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Vážení čtenáři,
velmi rychle se blíží konec roku,
který pro nikoho nebyl nijak lehký.
Zažili jsme opravdu mimořádný rok.
Přesto jsou přede dveřmi Vánoce
a Silvestr a buďme rádi, že nám dopřejí oddechový čas, který se hodí využít
k uvolnění a obnovení svých sil. Slavme v tomto vánočním období tradicemi. Jaké vůně vám připomínají Vánoce? Já cítím skořici, vanilku, hřebíček,
purpuru nebo třeba vánočního františka. Ať ve vás tento čas vzbuzuje jakékoliv vzpomínky, věřím, že i k Vám do
domácnosti Vánoce přinášejí jedinečnou atmosféru.
Pojďte si při čtení posledního čísla
Hornobřízského zpravodaje v uplynulém roce odpočinout. Doufám, že každý nalistuje ten správný článek podle
svých preferencí.
Milí čtenáři, na závěr bych Vám za
celou redakci chtěl popřát pohodové
Vánoce, ale především klidný nový rok
2022. Ať máte mnoho úspěchů, ale
především pevné zdraví. To je nejen
v této době to nejdůležitější.
V poslední větě si nemůžu odpustit
přání pevného zdraví a mnoho radosti
se svou narozenou dcerkou naší redaktorce Jessice.
Václav Jícha
šéfredaktor

Hornobřízský zpravodaj: č. 04/2021, registrování MKČR E 12283. Náklad 2000 výtisků. Vychází pravidelně. Toto číslo vychází 20. 12. 2021. Uzávěrka dalšího čísla je stanovena na 20. února 2022.
Fotografie: není-li uvedeno jinak, archiv autorů a archiv redakce. Šéfredaktor – Václav Jícha. Grafická úprava – Michal Nágr. Kontakt na redakci: zpravodaj@hornibriza.cz. Za obsah příspěvků
odpovídají jejich autoři.
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Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,
stojíme na konci roku 2021. I přes nepříznivou situaci způsobenou pandemií se nám podařilo uskutečnit všechny naplánované stavební práce a rekonstrukce, o kterých jsme Vás
průběžně informovali v předchozích Zpravodajích, prostřednictvím webových stránek města či aplikace V obraze.
Poslední stavební prací v letošním roce bylo rozšíření parkovací plochy u základní školy, kde vzniklo 18 parkovacích
míst, 2 místa pro handicapované osoby a byl zpřístupněn
příjezd handicapovaných osob a IZS k budově školy. Mimo
vyučování, v době víkendu, prázdnin a svátků slouží parkoviště návštěvníkům přilehlého Domu s pečovatelskou službou
Horní Bříza a široké veřejnosti.
Covidová doba si vyžádala díky distanční výuce a home
office velké nároky na internetové připojení. Proto probíhá v sídlišti ves pokládka optických kabelů, kterou provádí
fa. ČEZNET s.r.o., která bude zajišťovat připojení vysokorychlostního internetu.

Město Horní Bříza Vám přeje
příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho pracovních i osobních úspěchů
v novém roce

Za úspěšným uskutečněním všech akcí a prací se skrývá
spousta úsilí a práce řady lidí. Děkuji za spolupráci zastupitelům, komisím, výborům, pracovníkům Městského úřadu
Horní Bříza, organizacím, spolkům, ale i jednotlivcům, kteří
se snaží, aby Horní Bříza vzkvétala a aby byla místem, kde se
nám dobře žije.
Na závěr Vám všem přeji klidné a krásné Vánoce.
Do nového roku 2022 pohodu, pevné zdraví a dobrou mysl.
David Kapr

Přehled nadcházejících akcí města Horní Bříza
Silvestrovský ohňostroj – 31. 12. 2021 v 19:00 před sokolovnou
Masopust – 26. 2. 2022 (čas a místo budou upřesněny)
Změny programu vyhrazeny. Akce organizuje Kulturní a sportovní komise města Horní Bříza.
Podněty a připomínky můžete zasílat na e-mail kultura@hornibriza.cz
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Zápisky Městské policie Horní Bříza
Za poslední tři měsíce bylo z ulic
města odstraněno šest autovraků
nebo dlouhodobě stojících vozidel.
Další dvě vozidla jsou v řešení.

6

104

max. rychlost
naměřená v obci

autovraků

Ve městě nadále probíhá namátkové měření rychlosti. Rekordman z měsíce listopadu jel rychlostí
104 km/h.

29. 10. byli strážníci přivoláni do jednoho z bytových
domů, kde si sousedé stěžovali na silný zápach z vycházející
z jednoho bytu. Po zazvonění otevřela žena, která se pro velké množství věci nemohla v bytě ani pohybovat. Strážníkům
a zástupcům SVJ slíbila, že toto v nejkratší době odstraní.

26. 11. za posledních 14 dní eviduje MP HB pátého psa,
který se vydal na výlet. I tento výletník byl odchycen a předán
majitelce.
25. 11. při provádění kontroly měření rychlosti změřila
hlídka MP rychle jedoucí vozidlo. Následnou kontrolou se
zjistilo, že řidič nevlastní řidičské oprávnění.

26. 10. oznamuje obsluha čerpací stanice odjezd zákazníka
bez placení. MP po krátkém pátrání zkontaktovala řidiče, který tvrdil, že se jedná o omyl a dluh na čerpací stanici uhradil.

25. 11. strážníci asistují hasičům při otevírání zabouchnutých dveří u skladu léků v domově pro osoby ze zdravotním
postižením.

22. 10. nemilé překvapení čekalo majitelku zahrady, když
na ní objevila cizí fóliovník. Majitelka přivolala na místo MP,
která po krátké době vypátrala majitele a fóliovník byl odnesen.

22. 11. hlídka přijala oznámení, že kolem čerpací stanice se
má pohybovat nahý muž. Po krátkém pátrání hlídka muže vypátrala a zjistila, že vše má na svědomí jeho nadměrné požití
alkoholu - více než 2 ‰. Stav muže si vyžádal lékařské ošetření.

16. 10. hlídce bylo oznámeno, že u místního hřbitova
došlo ke sražení cyklistky motorovým vozidlem. Po příjezdu
na místo řidič následnou dechovou zkoušku nadýchal téměř
2 ‰ a celá věc byla předána Policii ČR.

20. 11. hlídka kontrolovala řidiče motorového vozidla a
provedenou orientační dechovou zkouškou na požití alkoholu byl zjištěno výsledek - přes 1,5 ‰.

16. 10. hlídka asistovala místním hasičům u lesního
požáru.

12. 11. hlídka MP se zapojila do společného pátrání po majiteli zatoulané feny retrívra v Kaznějově a to tím, že načetla
čip a vypátrala majitele.

13. 10. byla přivolána hlídka do areálu jedné z místních firem, kde děti rozbíjely okna. S bezpečnostní službou byl areál
prohledán s negativním výsledkem.

8. 11. bylo hlídce oznámeno, že v ulici Komenského běhá
agresivní bojový pes. Po příjezdu hlídky na místo se ukázalo,
že se jedná pouze o „voříška“, který byl odchycen a předán
majiteli.

9. 10. strážníci vyjíždí na řešení sousedských sporů,
a to kopání do dveří a vyhrožování.
7. 10. hlídka provedla odchyt toulavého psa, kterého
následně předala majiteli.

6. 11. obdrželi strážníci telefonické oznámení, že na nové
fasádě bytového domu ihned po odstranění lešení došlo
k jejímu posprejování. Tito pachatelé se dopustili trestného
činu poškozování cizí věci, a proto byla celá věc předána
k dalšímu opatření na Policii ČR.

24. 9. hlídka vyjíždí na narušení objektu, který je napojen
na elektronický zabezpečovací systém.
23. 9. hlídka vyjížděla na místo oznámení, kde si muž má
kopat svůj vlastní hrob. Na místě bylo zjištěno, že muž je silně
podnapilý a rovněž tak i oznamovatel.

5. 11. hlídka několikrát vyjížděla na oznámení dispečera
autobusové dopravy, který si stěžoval na špatnou průjezdnost
u autobusové točny v sídlišti.

14. 9. bylo oznámeno na služebnu MP, že v jedné z vedlejších obcí došlo ke krádeži fotopasti, kterou se místní občané
snažili zabránit jiné krádeži.

2. 11. asistovala hlídka při dopravní nehodě uvízlého
vozidla v tzv. „myší díře“ směr hřbitov. Vyprošťování trvalo
přes dvě hodiny.

Městská policie Horní Bříza
Třída 1. máje 300, Horní Bříza
telefon: 377 955 369, mobil: 602 486 678
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Ohlédnutí za společenskými akcemi

Strašidelný lampionový průvod
Po roční pauze vynucené protiepidemickými opatřeními se
letos opět uskutečnil halloweenský průvod pro děti. Původně
byl plánován na pondělí 1. 11., kvůli vytrvalému dešti byl však
přesunut na středu 3. 11., kdy už počasí průvodu přálo. Vzhledem k velkému zájmu nebyla cesta absolvována hromadně se
všemi účastníky naráz, ale individuálně po skupinkách, které
se vydávaly na dobrodružnou cestu mezi pátou a šestou hodinou (podle předchozí rezervace). Pro děti byla připravena
strašidelná stezka s tematickými stanovišti, kde děti získávaly za projevenou odvahu sladkou odměnu. Cesta lemovaná
pochodněmi a svíčkami je vedla přes panelovou cestu kolem
břízek „U Husa“ k cípu lesa a dále polní cestou ke skautské
klubovně, kde byl nachystán táborák. Velké poděkování patří
Lucii Řičicové, která vymyslela všechna stanoviště a pomáhala na startu, Pionýrské skupině Horní Bříza, díky níž mohla
být jednotlivá stanoviště realizována, a skautskému oddílu za
poskytnutí zázemí pro táborák. Děkujeme také všem účastníkům za velký zájem a za krásné lampióny a kostýmy, které
atmosféru celé akce parádně doplnily a podtrhly. Už nyní se
těšíme na příští rok!

Nohejbalový turnaj o putovní turnaj města
V sobotu 9. 10. 2021 se na multifunkčním sportovišti
u radnice konal letošní poslední sportovní turnaj o putovní
pohár města – turnaj nohejbalový. Stejně jako v minulém roce
o něj byl velký zájem. Zúčastnilo se jej 9 týmů, z nich na „bedně“ stanul „Alča tým“ s 3. místem, „Pijavice“ s 2. místem
a zlatý tým „Dřeváci A“, který obhájil 1. místo z minulého
ročníku. Gratulujeme ke skvělým výsledkům. Všem týmům
děkujeme za účast, fair play a skvělou atmosféru turnaje. Už
nyní se těšíme na další ročník a doufáme, že nám i příště bude
počasí přát tak, jako letos, kdy turnaj probíhal pod jasným
nebem za příjemných teplot kolem 15 °C.

Za kulturní a sportivní komisi
Petr Koza
foto: Tomáš a Jana Meinzerovi

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

-5-

Zprávy z radnice

Hornobřízský zpravodaj 4/2021

RADNICE

Zemědělství a Horní Bříza
- jeho historický vývoj a vliv na utváření obce a města (2. část)
Radikální zlom a mezník ve vývoji českého venkova nastal
po 2. světové válce kolektivizací zemědělství během 50. let
minulého století. K založení JZD v Horní Bříze došlo 19. září
1952, předsedou byl zvolen Josef Pokorný.

né kupovali nabízené pozemky k výstavbě chat ve Slunečním
údolí a chalupy k prodeji ve Staré vsi.
Po sametové revoluci v roce 1989 bylo umožněno zemědělcům opět soukromé hospodaření. Vlastnické vztahy k zemědělské půdě byly upraveny, ale zájem vlastníků vrátit se
k tomu, co dělali jejich předkové, se nedostavil. Tradiční venkovský život se nepodařilo obnovit. V Horní Bříze se k soukromému hospodaření nevrátil nikdo.

Ze sedláků se stali družstevníci, někteří z nich nedobrovolně. Na zemědělské půdě a se společně ustájeným dobytkem
začalo hospodařit Jednotné zemědělské družstvo. Je třeba připomenout, že někteří z těch, kteří do družstva vstoupili pod
nátlakem nebo nebyli spokojeni se způsobem kolektivního
hospodaření družstva, jej brzy opustili a pokračovali v soukromém hospodaření. To byl i případ prvního předsedy JZD.

Zemědělská technika pro přípravu půdy (traktory, pluhy,
kombajny ...) je dnes na vysoké úrovni. Všechny obiloviny
a luštěniny se sejí a sklízejí kombajny, které provádějí výmlat
na poli a zrno se odváží přímo z pole do skladů.

Kolektivizace měla vliv i na společenskou situaci v obci.
Změna zdejšího tradičního způsobu života sedláka, který byl
úzce spjatý s péčí o svou půdu a svůj chovaný dobytek, vedla k narušení původních sociálních, historických a morálních
vazeb. Ztratil se respekt k majetku, vytvořily se bariéry mezi
rodinami, které patřily k persekvovaným a rodinami, které se
na persekuci podílely. Na druhou stranu zde docházelo k potírání rozdílů životního stylu mezi vesnicí a městem.

Velká část zemědělské plochy se přestává obdělávat
a přetváří se v pastviny, rozvíjí se farmářský chov skotu.
Koriguje se výroba zemědělských produktů a řídí se jejich
vývoz a dovoz, což má za následek úbytek pracovních sil v zemědělství.
Žádný občan našeho města nepracuje v zemědělství.
V Horní Bříze nejsou chovány krávy ani koně, několik rodin
chová slepice, kachny, králíky, ojediněle i ovce.

Koncem 60. let přišla na venkov další vlna technologického pokroku v zemědělské výroby, televize a vůbec moderní
životní styl.

Horní Bříza se v roce 1994 stala městem.

Tvář Horní Břízy se začala se nenávratně měnit. Staré statky a domky byly tehdy masově přestavovány, objevila se v nich
„paneláková“ okna, hygienické zázemí. Stavení typu chalupy
nahradily rodinné domy se změněnou vnitřní stavební dispozicí (obývací a dětský pokoj, ložnice, koupelna, WC, garáž).

Městem, které má podobu vesnice s panelovým sídlištěm.
Městem, které láká lidi, kteří sice chtějí na venkov, chtějí mít
vlastní dům, čisté prostředí, chtějí, aby děti vyrůstaly v přírodě, ale bez vazby na město Plzeň se neobejdou. Dřívější zemědělský a venkovský charakter Horní Břízy se úplně obrátil:
přestala být pro živobytí svých obyvatel soběstačná, podřídila
se potřebám města a životnímu stylu městského člověka.

Pro zvyšování efektivnosti zemědělské výroby dochází
v 70. letech v ČR k vytváření větších výrobních celků slučováním stávajících zemědělských družstev.

Podle současných statistických údajů se na katastrálním
území města Horní Bříza nacházejí pozemky následujícího
využití a výměry:

V roce 1972 dochází ke sloučení zdejšího JZD se sousedním JZD Žilov a vzniká JZD Pokrok se sídlem v Žilově.
Předsedou se stal Stanislav Hnát ze Žilova.

Druh a způsob využití pozemku
Výměra (ha)
Orná půda
			
351,3
Zahrada
		
41,3
Ovocný sad
		
2,2
Trvalý travní porost
		
61,2
Lesní pozemek
		
930,2
Z toho dobývací prostor na lesním pozemku
10,1
Zastavěná plocha celkem
44,1

Původní vizuální jednolitost hornobřízské zástavby s rodinnými domy nebo objekty se sedlovými střechami byla výrazně narušena urbanisticky necitlivou výstavbou sídliště s panelovými domy s rovnými střechami v 80. letech.
V 80. a 90. letech dochází také u nás k proměně užitkové
zahrady v sousedství rodinného domu. Mizí hospodářské objekty k chovu drůbeže a králíků. Namísto ovocných stromů
a pěstební plochy zeleniny jsou zakládány trávníky, bazény,
pergoly, odpočinková místa se zahradními krby k posezení a
grilování. Příznačný klid, dříve narušovaný zvuky domácího
zvířectva, nahradil rámus sekaček trávy.

Neplodná půda

		

14,8

Zemědělskou půdu na katastru Horní Břízy obhospodařuje v současnosti převážně Žilovská zemědělská a.s. - celkem
236 ha: orné půdy 198 ha, travních porostů 38,5 ha a úhoru
0,5 ha.

Současně se i zde rozbujelo chatařství a chalupářství. Obyvatelé místních „bytovek“ si začali pořizovat chaty na Střele
a v blízkosti Hracholuské přehrady. Naproti tomu si Plzeňa-

Ladislav Čása
kronikář města
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Městská knihovna
Městská knihovna Horní Bříza přeje všem občanům, zvláště pak čtenářům naší knihovny, radostné prožití vánočních
svátků a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce
2022.

Informace ohledně otevírací doby a kontaktů najdete na
webových stránkách města - www.hornibriza.eu. Zde najdete
i seznam nově nakoupených knih v daném měsíci.
Krásné Vánoce, mnoho štěstí a pevné zdraví přeje

Sděluji, že i v této složité době je Městská knihovna v Horní Bříze otevřena.

Valentová Vladislava
pověřená knihovnice

Vzpomínáme na Petra Grüna
jsi a vždycky budeš můj surovej diamant. Velké obejmutí tam
nahoru tati. Tvůj Míšánek.“

V neděli 21. listopadu 2021 to bylo pět let, kdy nás opustil
Petr Grün, na kterého s láskou vzpomínáme. U této smutné
události sdílíme slova Petrovy dcery Míši. Vzpomeňme společně.

Petr Grün vybudoval po revoluci v Horní Bříze nejproslulejší českou firmu pro výrobu náčiní pro fitness, byl sportovcem tělem i duší, podporovatelem nejen místního sportu,
byl prezidentem Sportovního klubu Horní Bříza a aktivně se
podílel na vedení města Horní Bříza jako zastupitel a radní.
Firmu dnes úspěšně vedou jeho dvě dcery Gabriela a Michaela.

„Vzpomínám a vypravím. Tvým vnoučatům. Jak jsi se
uměl smát, až jsi padal z gauče. Jak jsi mě vždycky někde nechal na trati a já ti to vždycky odpustila. Jak jsi žvejkal dvě
žvejkačky naráz. Nikdy jednu. Chtěl jsi toho hodně stihnout.
Jako by jsi tušil, že Tvůj čas na tomhle světě bude zkrácen. Byl
-7-

Ladislav Čech
zastupitel města Horní Bříza
foto: Michaela Anna Dvořáková Grünová
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Vzdělávací instituce

1. MŠ
Pro děti je prosinec nejkrásnějším měsícem v roce. Těší se
na Vánoce a hlavně na dárky. Ale než nastal prosinec, udála se
v naší školce spousta věcí.
Možná si už nedovedete představit, jaké to je začít chodit
do školky. Děti si musí zvyknout na nové prostředí, nové kamarády a na jiný průběh dne, než který znají z domova. To se
nám zdárně podařilo, ačkoliv nám současná doba kladla mnohé překážky, které ztěžovaly jinak běžný chod školky. O to
více si užíváme každý den, kdy se všichni ve školce sejdeme.
Velký dík patří i rodičům našich dětí za spolupráci a pochopení náhlých organizačních změn.

Foto: Jana Juhová

Tématem letošního školního roku je „Strom poznání a zvídaví skřítci“. Prostřednictvím skřítků byla pro děti připravena
spousta zábavy, překvapení, ale i nelehkých úkolů. S dětmi
jsme navíc navštívili Nové divadlo v Plzni a zhlédli jsme Muzikantskou pohádku. Některé děti začaly jezdit na bruslení do
sportovní haly ve Třemošné. Myslíme také na zvířátka, ať už
lesní nebo v ZOO Plzeň. Do sběru přírodnin pro zvířátka
(kaštany, žaludy, šípky) se s dětmi zapojili i rodiče, za což jim
moc děkujeme. Stejně tak se rodiče zapojili do výroby podzimních skřítků z přírodních materiálů. Tyto veselé postavičky dlouhou dobu zdobily vchody obou budov naší školky.
V rámci podzimní procházky (stopovačky) děti plnily úkoly,
čímž skřítkovi Podzimníčkovi pomohly získat zpět ztracené
barvy podzimu. Jindy si děti na třídách vyrobily lucerničky,
kterými si posvítily na cestu při večerní procházce s rodiči. Na
konci cesty na ně čekal poklad Lesního skřítka.

Vzhledem k tomu, že jsme letos nemohli uskutečnit tradiční vystoupení pro seniory v DOZP Horní Bříza, děti pro
jejich potěšení připravily různé výrobky a obrázky. Nyní si pro
ně chystají další malé překvapení.
Nejen děti, ale myslím si, že my všichni jsme se těšili na
rozsvícení vánočního stromu, které bylo bohužel zrušeno.
I tak se děti naučily vánoční písně, kterými si navozujeme adventní čas. Tradičně nás ve školce navštívili Mikuláš s čertem
a andělem a všechny hodné děti obdarovali. Kouzlo vánoční
nálady na nás dýchá i z vánoční výzdoby prostor školky. Byli
bychom rádi, aby si děti vánoční čas užily v klidu a naplno,
aby byl slyšet dětský smích ze všech oken naší školky, a aby si
každý pod stromečkem našel svůj vysněný dárek.
Tak jako dětem, i Vám všem z celého srdce přejeme splnění všech přání, veselé Vánoce, šťastný a klidný nový rok 2022
a hlavně hodně zdraví.
Jana Juhová

2. MŠ

Milí sousedé z Břízy i z okolí, opět se nám blíží Vánoce,
a tak bychom vám rádi popřáli mnoho klidu a příjemných
chvil v kruhu těch nejmilejších příbuzných a známých. Nelehké období nám stále visí na krku jako těžké závaží a my jsme
nuceni se stále více a více ohýbat. Kdy jindy bychom si však
měli odpočinout a na nepříjemnosti zapomenout, než právě o
Vánocích? Své o tom ví i naše děti ze školky, které si letos čarovné Vánoce doopravdy zaslouží. Pokud máte čas a náladu,
můžeme se za nimi v tomto krátkém textu vypravit.
Od začátku školního roku se toho ve školce stihlo udát
mnoho. Proběhlo opětovné setkání s členy Kynologického
klubu Horní Bříza, přičemž byly děti seznámeny s výcvikem
psů. Dále naši školku navštívilo Sférické kino, kdy se děti mohly položit do připravené nafouknuté kopule a zhlédnout kratší animovaný naučný film. Zajímavou návštěvou nás poctila
Městská police Horní Bříza, která dětem zajímavou formou
představila základní bezpečností pravidla. Vysokého úspěchu
dosáhla ale návštěva policejního vozidla, kdy měly děti možnost vše si důkladně prohlédnout. Kulturní obohacení jsme
měli zprostředkované v Novém plzeňském divadle, kde jsme
zhlédli Muzikantskou pohádku. Velmi milé bylo i zpestření
ve formě návštěvy Zoo Plzeň, přičemž jsme měli tu možnost
vyslechnout také komentovanou prohlídku a děti se tak do-

zvěděly mnohé zajímavé informace,
které si pamatují
doposud. Velmi
dobře hodnocený
byl Halloweenský
ples ve školce, kdy
děti i učitelky byly
převlečeny do kosFoto: Denisa Císařová
týmů a plnily „strašidelné“ úkoly. V současné chvíli jsme plni
očekávání, co přinese dětem Ježíšek. Ten nás navštíví během
vánočního spaní, které proběhne před posledním adventním
víkendem.
Co k tomuto výčtu uplynulých událostí dodat? Určitě to, že
si vážíme všech našich rodin, se kterými školka denně spolupracuje. Těžké období si vybírá svou daň na dětech, které si
po několika lockdownech nyní budují imunitu. A že je to těžké budování, mohou dosvědčit jak rodiče, prarodiče, tak i my.
Proto bychom našim dětem, jakožto i vám všem, chtěli k Vánocům popřát hlavně dobré zdraví, které je opravdu nejpodstatnější. Také přejeme pohodu, čistou mysl a lásku v srdcích.
Markéta Romanuttiová
-8-

Pečovatelská služba
Horní Bříza


Poskytujeme:

Pomoc při péčí o vlastní osobu a hygienu
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 Pomoc se zajištěním stravy, atd…


Důležité kontakty:

U Vrbky 637, 330 12 Horní Bříza (vchod C)
Kontaktní osoba: Eva Šimlová
Tel.: 603 821 888
E-mail: pecovatelky@hornibriza.cz
Web: www.hornibriza.eu

Služby poskytujeme v domácnosti
klienta:

 Seniorům

 Osobám se zdravotním postižením
 Osobám s chronickým nemocněním
 Rodinám s dětmi (trojčata a více)
Služby jsou hrazeny podle platného úhradníku
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SOUHRNNÝ JÍZDNÍ ŘÁD HORNÍ BŘÍZA - PLZEŇ a zpět
DOLNÍ ČÁST MĚSTA
Směr Horní Bříza
Plzeň

Vlak odjezd Horní Bříza zastávka

Autobus odjezd zast. Horní Bříza

platí od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
Autobus odjezd Horní Bříza sídliště

4:46 nejede 25.+26.12.,1.1.

pracovní dny (zastávky v ul. Na Návsi)

5:25 jede v x a v 6 a pozn.1

4:34 jede v x; MT+L2

4:39 jede v x; MT

6:25 jede v x

4:56 jede v x; Zá

5:47 jede v x; Zá

7:02 jede v x

5:50 jede v x; Zá + L

6:17 jede v x; Zá

7:18 jede v 6 a t

6:20 jede v x; Zá + L

6:59 jede v x kromě P; Tř; NL

8:25 jede v x

6:54 jede v x kromě P; Tř + L2; NL

7:02 jede v x o prázdninách; OK

9:18 jede denně

7:00 jede v x o prázdninách; OK + L2

7:20 jede v x; Zá

11:18 jede denně

7:00 jede v x; Zá

7:58 jede v x; Zá

12:25 jede v x

7:23 jede v x; Zá + L

9:01 jede v x; přes Záluží; NL

13:18 jede denně

8:01 jede v x; Zá + L

9:58 jede v x; Zá

9:03 jede v x; přes Záluží + L; NL

14:25 jede v x

pracovní dny

12:08 jede v x; přes Záluží; NL

15:18 jede denně

10:00 jede v x; Zá + L

13:01 jede v x; Zá

16:25 jede v x

12:10 jede v x; přes Záluží + L; NL

14:41 jede v x; přes Záluží; NL

17:18 jede denně

13:03 jede v x; Zá + L

15:11 jede v x kromě P; Zá

18:25 jede v x

14:09 jede v x; Zá

16:58 jede v x; Zá; nejede 31.12.

19:18 jede denně

14:43 jede v x; přes Záluží + L; NL

18:58 jede v x; Zá; nejede 31.12.

20:25 jede v x a v 6 a pozn.2

15:13 jede v x kromě P; Zá + L
15:41 jede v x; Zá
15:59 jede v x; Zá

Autobus odjezd zast. Horní Bříza

17:00 jede v x; Zá + L; nejede 31.12.

soboty, neděle, svátky (zastávky v ul. Na Návsi)

17:59 jede v x; Zá; nejede 31.12.

Autobus odjezd Horní Bříza sídliště

2:21 jede v 6 a t, N13 + L; k Mrakodrapu!

19:00 jede v x; Zá + L; nejede 31.12.

soboty, neděle, svátky

6:27 jede v 6 a t; HN + L; nejede 25.12.,1.1.

19:56 jede v x; Zá+SP; nejede 31.12.

2:19 jede v 6 a t, N13; k Mrakodrapu!
6:25 jede v 6 a t; HN; nejede 25.12.,1.1.

8:27 jede v 6 a t; HN + L
10:27 jede v 6 a t; HN + L

8:25 jede v 6 a t; HN

12:27 jede v 6 a t; HN + L

10:25 jede v 6 a t; HN

14:27 jede v 6 a t; HN + L

12:25 jede v 6 a t; HN

16:27 jede v 6 a t; HN + L

14:25 jede v 6 a t; HN

18:27 jede v 6 a t; HN + L; nejede 24.12.

16:25 jede v 6 a t; HN

20:27 jede v 6 a t; HN + L; nejede 24.12.

18:25 jede v 6 a t; HN; nejede 24.12.
20:25 jede v 6 a t; HN; nejede 24.12.

Vysvětlivky (pro dolní část města):
jede v x

jede v pracovní dny

jede v x kromě P

jezdí v dny škol. vyučování; nejede o prázdninách

jede v 6 a t

jezdí v sobotu, v neděli a státem uznaný svátek

jede v 6

jezdí v sobotu

pozn.1

jede také 24.12.,15.4.,5.7.,28.9.,28.10.,17.11.; nejede 25.+26.12.,1.1.,16.4.,29.10.

pozn.2

jede také 15.-17.4.,5.7.,28.10.

HN

jede na Terminál Hlavní nádraží přes Záluží, Plzeň Košutka, Plzeň Severka a Sady Pětatřicátníků

L

na zast. Horní Bříza (Na Návsi) zastavuje u rest. Český lev

L2

na zast. Horní Bříza (Na Návsi) zastavuje naproti rest. Český lev (směr na "Továrnu")

NL

spoj končí v zastávce Nemocnice Lochotín

N13

noční linka PMDP a.s. : Horní Bříza žel.st. - Třemošná - Mrakodrap

OK

jede přes H. Břízu žel. st., Třemošnou do Plzně Okounová (Bolevec)

SP

zastavuje také v zastávce Sady Pětatřicátníků

Tř

jede přes H. Břízu žel. st., Třemošnou

Zá

jede do Plzně, CAN přes Záluží, Plzeň Košutka, Plzeň Severka

MT

jede přes H.Břízu žel.st, mimo Třemošnou po obchvatu, přes Plzeň, Okounová a U Gery na CAN
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SOUHRNNÝ JÍZDNÍ ŘÁD HORNÍ BŘÍZA - PLZEŇ a zpět
HORNÍ ČÁST MĚSTA - Továrna
Směr Horní Bříza
Plzeň

Vlak odjezd Horní Bříza žel.st.

platí od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022

4:42 nejede 25.+26.12.,1.1.

Autobus odjezd
Horní Bříza rozcestí (na CAN/OK)

Autobus odjezd H.B. rozcestí
na Terminál Hl.nádr.

5:22 jede v x a v 6 a pozn.1

pracovní dny (přes Třemošnou na CAN)

soboty, neděle, svátky
6:25 jede v 6 a t; HN; nejede 25.12.,1.1.

6:22 jede v x

4:40 jede v x

6:59 jede v x

5:45 jede v x

7:15 jede v 6 a t

6:54 jede v x kromě P

12:29 jede v 6 a t; HN; z Rakovníka

8:22 jede v x

6:56 jede v x o prázdninách

14:25 jede v 6 a t; HN

9:15 jede denně

7:00 jede v x kromě P

16:29 jede v 6 a t; HN; nejede 24.12.; z Rakovníka

8:08 jede v 6 a t; HN; z Rakovníka

11:15 jede denně

7:45 jede v x kromě P

18:25 jede v 6 a t; HN; nejede 24.12.

12:22 jede v x

8:00 jede v x

21:09 jede v 6 a t; HN; nejede 24.12.; z Rakovníka

13:15 jede denně

8:55 jede v x

Autobus odjezd Horní Bříza aut.st.

14:22 jede v x

10:50 jede v x

15:15 jede denně

11:50 jede v x

4:41 jede v x; MT

16:22 jede v x

12:50 jede v x

7:01 jede v x kromě P; NL

17:15 jede denně

13:50 jede v x

7:04 jede v x o prázdninách; OK

18:22 jede v x

14:24 jede v x

Autobus odjezd Horní Bříza žel.st.

19:15 jede denně

14:50 jede v x kromě P

20:22 jede v x a v 6 a pozn.2

15:45 jede v x; OK; nejede 23.12.-2.1.

2:15 jede v 6 a t, N13; k Mrakodrapu!

16:00 jede v x

4:43 jede v x; MT

16:45 jede v x; OK; nejede 23.12.-2.1.

7:03 jede v x kromě P; NL

16:50 jede v x; nejede 31.12.

7:05 jede v x o prázdninách; OK

17:50 jede v x; nejede 31.12.
18:50 jede v x; SP; nejede 31.12.
20:50 jede v x; SP; nejede 31.12.

Vysvětlivky (horní část města):
jede v x

jede v pracovní dny

jede v x kromě P

jede v dny škol. vyučování; nejede o prázdninách

jede v 6 a t

jede v sobotu, v neděli a státem uznaný svátek

6

jede v sobotu

t

jede v neděli a státem uznaný svátek

pozn.1

jede také 24.12.,15.4.,5.7.,28.9.,28.10.,17.11.; nejede 25.+26.12.,1.1.,16.4.,29.10.

pozn.2

jede také 15.-17.4.,5.7.,28.10.

HN

jede na Terminál Hlavní nádraží přes Třemošnou ZŠ, Sady Pětatřicátníků (z Kralovic nebo Kožlan, Čisté, Rakovníka)

N13

noční linka PMDP a.s. : Horní Bříza žel.st. - Třemošná - Mrakodrap

NL

spoj končí v zastávce Nemocnice Lochotín, jede přes Třemošnou, Plzeň Okounová a U Gery

OK

jede jen do zastávky Plzeň Okounová (v Bolevci) přes Třemošnou

SP

zastavuje také v zastávce Sady Pětatřicátníků

MT

jede přes H.Břízu žel.st, mimo Třemošnou po obchvatu, přes Plzeň, Okounová a U Gery na CAN
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SOUHRNNÝ JÍZDNÍ ŘÁD HORNÍ BŘÍZA - PLZEŇ a zpět
HORNÍ ČÁST MĚSTA - Továrna
Směr Plzeň
Horní Bříza

Vlak odjezd Plzeň hl.n.

platí od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022

5:17 jede v x

Autobus odjezd Plzeň CAN/OK
do Horní Břízy rozcestí

Autobus odjezd Terminál Hlavní nádraží
do Horní Břízy rozcestí

6:17 jede denně

pracovní dny (přes Třemošnou)

soboty, neděle, svátky

6:55 jede v x

5:10 jede v x

8:17 jede denně

6:24 jede v x

7:10 jede v 6 a t; HN; nejede 25.12.,1.1.

10:17 jede denně

6:56 jede v x

13:10 jede v 6 a t; HN; do Rakovníka

11:10 jede v x

7:25 jede v x kromě P

15:10 jede v 6 a t; HN

9:10 jede v 6 a t; HN

12:17 jede denně

8:35 jede v x

17:25 jede v 6 a t; HN; nejede 24.12.; do Rakovníka

13:10 jede v x

9:35 jede v x kromě P

19:10 jede v 6 a t; HN; nejede 24.12.

14:17 jede denně

10:35 jede v x

15:10 jede v x

11:35 jede v x

22:10 jede v 6 a t; HN; nejede 24.12.

Autobus odjezd Plzeň CAN/NL
do Horní Břízy aut.st.

16:17 jede denně

12:35 jede v x

17:10 jede v x

13:30 jede v x

18:17 jede denně

13:55 jede v x o prázdninách

5:15 jede v x; Zá

19:10 jede v x

14:05 jede v x kromě P

9:53 jede v x; NL

21:10 nejede 24.+31.12.

14:35 jede v x

22:47 nejede 24.,25.,31.12.

15:08 jede v x; OK; nejede 23.12.-2.1.

13:33 jede v x kromě P; NL

15:35 jede v x
16:08 jede v x; OK; nejede 23.12.-2.1.
16:35 jede v x

Autobus odjezd Plzeň NL
do Horní Břízy žel.st.

17:35 jede v x; nejede 31.12.

1:30 jede v 6 a t, N13; od Mrakodrapu!

18:35 jede v x; nejede 31.12.

9:53 jede v x; NL

20:40 jede v x; SP; nejede 31.12.

13:33 jede v x kromě P; NL

22:35 jede v x; SP; nejede 31.12.

Vysvětlivky (horní část města):
jede v x

jede v pracovní dny

jede v x kromě P

jede v dny škol. vyučování; nejede o prázdninách

jede v 6 a t

jede v sobotu, v neděli a státem uznaný svátek

6

jede v sobotu

t

jede v neděli a státem uznaný svátek

pozn.1

jede také 24.12.,15.4.,5.7.,28.9.,28.10.,17.11.; nejede 25.+26.12.,1.1.,16.4.,29.10.

pozn.2

jede také 15.-17.4.,5.7.,28.10.

HN

jede z Terminálu Hlavní nádraží přes Sady Pětatřicátníků, Třemošnou ZŠ do Kralovic (Kožlan, Čisté, Rakovníka)

N13

noční linka PMDP a.s. : Mrakodrap - Třemošná - Horní Bříza žel.st.

NL

spoj začíná v zastávce Nemocnice Lochotín, jede přes Plzeň, U Gery, Okounová a Třemošnou

OK

spoj začíná v zastávce Plzeň Okounová (Bolevec), přes Třemošnou

SP

zastavuje také v zastávce Sady Pětatřicátníků

Tř

jede z Plzně CAN přes Plzeň, U Gery, Plzeň Okounová a Třemošnou

Zá

jede z Plzně CAN přes Plzeň Severka, Plzeň Košutka, Záluží a Horní Bříza sídliště

- 13 -

Jízdní řády

Hornobřízský zpravodaj 4/2021

HB

SOUHRNNÝ JÍZDNÍ ŘÁD HORNÍ BŘÍZA - PLZEŇ a zpět
DOLNÍ ČÁST MĚSTA
Směr Plzeň
Horní Bříza

Vlak odjezd Plzeň hl.n.
5:17 jede v x

Autobus odjezd Plzeň CAN/NL
do Horní Břízy (Na Návsi)

6:17 jede denně

pracovní dny

platí od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
Autobus odjezd Plzeň CAN/NL
do Horní Břízy sídliště

pracovní dny

6:55 jede v x

5:15 jede v x; Zá

5:15 jede v x; Zá

8:17 jede denně

5:57 jede v x; Zá

6:25 jede v x; Zá

10:17 jede denně

6:25 jede v x; Zá

8:33 jede v x; Zá

11:10 jede v x

8:33 jede v x; Zá

9:53 jede v x; NL + Tř

12:17 jede denně

10:38 jede v x; NL přes Záluží

10:38 jede v x; NL přes Záluží

13:10 jede v x

11:30 jede v x; Zá

11:30 jede v x; Zá

14:17 jede denně

12:30 jede v x; Zá

12:30 jede v x; Zá

15:10 jede v x

13:30 jede v x kromě P; Zá

13:30 jede v x kromě P; Zá

16:17 jede denně

13:33 jede v x kromě P; NL + Tř

13:33 jede v x kromě P; NL + Tř

17:10 jede v x

14:00 jede v x; Zá; nejede 31.12.

14:00 jede v x; Zá; nejede 31.12.

18:17 jede denně

14:30 jede v x; Zá

14:30 jede v x; Zá

19:10 jede v x

15:00 jede v x; Zá

15:30 jede v x; Zá

21:10 nejede 24.+31.12.

15:30 jede v x; Zá

16:30 jede v x; Zá

22:47 nejede 24.,25.,31.12.

16:00 jede v x; Zá

17:33 jede v x; Zá; nejede 31.12.

16:30 jede v x; Zá

18:33 jede v x; Zá; nejede 31.12.

17:03 jede v x; Zá

20:33 jede v x; Zá+ SP; nejede 31.12.

17:33 jede v x; Zá; nejede 31.12.
18:33 jede v x; Zá; nejede 31.12.

Autobus odj. Plzeň Term. Hl. nádr.
do Horní Břízy (Na Návsi)

20:33 jede v x; Zá+ SP; nejede 31.12.
22:33 jede v x; Zá+ SP; nejede 31.12.

soboty, neděle, svátky
1:30 jede v 6 a t, N13; od Mrakodrapu!

Autobus odj. Plzeň Terminál Hl. nádr.
do Horní Břízy sídliště
soboty, neděle, svátky

7:05 jede v 6 a t; HN; nejede 25.12.,1.1.

1:30 jede v 6 a t, N13; od Mrakodrapu!

9:05 jede v 6 a t; HN

7:05 jede v 6 a t; HN; nejede 25.12.,1.1.

11:05 jede v 6 a t; HN

9:05 jede v 6 a t; HN

13:05 jede v 6 a t; HN

11:05 jede v 6 a t; HN

15:05 jede v 6 a t; HN

13:05 jede v 6 a t; HN

17:05 jede v 6 a t; HN; nejede 24.12.

15:05 jede v 6 a t; HN

19:05 jede v 6 a t; HN; nejede 24.12.

17:05 jede v 6 a t; HN; nejede 24.12.

22:15 jede v 6 a t; HN; nejede 24.12.

19:05 jede v 6 a t; HN; nejede 24.12.
22:15 jede v 6 a t; HN; nejede 24.12.

Vysvětlivky (pro dolní část města):
jede v x

jede v pracovní dny

jede v x kromě P

jezdí v dny škol. vyučování; nejede o prázdninách

jede v 6 a t

jezdí v sobotu, v neděli a státem uznaný svátek

jede v 6

jezdí v sobotu

pozn.1

jede také 24.12.,15.4.,5.7.,28.9.,28.10.,17.11.; nejede 25.+26.12.,1.1.,16.4.,29.10.

pozn.2

jede také 15.-17.4.,5.7.,28.10.

HN

jede z Terminálu Hlavní nádraží přes Sady Pětatřicátníků, Plzeň Severka, Plzeň Košutka a Záluží

NL

spoj začíná v zastávce Nemocnice Lochotín

N13

noční linka PMDP a.s. : Mrakodrap - Třemošná - Horní Bříza žel.st.

OK

jede z Plzeň Okounová (Bolevec) přes Třemošnou a H. Břízu žel. st.

SP

zastavuje také v zastávce Sady Pětatřicátníků

Tř

jede přes Třemošnou a H. Břízu žel. st.

Zá

jede z Plzně CAN přes Plzeň Severka, Plzeň Košutka a Záluží
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Vzdělávací instituce

Tři bratři se konečně vydali do světa!

O rok později než bylo v plánu, ale přece. Stalo se tak
v pátek 5. 11. 2021 v Lidovém domě v Kralovicích. Základní
umělecká škola Kralovice a další secvičili oblíbenou pohádku
Jana a Zdeňka Svěráka s hudbou Jaroslava Uhlíře. Vystoupení, jež pořádal Kruh přátel hudby při Základní umělecké škole
Kralovice, bylo připraveno k oslavě jejích 70. narozenin, které
připadly na minulý rok, avšak kvůli pandemii bylo již dvakrát
přesunuto. Ale napotřetí se zadařilo a výsledkem byl plný sál
a jeden nezapomenutelný večer.

Ředitel ZUŠ Bc. Luboš Marek, DiS spolu s orchestrem Betula, pěveckými sbory VoHos, Kralováček, Sagitta, Dětským
sborem ZUŠ Kralovice-Kaznějov a sólisty nastudoval svou
hudební úpravu známé pohádky. Dále se pak Tří bratrů chopil také coby dirigent a společně s Olgou Paškovou jako režisér. Adaptovaný scénář sepsala Zuzana Pokorná, za úpravou
scény či tvorbou rekvizit stojí Alice Pokorná, Petr Koza, Jan

Michálek a korepetice pro sbor se ujal Štěpán Kos.
Hrát se začalo již ráno. Na pořadu dne byla dvě vystoupení - první dopoledne pro žáky kralovických škol a druhé od
sedmi hodin večer pro širokou veřejnost. Poté, co si tři bratři
v podání Martina Dvořáka, Jana Hrdiny a Viléma Šafaříka přivedli ze světa své nevěsty (Zuzana Stejskalová, Adéla Preisingerová, Eva Hanzlíčková), diváci tleskali vestoje.

Velké díky patří všem, kteří se na přípravě tohoto velkého
dne podíleli, a všem divákům, kteří na představení dorazili.
Akce se uskutečnila díky finanční podpoře Města Kralovice
a projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.
Doufáme, že si tento jedinečný večer všichni pořádně užili!
Děkujeme!
ZUŠ Kralovice

Vánoční pozdrav ze ZŠ
Přeji všem čtenářům Hornobřízského zpravodaje příjemné
a klidné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších.
I letošní Vánoce jsou odlišné od
těch předchozích.

Společenský život ustal. Ale tradice a vánoční zvyky jsou
v nás zakořeněné. Předejme je dětem, připomeňme si pravý
význam Vánoc. Vždyť je slavíme od nepaměti, i v dobách epidemií a válek. Jen způsob oslavy je rozdílný. Prožijme letošní
Vánoce ve zdraví a pohodové atmosféře.
Mgr. Helena Winkelhöferová, ředitelka školy
- 15 -
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Hokejbalový oddíl SK Horní Bříza
bavná forma sportu, okořeněná o základy hokejbalu a pohybová cvičení. Nakonec děti pomeřily síly v přetahované proti
paním učitelkám. Celý oddíl hokejbalu v čele s trenéry mládeže se těší na další spolupráci.

Podzimní část 2. národní hokejbalové ligy
Za námi je více či méně covidem poznamenaná podzimní
část 2. národní hokejbalové ligy mužů, která byla tradičně doplněna o vložený turnaj ALPA Českého poháru. V ligovém
počínání může být A-mužstvo spokojeno. Z devíti utkání bylo
kvůli pandemii koronaviru odloženo pouze poslední klání.
Ve zbylých pak “áčko” ztratilo pouze 5 bodů, když nestačilo na vedoucí TJ Blatná Datels a v samostatných nájezdech
na nabitou sestavu Třemošenského Tatranu. Díky kvalitním
výkonům tak Horní Bříza přezimuje na průběžném 2. místě
tabulky.

Charitativní turnaj pro PARENT PROJECT
odložen na “lepší časy”
První prosincová sobota byla s velkým předstihem vyhrazena turnaji trojic pro veřejnost. Přihlášených byl plný počet 20
mužstev, spousta přátel a známých hlásila svoji účast, vše do
poslední chvíle vypadalo pohádkově. Bohužel vývoj pandemie nezasáhl pouze poslední ligové utkání, ale také tuto dobročinnou akci. S příchodem přísnějších omezení a vzhledem k
aktuálnímu stavu zdravotnicví jsme se rozhodli turnaj přesunou na “lepší časy”. Nový, pravděpodobně jarní, termín turnaje bude včas zveřejněn. Věříme, že se pak sejdeme na hřišti
Na Hokejce v ještě vyšším počtu, užijeme si sportovní odpoledne a společně podpoříme sdružení PARENT PROJECT,
které vzniklo za účelem podpory dětí se svalovou distrofií.

ALPA Český pohár letos pro Horní Břízu skončil až ve
3. kole, kdy nám los přihrál na domácí hřiště v té době vedoucí mužstvo extraligy HBC Kladno. Tento hokejbalový svátek
přišlo na hřiště Na Hokejce shlédnout uctivé množství fanoušků a jejich podpora byla opravdu znát. Áčko vstupovalo
do duelu jako jasný outsider. Hostující Kladno sice potvrdilo roli favorita, když po 45 minutách na tabuli svítil konečný výsledek 2:10 v neprospěch Horní Břízy, nicméně akce se
po celou dobu odehrávala na obou stranách hřiště, a tak naši
muži mohli odejít ze hřiště s pocitem z dobře odvedené práce.
Velké díky patří našim fanouškům za nemalou podporu.

Vojtěch Krejsa

Měsíc září, spolupráce s MŠ už se vaří
Letošní září nám v rámci náborových akcí mládeže přiválo
jednu novinku. Naše pozvání přijala paní ředitelka 2. mateřské školy. V rámci pravidelné dopolední procházky dorazila
společně s dětmi na hřiště Na Hokejce, kde na ně čekala zá-

Sledujte nás
na facebooku

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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Úsměv pro Jaryka, 13. listopadu 2021

foto: Petr Fikar

Novoroční přání některých hornobřízských spolků
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Milostivé léto na pomoc lidem v dluzích
Dlužíte státu, kraji, obci či firmám, kde mají většinu, jejich příspěvkové organizaci? (ČEZ, VZP, Dopravní podniky atd.) Vymáhá tento dluh soudní, tedy soukromý, exekutor a nejste v insolvenci? Když mezi 28. říjnem 2021 a 28. lednem 2022 doplatíte exekutorovi původní dluh, tedy jistinu a 908 Kč na náklady, napíšete mu, že uplatňujete Milostivé léto (část 2, čl. IV, bodu 25, 286/2021 Sb.), bude Vám odpuštěn zbytek dluhu!
Více informací na www.milostiveleto.cz

Zdeněk Izer
mii koronaviru se však akce nemohla uskutečnit v původním
termínu a poté ani v sále, který je rekonstruován. Pořad se
uskutečnil v kulturním zařízení bývalého kina v Kaznějově,
pro hornobřízské občany byl zajištěn svoz autobusem. Pan
Izer zakázal všem přítomným fotit a natáčet pod výhružkou
zveřejnění jeho fotografie na „buzerantské seznamce“ proto
i my přinášíme na webových stránkách spolku jen málo snímků z tohoto jedinečného pořadu.

V neděli 26. září 2021 se od 17:00 uskutečnil zábavný pořad
„Na plný coole“, ve kterém se diváci mohli setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Nechyběly
oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování
celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení bylo obohacené video projekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty.
Tento pořad se měl původně uskutečnit již v únoru 2021
v místním sále kulturního domu Klub. Vzhledem k pande-
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Duo Jamaha
V úterý 28. září 2021 se od 17:00 uskutečnil koncert populárního hudebního seskupení Duo Jamaha (Alfons & Marián
Kotvanovci), známého především z televizní obrazovky, kde
se stali největší hvězdou hudebních pořadů. Jejich hudební
styl se dá charakterizovat jako pop-zábava od lidovek až po
moderní hudbu, v Horní Bříze je jejich vystoupení velice žádané a přichází na ně většinou ženy všech věkových kategorií.
I tentokrát byl koncert okořeněn pravým záhoráckým humorem. Koncert se měl původně uskutečnit na konci roku 2020

v místním sále kulturního domu Klub. Vzhledem k pandemii koronaviru se však akce nemohla uskutečnit v původním
termínu a poté ani v sále, který je rekonstruován. Pořad se
uskutečnil v kulturním zařízení bývalého kina v Kaznějově,
pro hornobřízské občany byl zajištěn svoz autobusem. Celou
fotoreportáž si prohlédněte na www.kulturahob.cz
Ladislav Čech
Kultura v Horní Bříze

Základní kynologická organizace Horní Bříza
I v letošním roce Základní kynologická organizace Horní
Bříza uspořádala několik akcí republikového významu. Níže
přináším krátký souhrn.

velmi rychle uběhla. Rozhodli jsme se však, že tento druh akcí
pro nás není, a tak se v budoucnu budeme vracet pouze ke
sportovní kynologii.

Mistrovství ČR všech plemen

Závod CACIT

3. – 5. 7. 2021, Trnová
První prodloužený prázdninový víkend jsme uspořádali
Mistrovství České republiky v kategorii IGP 3 (stopa, poslušnost a obrana dle mezinárodního zkušebního řádu) pro všechna plemena, ze kterého měla probíhat kvalifikace na Mistrovství světa v Holandsku, které muselo být nakonec zrušeno.
Závodu se zúčastnilo celkem 66 závodníků s šesti druhy plemen – německý ovčák, belgický ovčák malinois a tervueren,
dobrman, rotvajler a knírač. Vítězem se stal německý ovčák
Wow Vikar pana Víta Glisníka. Po celou dobu akce probíhala
charitativní sbírka na podporu oprav po tornádu v nedaleké
obci Stebno, kde se vybralo 12 tisíc korun.

22. – 24. 9. 2021, Trnová
Poslední velkou akcí tohoto roku byl „klubový“ závod na
mezinárodní úrovni, ve kterém se uděluje titul CACIT. Na
závod zavítalo bohužel pouze 30 závodníků, neboť v období
„volnosti bez korony“, se konala spousta dalších akcí. I skrz
komorní účast zde byla vynikající atmosféra jak mezi organizátory, tak mezi závodníky. Na závěr závodu bylo místopředsedou svazu Českého kynologického svazu uděleno ocenění
za zásluhy, a to bronzová plaketa Karolíně Škubalové a zlatá
plaketa Jiřímu Škubalovi, velmi mile nás to překvapilo. I zde
během celou dobu probíhala charitativní sbírka, a to již tradičně pro Honzu Vaňka z Třemošné, trpícího svalovou dystrofií,
kde se vybralo krásných pět tisíc korun. Již se těšíme na příští
rok a doufáme, že se sejdeme v hojnějším počtu. Pro naši
ZKO to bude jediná „velká“ akce roku 2022.

Klubová výstava německých ovčáků
21. – 22. 8. 2021, Trnová
Poprvé v historii našeho klubu jsme byli osloveni k uspořádání výstavy německých ovčáků. Byla to pro nás velmi náročná akce na přípravu, neboť se naši členové výstav téměř
neúčastní. I přesto se nám podařilo zorganizovat pěknou akci,
která měla hladký průběh a i s počtem 177 vystavujících psů

Mimo tyto velké akce u nás samozřejmě probíhaly zkoušky
z výkonu psů a našich psovodů, obrany s figurantem, kurzy
pro veřejnost, seminář poslušnosti a také seminář první pomoci psu, o kterém Vás budeme informovat v příštím čísle
Hornobřízského zpravodaje!
Karolína Škubalová
- 19 -
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Články, rozhovory, reportáže

Luboš Marek
Vzpomínám si, že ses v deváté třídě rozhodoval, jestli
půjdeš na konzervatoř, nebo Mikulášské gymnázium,
případně zkusíš obojí. Jak vidíš tohle rozhodování s odstupem několika let?
Rozhodování to tehdy bylo. Do poslední chvíle jsem nevěděl, kam se vlastně vydám. Nakonec jsem si řekl, že půjdu na
konzervatoř, že tam to bude snazší. Na akordeon hrát umím a
teorie nějak zvládnu. Kdybych věděl, jak se s tím akordeonem
šeredně pletu, tak bych asi spíš skončil na gymplu. V podstatě
celý první rok jsem se učil znovu vše od základu s tím, že
vše dělám úplně špatně. Pravdou je, že mnohokrát jsem si
posteskl, že mi chybí matematika a fyzika a mnohokrát jsem
si přál, aby byly místo angličtiny. Po maturitě jsem se dokonce
rok soukromě doučoval středoškolskou matematiku, ovšem
jelikož jsem nepsal žádné testy a nečekala mě žádná zkouška
ani nic, tak ambice pohasly a přestal jsem. S odstupem let
stále vidím jako správné rozhodnut se jít na konzervatoř. Bez
ní bych se pravděpodobně nikdy nedostal k učení, skládání,
aranžování, dirigování a celému tomuto krásnému a dokonce
i kouzelnému uměleckému světu.

Na jiném místě našeho Zpravodaje najdete článek o slavnostním koncertě k 70. výročí založení ZUŠ Kralovice, který se uskutečnil 5. 11. 2021. Komu za tento počin můžeme
zatleskat? Kdo dokázal zorganizovat cca 90 účinkujících?
Komu pod taktovkou hráli a zpívali úžasní mladí lidé? Věřím, že Luboše Marka, současného ředitele ZUŠ Kralovice,
není nutné příliš představovat.

Luboši, můžeš nám prosím popsat svoji cestu k tvé
současné funkci?
Kdysi, ještě na prvním stupni ZŠ jsem říkal, že se nikdy
nebudu profesionálně věnovat hudbě a akordeonu, že chci
být truhlář. A nakonec jsem šel na plzeňskou konzervatoř
studovat akordeon. Také jsem tvrdil, že nechci být učitel. Již
od 16 let jsem dával občasné soukromé lekce a od 18 let vyučuji na ZUŠ Kralovice, kde mi tehdy nabídl místo nastupující
ředitel, pan Kamil Tichota. Díky přátelství s panem Tichotou jsme občas diskutovali o všem možném, mimo jiné také
o ředitelské funkci a i zde jsem zprvu zaujal názor, že by to
nebylo nic pro mě. Jak je vidět, názor se mi vždy v průběhu
let vytříbil a změnil. Každou novou roli jsem bral jako určitou výzvu s tím, jestli to ještě zvládnu. I přes některé strasti
musím říci, že mě vždy vše bavilo a stále baví a jsem rád, že
jsem se vydal touhle cestou.
Někteří tě známe již od základní školy, již tenkrát
jsi získával ocenění za hru na akordeon. Jaké ceny si
nejvíce vážíš?
Nedokážu určit, která cena je pro mě konkrétně nejdůležitější. Svým způsobem byla důležitá každá cena, i ta úplně
první, kdy jsem asi v 7 letech vyhrál v nejmladší nulté kategorii okresní kolo v Dolní Bělé. Za každou cenou totiž stojí
mnoho hodin cvičení a příprav. A bez soutěží bych neměl
motivaci ke cvičení, a tudíž by z toho všeho nebylo vůbec
nic. Dokonce od nějaké 4. třídy ZŠ jsem chtěl s akordeonem
každoročně končit, ale díky působení rodičů a i určité osobní ambici, jelikož mě bavilo soutěže vyhrávat, jsem nakonec
pokračoval. Ale pokud bych alespoň něco měl jmenovat, tak
jsou to ceny z mezinárodní scény. Například soutěž v německém Klingenthalu dvakrát 1. místo (2013 a 2014), švýcarském Reinachu 3. místo (2012), v Ostravě 3. místo (2015).

Hrál jsi už za doprovodu Plzeňské filharmonie a Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně.
Máš nějaký vysněný orchestr?
Vysněný orchestr žádný nemám. Obecně mě více baví hrát
s někým rovnocenné party v komorním seskupení než sám,
nebo sólově za doprovodu orchestru. Pravdou ale je, že kdybych nějakou takovou nabídku dostal, tak ji jistě přijmu. No,
a kdybych přeci jen chtěl hrát s orchestrem a žádná nabídka
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Články, rozhovory, reportáže
nebyla, tak jeden orchestr vedu, takže by se to určitě dalo zařídit (směje se).

celkem dost rozdílné, což jsem také nevěděl, ale brzy zjistil.
Navíc já, jako hudebník, jsem měl najednou začít dávat rady,
jak zpívat. Připadal jsem si jako kozel zahradníkem. Ovšem
díky skvělé partě lidí a úžasnému korepetitorovi Štěpánu Kosovi těleso funguje a je pro mě potěšení a relax jít na zkoušku
a zazpívat si.

V roce 2013 ti byla udělena cena Plzeňský Orfeus za mimořádnou reprezentaci Plzeňského kraje v oboru vážná
hudba. Jak jsi to tenkrát prožíval?
Z ceny jsem měl tenkrát ohromnou radost. Je dobře, že
v Plzni funguje taková nadace, která oceňuje mladé umělce.
Předávání proběhlo při slavnostním koncertě Plzeňské filharmonie, která doprovázela právě laureáty této ceny. Což pro
mě bylo poprvé, kdy jsem hrál sólově s filharmonií. Tenkrát
to byl úžasný zážitek.

V roce 2018 jsi uvedl Českou mši vánoční J. J. Ryby. Stále ji považuješ za svůj největší dirigentský úspěch?
Tím, že se podařilo úspěšně zrealizovat a uvést Tři bratry,
tak se mé priority posunuly. Již to považuji za svůj druhý největší dirigentský počin. A to i proto, že tehdy jsem především
připravoval sbor. V orchestru houslovou sekci zcela připravil pan František Kos (bývalý ředitel ZUŠ Kralovice a stále
aktivní učitel ZUŠ), a zbytek tělesa tvořili především učitelé,
několik žáků a externí profesionální hráči. Dalo by se říci, že
s orchestrem tehdy téměř žádná práce nebyla. U Třech bratrů
tomu bylo jinak. S orchestrem bylo mnoho práce, jelikož byl
tvořený především žáky, bývalými žáky a doplněn třemi učiteli.
Externí profesionální výpomoc byla pouze jedna. S přípravou
mi pomáhali mnozí kolegové a jeden z největších dílů práce
odvedl pan František Kos, který opět skvěle připravil celou
houslovou sekci. Samozřejmě důkladnou přípravou prošly
i další sekce, violoncella, dechy, sbory, sólisté, a další, kde se
také zapojili kolegové. Proto Tři bratry považuji za podstatně
větší úspěch než Mši.
S nastudováním Tří bratrů jsi přišel ty?
Ano. Věděl jsem, že v roce 2020 nás čeká 70. výročí založení ZUŠ Kralovice a přemýšlel jsem, jak toto výročí oslavit.
Nabízel se samozřejmě nějaký koncert či tak něco, ale chtěl
jsem to něčím „okořenit“. Aby to nebyl obyčejný koncert, takových už bylo spoustu. Počátky plánování a příprav sahají až
do konce roku 2018, kdy po uvedení Mše jsem si uvědomil,
že by třeba bylo možné uvést i takto něco většího. Pak jen šlo
o to vymyslet co a vše připravit.

Kdy sis uvědomil, že tě vedle hry baví i aranžování,
skládání a dirigování hudebních děl?
Nejprve jsem začal aranžovat, jelikož to bylo potřeba. Hrál
jsem v různých komorních seskupeních, pro která v originále
nic nebylo, a tak jsem se rozhodl něco upravit. Samozřejmě
leccos dopadlo zcela otřesně, ale některé věci ušly, a tak mě
to začalo bavit. To jsem byl asi v prvním ročníku konzervatoře. A když už člověk aranžuje, tak občas zkusí i něco složit.
Skladbě se nijak více nevěnuji, ale občas mě něco napadne a
tak to „hodím“ na papír. K dirigování jsem se dostal tak, že
jsem nejprve vedl komorní seskupení při ZUŠ. A pak to tak
nějak přišlo samo. Bylo potřeba zaměstnat několik žáků ZUŠ
kvůli naplnění ŠVP a najednou jsem dirigoval. K tomuto vždy
dodávám, že jsem amatér a samouk. Žádnou z těchto disciplín jsem nestudoval. Dělám to jen pro zábavu a pro to, že to
nějak jde. Ale třeba se jednou odhodlám a doplním si vzdělání
i v tomto okruhu.

Věřil jsi, že se letos opravdu koncert uskuteční?
Věřil. Věřil jsem tomu i v minulém roce a věřím, že se uskuteční spousta dalších akcí. Kdybych tomu nevěřil, tak jsem
veškeré přípravy na cokoliv už dávno vzdal, a to nejen co se
Třech bratrů týče. Ano, loňské provedení nám přerušila opatření a vyšlo to až letos, ale ani za současné situace se nesmí
ke všemu přistupovat s tím, že je to zbytečné nebo bezcílné.
Máš nějaké další plány?
Nějaké plány mám. Jako ředitel chci, aby škola i nadále
fungovala alespoň tak dobře jako doposud. To je věc, složená z mnoha dílčích plánů, úkonů a všeho možného. Chtěl
bych podpořit výuku hry na housle a především nalákat nové
žáky. To se bohužel v posledních letech úplně nedaří, přestože
se jedná o nejkrásnější hudební nástroj hned po akordeonu.
A v uměleckém světě ještě nechci zcela „zahodit“ Tři bratry.
Myslím, že by stálo za to je párkrát někde provést. A co dál?
Něco se mi v hlavě rýsuje, ale nejprve bych raději myšlenky
nechal pořádně dozrát.

Popíšeš nám prosím vznik orchestru Betula a vokálního
hornobřízského sboru VoHoS?
Orchestr Betula byl založen na podzim roku 2015 jako
Soubor irské hudby. V roce 2016/2017 se přejmenoval na orchestr Betula a zúčastnili jsme se soutěže orchestrů, kde jsme
se dostali až do ústředního kola. Z původních 7 zakládajících
členů se těleso rozrostlo na současných 25. Nyní hodnotím
těleso jako dobře fungující žákovský orchestr a doufám, že i
v budoucnu tomu tak bude.
Sbor VoHoS jsme založili v březnu roku 2017 s partou
nadšenců. Vznikl tak první smíšený pěvecký sbor v Horní Bříze. I když se to nezdá, sbormistrovství a dirigování je
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Luboši, moc děkujeme za rozhovor. Přejeme ti, abys byl
pořád tak plný nadšení a energie!
Markéta Vodičková

Jízdní řády
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Jízdní řády 2021-22 platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
Horní Bříza – Plzeň a zpět
Přehled hlavních změn – stav k 30. 11. 2021
Autobusy
1) Linka 321 Plzeň – Kralovice – Čistá - Rakovník
- O víkendech a svátcích (6 a t) jsou některé spoje prodlouženy až do/z Rakovníka.
- V Kralovicích a Rakovníku navazuje řada spojů této linky na přímé autobusy PID do/z Prahy.
- Nový spoj o víkendech a svátcích z Horní Břízy, rozcestí do Plzně (THN) s odjezdem ve 12,29 hod.
(THN = Terminál Hlavní nádraží)
- Nový spoj o víkendech a svátcích ve 13,10 hod. z Plzně (THN) do Horní Břízy, rozcestí.
- Časové posuny u některých spojů o víkendech a svátcích. Např. ranní spoj z Horní Břízy, rozcestí
jede již v 8,08 hod.; odpolední spoj z Plzně (THN) jede až v 17,25 hod.
- O víkendech a svátcích sjednocen odjezd spoje z Horní Břízy, rozcestí do Plzně (THN) na 21,09 hod.
(v neděli nejede ve 20,09 hod., ale také ve 21,09 hod.).

2) Linka 322 Plzeň – Horní Bříza – Dolní Bělá – Manětín – Žlutice (pracovní dny)
- Dopolední spoj do Plzně v pracovní dny nově zajíždí do Horní Břízy, sídliště. Odjezd z Horní Břízy,
sídliště v 9,58 hod.

3) Linka 334 Plzeň – Třemošná – Horní Bříza –Dobříč/ Horní Bělá (pracovní dny)
- Spoj, který dříve odjížděl v 15,02 z Plzně, Okounová a jel přes Horní Břízu, žel. st. a sídliště do
Trnové, je nově přesměrován přes Horní Břízu, rozcestí do Obory a Dobříče s odjezdem v 15,08 hod.
(nejede již přes Horní Břízu, žel.st. a sídliště do Trnové).
- Odpolední spoj z Trnové přes Horní Břízu, sídliště (dříve v 15,38hod.), žel. st. (dříve v 15,41 hod.) a
Třemošnou do Plzně, Okounová je zrušen.
- Nově jedou spoje z Plzně, Okounová do Horní Břízy, rozcestí v 15,08 hod. a 16,08 hod. (pokračují do
Dobříče).
- Nově jedou spoje z Horní Břízy, rozcestí do Plzně, Okounová v 15,45 hod. a v 16,45 hod. (z Dobříče).

U ostatních spojů linek do/z Plzně nedochází k žádným změnám nebo jen k mírným časovým
posunům. Podrobně v souhrnných jízdních řádech.

Vlaky
Nedochází ke změnám. Pouze omezení dopravy v některých svátečních dnech podobně jako
v předchozím období. Podrobně v souhrnných jízdních řádech.
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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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