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Aktuální jízdní řády na webu města
Aktuální verzi vždy najdete na webu města Horní
Bříza pod odkazem www.hornibriza.eu/obcan/infocentrum-pro-obcany-mesta/hromadna-doprava/
jizdni-rady-ke-stazeni/
Jednoduchým přístupem je tento QR kód
(k jeho přečtení můžete využít svůj chytrý
mobilní telefon).

Slovo
šéfredaktora

Vážení čtenáři, s přibývajícími slunečnými dny určitě přemýšlíte, kam
vyrazit na letní dovolenou. Ani letos
to s plánováním nebude jednoduché.
Různá omezení, která nás na cestách
čekají, nejsou rozhodně příjemným
zpestřením dovolené, ale věřme, že
nutným. Přesto doufám, že si místo
vašeho letního pobytu vyberete správně, ať už v zahraničí, České republice
nebo rovnou v Plzeňském kraji.
Pokud si chcete čekání zkrátit,
přečtěte si zajímavé články v našem
Hornobřízském zpravodaji. V tomto
čísle bych osobně nejvíce doporučil
rozhovor se zdravotnickým záchranářem Honzou Pouskou.
Jaký článek se nejvíce líbí Vám?
Krásné léto,
Václav Jícha
šéfredaktor

Hornobřízský zpravodaj: č. 02/2021, registrování MKČR E 12283. Náklad 2000 výtisků. Vychází pravidelně. Toto číslo vychází 30. 6. 2021. Uzávěrka dalšího čísla je stanovena na 1. září 2021.
Fotografie: není-li uvedeno jinak, archiv autorů a archiv redakce. Šéfredaktor – Václav Jícha. Grafická úprava – Michal Nágr. Kontakt na redakci: zpravodaj@hornibriza.cz Fotografie na titulní
stránce: Sokol. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.
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Úvodní slovo starosty města Horní Bříza
Vážení spoluobčané,
je tady léto a s ním prázdniny a zasloužená dovolená. Vše,
co provázelo pandemii COVID-19, nás všechny stálo mnoho
psychických sil a energie, které je zapotřebí načerpat zpět.
I přes nepříznivé období se nám podařilo udržet finanční
zdraví městských financí díky dotacím a uvážlivým rozhodnutím zastupitelstva města, a proto můžeme realizovat naplánované záměry investic a údržby majetku města. Dokončili
jsme rekonstrukci chodníku na Tř. 1. máje v úseku od benzinové čerpací stanice po ulici Průmyslová. Pokračujeme v další
etapě rekonstrukce chodníků na sídlišti ve spodní části obce.
Na místních komunikacích probíhají lokální výspravy a je naplánována celoplošná oprava povrchu silnice U Klubu. Další
investicí je zpevnění příjezdových komunikací živičným povrchem k obytným domům tzv. mistrákům“. Opravou prochází
i střecha muzea. Tam byla také doplněna expozice včetně
skleněných vitrín, videoprojektoru a osvětlení. Pro zrychlení
a zefektivnění sečení travnatých ploch byla zakoupen nový
sekací stroj GRILO.

Dokončujeme rekonstrukci dětského hřiště ve vnitrobloku
Lipové ulice, kde byly osazeny nové herní prvky, upraveny
dopadové a odpočinkové zóny, umístěno nové pískoviště.
V 1. MŠ plánujeme o prázdninách opravit plot a vyměnit kompletně vzduchotechniku ve školní kuchyni. Ve 2. MŠ
bude vybudováno mini dopravní hřiště.

Dne 31. 3. 2021 skončila nájemní smlouva mezi městem
Horní Bříza a firmou EUROAGENCY SERVICE s.r.o. na
pronájem kulturního domu Klub. Proběhlo vyklizení a vystěhování opotřebovaného vybavení a zařízení tak, aby mohla
být započata 3. etapa rekonstrukce zahrnující výměnu již nevyhovující elektroinstalace, požárního zabezpečení a následná
rekonstrukce vnitřních prostor včetně vybavení dle připravované projektové dokumentace. Tato rekonstrukce navazuje
na 1. a 2. etapu, kde v 1. etapě již v roce 2018 byla zrekonstruována výměníková stanice. Ve 2. etapě v roce 2020 byla
provedena kompletní sanace zdiva, rekonstrukce kanalizace
a elektro instalace v suterénu objektu. Tyto etapy probíhaly za
provozu. Záměrem rekonstrukce je, aby kulturní dům vyhovoval současným normám a požadavkům na bezpečný provoz a poskytl kulturní prostředí pro pořádané akce.

V Masarykově základní škole byly zrekonstruovány dvoje
toalety v budově staré školy. O prázdninách bude pokračovat
také další etapa výměny osvětlení ve třídách.
Z důvodů mimořádných opatření bylo nutné zrušit Městské slavnosti a některé tradiční kulturní akce, které se uskuteční v příznivější době. Naopak se můžete těšit na akce, které
připravujeme s ohledem na uvolněná opatření – Zpívané, Pivní slavnosti, Veselice u Kapličky a další.
Užijte si příjemné léto plné radosti a odpočinku, které si
všichni zasloužíme. Prožijme léto v klidu, pohodě a hlavně
ve zdraví.
David Kapr, starosta města

Upozornění pro občany

Žilovská zemědělská a.s. žádá občany Horní Břízy, aby
v době vegetace nevstupovali na pole v Horní Bříze a jejím
okolí, nevytvářeli cestičky (zkratky), a tím neničili úrodu.
Lesy České republiky,
s. p. upozorňují občany
Horní Břízy, aby nerozdělávali ohně v lese nebo
v jeho bezprostřední blízkosti či nezakládali nová
ohniště u odpočinkových
přístřešků rozmístěných
v okolí Horní Břízy.
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Zápisky Městské policie Horní Bříza
Za období leden – duben 2021 bylo ze strany strážníků
mimo jiné řešeno v rámci města Horní Bříza:

80

160

různých oznámení

přestupků překročení rychlosti v obci

21. 5. hlídka MP společně s Policií ČR řešila rušení nočního
klidu - produkci hudby mladých lidí na místním tábořišti.

20. 3. hlídka vyjela na oznámení ženy, kterou fyzicky
napadl její druh.

19. 5. byla hlídka MP zastavena ženou na okraji města
s tím, že v poli leží zraněný muž. Ze „zranění“ se vyklubalo
2,77 promile alkoholu.

15. 3. obdržela hlídka oznámení, že v lese leží mrtvé zvíře – divoké prase. Nález byl předán k vyřízení mysliveckému
hospodáři. Strážníci apelují na nálezce mrtvé zvěře, aby vždy
informovali při takovémto nálezu MP, Policii ČR nebo mysliveckého hospodáře, pokud jej znají.

7. 5. byla hlídkou MP vypátrána osoba v požadavcích pro
Policii ČR.

6. 3. na žádost rychlé záchranné služby (RZS) vyjíždějí strážníci k agresivnímu pacientovi, který je v podnapilém
stavu vůči posádce agresivní, a to nejen slovně. Hlídka MP
posléze na žádost RZS doprovodila pacienta do FN Plzeň
Lochotín.

30. 4. nalezl svědomitý občan na zastávce ČD jízdní kolo.
Ze strany strážníků bylo předáno na ztráty a nálezy městského
úřadu, kde je kolo k vyzvednutí.
28. 4. provedli strážníci odchyt volně pobíhajícího psa, který byl umístěn do kotce na městském úřadu.

5. 3. strážníci řešili vzájemné poškozování bytových dveří
mezi dvěma muži, kteří tím řešili svoje spory.

17. 4. byl zadržen pachatel, který neoprávněně vnikl na cizí
pozemek. Při zadržení kladl aktivní odpor, hlídka MP použila
donucovací prostředky a následně jej předala Policii ČR.

4. 3. strážníci prověřovali v obci Tatiná nezákonné vniknutí
do neobydleného domu.

5. 4. byla hlídka MP požádána Policií ČR o záznam z kamerového systému v Horní Bříze, kvůli způsobené dopravní
nehodě.

24. 2. hlídka MP vyjíždí na tísňové volání řidiče, který byl
zablokován jiným vozidlem a je na něm vymáhán finanční
obnos. Jelikož se mohlo jednat o trestný čin, věc byla předána
k dalšímu šetření Policii ČR.

30. 3. hlídka strážníků se podílela na vyproštění zapadlé
dodávky v příkopu.

22. 2. vyjíždí hlídka MP řešit spor - fyzické napadání mezi
sousedy.

27. 3. strážníci zadrželi zloděje dřeva v lese, věc byla
řešena pokutou na místě.

22. 2. požádala RZS hlídku MP o prověření volání z mobilní aplikace „záchranka“ v bytovém domě v Horní Bříze. Toto
volání se prokázalo jako oprávněné a hlídka vše předala RZS,
která na místo vyjela.

25. 3. byli při měření rychlosti strážníky zjištěni 2 řidiči,
kteří se tzv. „vybodovali“ a došlo k jejich předání do správního řízení. Další dva řidiči, kterým byla naměřena rychlost
80 km/h, byli řešeni na místě. Při příštím takovémto dopravním přestupku jim může být zadržen řidičský průkaz.

22. 2. MP opakovaně požadovala od dispečera dopravní
firmy sjednání úklidu v ulicích Tovární a Na Kaolince, kde
znečištění ulic způsobují její vozidla.

Městská policie Horní Bříza
Třída 1. máje 300, Horní Bříza
telefon: 377 955 369, mobil: 602 486 678
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Krátce z Horní Břízy
Parní vlak na nádraží v Horní Bříze
V sobotu 15. května 2021 vypravil Iron Monument Club
Plzeň a Česká západní dráha PARNÍ VLAK do ZOO Plasy.
Při cestě z Plzně do Plas jsme si mohli vlak prohlédnout na
hornobřízském nádraží v čase 9:09 až 9:36 a při cestě zpět od
14:04 do 14:40. Poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů
Horní Bříza za poskytnutí vody parnímu vlaku a panu Radku
Želízkovi a Petru Kozovi za poskytnuté fotografie.

V aule základní školy Horní Bříza bylo vyměněno
koncertní křídlo
V úterý 13. dubna 2021 byl v Masarykově základní škole
Horní Bříza sestaven nově zakoupený klavír zn. Petrof IV,
opus 208 131 v provedení ořech-satén v hodnotě 250.000 Kč.
Financován byl z rozpočtu základní školy, po schválení Radou
města Horní Bříza. Původní klavír patřil Základní umělecké
škole Kralovice, který bude použit pro její účely v pobočce
Kaznějov.
Nově instalovaný klavír bude mít využití pro žáky a učitele
základní i základní umělecké školy. Klavír se jistě také těší,
až ho poctí svým mistrovským umem hornobřízský muzikant
pan Štěpán Kos a další umělci.
Přejeme mnoho příjemných zážitků.
Ladislav Čech
kulturní a sportovní komise rady města Horní Bříza

foto: Radek Želízko

Den vítězství v Horní Bříze
Den vítězství 8. května byl stejně jako loni vzhledem k platným omezením oslaven namísto kulturního programu pouze
komorně - položením květin k pomníkům na hřbitově, u muzea a ve vsi, které provedli zástupci vedení města Horní Bříza.

foto: Luboš Marek

foto: Zdeněk Procházka
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Ukliďme Horní Břízu, 27. - 31. 3. 2021
DĚKUJEME, SPOLEČNĚ MĚNÍME HORNÍ BŘÍZU
K LEPŠÍMU. Každý z nás má možnost kdykoliv vyrazit do
ulic či přírody a dělat své město o něco krásnější už jen tím,
že sebere ze země nepořádek, co vylétl z nezavřené popelnice

nebo někomu omylem upadl. Bohužel občas někomu omylem upadne v lese oblečení, pet lahve, sklenice, adresou popsané krabice a mnohé další, co by mohl vyhodit do odpadu
nebo bezplatně uložit do sběrného dvora (otevřeného 4 dny
v týdnu).
Velké díky patří Vám všem, kteří průběžně nebo při společných úklidových akcích pomáháte přírodě a společně
zkrášlujete naše město. Jarní úklidová akce probíhala od soboty 27. března do středy 31. 3. 2021. Na 5 výdejních místech
v Horní Bříze jste si vyzvedli více jak 100 pytlů a 150 rukavic.
Bohužel jsme se tentokrát nemohli hromadně sejít, ale svoji
účast následně potvrdilo zprávou, zavoláním nebo zaslanou
fotografií 28 dobrovolníků, kteří byli následně odměněni.
Účast byla ale mnohem větší, protože se mnozí neozvali,
ale i tak rádi pomohli. Nemáme přehled o množství reálně sebraného odpadu, protože byla možnost pytel kdekoliv
vyhodit, nechat na smluveném nebo odběrném místě, ale
z fotografií se můžete přesvědčit, že ho bylo opravdu hodně.
To však neznamená, že jsou Horní Bříza a její lesy dokonale
uklizené. Je to nekonečný příběh, proto žádáme Vás všechny:
„Uklízejme po sobě, ať nepřiděláváme práci dobrovolníkům,
členům komise životního prostředí a zaměstnancům města,
kteří by svůj čas mohli trávit příjemněji.“

Pro velký úspěch nás tento rok čeká ještě letní a celorepublikový podzimní úklid, o termínech budeme informovat
běžným způsobem (internet, hlášení, plakáty).
S velkým díky organizátoři.
Ladislav Čech
člen rady spolku Kultura v Horní Bříze

Fotky Horní Břízy

Ukažte Horní Břízu v tom nejlepším světle!
Stačí nahrát fotku na Instagram s hashtagem #HorniBriza, my ty nejlepší
repostneme a zveřejníme v HB zpravodaji.
@fotkyhornibrizy
-6-
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Vzdělávací instituce

1. Mateřská škola
Únorové masopustní veselice jsme ve školce stihli jen tak
tak. Každá třída uspořádala svůj karneval, udělali jsme si pohoštění a zábavu, jako bychom předpovídali, že budeme mít
na nějaký čas se vším konec. Po masopustu nás totiž zastihla
nařízená karanténa a odloučila děti od kamarádů i od svých
učitelek a asistentek. Malou útěchou v těchto dnech mohlo
být distanční vzdělávání, které jsme dětem pravidelně poskytovaly. Velice milým překvapením pro nás bylo, že do této
„výuky“ se zapojili nejen předškoláci, pro které byly tyto
hravé úkoly povinnou součástí předškolního vzdělávání, ale
zapojili se i nejmenší z našich dětí. V březnu si tedy děti plnily
úkoly společně s rodiči nebo staršími sourozenci. Doma tak,
třeba v pokojíčku, pracovaly společně se třemi prasátky, sázely jarní kytičky, pozorovaly mláďátka i hmyz, který vylákalo
první jarní sluníčko.

V dubnu se nám konečně naše společné přání vyplnilo!
Prozatím s částečným omezením, ale přece „hurá, konečně do
školky“! Prvních pár týdnů směly mateřskou školu navštěvovat pouze děti nejstarší, ale nyní už jedeme v běžném režimu

se všemi dětmi.

Foto: Kristýna Bourke

První vzájemná setkání po dlouhé době byla mnohdy i dojemná. Děti si navzájem přinesly dárečky a vyprávěly si, co
dělaly doma.
Do školky jsme se vrátili právě včas, abychom stihli nacvičit krátký pozdrav pro maminky, které měly zanedlouho
svátek. Podle reakcí od maminek, kterých se nám dostalo, vůbec nevadilo, že vystoupení nemohly vidět jinak, než na svých
počítačích. Dojaté byly úplně stejně - mnohdy prý i víc.

Foto: Kristýna Bourke

Se zatajeným dechem jsme všichni společně sledovali aktuální události nejen v České republice, ale i ve světě, a doufali
jsme v brzký návrat do školky a k běžným životům nás všech.
O Velikonocích jsme alespoň uspořádali nadílku od zajíčka,
která se konala za zvýšených bezpečnostních opatření na zahradě. Bylo pro nás velikou odměnou a potěšením, že přišla
většina dětí a nadílku jsme si i za těchto ztížených podmínek,
užili.

Foto: Kristýna Bourke

Nyní si užíváme vzájemné společnosti. Těšíme se, co nám
dalšího tento školní rok ještě přinese. ANO, TĚŠÍME SE!
Je toho totiž spoustu, co jsme nestihli nebo odložili, a tak
máme nyní mnoho krásné práce před sebou. Věříme, že teď
už to všechno vyjde!
Kateřina Preisingerová
-7-
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Vzdělávací instituce

Jaro ve školce
Milí břízští sousedé, opět se vám hlásíme z naší školky na
kraji města. Uběhlo dalších několik týdnů, během nichž se
opakoval nám již známý scénář ke hře Covid-19 a my ostatní.
Pravidla hry máme naštěstí díky neustálému ostrému zkoušení
v malíčku. Proto nás další uzavření školky nezaskočilo a plynule jsme přešli na distanční formu vzdělávání. Snažili jsme
se o to, aby uzavřením instituce nebyli postiženi zejména naši
předškoláci, kteří se v současnosti pilně připravují na vstup
do základní školy. Námi zasílané úkoly kombinovaly všechny
oblasti dětského rozvoje, jako například rozvoj logického myšlení, zapamatování si krátkého textu, rozvoj jemné i hrubé
motoriky, rozvoj grafomotoriky, předmatematické představy
a další. Úkoly byly připravovány pro všechny věkové skupiny dětí, které navštěvují naši školku, avšak odezva ze stran
předškoláků byla povinná. Se silnou zpětnou vazbou jsme byli
velice spokojeni a jsme rádi, že můžeme rodičům tímto poděkovat za spolupráci.

Jakmile se douklidily poslední malířské štětky, byl už duben
a děti se nám pomalu začaly vracet do školky. Nejprve jen
v omezeném režimu, to znamená děti předškolní a děti rodičů
z IZS. Pod taktovkou nových vládních pravidel musely být
tyto děti dvakrát týdně testovány, z čehož jsme všichni měli
menší obavy. Ve finále se však ukázalo, že testování drtivé
většině dětí nevadilo a někteří se na něj dokonce těšili. Jak
rychle tento režim nastal, tak i skončil. O dva týdny později
již školku směly navštěvovat všechny děti, a to bez nutnosti
provádění pravidelného testování. Jediní testovaní jsou nyní
zaměstnanci, jichž se ale nadpoloviční většina rozhodla využít
možnosti nechat se naočkovat proti viru covid-19.

Foto: Denisa Císařová

Během čekání na znovuotevření školky jsme však rozhodně nezaháleli. Interiér budovy prošel velikou proměnou, která
pozvedla celkový vizuální dojem (zcela nezaujatě, samozřejmě). Kam jen dosáhla malířská štětka, tam bylo vymalováno. Kam dosáhly štětce a válečky, tam bylo natřeno. Kam byl
vpuštěn umělecký malíř, tam bylo zútulněno. Naše všetečné
ruce vše protřídily, umyly a uklidily. Školka získala novou, veselejší a rozhodně barevnější tvář. A to jsme si jisté, že se ještě
nejedná o finální podobu.

Jakmile byl obnoven klasický režim a provoz, naskytla se
brzy příležitost, jak nabídnout dětem nějaké neobyčejně veselé zážitky ze školky. V pátek 30. 4. bylo pro děti na zahradě
připraveno pálení čarodějnic se stavěním májky. Po osmé hodině jsme se všichni vydali na zahradu, kterou jsme opustili
pouze na polední odpočinek. Děti si nazdobily májku, splnily
připravené úkoly a společně poobědvaly venku. Vzhledem
k jejich spokojeným výrazům považujeme tento den za velmi
zdařilý. Dalším naším cílem je dětský den s výletem či tradiční
pobyt v Orlovicích. V této době není nic na sto procent, ale
my doufáme, že naše plány nic nezhatí.
Přejeme celé Horní Bříze jen samou pohodu a zdraví.
Markéta Romanuttiová
-8-
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Běžný den
Dnes je 17. 5. 2021, po dlouhé pauze se nám vrátili žáci
zpět do školy. Skončila rotační výuka a všechny děti jsou ve
škole. Sice nesmí zpívat, cvičit v uzavřených prostorech, mačkat se v jídelně a v bufetu, musíme nosit roušky nebo respirátory a na kroužek můžou pouze tři žáci… A samozřejmě
se musíme všichni každý týden testovat. Testování je jedna
velká legrace, nadřízené orgány zkouší, co učitelé ještě vydrží.
Každý týden testujeme jinými testy. Prvotní nadšení, že nemusíme vyrábět stojánky a že naše škola dostala „lepší“ testy,
vystřídalo zklamání hned následující týden. Dovezli nám testy
stojánkové. Další týden jsme obdrželi opět jiný druh testů,
jejich jedinou výhodou je, že k jejich vyhodnocení potřebujeme stojánky, které jsme si vyrobili pro předchozí sadu. Každé
pondělí ráno otestujeme všechny zaměstnance a žáky. Je to
bratru více než 400 testů. Následně musíme všechny výsledky
navkládat do centrální evidence testovaných. Další den jsme
povinni otestovat žáky a zaměstnance, kteří nebyli ve škole
v pondělí. A opět žáka nebo zaměstnance zaevidovat. Nesmí
proklouznout ani myš. Další naší novou činností je vydávání potvrzení o provedeném negativním antigenním testu pro
potřeby žáka mimo školu. Mám přehled o tom, kdo jde na
masáž, které rodiny se chystají k holiči…
Doufám, že tato pro všechny velmi náročná situace je na
konci a my budeme pouze učit a učit. Moc bych si přála, aby

konec školního roku byl co možná nejnormálnější. Ve školství
pracuji 33 let, nikdy jsem nic podobného nezažila. Mám pocit, že naše školství je v troskách, ze kterých se bude dlouho
vzpamatovávat. Našim dětem zmizely tradiční způsoby, modely a jistoty. Jak dalece poznamenala tato nucená pauza psychiku našich dětí? Lidská bytost je neskutečně životaschopná
a přizpůsobivá, neumí však odhadnout, na co všechno si bude
muset zvyknout a přijmout za své.
Helena Winkelhöferová
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ZUŠ
Obrázky a výsledkové listiny najdete ve facebookové skupině Online výtvarná soutěž ZUŠ. Všem zúčastněným děkujeme a výhercům moc gratulujeme. Máme velkou radost z tak
hojné účasti.

ZUŠ Kralovice pořádala Online výtvarnou soutěž
V době, kdy probíhala výuka pouze distanční formou,
a nebylo možné vystavovat, jsme se rozhodli uspořádat Online výtvarnou soutěž ZUŠ, abychom podpořili motivaci dětí
k tvorbě v této těžké době.

Úspěch žáků výtvarného oboru ZUŠ Kralovice
Výtvarný obor ZUŠ Kralovice, který funguje na pobočce
v Horní Bříze, se zúčastnil celorepublikové soutěže Příroda
kolem nás od Správy Národního parku Podyjí.

Soutěž probíhala na Facebooku online formou a byla určena žákům základních uměleckých škol z celé republiky. Téma
bylo Portrét, Krajina a Zátiší.
O soutěž byl velký zájem. Sešlo se celkem 683 obrázků
z 32 škol z celé republiky. Díla byla rozdělena podle věku do
čtyř kategorií. Hodnocení soutěže se ujalo sedm odborných
porotců, mezi nimiž byli profesionální výtvarníci a pedagogové. Z každé kategorie byla oceněna první tři místa a cena
veřejnosti.

Soutěže se zúčastnilo celkem 2042 děl z 266 škol a naši
školu reprezentovalo sedm prací.
Čtyři žáci byli oceněni:

Na stupních vítězů se umístili žáci ze ZUŠ Trnka (Plzeň),
ZUŠ Plasy, ZUŠ Jagellonská (Plzeň), ZUŠ T. Brzkové (Plzeň),
ZUŠ A. Dvořáka (Karlovy Vary), ZUŠ Horažďovice, ZUŠ
F. X. Richtera (Holešov), ZUŠ Kdyně. Mezi prvních 25 míst
se dostalo i šest žáků našeho výtvarného oboru na pobočce
v Horní Bříze. Z nich se nejlépe umístil Erik Pokorný, který
skončil na 5. místě v 1. kategorii.

•

Květuše Herejtová - 1. místo ve třetí kategorii

•

Erik Pokorný - 3. místo ve druhé kategorii

•

Max Vetengl - čestné uznání ve čtvrté kategorii

•

Veronika Šimicová - čestné uznání ve čtvrté kategorii

Všem zmíněným gratulujeme. Jejich díla si můžete prohlédnout na Facebooku ZUŠ Kralovice. Všechny oceněné práce
budou vystaveny od soboty 22. května 2021 v návštěvnickém
středisku v Čížově až do konce turistické sezóny.

Zápis do ZUŠ
Základní umělecká škola Kralovice pořádá zápis nových
žáků.
Zápis probíhá on-line na webových stránkách ZUŠ Kralovice www.zuskralovice.cz. Přijímány jsou děti od pěti let.
Vybrat si můžete ze široké škály oborů. Nabízíme hru na
zobcovou flétnu, příčnou flétnu, akordeon, trubku, housle,
klavír, violoncello, kytaru, fagot, klarinet, saxofon, zpěv, taneční obor a výtvarný obor.
Pokud Vaše děti baví hudba, malování nebo tanec, neváhejte a přihlaste je do ZUŠ. Budou mít možnost dále rozvinout
svůj zájem a talent pod odborným vedením. Žáci mohou následně pokračovat ve studiu na středních uměleckých školách
a konzervatořích, nebo se věnovat svému oboru rekreačně.
Těšíme se na Vás!
Luboš Marek, ZUŠ Kralovice
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Sokol
O čem psát po dlouhém lockdownu, kdy hlavní náplň
Sokola byla omezena restrikcemi? Asi o sokolovně a návratu
k normálu.
K Sokolům neodmyslitelně patří sokolovna. Místo, kde se
scházejí všechny generace za účelem sportovního a kulturního vyžití. Pokud se poohlédneme do historie, Sokol v Horní
Bříze byl založen v roce 1918 a sokolovna dostavěna v roce
1921. To znamená, že v letošním roce slaví budova sokolovny
100 let. Ne vždy sloužila sokolovna svému původnímu účelu
a bohužel údržba objektu nebyla dostatečná. V posledních letech se do údržby investovalo spoustu času a peněz. Zmíním jen
ty největší investice – vstupní chodba s toaletami, nové šatny,
klubovna, nové vchodové dveře, okna, elektrika, omítky, podlaha, topení atd. Peníze na veškeré opravy pochází z dostupných dotací, od sponzorů a z kulturních akcí, kde zajišťujeme
občerstvení. V době „covidové“ většina institucí a firem šetří,
proto jsme velice vděční za podporu od města Horní Bříza.
A z čeho máme obrovskou radost, jsou příspěvky lidí na sbírkový účet. Za rok 2020 nám na rekonstrukci přispěli celkovou
částkou 351 856,- Kč. Také se našlo mnoho lidí, kteří nám
přišli pomoci na brigády, udělali odborné práce zdarma apod.
Tohle všechno nám dává chuť stále pokračovat a vylepšovat
naší stoletou sokolovnu tak, aby s námi byla co nejdéle.
V době lockdownu jsme se i my Sokolové museli přesunout
do online světa. Pořádání virtuálních závodů, online cvičení
i školení pro cvičitele prostřednictvím webkamery. Po technické stránce jsme se snažili udělat maximum, pár chybiček
se vyskytlo, ale nakonec vše bylo dotaženo ke spokojenosti
všech. Ale všichni to děláme kvůli interakci s cvičenci a kontaktu s ostatními, což bohužel online svět nedokáže, i když
současná generace se mnou asi nebude souhlasit. Ihned jak
se začala měnit omezení a restrikce, začali jsme se i my vracet
k pravidelným hodinám. Naštěstí zájem dětí cvičit byl obrovský a úbytek cvičenců minimální.
Vladimír Kargeradov

Horní Bříza a motorsport
Po dlouhé pauze způsobené covidem se 24. 5. 2021 uskutečnil první závod Krušnohorského poháru na autodromu
v Sosnové. I přes velkou konkurenci se povedlo v nejsilnější skupině R nad 2001 ccm vybojovat třetí místo Josefu Jílkovi z Horní
Břízy, kterého navigovala Nikola Černá na voze Subaru Impreza STI. Ve slabší skupině R do 2000ccm obsadil první místo Jan
Kulich navigovaný Josefem Frousem na voze BMW 318ti.
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Honza Pouska - zdravotnický záchranář
V současné již dochází k postupnému rozvolňování
restriktivních opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19
a všichni se pomalu, ale jistě můžeme vracet do normálních
životů. Každého z nás poslední rok nějakým způsobem zasáhl a ovlivnil. Někdo přišel o práci, jiní si například museli
navyknout na „home office“, pro děti to pak byla doposud
nezvyklá distanční výuka. Někteří z nás bohužel přišli ve spojitosti s pandemií i o své blízké.
V této nelehké době téměř každý z nás vzdával hold lidem
z takzvané první linie. Jedním z účastníků boje proti pandemii
přímo na covidovém oddělení byl i zdravotnický záchranář
Honza Pouska z Horní Břízy. Společně s ním se nyní můžeme
podívat, co všechno taková práce obnášela.
Honzo, na jakém oddělení v nemocnici pracuješ a co to
obnáší?
Momentálně jsem třetím rokem ve fakultní nemocnici
v Plzni na Neurochirurgické klinice, konkrétně na jednotce
intenzivní péče (JIP). Máme různé pacienty, jak naše operanty, tak pacienty ve vážných stavech, na umělé plicní ventilaci.
Protože jsme součástí traumacentra, dostanou se tak k nám
i různá polytraumata (postižení nejméně dvou orgánových
systémů, z nichž alespoň jeden ohrožuje pacienta na životě)
- například pacienti s těžkým úrazem hlavy, nebo páteře. Je to
celkově hodně odborná a specifická práce.
Jak dlouho pro představu trvá, než se člověk na takovém oddělení zaučí?
To trvá celý život. Stále přichází něco nového. Ale oficiální
adaptační kurz – doba na zaučení po nástupu na pracoviště
trvá zhruba necelý rok, asi deset měsíců.

fajn. Hrozně příjemný kolektiv, který dobře spolupracoval
a pomohl mi se v prvních dnech zorientovat. Nebyl jsem
tam jediný nováček, sešlo se nás tam z různých oddělení více
a celkově myslím, že pro všechny představovala tahle situace
něco nového a neznámého. Ale takové ty základy z intenzivní
péče, jako je resuscitace, endotracheální intubace, atd, jsem
měl ze svého oddělení naučené. Byly tam i sestry, které se
doposud s intenzivní péčí nesetkaly - nebo jen velmi okrajově.
Největší nezvyk bylo oblékání do covidových obleků – tyveků
[tajveků] a všech ostatních ochranných pomůcek. Je speciální
postup na to, jak se správně oblékat a i jak se správně svlékat,
aby nedošlo ke kontaminaci a člověk to do teď nikdy nedělal.
Navíc jsem nevěděl, jestli nebudu potřebovat na toaletu během těch 3 hodin. Za normální situace si můžu dojít na záchod, kdykoliv potřebuji, stejně tak se můžu napít, když mám
žízeň, ale tady jsem věděl, že se z obleku minimálně další tři
hodiny nedostanu. Takže to byl takový adrenalin to vychytat.
A od ochranných brýlí jsem měl dost otlačený nos, mám ho
totiž dost špičatý (smějte se). Ale po nějaké době už jsem si
i to oblékání vychytal tak, aby mě nikde nic netlačilo a bylo to
co nejpříjemnější.

A z vašeho oddělení se stalo oddělení určené pro covid
pozitivní pacienty, nebo jakým způsobem jsi se k práci
v první linii dostal?
Ne, ne, naše oddělení muselo zůstat „čisté“, právě kvůli
tomu, že jsme součástí traumacentra. K covid pozitivním pacientům jsem byl přeřazen. Naše staniční sestra dostala pokyn
od vedení, že je třeba vypůjčit nějaké zdravotníky na covidové
oddělení, kde jich byl nedostatek. Nás je poměrně dost, takže
to nebyl problém. To bylo během té největší krize normální,
že se sestry podle potřeb půjčují z jednoho oddělení na jiné
tak, aby byla zajištěna dostatečná péče. Od náš šlo na různá
covidová pracoviště asi 10 lidí.
Mohl jsi říct, že jít nechceš?
Určitě jo, máme skvělou staniční sestru, takže domluvit se
dá na všem. Mně to ale nijak nevadilo. Někteří moji kolegové
měli doma těhotné ženy, takže ti jít nechtěli - měli strach, aby
se nenakazili, což se dalo pochopit. Navíc jsem si po třech
letech chtěl vyzkoušet, poznat a naučit se něco jiného.

A co pacienti? Asi se jednalo o jiné spektrum pacientů,
než na které jsi zvyklý?
To rozhodně, ale člověk si zvykne a přizpůsobí se. Ale
upřímně to pro mě nebyla úplně příjemná práce, když jsem
viděl, jakým způsobem a jak rychle se zdravotní stav u těchto
covidových pacientů zhoršuje. Někdy jsme přijímali pacienty,

Jaký byl rozdíl mezi prací na tvém domovském oddělení a covidovém oddělení, na které jsi se dostal, v čem to
bylo jiné?
Úplně na začátku jsem byl trošku nervózní, jako když nastupuješ do nové práce. Ale všichni tam byli naštěstí strašně
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oxygenace (dočasná náhrada funkce plic a srdce) . U nás na
oddělení dialýzy ani ECMA nemáme, takže s tím jsem měl tu
čest pracovat poprvé a určitě mi to po odborné stránce dost
přineslo. Stejně tak jsme s pacienty i jezdili na různé specifické
výkony a vyšetření, které u nás nezažiju. Ze stránky zkušeností mi to určitě dalo hrozně moc.

kteří už byli na umělé plicní ventilaci. Jindy takové, kterým
už třeba nestačil vysokoprůtokový kyslík a potřebovali lůžko,
které by umožňovalo případnou intubaci a následnou umělou
plicní ventilaci. Tlak na lůžka byl ale šílený a zvlášť těch intenzivních byl nedostatek.
Celkově se stav tady u pacientů vyvíjel a horšil strašně rychle. Představte si, že jeden den přijímáte pacienta a ještě s ním
normálně mluvíte, pak máte den volno a když se vrátíte do
práce, tak tam ten stejný člověk leží zaintubovaný v kritickém
stavu, nebo v horším případě už tam není vůbec.

Kdy jsi se rozhodl na covidové jednotce skončit?
Jednoho dne už toho zkrátka bylo moc. Neberu v potaz
oblékání, přesčasy, nebo tak něco, to se dá všechno zvládnout.
To že se ale všichni snažíte dělat pro pacienty maximum a pak
to stejně nedopadne dobře, a jak často se stávalo, že to nedopadlo dobře, to už mě trápilo. Někdo to zvládá líp, ale mě už
to štvalo, nechtěl jsem se na to dál dívat..

Muselo to být psychicky dost náročné …
Strašně. Pamatuji si svého posledního pacienta před tím,
než jsem se vrátil na své oddělení. Měl strach a ptal se mě,
jak dlouho bude zaintubovaný... co na tohle můžete říct, když
víte, jaký je jeho stav a jak se zhoršuje? Řekl jsem mu, že snad
jen pár dní. Ani pak už po pravdě nevím, jak to s ním dopadlo.
Když to srovnám s pacienty na svém oddělení, kam například
někdo přijde s těžkým úrazem hlavy, tak víte rovnou, že to
je špatné a dotyčný vás může už jenom překvapit. Jenže sem
chodili lidé, se kterými mluvíte a pak jen postupně koukáte,
jak to uvadá a odchází pryč.

Jak na tebe působil tlak okolí, někdy i ne moc příjemné
texty na sociálních sítích?
Snažil jsem se to nevnímat, ale nejde se tomu úplně vyhnout. Některé názory lidí, kteří v tom nebyli a nezažili si to
na vlastní kůži, byly vážně scestné a člověka i zamrzí. A jak
říkám, kdo má právo soudit .. nikomu bych nepřál tohle zažít.
Dokud se s tou smrtí někdo nesetká, tak neví, neví nic. Za
celou dobu na svém oddělení jsem nezažil tolik zemřelých,
jako teď během covidu a doufám, že s tímhle už se nikdy
nesetkám. A sotva se připravilo lůžko, už se tam tlačil další
pacient.. další dva.

Řekl bys, že se jednalo jen o polymorbidní pacienty, jak
se dříve často uvádělo?
Vůbec ne, šlo i o mladé, doposud zdravé lidi, kterým covid
zlikvidoval plíce tak, že zkrátka nemohli dýchat. Strašně se
snažili, ale ten zdravý prostor v plicích byl minimální.

A co naopak veškerá chvála a dary například v podobě
jídla, květin, nebo děkovných dopisů, které se ke zdravotníkům dostávaly?
To jsem moc nevnímal, je to prostě moje práce. Dělám to,
protože jsem si to vybral, ne proto, aby mi někdo děkoval.
Ale bylo to milé, to určitě ano. Nejvíc mě potěšilo, když nám
nějaká mateřská školka na Vánoce napekla cukroví.

Tohle mě celkově strašně rozčilovalo. Ať si každý myslí,
co chce, ale kdo má právo soudit, kdo umře a kdo ne? Byli to
třeba i starší lidi, kteří ale do teď žili normálně, měli rodiny
a nemuseli umřít, kdyby to nechytli, prostě by mohli žít dalších x let.

Zůstal si s někým z kolektivu v kontaktu?
Zdravíme se, i jsem jim tam říkal, že budu rád, když někdy
zajdeme na pivo. Holky tam byly fakt skvělý. Za to jim děkuji.

Co z odborné stránky, setkal jsi se s něčím novým?
I když dostanou pacienti maximální péči, v tak kritickém
stonání bohužel začnou selhávat i z jiných stran, než jen ventilačně. Takže se třeba napojují na zevní kardiostimulátor, kontinuální dialýzu, nebo ECMO - Extrakorporální membránová

Děkujeme Ti za všechno, Honzo!
Jessica Kuttová

Inzerce:
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Články, rozhovory, reportáže

Člověk v tísni v Plzeňském kraji pomáhá
i obětem trestných činů
Služba pomoci obětem trestných činů, kterou poskytuje Člověk v tísni
v Plzeňském kraji, může mít různou podobu. Obrátit se na nás může
kdokoli, kdo se cítí být obětí, a to z celého Plzeňského kraje. Základem
naší služby je poskytování právních informací. Jsme připraveni pomoci
s podáním trestního oznámení, návrhu na náhradu škody, sepsáním odvolání, doprovodit Vás k soudu či na policii. Třeba jako jsme pomohli
v následujících případech.

z ní vylákal peníze. Poté se na dva týdny odmlčel a po údajném návratu z nemocnice se od ní bez vysvětlení odstěhoval.
Žena nabyla pochybností a skutečnosti si telefonicky ověřila
v nemocnici, kde zjistila, že ani údajného doktora ani jejího
partnera neznají a placené zákroky neposkytují. Pomohli jsme
jí napsat a podat trestní oznámení a čin byl nakonec kvalifikován jako podvod a proti pachateli zahájeno trestní stíhání.
Paní jsme pomohli uplatnit její nárok na náhradu škody a jsme
jí dále nápomocni v probíhajícím trestním řízení.

Ženě, oběti domácího násilí ze strany partnera, jsme pomohli podat trestní oznámení. Doprovodili jsme ji jako „důvěrník“ k podání vysvětlení a požádali jsme o ustanovení
zmocněnce z řad advokátů. Tudíž v průběhu celého řízení je
řádně zastoupena. Následně jsme jí zprostředkovali psychologickou pomoc.

Oslovil nás muž, kterému cizí osoba nabídla pomoc s vyřešením jeho dluhů tak, aby nepřišel o svou nemovitost. Díky
tomu, že přišel dostatečně včas, pomohli jsme mu od smluv,
které pro něj byly natolik nevýhodné, že by v důsledku znamenaly ztrátu nemovitosti, odstoupit. Právě tyto společnosti,
jež nabízejí vlastníkům nemovitostí v exekuci pomoc s vyplacením exekucí či půjčky, se v poslední době stále množí a lidé
musí být obezřetní.

Oběti násilného napadení jsme poskytli asistenci v průběhu řízení i doprovod k jednání. Pomohli jsme jí uplatnit nárok
na náhradu škody a také jsme jí asistovali v podání žádosti
o peněžitou pomoc oběti, kterou může za určitých okolností poskytnout stát. Vzhledem k nutnosti účasti
u soudního jednání bylo požádáno o oddělený výslech oběti
tak, aby nedošlo k setkání s útočníkem. I v odvolacím řízení
jsme oběti nadále asistovali v psychicky náročném procesu.

V případě, že jste se Vy nebo někdo z Vašich blízkých
stali také obětí trestného činu, neváhejte se obrátit na naši
kolegyni Radku Liškovou – radka.liskova@clovekvtisni.cz,
602 250 210. Služba je poskytována ZDARMA.

Obrátila se na nás žena, kterou podvedl partner. Pod záminkou, že je nemocný a potřebuje podstoupit placenou operaci,

Přehled nadcházejících akcí města Horní Bříza
17. 7. – Zpívaná

5. 9. – Volejbalový turnaj

14. 8. – Veselice u kapličky

12. 9. – Diskotéka na kolečkových bruslích

4. 9. – Zpívaná

9. 10. – Nohejbalový turnaj

Změny programu vyhrazeny.
Akce organizuje Kulturní a sportovní komise města Horní Bříza.
Podněty a připomínky můžete zasílat na e-mail kultura@hornibriza.cz

Fotky Horní Břízy

Ukažte Horní Břízu v tom nejlepším světle!
Stačí nahrát fotku na Instagram s hashtagem #HorniBriza, my ty nejlepší
repostneme a zveřejníme v HB zpravodaji.
@fotkyhornibrizy
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Vstup 199 - 299 Kč

spolupořadatel

Neděle

26.9.2021 KAZNĚJOV
Kulturní zařízení/kino od 17:00

Z důvodu rekonstrukce KD v Horní Bříze se akce uskuteční zde. Z Horní Břízy zajištěn odvoz zdarma tam i zpět.

Předprodej vstupenek:

www.kulturahob.cz

tel.: +420 724 996 085 p. Čech

Fotky Horní Břízy

Ukažte Horní Břízu v tom nejlepším světle!
Stačí na Instagram nahrát fotku s hashtagem #HorniBriza, my ty nejlepší
repostneme a zveřejníme v HB zpravodaji.
@fotkyhornibrizy
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