme si naplánovali aktivity na celý rok. V dubnu pořádáme již několik let úspěšnou otevřenou
akci „O víně při víně“, tentokrát jsme
s Vámi ochutnávali vína z Chile a Argentiny, kterou nás provázel sommelier
p. Kabát. Ke 100. výročí vzniku Československé republiky se vypravila v dubnu naše skupina na putování „Po stopách Československých legií“ ve Francii.
Navštívili jsme bojiště 1. světové války
a místa, kde do bojů zasáhly naše legie.
Uctili památku padlých československých
vojáků u památníku Československých legií u města Vouziers. Dalšími zastávkami
v rámci putování bylo město Terron či
legendární vagon v Compiegne, kde byla
podepsána kapitulace Německa na konci
1. světové války, ale i kapitulace Francie
na začátku 2. světové války. Výprava nevynechala v Remeši ani Muzeum kapitulace, které se nachází přímo v prostorách
školy, kde byla podepsána kapitulace
Německa za 2. světové války. V Remeši
se skupina zúčastnila také prohlídky skle-

pu fy Tattinger. Putování se rozšířilo
i o významné gotické katedrály – např:
Reims, Amiens, Beauvais, Chartres. Posledním cílem bylo naše partnerské
město, kde jsme podpořili akci místního
turistického spolku. V květnu následovala Valná hromada našeho přátelského spolku ve Villeneuve sur Yonne, na
kterou jsme přijali pozvání. Naše výprava se následně účastnila výletu do
Bretaně. Zde jsme navštívili místa jako
St. Malo, klášter Saint Michel, Cancale
a další. V červnu jsme se organizačně zapojili také do výměny mezi školami – Masarykovou základní školou Horní Bříza
a Collége Chateaubriand. Výměna proběhla 3. – 8. června. V českých rodinách
bylo ubytováno 7 francouzských žáků
a jejich pedagogický doprovod. Pro děti
připravila škola bohatý program, který
byl doplněn nově i o minigolf v Plasích
či návštěvu Science Center Techmania
v Plzni. Děti si odnesly spoustu zážitků
a navázaly mezi sebou i nová přátelství,
která díky moderním technologiím dosud
udržují. V červnu proběhl turnaj našich

členů ve hře pétanque. Společnou akcí
s Betulou viridis jsme si na podzim ještě jednou připomněli kulaté výročí naší
republiky přednáškou prof. Kumpery
„Ernest Denis“ v aule MZŠ Horní Bříza.
V říjnu proběhla Valná hromada spolku.
Přivítali jsme mezi námi naše francouzské hosty v čele s prezidentkou spolku
Vlastou Masar a starostou partnerského
města Cyrila Boulleaux. S francouzskými
hosty jsme prožili společně několik dnů,
které byly plné zážitků. Prohlédli jsme si
interiéry Obecního domu v Praze, klášter
Teplá a vyrobili jsme si i čokoládu v Muzeu čokolády. Naši přátelé opět objevili
v rámci této návštěvy nové, dosud nepoznané kouty našeho kraje a hlavního města Prahy. Listopad proběhl ve znamení
ochutnávky vín Beaujoulais.
Do provozu jsme uvedli naše nové webové stránky: partnerstvihb-vsy.webnode.cz, kde
můžete sledovat naše akce v průběhu roku,
na které Vás tímto srdečně zveme.
Za administrativní radu
David Kapr

Pionýři v minulém roce
Byla nám položena otázka, jaký byl rok
2018 pro NAŠI pionýrskou skupinu.
Každý člen naší skupiny by tento rok
viděl asi jinak. Na čem se ale shodneme
je, že byl velice úspěšný, okořeněný novými zkušenostmi a zážitky a hlavně plný
radosti. Už pro Vás jistě není novinkou,
že do každého roku vstupujeme sportem,
a to námi velmi oblíbeným ringem. Rok
2018 nebyl jiný, a proto jsme hned v lednu oblékli dresy a vstoupili pravou nohou
do tělocvičny. Nebyl by to ten správný
pionýrský rok bez velmi oblíbeného, již
30. ročníku Hornobřízského puchýře,
který nám opět trochu rozsvítil víkend
v březnu a protáhl končetiny. V dubnu
jsme se činili nejen ve sportu, na turnaji v ringu v Mladé Boleslavi, ale zapojili
jsme i svého kreativní ducha s dětmi při
velikonoční dílně. Konec školního roku
bývá vždy tak trochu smutný, končí totiž činnost našich pionýrských oddílů. Ve
školním roce 2017/2018 se mohly děti
přihlásit nejen do sportovního oddílu ringa, který vedl opět Jiří Begala, ale navíc se
mohly proměnit v rytíře ve službách krá-

le Jakuba na oddílech našich vedoucích
Jakuba a Jirky Kaprů. Novinkou tohoto
roku bylo rozdělení oddílu do dvou dnů
v týdnu, každý si tedy vybral, který den
se mu hodil nejvíc. Jedno končí, ale nové
začíná, a to nové byl již tradiční čtrnáctidenní tábor v Obořici, který tématem Ve
jménu krále navazoval na celoroční činnost našich oddílů. Léto to bylo opravdu
parádní a už se nemůžeme dočkat, co přinese léto roku 2019. S prázdninami jsme
se ale museli také rozloučit. Nově jsme se
společně se spolky našeho města zúčastnili akce Ahoj, prázdniny. Mohli jste se
tam potkat s našimi vedoucími, instruktory, vyzkoušet si hod kroužkem ringo, seznámit se s naší činností a také se přihlásit
opět do nových oddílů, které odstartovaly
hned prvním školním dnem. Tradičně již
oddíl ringa, Všeználci, kteří započali cestu
s Hobity do Středozemě a Jirkův oddíl,
který se vydal za zlatem s tématem Zlatá horečka. Opět jsme příznivce našich
akcí nezklamali a říjen okořenili tradiční
akcí Na vlastní pěst. Novinkou a lehkou
odměnou všech členů naší pionýrské
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skupiny byl turnaj v bowlingu. Hned, co
jsme si zasportovali na dráze, byl čas opět
obléct dresy na turnaj v ringu ve Stráži
pod Ralskem. Konec roku byl pohodový,
trochu jsme si užili toho dovádění na čertovské diskotéce, pak trochu toho tvoření na vánoční dílně a těsně před svátky
jsme zpomalili čas, dali si trochu cukroví
a čaje a zahráli si deskové hry v naší klubovně. Rok to byl úspěšný i díky vítězství
ve sběrové soutěži AVE, kde jsme vyhráli
první místo ve sběru v kategorii na jednoho člena. Doufám, že nám zachováte
přízeň, budete s námi nadále třídit (sběr)
a jako takovou malou odměnu k tomu
i závodit na námi připravovaných soutěžích.
Do nového roku přeji naší pionýrské skupině mnoho úspěšných akcí a ještě více
spokojených úsměvů nejen našich členů,
kteří pomáhají jednotlivé akce uskutečnit,
ale hlavně návštěvníků, dětí i dospělých,
kvůli kterým tahle naše práce má smysl.
Eliška Jandová
Pionýr, z. s. - Pionýrská
skupina Horní Bříza
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů Horní Bříza
S koncem roku 2018 a začátkem roku
následujícího došlo k bilancování a hodnocení uplynulého období. Na pravidelné
výroční schůzi, která proběhla v předvánočním čase, byla zhodnocena činnost
Sboru dobrovolných hasičů v uplynulém
roce. Ve zprávách zaznělo hodnocení činnosti zásahové jednotky, záchranné kynologické skupiny a celkově byla shrnuta
činnost sboru. Přítomní zástupci okolních sborů a zástupce města v diskusních příspěvcích vysoko hodnotili úroveň
a technické vybavení jednotky a zapojení
sboru do činnosti okrsku Ledce. Po skončení oficiální části se přítomní velmi dobře bavili při produkci hudební skupiny.
Sbor dobrovolných hasičů Horní Bříza jako spolek působí v oblasti požární
ochrany zejména při prevenci a preventivně výchovné činnosti v oblasti požární
ochrany a ochrany obyvatel. Jako příklad
lze uvést každoroční spolupráci s Masarykovou základní školou při zabezpečení
akcí s tématikou mimořádných událostí,
ukázky techniky při dětských dnech. Sbor
pomáhá organizovat činnost Jednotky
SDH m. Horní Bříza v oblasti odborné
přípravy a podílí se na vytvoření zázemí
pro činnost Jednotky. Sbor rovněž v loňském roce uspořádal soutěž hasičských
družstev mužů i žen v požárním útoku
„O pohár starosty města Horní Bříza“.
Členové Sboru tradičně zabezpečují požární bezpečnost při akcích pořádaných
městem.
Sbor je jako spolek zařazen do struktury
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
jako tzv. pobočný spolek a má vlastní
hospodaření a právní subjektivitu. Město
podporuje činnost Sboru prostřednictvím
dotací z rozpočtu města. Členové sboru
se aktivně zapojují do činnosti okrsku
Ledce, který sdružuje okolní SDH. Okrsek Ledce byl v roce 2017 již po několikáté oceněn jako nejlepší okrsek okresu Plzeň-sever a to i nemalou zásluhou našich
hasičů. Vyhodnocení loňského roku není
ještě k dispozici, ale pevně doufám, že náš
okrsek prvenství opět obhájí.
Součástí Sboru je i družstvo záchranné
kynologie. Členové kynologického družstva organizují výcvik v záchranářské
kynologii, který je nezbytný pro získání
atestů pro zásahovou činnost v rámci Integrovaného záchranného systému ČR.
Úroveň výcviku je kromě atestačních

zkoušek pravidelně testována při různých tematických soutěžích. V loňském
roce byl kynology našeho Sboru organizován závod záchranářských kynologických týmů dokonce s mezinárodní účastí. Naši kynologové jsou pojmem napříč
celou republikou. Jejich činnost je vysoce hodnocena na akcích v celé republice
a úspěšně tak reprezentují město Horní
Bříza po celé České republice. Ve spolupráci s SDH Žihle zorganizovali celorepublikové setkání záchranářských kynologů v Žihli, které mělo napříč republikou
velice kladný ohlas, zejména v souvislosti

s tematickým zaměstnáním týmů, které
bylo připraveno právě naší skupinou.
Nejvýznamnější činností dobrovolných
hasičů v Horní Bříze je bezesporu činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů
města. Ačkoliv se může zdát, že Jednotka
je součást Sboru, není tomu tak. Jednotku
podle zákona o požární ochraně zřizuje
město Horní Bříza jako svou organizační
složku. I když jsou Jednotka i Sbor velice
úzce propojeny, jedná se ve vztahu k orgánům a institucím státní správy a samosprávy o dva zcela rozdílné subjekty.
Jednotka je financována městem s využitím dotačních titulů Ministerstva vnitra
a Plzeňského kraje. Členové jednotky
musí splňovat kritéria daná zákonem
o požární ochraně a jeho prováděcími
předpisy. Všichni členové musí v pravidelné dvouleté periodě absolvovat periodickou lékařskou prohlídku, která je
zaměřena na výkon služby v hasičské
jednotce. Členové jednotky, kteří vykonávají specifické funkce, musí absolvovat
základní a periodické školení pro získání
a udržení odborné způsobilosti pro výkon zastávané funkce. Všichni členové
pak v jednotce provádí výcviky a teoretic- 14 -

kou přípravu. Nejviditelnější a nejslyšitelnější jsou samozřejmě výjezdy k zásahům.
Jednotka vyjíždí do 5 minut od vyhlášení
poplachu s určenou technikou na výzvu
operačního střediska. Při výjezdu se nutně nemusí jednat o požár. Jednotka vyjíždí
i k čerpání vody, odstranění stromů přes
komunikaci a jiným technickým zásahům.
V loňském roce jednotka zasahovala
u 36 událostí, z nichž se jednalo ve 24 případech o požár, 10 technických pomocí,
1 planý poplach a 1 asistence při dopravní
nehodě. Jednotka zasahuje na výzvu operačního střediska i mimo katastr města.
Technika jednotky je připravena nepřetržitě k výjezdu. Běžnou údržbu techniky
a věcných prostředků určených k zásahu
provádějí členové jednotky ve svém volném čase. Náročnější opravy jsou svěřeny
odborným firmám. Techniku jednotky
tvoří drobné agregáty, které se daří díky
městskému rozpočtu a dotacím úspěšně
obnovovat a modernizovat. Velkou bolestí je stav mobilní techniky. V roce 2010
se s využitím dotace povedlo získat pro
město novou hasičskou cisternu, která
po celou dobu bez větších závad funguje
a pomáhá jak ve městě, tak v širokém
okolí. Zejména stav dopravního automobilu je velmi neuspokojivý. Dopravní
automobil na podvozku AVIA z roku
1971 je technicky zastaralý a vykazuje
provozní poruchy, které se mohou negativně projevit při provozu vozidla. Předpokládaná cena nového vozidla, které by
plně nahradilo stařičkou Avii, je asi 1,5
mil. Kč. Ačkoliv se město v uplynulých
letech snažilo dostat dotaci, nepodařilo se
ji získat pro rok 2018, ani pro rok 2019.
Pokusíme se v letošním roce získat tuto
dotaci pro rok 2020.
Rok 2018 z pohledu hasičů byl náročnější
s ohledem na dlouhotrvající sucho, které
se projevilo zejména nárůstem zásahů ve
volné přírodě. Jednotka však nemusela
zasahovat při rozsáhlých požárech. Zásahy v katastru města se nevymykaly běžnému průměru a jejich rozsah nepřesahoval
nutnost zásahu více než 2 jednotek požární ochrany.
Jako i v minulých letech jsou hasiči v Horní Bříze připraveni pomoci radou i činem,
pokud se na ně kdokoli obrátí se žádostí
o pomoc.
Petr Hadinger,
velitel JSDH m. Horní Bříza
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Sportovní klub Horní Bříza - oddíl kopané
V roce 2018 byla členská základna fotbalového oddílu evidovaná v České unii
sportu v počtu 220 členů, z toho 195
mužů a 25 žen. Mládeže do 23 let bylo
114, z toho 104 chlapců a 10 dívek.
Veškerá mládež je rozdělena do 8 mužstev, která v našem oddíle fungují. Výsledky mužstev po podzimní části soutěže
v tabulce.
Mužstvo žen po skončení jarní části soutěže se do dalšího ročníku nepřihlásilo
a v současnosti některá děvčata hrají futsalovou ligu v Plzni. Podle zájmu v jarních měsících budeme uvažovat o dalším
působení tohoto mužstva.
Mladší přípravka je pro děti do 10 let.
V zimní přestávce toto mužstvo trénuje
v tělocvičně školy každý čtvrtek od 16 do
18 hodin.
Starší přípravka pro děti 10 – 12 let má
tréninky v tělocvičně internátu v úterý od
16.30 do 18 hodin.
Mladší žáci, tj. děti 12 – 14 let, trénují
v tělocvičně internátu ve čtvrtek od 17 do
18.30 hodin.
Zájemci o zapojení do těchto mužstev se
mohou přihlásit trenérům v průběhu jednotlivých tréninků.
Mužstva mladšího a staršího dorostu
vzhledem k menšímu zájmu dětí fungují ve spolupráci s mužstvem Kaznějova
v Krajském přeboru.
K tomu, aby mohlo sportovat takové
množství členů našeho oddílu, je třeba
zajistit potřebné finanční prostředky.
Jen v roce 2018 byl příjem celé SK
2.787.245,- Kč a náklady 2.728.911,- Kč.
Samotný oddíl kopané měl příjmy
1.690.958,- Kč s náklady 1.448.187,- Kč.
V tomto výčtu není započtena dotace
z peněz Města Horní Bříza.
Ostatní příjmy oddílu jsou tvořeny z několika položek:
Dotace od Plz. kr. a MŠMT. 744.000,- Kč
Reklamy a dary		
257.130,- Kč
Startovné a pronájmy
312.200,- Kč
Členské příspěvky
190.160,- Kč
Vstupné			
32.370,- Kč
Přestupy		
30.000,- Kč
Ostatní příjmy
125.000,- Kč
Tyto příjmy musí pokrýt náklady fotbalového oddílu, a to jsou:
Náklady za energie, dopravu a cestovné,
rozhodčí, sportovní vybavení, opravy
a údržby areálu, přestupy, soustředění
mužstev, členství FAČR a ostatní náklady
spojené se samotným fungování oddílu.

mužstvo

pořadí v tabulce

skóre

body

soutěž

Ml.přípravky

1.

84:19

21

Okresní přebor

St.přípravky

1.

170:51

27

Okresní přebor

Ml.žáci

1.

61:10

24

Okresní přebor

St.žáci

3.

41:23

24

Krajská soutěž

Ml.dorost

1.

43:25

30

Krajský přebor

St.dorost

6.

36:45

16

Krajský přebor

B-mužstvo

6.

32:26

21

Okresní přebor

A-mužstvo

8.

20:17

22

Krajský přebor

Celý areál fotbalového stadionu je v majetku města Horní Bříza. Na areálu Hokejka je v majetku města pouze „klubovna
– hospoda“, zbylé objekty jsou v majetku SK Horní Bříza. SK Horní Bříza má
majetek patřící městu pro provozování
sportovních aktivit pronajatý s tím, že na
tomto majetku provádí základní opravy
a údržbu.
Kromě této „povinnosti“ SK od r. 2011
do loňského roku investoval cca 3 mil.Kč,
kterými zhodnotil majetek města a to tak,
že získal dotace od MŠMT a Plzeňského
kraje, ze kterých např. realizoval zavlažovací systém, drenážní systém, rekonstrukci kabin a sociálního zařízení.
Nejnákladnější investicí v roce 2018 byla
rekonstrukce části oplocení areálu, která
přišla oddíl na 152.000,- Kč.
Po rekonstrukci kabin v roce 2017 a oplocení areálu v roce 2018 jsme koncem roku
2018 podali žádost na MŠMT o dotaci na
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rekonstrukci travnaté plochy. Současné
hřiště, které bylo zprovozněno v roce
1990 a je v současné době v nevyhovujícím stavu, potřebuje celkovou rekonstrukci v ceně cca 7,1 milionu Kč.
Tyto finanční náklady budou pokryty ve
výši 2,1 milionu z vlastních zdrojů, zde
chceme poděkovat zastupitelům města
za vyjádřenou podporu k této iniciativě.
Podíl ve výši 5 mil Kč bude poskytnut od
MŠMT, ale to jen v případě, že nám bude
dotace přidělena.
Další akcí, kterou máme v plánu, je rekonstrukce technické místnosti pro povinné natáčení mistrovských zápasů
i rozhlasové relace při zápasech a zajištění
občerstvení ve stánku v průběhu pořádání sportovních akcí. Také o finanční zajištění této akce se chceme pokusit podáním
žádosti o dotaci u Plzeňského kraje.
Stanislav Kapr
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Sokol Horní Bříza
Rok 2018 byl významným pro celou naši
zemi. Sokol Horní Bříza ovšem neslavil pouze 100 let od založení republiky,
ale též 100 let od svého založení. Dne
11.11.1918 proběhla v hostinci Františka
Beneše čp. 28 ustavující schůze místní sokolské jednoty.
Pro nás v Sokole byl rok 2018 dvanáctým rokem obnovené činnosti T. J. Sokol
v Horní Bříze. Absolvovali jsme jubilejní
desátý Sokolský bál s rekordní účastí, více
jak 130 hostů. Proběhly i desáté Šibřinky
pro děti. Jako v uplynulých letech jsme
připravili naše cvičence na župní závody
v sokolské všestrannosti, zahrnující plavání, gymnastiku a atletiku. A na těchto
závodech jsme získali celkem 22 medailí. Pravidelné cvičení probíhá s výjimkou
prázdnin každou středu a jeho rozpis najdete pod článkem.
Největší událostí roku 2018 byl pro nás
XVI. všesokolský slet v Praze. Na tuto
událost jsme se začali připravovat již
v roce 2017. Vybrali jsme skladbu Noty
pro předškoláky, skladbu Cirkus pro
školáky a ženy se s chutí pustily do Siluet. Někteří z nás si již zacvičili na Sletu
v roce 2012, a tak jsme věděli, že nás kromě
zábavy čeká také spousta práce. Výsledky našich nácviků jsme předvedli poprvé
v květnu 2018 na sletu v Blovicích, v červnu na městských slavnostech v Horní Bříze
a na krajském sletu v Plzni. A první
červencový týden jsme strávili v Praze,
s vyvrcholením sletových vystoupení
v EDEN Aréně 5. a 6. 7. 2018. To, že
se akce vydařila, jste mnozí jistě zhlédli
na televizních obrazovkách. Při loučení

v Praze nás potěšilo nadšení dětí, které si
u nás „zamlouvaly“ účast na příštím sletu.
Sletové skladby jsme si měli možnost zopakovat v říjnu na Akademii u příležitosti
155. výročí založení Sokola v Plzni. Již po
jedenácté jsme vyrazili na prodloužený
Ostrý víkend, který je pro nás zakončením léta. Znamená „líté“ boje modrého
a červeného týmu na louce, v lese i na hladině rybníka (někdy i pod) .
Cvičební sezónu 2018/19 jsme v září
zahájili tradičně akcí pro širokou veřejnost SOKOLOKOLENÍM, kterého se
zúčastnilo téměř 100 dětí na kolech, koloběžkách, odrážedlech a kolečkových
bruslích. Na podzim pak proběhl 9. ročník míčového víceboje smíšených týmů.
Poslední velkou akcí pro veřejnost byla
Mikulášská besídka, při které byla jako každý rok sokolovna plná dětí i dospělých.
Ovšem nevěnovali jsme se jen sportovnímu pohybu.
V rámci „občerstvovacích“ služeb, které
slouží k získání peněžních prostředků na
rekonstrukci sokolovny, jsme zajišťovali
chutné pokrmy a nápoje na akcích města
a dalších spolků: Slavnosti města, 60. let
Úsměvu u kapličky, čtyři Hornobřízské
zpívané u sokolovny i v sokolovně, pro
Masarykovu základní školu na akci Ahoj
prázdniny, Hornobřízské vinobraní, tra- 16 -

dičně na Rozsvícení vánočního stromu
a poprvé i v posledním dni roku, kdy
město pořádalo u sokolovny silvestrovský
ohňostroj.
Hodně pohybu jsme měli na spoustě
brigád, při kterých jsme provedli rekonstrukci bývalé, dřevomorkou napadené,
posilovny na nové šatny a klubovnu se
zázemím. Tak jako v minulých letech nám
významně finančně pomohlo město Horní Bříza. Věříme, že i nadále bude vedení
města podporovat činnost naší sokolské organizace a bude nám nápomocno
s pokračováním rekonstrukce sokolovny. Rádi bychom s pomocí města, dotací
a příspěvků Plzeňského kraje, České obce
sokolské, sponzorů i naší hostinskou
činností zvládli vše do roku 2021, kdy
100 let bude slavit sokolovna. Sokolovna,
která tu byla, je a nadále bude pro všechny
občany Horní Břízy.
Jana Svobodová
Cvičební hodiny:

úterý
středa
středa
středa

16:45 - 17:45
17 - 18
18 - 19
19 - 20

rodiče a děti
předškolní děti
mladší školáci
starší školáci
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Školní rok ve Středním odborném učilišti stavebním
Zatímco nový kalendářní rok teprve začal, rok školní už dospěl do své poloviny
a my se můžeme ohlédnout za tím, co se
nám ve škole podařilo, ale také začít plánovat akce na příští pololetí.
Nejvýznamnější akcí, která se uskutečnila v listopadu, byla stáž žáků keramických a nově kamnářských oborů v rámci
projektu Erasmus+ v Portugalsku. Jsme
rádi, že se nám podařilo rozšířit tento
projekt, do kterého jsme se zapojili už
v roce 2015, právě o žáky kamnářského
oboru. Ten patří v současné době v celostátním měřítku mezi obory s nejmenším počtem žáků vůbec. Mimochodem,
právě naše hornobřízská škola je jednou
z mála škol v republice, kde se kamnáři učí. A jsme také jediným místem, kde
lze získat v tomto oboru maturitu. Žáci
si tak vyzkoušeli práci v keramických
a kamnářských firmách severního Portugalska, oblasti kolem města Barcelos, jež
je známá právě výrobou keramiky. Začátkem března tam odlétá druhá skupina

žáků. Také tyto účastníky zde kromě již
zmíněné praxe ve firmách čekají výlety za
poznáním zdejšího kraje. Veškeré náklady
jsou hrazeny ze zmíněného projektu. Podrobnější informace jste si mohli přečíst
i v celostátním tisku.
V rámci celoživotního vzdělávání běží
také velmi oblíbené keramické kurzy pro
veřejnost. Lednový kurz je již zcela obsazen, zájemci se mohou ještě přihlásit do
kurzu v měsíci březnu (15. a 16. 3. 2019).
Těší nás, že se pro mnohé účastníky stala
keramika koníčkem. Žáci základních škol
z okolí navštěvují kroužky technického
zaměření.
Hned po návratu z vánočních prázdnin
proběhlo 1. kolo talentových zkoušek do
maturitních oborů s uměleckým zaměřením. Všichni uchazeči uspěli a byli ke studiu přijati. Vzhledem k tomu, že kapacita
1. ročníku těchto oborů nebyla naplněna,
bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.
Těšíme se také na žáky, kteří se přihlásí do
našich tříletých oborů, přihlášky ke studiu

musí být do školy doručeny do 1. března
2019.
Součástí výuky našich žáků jsou také
exkurze, návštěvy výstav a kulturních
akcí. V říjnu nás navštívilo Divadélko
pro školy z Hradce Králové, které žákům
přístupnou formou přibližuje významná
dramatická díla našich i světových autorů,
v lednu jedou žáci uměleckých oborů do
Prahy, kde navštíví výstavu děl F. Kupky.
A co nás čeká v nejbližších týdnech? Na
jaře umělecké soutěže pro naše keramiky
a také Obkladačská naděje, celostátní soutěž mladých obkladačů, v níž se budeme
snažit navázat na loňský úspěch našich
žáků, kteří zvítězili.
Závěrem bych chtěla jménem všech
zaměstnanců učiliště v Horní Bříze všem
čtenářům Hornobřízského zpravodaje
popřát do nového roku hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v osobním i profesním
životě.
Ivana Škreňová, zástupkyně ředitele
pro pracoviště Horní Bříza

Základní umělecká škola Kralovice pob. Horní Bříza
Při zpětném ohlédnutí za činností ZUŠ
Kralovice v roce 2018 můžeme opět vidět, že se škola činila v mnoha směrech
nejen koncertních, ale i soutěžních. Jak
je již zvykem, proběhlo mnoho koncertů
nejen v aule Masarykovy ZŠ či v MŠ, ale
i v Klubu HB. Na nich se Vám představili
žáci ZUŠ, naši mladí občané Horní Břízy.
Soutěžních výsledků v roce 2018 rovněž
nebylo málo a promítly se i do hodnocení
v rámci všech uměleckých škol v Plzeňském kraji, kde ZUŠ Kralovice získala
13. místo z celkových 35. O tyto výsledky
se v nemalé míře zasloužili také její žáci
na pobočce v Horní Bříze. V minulém
roce se kromě toho podařilo otevřít nový
hudební obor na této pobočce, kterým je
hra na kytaru a na fagot.
V krajských kolech soutěží uměleckých
škol byli oceněni žáci: Petra Begalová
(3. místo ve hře na zobcovou flétnu), Eva
Šlaufová (2. místo ve hře na klarinet),
Miroslav Brunclík (2. místo ve hře na klarinet) a Ema Sutnarová ve hře na klarinet, která získala 1. místo s návrhem na
postup do celostátního kola. Za zmínku
jistě stojí nejúspěšnější žák školy Šimon
Váhala (hra na trubku), který suverénně
vyhrál svoji kategorii a dokonce byl třetím

nejlépe hodnoceným trumpetistou v celostátním kole soutěže.
Koncertní sezóna v roce 2018 byla rovněž bohatá. Za zmínku jistě stojí Absolventský koncert žáků ZUŠ, který již tradičně proběhl v prostorách Mariánské
Týnice. Na tomto koncertě se představili
také žáci z Horní Břízy, jako například
Petra Begalová (hra na zobcovou flétnu
a klavír), Adam Šlauf (hra na klavír),
Lucie Vališová (hra na klavír) a Ema Sutnarová (hra na housle), která se s tímto
nástrojem hlásí na Konzervatoř Plzeň
a za své úspěchy byla vyhlášena žákyní
roku. Přejeme mnoho dalších úspěchů!
Mezi další větší koncertní akce, kterých se
ZUŠ zúčastnila či pravidelně účastní, patří projekt Noc kostelů, slavnosti Horní
Břízy, Den matek, či koncert orchestru
Betula v Líních a Tatiné atd.
Koncem roku 2018 (15. 12.) se uskutečnil velký hudební počin v režii ZUŠ Kralovice, kdy žáci, učitelé a příznivci školy
předvedli nejznámější dílo J. J. Ryby Českou mši vánoční v refektáři Mariánské
Týnice v rámci 63. ročníku koncertů při
KPH ZUŠ Kralovice. Dílo bylo uvedeno
pod taktovkou Luboše Marka, který řídil
sbor i orchestr čítající dohromady přibliž- 17 -

ně 60 členů. Oproti běžným podobným
produkcím byla Rybova mše provedena
v plném orchestrálním obsazení. Kolem
200 posluchačů užaslo nad jejím neobvyklým provedením. Tohoto projektu
se mj. zúčastnili i VOHOS (VOkální
HOrnobřízský Sbor) a hornobřízští houslisté ze tříd A. Kosové a Fr. Kose.
Rok 2018 byl pro ZUŠ Kralovice a její
pobočku v Horní Bříze velice úspěšný.
Doufejme, že další rok přinese podobné,
ne-li ještě lepší výsledky, které bude moci
na stránkách Hornobřízského zpravodaje
pravidelně prezentovat.
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Žilovská ryba
Oblast Horní Břízy je všeobecně známa
díky těžbě a zpracování kaolinu. Dnes
už jen málokdo ví, že se nejedná o jediné
přírodní bohatství, které zde bylo těženo.
V polovině předminulého století například fungovaly v půli cesty mezi Horní Břízou a Žilovem doly na černé uhlí
a vitriolovou (kyzovou) břidlici. Podnes se
zde říká „V Kyzech“, „V Šachtách“ nebo
„U Žilovské jámy“. Z místní břidlice se
následně vyráběla dýmavá kyselina sírová (oleum) v takzvané olejně, která stála
v poloze „Pod Horami“. V pecích olejny
se topilo právě uhlím, které se dobývalo
jak u Žilova, tak přímo Na Horách.
Výroba olea se ale poměrně rychle přestala vyplácet, jakmile byl vynalezen modernější a levnější způsob výroby kyseliny sírové. Doly mezi Žilovem a Horní Břízou
byly uzavřeny a zdálo se, že tohle místo
bude navždy zapomenuto. Jenže osud
tomu chtěl jinak. Patrně při velké průtrži
mračen v roce 1872 došlo v místech zaniklých dolů k vytvoření rozsáhlé erozní
rýhy. Vodní eroze, která odnesla do potoka tuny ornice, zároveň odkryla významnou paleontologickou lokalitu.
Jako zřejmě první upozornil vědeckou
obec na místní nálezy badatel O. Feistmantel. Povšiml si zajímavých kulovitých
konkrecí, které tu a tam obsahovaly zkamenělé šupiny ryb. Také v rozpadající se
břidlici na haldách starých dolů byly vzácně zachovány otisky prvohorních rostlin.
To přilákalo pozornost paleontologa Antonína Friče, který zde nechal v roce 1875
kopat. Ve stěně už zmíněné erozní rýhy
byla při těchto akcích Fričovým kolegou
J. Šťaskou (jak přiléhavé jméno) nalezena
veliká kamenná konkrece, ze které už při
zběžném pohledu vykukoval kus ocasní
ploutve nějaké ryby.
Celé tři dny údajně trvalo opatrné vyprošťování konkrece z rokle a více jak tři
měsíce uběhly, než se podařilo celou fosilii ze stovek drobných zlomků sestavit.
Výsledkem je unikátní, téměř kompletně
dochovaný nález více než metr dlouhé
ryby, řazené dnes ke druhu Acrolepis
gigas (literatura udává celkovou délku
113 až 125 cm podle toho, jak který badatel rekonstruuje ocasní ploutev, jejíž
část se nedochovala). Tenhle skvělý nález
má v současnosti obec Žilov vyobrazený
ve svém znaku a ryba sama byla dlouhá
léta ozdobou sbírek Národního muzea

Obr. 2) Rekonstrukce vzhledu ryby Acrolepis gigas (kresba Zdeněk Špetka, 2003).

v Praze. Doufejme, že i po rekonstrukci
muzea najde v expozici své čestné místo
a my ji zase budeme moci obdivovat.
V železitých konkrecích mezi Horní Břízou a Žilovem byly nalezeny i další, výrazně menší exempláře ryb (cca 15 cm), dnes
řazené k druhům Elonichthys sphaerosideritarum a Elonichthys krejcii. Nálezy je
možno datovat do období svrchního karbonu, velmi zhruba nějakých 300 milionů
let hluboko do minulosti.
Dnes už tahle lokalita bohužel neumožňuje najít další fosilie, neboť byla okolo
roku 1984 zavezena částí hald z bývalých
dolů, které se nacházely na poli za silnicí
vlevo směrem na Žilov. Ale to by nebyl
zdaleka takový problém, horší je, že tohoto místa lidé využívali (a někteří zřejmě využívají dodnes) jako černé skládky
pro komunální odpad. V Horní Bříze
(na rozdíl od Žilova) dnes jen málokdo

tuší, jak významnou paleontologickou
lokalitu máme kousek od svých domovů
a je smutné, že není označena ani malou
informační cedulí.
Jan Trnka

Použitá literatura:
b.a. 1877: Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe am 26. Jänner 1877. Zdroj
Google Play (Papers on fossils fisches 1843).
Bayerle, J. – Bayerle, J. 1975: Minulostí Žilova
a okolí.
Borský, J. 2007: Jak se likvidovaly haldy hlušiny
zbylé u Žilova po těžbě břidlice vitriolové a jak k
tomu přispěl bratr Vojtěch. Obecníček Žilova a Stýskal, č. 20, str. 24–25. Žilov.
Frič, A. 1895: Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Performation Böhmens, Dritter Band. Praha.
Pšenička, J. 2004: Karbonský prales nalezený paleobotaniky v oblasti Žilova. Obecníček Žilova a Stýskal č. 9, str. 31–33. Žilov.
Štamberg, S. 2004: Když byl Žilov na rovníku.
Obecníček Žilova a Stýskal č. 9, str. 29–31. Žilov.

Obr. 1) Acrolepis gigas – rekonstrukce celkového tvaru po sestavení z jednotlivých úlomků (podle Frič 1895).
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Jubilejní rok Úsměvu 1958 - 2018
Loňský rok byl pro Folklórní soubor
Úsměv rokem jubilejním, výročním a zároveň také jedním z nejnáročnějších. Co
se tedy podařilo Úsměvu v loňském roce
uskutečnit?
Začali jsme únorovým písničkovým pořadem V. Dolejše k jeho 75. narozeninám,
kde jsme pokřtili i jeho nově vydané CD.
V březnu nemohl chybět tradiční Staročeský bál s kabaretem a v dubnu kromě
každoročního pochodu na Rabštejn jsme
mimo pravidelných zkoušek tančili i na
soustředění.
V květnu jsme chystali jednu ze stěžejních
akcí loňského roku, tzv. Kapličku 2018,
což je akce pořádaná jednou za pět let
a která v jednom odpoledni propojila
několik
výborných
západočeských
lidových muzik.
V červnu jsme se zúčastnili Folklórního
festivalu Pardubice – Hradec Králové,
Městských slavností v Horní Bříze a zároveň začali trénovat s choreografem DJKT
v Plzni v rámci projektu Prodaná nevěsta.
Na konci července a začátkem srpna
soubor připravoval velmi úspěšný večerní pořad na Chodské slavnosti s názvem
Úsměv i v šedesáti s úsměvem.
Září bylo pro členy souboru opravdu náročným měsícem. Hned na začátku září

jsme společně s dalšími dvěma folklórními soubory tančili v již zmíněném projektu Prodaná nevěsta Open Air na náměstí
Republiky před 10.000 diváky. Hned poté
jsme vystupovali na oslavách 100 let Čes-

koslovenska v Mladoticích a další víkend
na Dožínkách Plzeňského kraje v Tachově. A pak už jsme se soustředili pouze na
přípravu nejdůležitějšího pořadu loňského roku k 60. výročí založení FS Úsměv,
který se konal 10. listopadu v Horní Bříze
a který byl pro nás završením půlročních
příprav.
Výroční premiéra Šedesátka s Úsměvem
byla poctou zakladatelům souboru a odměnou pro nás všechny byl na konci po-
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řadu potlesk obecenstva ve stoje. Dodnes
přijímáme od diváků velmi pochvalné
reakce.
Konec roku jako každoročně patřil vánočnímu koncertu, tentokrát spojil dospěláky s dětmi v jeden koncert s názvem
Vánoční koledování Úsměvu a Úsměváčku.
Zároveň proběhl i křest vloni již druhého
vydaného CD s názvem Vánoce s Úsměvem. Jako „třešničku na dortu“ převzal
FS Úsměv v prosinci ocenění Plzeňského
kraje od hejtmana Josefa Bernarda. Soubor byl navržen a zapsán do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Plzeňského kraje a certifikát byl udělen
za projev tradiční lidové kultury - dudy
a dudácká muzika. Je to pro nás velká
čest, ocenění si velice vážíme a zároveň je
to pro nás i závazek do budoucna pokračovat v uchování regionálního folklóru
a předávání lidové tradice dalším generacím.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, co nás stále podporují, jakkoliv
pomáhají a při všech našich akcích jsou
u toho stále s námi. „Vždyť s úsměvem
jde všechno líp.“
Markéta Jílková
FS Úsměv
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Uplynulý rok mezi našimi školáky
Pokud máte v rodině děti školou povinné, určitě tušíte, co se v obou našich mateřských a Masarykově základní škole v minulém roce
událo. Přesto si Vám dovolím nabídnout malé nahlédnutí do pestrého programu všech těchto školských zařízení v průběhu celého
roku 2018.
Leden - V 1. MŠ se nový rok nesl ve znamení šmoulích sportovních her na podporu všestranného zdravého pohybu, ve 2. MŠ se
představil klaun TÚTÚ s preventivním bezpečnostním programem, který zábavně dětem ukazoval vhodné chování účastníků silničního provozu. V obou školkách některé děti zahájily pravidelné lekce plavání a určitě si veškerý pohyb moc užívaly. Na ZŠ se žáci
také nenudili. Před obdržením pololetního vysvědčení stihli vedle lehce stresujícího testování svých znalostí mj. návštěvu několika
divadelních představení, preventivní programy na téma šikana či kouření, účast na okresních olympiádách, ba dokonce i soutěž
v programování. Žáci tehdejší 5.A zahráli pro své rodiče v aule pohádku Goldilocks.
Únor - 2. MŠ se vydala na túru s názvem „Nečekaná“ a radovala se z návštěvy Ferdy Mravence, který je nalákal ven do přírody za
sluníčkem i novým dobrodružstvím. V 1. MŠ mezitím vrcholily olympijské hry, při kterých se setkávali sportovci ze všech kontinentů.
ZŠ se zase blýskla Výstavou technické tvořivosti, ale také nabídla svým starším žákům možnost uvědomit si rizika svého dospívání
prostřednictvím přednášek na téma těhotenství či trestní odpovědnost. Valentýnská diskotéka ve školní jídelně všechny již tradičně
potěšila.
Březen - I když březen vyvolává spíše představu jara, 1. MŠ si užila legraci s ledním
medvědem. Uspořádala totiž v prostorné sokolovně šmoulí karneval „Hurá do Grónska“, kde se děti seznámily s dalekou zemí, sportovaly a tancovaly. Také žáci ZŠ zavítali
na stejnojmenný ostrov, ale i do mnoha jiných míst celého širého světa. 28.3. se totiž
uskutečnila v Klubu školní akademie, letos s názvem Jůtubeři na cestách. Eliška, Ondra
i Adam vtipně provedli diváky všemi světadíly a trošku odhalili svůj pohled na současný
svět. Kolem 200 vystupujících prezentovalo svá vystoupení, tančilo, zpívalo, mluvilo
česky i cizími jazyky, ale hlavně dokázalo pobavit sebe i své příbuzné. Již tradičně se
jako předskokani také předvedly děti z 1. MŠ, které potěšily šmoulí písničkou. Ani 2. MŠ
v té době nezahálela! Děti poznávaly velikonoční tradice a seznamovaly se s názvy všech
předvelikonočních dní. Překvapení od Zajíčka nechybělo v žádné z mateřských škol, ani
na prvním stupni ZŠ.
Duben - Děti z 2. MŠ opět vyrazily na túru, tentokrát „Pozorovací“, při níž sledovaly lovící dravce i okolní zajímavosti (Krkavec, Radyni). Dále předškoláci vyrazili do
Techmánie, do školky zavítalo velké nafukovací Planetárium, děti vyráběly keramické tulipány pro maminky, s pomocí rodičů uklízely
zahradu a 30.4. ozdobily břízku a věnovaly se májovým tradicím. Dorazila za nimi i Madlenka v plzeňském kroji. V 1. MŠ se mezitím
vystřídala dvě divadelní představení, O vodníkovi a Námořnická pohádka. Děti si také připomněly, jak pěkně pečovat o své zoubky.
Žáci ZŠ se vydali na exkurzi do Lán, Černošína, sběrného dvora, ZOO Praha i Plzeň, účastnili se mnoha okresních kol různých olympiád, sportovních soutěží. Rodiče prvňáčků se mohli přijít podívat na Den otevřených dveří a proběhl i zápis do budoucích prvních
tříd. Obohacujícím zážitkem pro členy žákovské samosprávy byla návštěva ZŠ Chotěšov, kam se dostali v rámci projektu Den jinde.
Květen - V tomto měsíci se otevřely dveře v obou mateřských školách, nejen z důvodu konání zápisů na školní rok 2018/19. Také
se prolnuly programy všech zařízení při oslavě Dne matek v Masarykově ZŠ. Všichni školáci zažili nějaké kulturní představení, výlety,
žáci ZŠ si zasoutěžili v dalších vědomostních olympiádách, ale i o Pohár rozhlasu, McDonald´s Cup, atd. Žáci 5. ročníku absolvovali SCIO testy i zajímavou přednášku Moje cesta na svět. Trošku předčasně někteří oslavili MDD. 27.5. odjela 2. MŠ do Orlovic na
tradiční školku v přírodě, kde si všichni užili bohatý program a zároveň se seznámili s novými pohádkovými hrdiny, kteří je budou
doprovázet v následujícím školním roce. Je to Bořek s Týnou!
Červen - 2.6. odjížděly nejstarší děti z 1. MŠ do Orlovic, kde vystřídaly 2. MŠ. Šmoulové
se každý den seznámili s jinou zemí a různými sporty. Na závěr od samotného taťky
Šmouly obdrželi olympijské medaile a diplomy za sportovní výkony i skutečnost, že celý
týden statečně zvládli bez rodičů. 4.6. se děti ze 2. MŠ převlékly za Bořka nebo Týnu
a oslavily MDD průvodem v horní části města. 9.6. se zástupci všech škol předvedli na Městských slavnostech. Předškoláci z obou MŠ využili pozvání žáků 9. tříd ZŠ
a zábavnou formou si prohlédli svoji budoucí školu. Ve svých školkách se pak loučili
a na prosluněných zahradách byli slavnostně pasováni na opravdové školáky. Všichni
žáci jezdili na výlety, ti starší si užili vodácký kurz, žáci MŠ vyrazili do Mirákula, někteří
žáci ZŠ dokonce na Slovensko, jiní naopak hostili francouzské žáky v Horní Bříze.
Základní školu také navštívili žáci budoucích šestých tříd, ale již všechno směřovalo ke
konci školního roku, prvňáčci zamykali své třídy, pan starosta přijal úspěšné reprezentanty i žáky devátého ročníku a všichni se těšili na letní prázdniny.
Červenec - Ve 2. MŠ probíhal prázdninový provoz, 1. MŠ a ZŠ byly zavřené.
Srpen - 1. MŠ byla v provozu, 2. MŠ a ZŠ se začínaly pomalu připravovat na nový školní rok.
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Září - Školní rok 2018/19 zahájili žáci 2.- 9. ročníku Masarykovy ZŠ v Klubu tradičním promítáním filmu, noví prvňáčci zažili slavnostní uvítání přímo ve škole. V 1. MŠ se objevil malý človíček, který začal pozorovat a společně s dětmi poznávat všemi smysly svět
kolem sebe. Ve 2. MŠ navazuje Bořek Stavitel s kamarádkou Týnou na Ferdu Mravence a seznamují děti s různými materiály, řemesly
a učí pomáhat jeden druhému. Děti vyrazily na túru „Objevnou“ a přivítaly Pohádkovou babičku. Děti z 1. MŠ si užily divadlo a začaly
sbírat podzimní plody pro zvířátka do ZOO. Žáci Masarykovy ZŠ také měli napilno, zahájili plavecké výcviky, uskutečnili slučovací
výlety a připravovali ozdobné kameny na Den otevřených dveří. 20.9. se široká veřejnost mohla na vlastní oči přesvědčit, že naše
škola se má čím pyšnit. Možná to vyzní až domýšlivě, ale co se týče vybavení, rozhodně patří mezi nadprůměrnou ZŠ. V průběhu dne
se všichni podíleli na vytvoření rekordu v návštěvnosti školy, a to navršením kamenné mohyly jako poselství budoucnosti. Mohyla
s názvem Malba života nyní obsahuje 564 kamenů ozdobených citáty a obrázky.
Říjen - V tomto měsíci všude zahajují činnost zájmové kroužky, v mateřských školách děti začínají jezdit do solné jeskyně. Na zahradu 1. MŠ dne 16.10. dorazili rodiče a spolu s dětmi nápaditě zdobili trička pro človíčky, kteří je budou moci užívat celý tento školní
rok. Před Halloweenem se navíc předzahrádka zaplnila dýňovými panáčky, kteří človíčka rozveselovali. Děti ze 2. MŠ potěšil dědeček Večerníček, vyrazily na „Barevnou“ túru, kde obdivovaly krásy podzimu, a seznámily se s profesí švadleny a krejčího. Říjen byl
i v Masarykově ZŠ doslova nabitý událostmi. 13.10. se konal již 20. ročník Výstavy drobného zvířectva, hub a výtvarných prací žáků
(včetně dětí z MŠ), kde se vždy návštěvníci poučí díky zajímavým přednáškám i pokochají domácími mazlíčky našich současných
i bývalých žáků. Při příležitosti 100. výročí vzniku Československa proběhla 25.10. soutěž žákovských samospráv 6. - 9. ročníku,
v níž se měli žáci pokusit prezentovat některé z významných událostí naší historie. Vítězné prezentace později s úspěchem představili
i v Domově pro osoby se zdravotním postižením. Před podzimními prázdninami stihli ještě nácvik evakuace školy a poučili se v rámci
projektového dne s názvem Ochrana člověka za mimořádných situací.
Listopad - Ve 2. MŠ již třetím rokem oslavili svátek sv. Martina tvořivým aktivem. Děti
spolu s rodiči vyráběly lucerničky, s nimiž vyrazily ven a přivolaly opravdového Martina. Ten je provedl městem, kde všichni rozdávali lidem radost a lásku pomocí svých
lucerniček. Na hřišti si zahráli legendu o sv. Martinovi, spolu se skřítky přivolali sníh
a pochutnali si na svatomartinských rohlíčcích, které jim upekly hodné paní kuchařky.
Opět je čekala túra, tentokrát „Kůrovcová“, Planetárium s promítáním o životě stromů,
společné čtení s Večerníčkem i návštěva slavnostně oblečeného Bořka s Týnou. Děti
z 1. MŠ si užívaly bruslení ve Třemošné, cvičily aerobik, keltskou jógu a zhlédly pohádku O zvířátkách a loupežnících od divadla Dráček. Pomalu se začaly připravovat na
Mikuláše a Vánoce. V ZŠ ještě doznívalo sté výročí republiky, a to vysázením třešňové
aleje. Každé třídě patří jeden stromek, některé mezi svými kořeny dokonce ukrývají
láhev s různými vzkazy. Žáci se účastnili několika hudebních a divadelních představení
(v aule, Plzni i Praze), exkurzí i sportovních soutěží. Deváté ročníky byly poučeny
o trestní odpovědnosti.
Prosinec - 2. 12. se mladší i starší děti setkaly před radnicí, kde se rozsvěcel Vánoční
stromeček. Na všechny se také 5.12. přišel podívat Mikuláš se svojí družinou a mladší
děti i podaroval. Děti z 1. MŠ se staly součástí vánočního představení O ježkovi a myšce a 18.12. pozvaly své rodiče do MŠ, kde ve třech třídách proběhly vánoční besídky
i s vánočním vyráběním. Těsně před Vánoci se ve třídách rozsvítily stromky, zazvonil
zvoneček a objevily se dárky. Proběhl tak opravdový Štědrý den s rozzářenými dětmi,
vánočními tradicemi, s čočkovou polévkou, koledami i dárečky. Ve 2. MŠ se děti také
potěšily divadlem, Pohádkovou babičkou, rozsvěcováním adventních svíček, ale i samy
zazpívaly k potěšení babiček a dědečků v Domově s pečovatelskou službou. S rodiči
si opět užily Tvořivý aktiv se sněhulákovými vystoupeními, vyráběním, cestou skřítků,
andělem i společným pouštěním balónků s poselstvím všeho dobrého do celého světa. Žáci ZŠ se také naladili na Vánoce, a to prostřednictvím návštěvy vánočních trhů
v Drážďanech, Plzni i Vánočního domu v Karlových Varech. Ještě předtím ale stihli
také navštívit ZOO Plzeň, kde se Masarykova ZŠ za sběr hliníku stala čestnou kmotrou
želvy paprsčité. Želví samec byl slavnostně pokřtěn jménem Aleš. Poslední předvánoční
školní den ještě proběhl projekt, při němž si žáci sami mohli vybrat, jakými činnostmi
souvisejícími s Vánocemi se budou zabývat, a vše vyvrcholilo vánočními besídkami ve
třídách.
Vezmeme-li v úvahu, že spolu s těmito všemi akcemi probíhá zároveň „běžná“
výchovná a vzdělávací práce, byl rok 2018 pro naše žáky opravdu velmi bohatým. Věřme,
že letošní rok bude stejně úspěšným!
Na závěr připojuji přání do nového roku od všech paních ředitelek, kterým velmi děkuji
za poskytnutí informací a obrazových dokumentů k tomuto článku.
Markéta Vodičková
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VINAŘI PLZEŇSKA ROK 2018
Rok 2018 byl ve spolku Vinařů ve znamení oslav kulatých výročí. Pro vinaře na
Plzeňsku byl stěžejním datem 8. 8. 2008.
Právě tento den, tedy 8. 8. jsme v loňském roce oslavili desáté výročí založení
spolku VINAŘI PLZEŇSKA. Při této
příležitosti se uskutečnilo první zarážení
(zavírání) hory – tedy vinohradu na vinici
zde v Horní Bříze. Celé akce se napoprvé
zúčastnilo na třicet návštěvníků, viz foto.
15. září 2018 se konalo již tradiční, tedy
patnácté Hornobřízské vinobraní za účasti více než 400 platících občanů z Horní
Břízy a okolí.
Další významné datum pro vinaře je
11. listopad, kdy máme možnost každoročně poprvé ochutnat mladá, tedy svatomartinská vína. Nejinak tomu bylo i zde
v Horní Bříze, kde si mohli vinaři spolu
s jejich kamarády a známými pochutnat
na skvělé husičce s výbornými mladými
moravskými víny a dokonce i vínem vyrobeným v Horní Bříze. Věřím, že všichni, kteří se do jídelny BAMA vešli (cca
50 osob), odcházeli spokojeni.
V neposlední řadě výčtu akcí pořádaných
spolkem Vinařů byly, jsou a jistě i budou
stálé měsíční tzv. Vinné stoly. Na těchto
Vinných stolech se za účasti členů spolku
a jejich přátel ochutnávají a hodnotí vína
od moravských i českých vinařů – našich
společných přátel a známých.
Věřím, že zde vypsané akce spolku
VINAŘI PLZEŇSKA budou pokračovat
v roce 2019 i v letech následujících.
Jiří Vynáhlovský
jednatel

inzerce:

w w w.facebook.com/Kultura VHorniBrize
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Přehled nadcházejících akcí města Horní Bříza
(1. pololetí 2019)
2. 3. Masopust
10. 3. Maškarní bál pro děti
16. 3. Sedmikráska (koncert)
20. 4. Elektroband Pavla Zedníka (koncert)
1. 5. Sváteční diskotéka na kolečkových bruslích
7. - 8. 5. Oslavy osvobození
12. 5. Den matek
25. 5. Horalka z Kraslic (koncert)
1. 6. Den dětí
15. 6. Slavnosti města
29. 6. Tenisový turnaj
30. 6. Keramický trh
Změny programu vyhrazeny.
Akce organizuje Kulturní a sportovní komise města Horní Bříza ve složení: Petr Koza (předseda), Ladislav Čech, Václav Moulis,
Jessica Kuttová, Radek Bartoš, Vladimír Lopata, Jan Michálek.
Podněty a připomínky můžete zasílat na e-mail: kultura@hornibriza.cz
foto: Robert Trnka, 2004
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PIO N ÝR SK Á SK U PI NA H OR N Í B Ř Í Z A
ve spolupráci s KČT TJ TATRAN TŘEMOŠNÁ

pořádá ve dnech 8. - 10. 3. 2019
31. ročník turistického pochodu

HORNOBŘÍZSKÝ PUCHÝŘ
≡ Memoriál Jardy Nováka ≡

Prezence, ubytování:

Masarykova ZŠ Horní Bříza – vchod od penzionu, od pátku 8. 3. 2019 od 15,00 h.
Vystupte na vlakové zastávce Horní Bříza, cesta na start bude vyznačena.
od 15,00 do 18,00 hodin – trasy 8 a 12 km – Horní Bříza Masarykova ZŠ

Start: Pátek 8. 3. 2019

Cíl:

Sobota 9. 3. 2019
Sobota 9. 3. 2019

od 6,30 do 11,00 hodin – trasy 6, 16 a 24 km – Horní Bříza Masarykova ZŠ
od 6,30 do 8,15 hodin – trasa 35 km – Manětín, náměstí
od 6,30 do 7,00 hodin – trasa 50 km – Manětín, náměstí
(Odjezd autobusu z H. Břízy sídliště v 6,00 hodin, cena 50,- Kč.)

Neděle 10. 3. 2019

od 6,30 do 10,00 hodin – trasy 6, 13 a 20 km – Horní Bříza Masarykova ZŠ
od 6,30 do 7,30 hodin – trasa 30 km – Horní Bříza Masarykova ZŠ

Pátek
Sobota
Neděle

od 18,00 do 21, 00 hodin – Horní Bříza Masarykova ZŠ
od 10,00 do 18,30 hodin – Horní Bříza Masarykova ZŠ
od 10,00 do 14,00 hodin – Horní Bříza Masarykova ZŠ

Startovné: 30,- Kč – pro všechny účastníky bez rozdílu věku
Popis tras:

Pátek

8 a 12 km – okolí Horní Břízy

Sobota

6 km
16 km
24 km
35 km
50 km

– Horní Bříza – rybník Hamr – Horní Bříza, kočárková trasa celá sjízdná, úkoly pro děti
– Horní Bříza – Krašovice – Tatiná – rybník Hamr – Horní Bříza
– Horní Bříza – Bučí – Tlucná – Tatiná – rybník Hamr – Horní Bříza
– Manětín – Nečtiny – Lipí – Spankov – Horní Bělá – Tlucná – Tatiná – Horní Bříza
– Manětín – Chlum – Domašín – Zhořec – Doubravice – Nečtiny – Lipí – Spankov – Horní Bělá
– Tlucná – Tatiná – Horní Bříza (bude vypraven autobus na start tras 35 a 50 km)

Neděle

6 km
13 km
20 km
30 km

– okolí Horní Břízy, kočárková trasa celá sjízdná
– Horní Bříza – Záluží – Dubský mlýn – Horní Bříza
– Horní Bříza – Záluží – Krkavec – Ledce – Dubský mlýn – Horní Bříza
– Horní Bříza – Záluží – Senec – Plzeň – Krkavec – Ledce – Dubský mlýn – Horní Bříza

Odměna:

Pamětní list, pro zájemce pamětní razítko pochodu a razítko IVV. Dále bude oceněn nejstarší účastník
a účastnice. Cenu také převezmou 3 nejpočetnější turistické kolektivy. Vyhodnocení účastníků a kolektivů
proběhne při sobotní etapě a účastník musí skončit v místě cíle. Budou udělovány účastnické odznaky pochodu
(kovový ražený odznak se znakem pochodu). Účastník získává odznak odpovídající jeho účasti na tomto
pochodu. Odznak získá zdarma ten, kdo absolvuje minimálně dva dny na této akci; po absolvování pouze
jednoho dne nevzniká na odznak nárok zdarma – je však možno odznak získat s doplatkem 20,- Kč.

Ubytování:

Masarykova základní škola – od pátku 8. 3. od 15, h do neděle 10. 3. 2019 do 9, h

00

00

– tělocvična – ve vlastním spacím pytli a karimatce á 50,- Kč/noc Není nutná rezervace.
Stravování: V místě startu a cíle bude zajištěn bufet. Jinak je stravování z vlastních zásob nebo v některých restauracích
v Horní Bříze, popř. na trasách pochodu.
Ostatní:

Udělování ocenění IVV a dalších turistických odznaků (sobota). Sobota večer – posezení s tancem a muzikou.

Informace, ubytování:

Jiří Calta, e-mail: pionyr.hb@gmail.com nebo mobil: 739 681 397.
Další informace na internetových stránkách PS Horní Bříza, sledujte průběžně od února 2019.

www.hornibriza.pionyr.cz

