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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).

Vážení čtenáři,
právě v ruce držíte první číslo Hornobřízského zpravodaje v roce 2022.
Před několika dny jsme do redakce s
potěšením obdrželi vyhodnocení soutěže Radniční listy roku 2021.
Do soutěže jsem zpravodaj přihlásil
s vírou nezávislého ohodnocení našeho čtvrtletního periodika. Ale neočekával jsem, že bychom mohli v soutěži
uspět tak, že obsadíme druhé místo
v Plzeňském kraji.
Zpravodaj získal 46 bodů z celkových 50. Tímto bych chtěl poděkovat
celé redakci a našemu grafikovi za perfektní práci, kterou odvádí poslední tři
roky.
Přesto největší ocenění nám dáváte
vy. Nejvíce si vážím, když umístíme
zpravodaj na odběrná místa a musíme ho brzy doplňovat, protože je
o něj velký zájem. Proto zpravodaj také
vytváříme. Pro naše čtenáře. Pro vás.
Pro naše sousedy z Horní Břízy.
Přeji příjemné čtení,
Václav Jícha
šéfredaktor

Hornobřízský zpravodaj: č. 01/2022, registrování MKČR E 12283. Náklad 1700 výtisků. Vychází pravidelně. Toto číslo vychází 31. 3. 2022. Uzávěrka dalšího čísla je stanovena na 22. května 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.

-2-

Zprávy z radnice

RADNICE

Hornobřízský zpravodaj 1/2022

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Této stavbě bude předcházet realizace přeložky podzemního
vedení ČEZ, přesun herních prvků ze stávajícího dětského
hřiště, které v loňském roce nahradilo nově vybudované hřiště ve vnitrobloku Lipové ulice.

rok 2022 je v plném proudu. Do tohoto roku jsme vstoupili se spoustou plánů a připravených stavebních či kulturních
záměrů pro zkrášlení, oživení a údržbu města, kterými chceme přispět k tomu, aby se v Horní Bříze i nadále dobře žilo.

Pro letošní rok plánujeme také pokračovat v rekonstrukcích povrchů místních komunikací. Celoplošné opravy asfaltového povrchu se dočká ulice K Zastávce, celá manipulační
plocha před hasičskou zbrojnicí a městským úřadem, příjezdová a manipulační plocha před 2. MŠ v Lesní ulici.

Bezesporu největší investicí je rekonstrukce vnitřních prostor Kulturního domu Klub, která spočívá v kompletní výměně elektroinstalace, opravě všech interiérů, toalet, akustiky,
klimatizace, nového tanečního parketu a baru. Rekonstrukce
se také týká restauračního zařízení, kde přestavbou vznikne
nové uspořádání prostor restaurace, moderní zázemí pro
kuchyň a také samostatné toalety pro restauraci. V současné
době máme zpracovanou projektovou dokumentaci, stavební povolení a je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Po
této rekonstrukci bude KD Klub odpovídat všem moderním
požadavkům se zachováním původního účelu. Touto rekonstrukcí bude vráceno Horní Bříze a širokému okolí kulturněspolečenské zázemí, které zde má dlouholetou tradici.

V současné době probíhá rekonstrukce dalších toalet ve
staré budově Masarykovy základní školy Horní Bříza a odstranění následků vichřice, která poškodila část izolace a krytiny
střechy na hlavní budově školy.
V budově Muzea Horní Bříza probíhá úprava a doplnění expozice, která nabídne návštěvníkům nejen informace
a exponáty spojené s tradicí těžby kaolinu a výroby keramiky,
ale také o významných událostech spojených s historií našeho
města.

Další akcí, která je těsně před realizací, je rekonstrukce povrchu chodníku na Třídě 1. máje od ulice Průmyslová po ulici
U Husa. Tato rekonstrukce naváže na v loňském roce zrekonstruovaný chodník od benzinové čerpací stanice po ulici
Průmyslovou.

Dále připravujeme opravu sociálního zařízení v Lékařském
domě, zateplení budovy pečovatelské služby a jejího zázemí.
O dalších připravovaných a realizovaných záměrech Vás
budu informovat v dalších vydáních Hornobřízského zpravodaje nebo na webových stránkách města či v aplikaci
„V obraze“, kde najdete všechny informace.

Z důvodu potřeby nových parkovacích míst je naplánována
i výstavba nového parkoviště v Družstevní ulici před budovou TEBYT, s.r.o., s celkovou kapacitou 38 parkovacích míst.

David Kapr, starosta města Horní Bříza
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Zápisky Městské policie Horní Bříza
Za poslední tři měsíce strážníci
v Horní Bříze odchytili šest volně
pobíhajících psů.

6 100

Ve stejném období hlídka
řešila více než sto řidičů, kteří
překročili povolenou rychlost
v obci.

27. 12. strážníci asistovali při dopravní nehodě na silnici
1/27, kde došlo ke střetu dvou osobních automobilů a z jednoho z nich začaly unikat pohonné hmoty. Proto hlídka na
místo přivolala hasiče, kteří místo zabezpečili.

23. 2. hlídka vypátrala osoby, které znečistily okolí nádraží
Českých drah asi deseti pytli odpadu. Následně osoby musely
uvést vše do původního stavu.
11. 2. na služebnu se dostavila starší žena, která hlídce sdělila, že nedopatřením vhodila větší obnos peněz do kontejneru se sběrem. Hlídka poskytla součinnost a po prohlídce
kontejneru peníze nalezla a ženě předala.

23. 12. při měření rychlosti byl hlídkou zastaven muž, který
hlídce předložil řidičský průkaz, který měl již dávno odevzdat
z důvodu vybodování. Tímto svým jednáním se dopustil
trestného činu.

11. 2. strážníci zadrželi celostátně hledanou osobu ukrývající se v Horní Bříze. Osoba byla předána PČR.

17. 12. se na služebnu MP dostavil muž, který krvácel z obličeje a oznamoval, že byl fyzicky napaden místním občanem.
Útočník byl následně vypátrán, ztotožněn a oznámen na PČR.

1. 2. MP obdržela oznámení, že jeden místní občan již delší
domu nevychází ze svého obydlí. Následným pátráním bylo
zjištěno, že muž je hospitalizován a v pořádku.

6. 12. byla hlídka přivolána do obce Tatiná, kde docházelo
k partnerské roztržce. Strážníci událost na místě vyřešili domluvou.

25. 1. hlídka vyjíždí za mrtvou sraženou srnou a zajišťuje
její odklizení.

2. 12. hlídka asistovala spolu s hasiči u záchrany koně, kdy
se za pomocí navijáku a lan z hasičského auta snažila postavit
a vyprostit koně ze stáje ven, kde byl následně ošetřen.

24. 1. strážníci vyjíždí do ulice Sídlištní, kde asistují při otevírání zabouchnutých dveří, kde zůstalo asi roční dítě samo
v bytě. Po otevření bytu bylo dítě předáno matce bez jakékoliv újmy.

2. 12. bylo hlídce oznámeno, že dochází k partnerské roztržce, při které bylo poškozeno vozidlo. Z důvodu podezření
z trestného činu byla celá věc předána k dalšímu šetření státní
policii.

14. 1. hlídce bylo oznámeno, že v ulici Třemošenská leží
muž téměř ve vozovce. Po příjezdu hlídka zjistila, že muž není
zraněn, ale je pod vlivem alkoholu, a to bezmála 2 ‰. Jelikož
muž nebyl schopen komunikace, byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici.
8. 1. se strážníci zapojují do pátrání po pohřešované osobě.
Osoba byla nalezena a v pořádku.
6. 1. volala obsluha jedné místní restaurace, že na chodníku
se nachází postarší žena s krvácejícím obličejem. Zranění si
přivodila pádem na chodník, hlídka na místě poskytla nezbytnou první pomoc. Ženu si následně převzala do péče RZS.
31. 12. Se závěrem roku se rozhodl jeden z místních občanů rozloučit střelbou z plynové pistole. Což se nelíbilo jeho
sousedům z bytového domu, proto byla na místo přivolána
hlídka MP ke sjednání pořádku.
28. 12. občanka oznamuje sraženou srnu u silnice. Hlídka
po kontrole na místě přivolala místního lesního hospodáře
k odstranění.

Městská policie Horní Bříza
Třída 1. máje 300, Horní Bříza
telefon: 377 955 369, mobil: 602 486 678
-4-

Zprávy z radnice

Hornobřízský zpravodaj 1/2022

RADNICE

Masopust a zabijačkové hody

V sobotu 26. 2. se po roční pauze vrátilo do ulic Horní
Břízy masopustní veselí. Vše začalo ve 12 hodin před sokolovnou prodejem zabijačkových a dalších řeznických dobrot
spolu s koláčky a nápoji. Chvíli poté se na místě začaly objevovat maškary, které se nejprve občerstvily a pak ústy kaprála,
vedoucího průvodu, požádaly starostu o svolení projít městem a obveselit sebe i obyvatele. Starosta naštěstí souhlasil
a průvod se tak mohl vydat do ulic kolem sokolovny a fotba-

lového hřiště. Cesta byla velmi příjemná, za což patří velké
poděkování místním, kteří udržovali průvod v dobré náladě
svým milým přijetím a štědrým občerstvením. Průvod zakončil své putování v zatáčce v restauraci Český lev a už teď se
těší na příští rok.
Petr Koza, Josef Fiala
kulturní a sportovní komise města

Přehled nadcházejících akcí
města Horní Bříza
• Velikonoční jarmark – 10. 4. 2022
• Den matek – 8. 5. 2022
• Oslavy osvobození – 9. 5. 2022
• Pivní slavnosti – 28. 5. 2022
• Den dětí – 29. 5. 2022
• Tenisový turnaj – 19. 6. 2022
• Slavnosti města – 25. 6. 2022

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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2. - 6. dubna 2022
PYTLE A RUKAVICE
K VYZVEDNUTÍ
u kapličky, u základní školy, u Husa,
za GrünSportem, u Klubu

p. Čech
724 996 085
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Transformace Západočeských keramických závodů,
národní podnik, na LASSELSBERGER, s.r.o., 1989 - 2020

Bylo 30. října roku 1882. Na pronajatém pozemku od hornobřízské obce, nedaleko od dnešního nádraží, se do země
zahryzla ostrá želízka prajzáků námezdních kopáčů báňského
odborníka Johanna Fitze z Rokycan, aby vyrazila první chodbu nově otevřeného kaolinového ložiska.

Postupný útlum této výroby s dramatickým poklesem počtu zaměstnanců byl zde v Horní Bříze a nejbližším okolí
doprovázen také některými nepříjemnými dopady do sociálního a společenského klimatu. Zaznamenali jsme, že naše
město dosti pozbylo z někdejšího svého charakteru přirozeného centra zdejšího mikroregionu. Ne se všemi těmito
skutečnostmi a negativními jevy se hornobřízská předlistopadová generace dokázala vyrovnat.

Zanedlouho, v letech 1885-1886, postavil tento velkoprůmyslník vedle tohoto kaolinového odklizu Továrnu na výrobu hliněného, kaolinového a šamotového zboží v Horní Bříze (pozdější flísku a šamotku). V keramických pecích začala
výroba žárovzdorných cihel, keramických obkladů a dlažeb,
kachlů, glazovaných střešních tašek, kanalizační kameniny,
užitné keramiky, dokonce i žáruvzdorných zahradních trpaslíků.

K připomenutí letošního 140. výročí zahájení v úvodu
uvedeného druhu průmyslového podnikání na katastru našeho města si vám dovoluji nabídnout dva zpracované příspěvky o jeho relativně nedávné historii, která je mezi lidmi
opředena množstvím nejasností a mýtů:

Od těchto historických událostí, které položily základy
zdejší těžby kaolinu a keramické výroby, a které se následně propojily s životy tisíců jejích pracovníků, uplyne v tomto
roce 140 let.

„Transformaci Západočeských keramických závodů, n.p.,
na Lasselsberger, s.r.o., v období let 1989 - 2020“ se zaměřením na dění a události probíhající v Horní Bříze a „Výrobní
jednotky LASSELSBERGER, s.r.o., na katastru města Horní
Bříza“ pak v následujícím čísle zpravodaje.

Převážnou část této historie podrobně zachytili R. Míšek
a B. Royová v knize „Jak šla léta Horní Břízou 1882 - 1972“.

V roce 1989 dochází k oddělení „Západočeských keramických závodů, n. p.“ od koncernového uskupení „Československé keramické závody“ s generálním ředitelstvím v Praze.

Novodobou historii napsala tři uplynulá „polistopadová“
desetiletí po roce 1989.
V nich došlo jak k postupným změnám vlastníků místních těžebních i keramických provozů, tak ke změnám jejich
výrobních programů, vedoucích k narušení stoletého propojení místní těžby kaolinu a keramické výroby. Zatímco
těžba a zpracování kaolinu úspěšně pokračovala a pokračuje,
tak výroba žáruvzdorných materiálů v hornobřízských provozech „šamotky“ skončila a současná produkce výroby keramických obkladů „flísky“ je s dřívějším objemem téměř zanedbatelná. Obchodní označení výrobků - logem HOB patří
minulosti.

„ZKZ, n. p.,“ se 1. července 1989 transformuje na státní
podnik. V následujícím roce byl zrušen mezičlánek výrobních hospodářských jednotek, podnik tím získal větší samostatnost v rozhodování o vlastním hospodaření.
V letech 1990-1991 v důsledku společenských změn
a zavedení tržního hospodářství vstupuje státní podnik ZKZ
do privatizačního procesu.
18. března 1992 schválila vláda ČR privatizační projekt
předložený státním podnikem ZKZ.
-7-
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1. května 1992 byla do obchodního rejstříku zapsána nově
vzniklá akciová společnost „Západočeské kaolinové a keramické závody“. Statutárním orgánem se stalo čtyřčlenné představenstvo, které jmenoval zakladatel společnosti Fond národního majetku jako jediný akcionář.
Základní jmění společnosti ZKKZ ve výši 998 923 000 Kč
bylo rozděleno na akcie s jmenovitou hodnotou 1 000 Kč.
60 % akcií bylo určeno pro kuponovou privatizaci, 30 %
k pozdějšímu prodeji prostřednictvím banky, 7 % na zaměstnanecké akcie a 3 % na restituci.
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nutí zastavit výrobu žárovzdorných výrobků v Horní Bříze.
31. května 1995 skončila stoletá výroba v tzv. šamotce.
V závodě Obkládačky byla v říjnu 1995 uvedena do provozu nová linka na výrobu obkládaček větších formátů, byla
zavedena výroba transparentních mramorů s hloubkovým
efektem a „bílého střepu“, rozšířena nabídka nových dekorů,
bordur a listel.
Na kaolince v Horní Bříze byl dokončen homogenizační
sklad kaolinu a linka na úpravu kameniva, využívající odpadních oblázků a kamene pro výstavbu dálnic.

Organizační struktura společnosti zůstala zachována s novými názvy jednotlivých závodů. (závody 31-37: Žárovýroba
Horní Bříza, Obkládačky Horní Bříza, Servis HOB, Kamenina Třemošná, Kaolin Kaznějov, Stavební keramika, Keramika
Podbořany)

Akciová společnost „Západočeské kaolinové závody“ mění
svůj název na „Keramika Horní Bříza, a.s.,“ v roce 1997.

Společnost ZKKZ rozšiřuje své aktivity a provádí řadu dalších změn. Od společnosti „Československá keramika, a.s.,“
byla získána majoritní majetková účast v řadě obchodních
zastoupení v zahraničí (Německo, Rakousko, Belgie a Itálie),
čímž společnost získala větší vliv na obchodní cesty svých výrobků.

V roce 1999 jednotlivé investiční fondy, které vlastnily podíly ve společnosti „Keramika Horní Bříza“ po kuponové
privatizaci, prodaly své podíly rakouské firmě „Lasselsberger
holding International“ podnikající v oblasti stavebnictví.

V roce 1993 proběhla první vlna kuponové privatizace.
Z nabídnutých 559 354 akcií bylo prodáno 550 597 akcií
v kurzu 1 akcie za 100 bodů. Držitelé investičních kuponů
získali 63 965 akcií (6,09 %) a investiční fondy 486 632 akcií
(46,31 %).
Rozhodující část podnikového ředitelství byla transformována v závod EKOTES, jehož samostatně hospodařící střediska s vlastními účty u vnitropodnikové banky zajišťovala
ekonomické, obchodní a technické služby.
Na valné hromadě akcionářů 14. září 1993 bylo zvoleno
nové představenstvo a dozorčí rada.
Zvýšil se prodej obkládaček, malířských nátěrů, kanalizační
kameniny, keramických jílů a písků. Společnost dosáhla téměř
dvoumiliardového obratu.
V roce 1994 byly v Horní Bříze založeny dceřiné společnosti „LAFARGE - HOB Žáromonolity, a.s.,“ s cílem prodeje
nepálených žáromateriálů, a „HOB CerTec, s.r.o.,“ jako společný podnik s německým partnerem, na výrobu keramických
válečků pro válečkové pece.

Společnost „Keramika Horní Bříza“ následně prošla kuponovou privatizací. Po jejím ukončení se hlavními akcionáři
staly velké privatizační fondy a řídily ji až do roku 1998.

Společnost LASSELSBERGER působí v České republice
od roku 1998, kdy získala majoritní podíl v „Chlumčanských
keramických závodech, a.s.,“ a jejich prostřednictvím i v akciové společnosti „Calofrig Borovany“. Dalším členem nově
vznikající skupiny se o rok později stala akciová společnost
„Keramika Horní Bříza“ a následně „Kemat Skalná, s.r.o.,“
Dynamický rozvoj společnosti pokračoval akvizicí společnosti „Cemix Čebín, s.r.o.,“ a v roce 2002 byl završen získáním akciové společnosti „RAKO“. „Lasselsberger holding
International“ se stává v roce 2002 jediným akcionářem.
23. 6. 2003 vzniká „LASSELSBERGER, a.s.,“. Provozy
zabývající se těžbou a úpravou surovin se staly součástí divize
Minerals.
V roce 2004 byl proces přeměny dokončen.
V roce 2005 pokračovalo slučování společnosti a do její
divize Minerals byly začleněny těžební závody „KERKO Košice, a.s.,“.

Na konci roku 2007 došlo k rozdělení společnosti LASSELSBERGER do nově samostatně působících subjektů
podnikajících v oblasti výroby keramických obkladových materiálů („LASSELSBERGER, a.s.“), v oblasti těžby a úpravy
Klesající poptávka a ztrátovost výroby vedla k rozhodsurovin („LB MINERALS, a.s.,“), ve výrobě suchých malto-8-
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vých a omítkových směsí a pastovitých omítek („LB Cemix,
a.s.,“) a „LB IMMO, a.s.,“ (kombinované pomocné činnosti).
Od tohoto data tak působí vedle sebe čtyři obchodní společnosti, jejichž jediným akcionářem byl „Lasselsberger GmbH“,
Pöchlarn, Rakousko.
Skupina „Lasselsberger group“ se stala největším výrobcem a dodavatelem keramických obkladů, silikátových surovin a suchých maltových směsí na českém trhu a zároveň patří
mezi 10 největších evropských producentů keramických obkladových materiálů.
Významným krokem k tomuto postavení na trhu bylo její
nové organizační rozčlenění na tři divize: Keramika, Stavební
hmoty a Suroviny.
Divizi Keramika tvoří tři nejvýznamnější výrobci keramických obkladů v ČR - akciové společnosti „Chlumčanské keramické závody, Keramika Horní Bříza a RAKO“. V té době
pod značkami „BohemiaGres, Keramika HOB a RAKO“
vyprodukují ročně více než 32 miliónů metrů čtverečních keramických obkladů a řadí se tak k největším evropským výrobcům. Kompletní sortiment obkladů a dlažeb pro interiéry
a exteriéry, vyráběný na nejmodernějších technologiích, uspokojuje zákazníky nejen v tuzemsku, ale 60 % exportované
produkce i zákazníky ve čtyřiceti zemích světa.
Divizi Stavební hmoty představuje výroba a prodej stavebních hmot ve společnostech „Calofrig Borovany, a.s.,“ a „LB
Cemix Čebín, s.r.o.“ Hlavními produkty divize, vyráběnými
pod značkami „Calofrig a Cemix“, jsou suché omítkové a
maltové směsi a stavební chemie. Široký sortiment výrobků od zdících malt, přes šlechtěné a tepelně izolační omítky, přes
lepící a spárovací tmely, až po sanační a zateplovací systémy,
zajišťuje divizi s roční produkcí 400 000 tun vedoucí
postavení na tuzemském trhu. Část výroby je exportována do
sousedních zemí.
Inzerce:

Hornobřízský zpravodaj 1/2022

RADNICE

Divize Suroviny se zabývá těžbou a úpravou surovin. Jedná
se především o výrobu kaolinu v a.s. „Keramika Horní Bříza“ a těžbu a úpravu živců ve společnostech „Chlumčanské
keramické závody“ a „Calofrig Borovany“. Uvedené společnosti a „Kemat Skalná, s.r.o.,“ se významně podílejí rovněž
na těžbě jílů a různých druhů štěrku a písků. Celkovou roční
produkcí 2,5 milionu tun písků, 430 tisíc tun kaolinů, 320 tisíc
tun jílů a 200 tun živců představuje divize Suroviny největšího
dodavatele silikátových surovin pro český průmysl.
Investice společnosti v řádu miliard korun do technologií
a životního prostředí během posledních deseti let, optimální
segmentace výrobků vyhovující v 92 zemích všech kontinentů světa, kam pod zastřešující značkou RAKO pro keramické obkladové prvky a stavební chemii společnost exportuje, a komplexní servis zákazníkům, vytvořily předpoklady
k dlouhodobé prodejní úspěšnosti a ochraně před rostoucí
konkurencí na odlišných trzích.
V současnosti v RAKO pracuje 1500 lidí v pěti výrobních
závodech: Chlumčany, Rakovník, Horní Bříza (125 zaměstnanců), Podbořany a Borovany.
Sídlo společnosti Lasselsberger je v Plzni, Adélova 1.
Ladislav Čása,
kronikář města Horní Bříza
Prameny a literatura:
https://www.lb-minerals.cz ›o-spolecnosti›historie
Kronika obce Horní Bříza, roční zápisy 1990 – 1995
Míšek, R., Royová, B. Západočeské keramické závody, s. p., 1989, Západočeské kaolinové a keramické závody, a.s., 1992, nepublikovaný strojopis
Mašek, J. Kaolin na severním Plzeňsku. Starý most, s.r.o., 2012
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1. MŠ Horní Bříza - ves
Tak nám všem skončily vánoční prázdniny a vrátili jsme se
zpět do naší školky. Některé děti se už nemohly dočkat, aby
se mohly pochlubit tím, co jim Ježíšek nadělil, ale především
na své kamarády. Některé děti se těšily o něco méně, což je
pochopitelné, protože být doma s rodinou je také moc fajn.
No, a tak nám začala druhá polovina školního roku, kterou
si, jak pevně doufám, společně užijeme stejně dobře, jako tu
první, i když to nebylo vždy jednoduché kvůli různým vládním nařízením.

v Pekingu? My určitě ano, a proto jsme se zaměřili na všechny možné zimní sporty. A to, že zrovna nebyl venku sníh?
Žádný problém. Sportovat se dalo i ve třídě. Taková jízda na
bobech, hraní hokeje, bruslení, nebo lyžování je veliká legrace. A pokud nevíte, jak jsme to společně bez sněhu zvládli, zeptejte se svých dětí. Během zimních měsíců jsme jezdili
na kurzy bruslení, kde se děti skutečně učí bruslit a mají tak
možnost si vyzkoušet, že takový sport dokáže být i dřina.
A protože chceme, aby naše děti byly zdravé, tak jako každý
školní rok navštěvujeme solnou jeskyni u paní Čechové na
Vískách. Předcházíme tak u dětí respiračním nemocem, což
je v této době obzvláště důležité. Kromě olympijských disciplín se také děti seznámily s vlajkou ČR, kterou si vybarvily,
a navíc si poslechly naši českou hymnu. Mnohé z dětí byly
mile překvapeny, jak krásná ta naše hymna je.
Děti ze třídy Dráčků, Papoušků a Motýlků se zúčastnily
výtvarné soutěže, kdy kreslily sebe a různé herní prvky, které
by chtěly mít na naší školní zahradě. Prvky před kreslením
sestavovaly pomocí stavebnice. Z jednotlivých prací dětí pak
vytvořily nádhernou velkou květinu. Tak jim držte palce, ať se
jejich společné dílo líbí!
A co nás čeká dále? Nyní se ve všech třídách pilně připravujeme na Masopust. Čteme si již klasické pohádky, které se
nám moc líbí a máme radost, že mají vždy dobrý konec. Některé pohádky jsme si dokonce i zahráli, jako „Paleček a jeho
kamarádi“, nebo „O rukavičce“. A brzy budeme mít ve školce
karneval (letos i s překvapením), na který se už moc těšíme.
Tanec a soutěže k tomu patří. Moc děkujeme rodičům, kteří
již dětem jistě připravili nějakou parádní masku.

Ve všech třídách jsme si s dětmi hráli na tři krále. Pomocí
různých technik si pak děti vyrobily královskou korunu, ale
hlavně jsme si s dětmi povídali o tom, jak se ti králové vlastně
jmenovali, kam to vlastně šli a proč? Nakonec jsme se o nich
naučili zpívat moc hezkou písničku. Počasí nám moc nepřálo, sníh byl jen chvíli, ale i přesto jsme ani teď v zimě nezapomínali na zvířátka, která mohou mít hlad. Děti poznávaly
ptáčky v našem okolí a naučily se ptačí tanec. Vyráběli jsme
například papírové ptáčky z kousků natrhaného papíru, pak
děti společně sestavovaly papírové krmítko, kolem kterého
nalepily semínka. Během našich pravidelných vycházek jsme
sypali semínka do krmítka na naší školní zahradě, ale také do
těch, které jsou umístěny v parku před poštou, nebo např.
v lese u Husa. Krmítka při procházkách s dětmi pravidelně
kontrolujeme a semínka dosypáváme. Snažíme se tak děti více
motivovat, aby krmítka kontrolovaly i společně s rodiči, třeba při cestě do školky a ze školky. Povídali jsme si, co se smí
a nesmí do krmítek dávat. Nezapomněli jsme ale ani na zvířátka z lesa, kterým jsme donesli do krmelce suchý chléb a také
nějaká jablka a mrkev.

I když byla zima moc prima a užili jsme si všichni spousty
legrace, nyní už budeme pomalu vyhlížet jaro. Začneme hledat první jarní kytičky, pozorovat první hmyz, až se probudí

Velké mrazy nás také motivovaly k tomu, abychom zkoumali vlastnosti ledu. Děti se tak učily poznávat nejen různá
skupenství vody, ale především poznávaly samotný koloběh
vody v přírodě. Led obarvovaly barvami, pozorovaly, jak taje
a zda je ve skutečnosti tak čistý, jak vypadá. Aby toho ledu
a sněhu nebylo málo, děti si vyráběly i kamarády sněhuláky,
dále malovaly zamrzlá okna, nebo pomocí lepení kuchyňské
soli si vytvořily sněhové vločky.

ze zimního spánku. Začneme jezdit na plavání, takže budeme
opět sportovat. Ale o tom všem zase příště. Přejeme všem
pevné zdraví a našim dětem hodně krásných zážitků s kamarády a námi učitelkami z naší školky.
Lenka Rychetská

Také jste fandili našim sportovcům na zimní Olympiádě
- 10 -
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2. MŠ Horní Bříza
Vážení a milí sousedé,
přišel opět čas se vám ohlásit s tím, jak to vypadá v současné době u nás v mateřské škole na továrně. Můžeme vás
uklidnit, protože a jelikož to u nás vypadá stále stejně dobře.
Od Vánoc uplynulo již několik týdnů a rychlý nástup pracovní
reality nás hladce vyvedl z režimu vánočního lenošení. Mnoho našich dětí nastoupilo po vánočních prázdninách do školky s vervou a činorodou chutí, některým by se prý ještě líbilo
s jídlem, pohádkami a maminkou, ale…čas nešetří dospělé
a ani děti, tudíž jsme se v lednu ve valné většině dětského i dospělého složení školky opět sešli a s trochou nostalgie ty Vánoce ze sebe setřásly. Nějaký čas (rozumějte pár dní) se zdálo,
že se díky týdenním prázdninám povedlo dětem i dospělým
nabrat sílu, energie a zocelit si imunitu, avšak brzy jsme navázali tam, kde jsme před Vánoci skončili. Dětská respirační onemocnění se vrátila, děti začaly s budováním imunitní
hradby i v novém roce. Bohužel nás navštívil i stále přítomný
a neodbytný bacil, jehož jméno je snad lepší nevyslovovat.
Jakousi výchozí bránu z tohoto neduživého období vidíme
v blížícím se příchodu jara, které přinese více optimismu
a vitamínu D. A na co bychom se v tom již brzkém jaru mohli
v naší školce těšit?

Od Velikonoc to nemáme daleko k Májce, která by nám
na zahradě mohla opět dělat radost. Minulým rokem jsme
s dětmi k našemu potěšení postavili pod okny máj. S touto
parádou nám pomáhali milí „kluci z města“, jejichž pomoci
ve všem si velmi ceníme. Tato tradice by tedy byla připravena
i pro letošní ročník našich školkových dětiček.

Foto Denisa Císařová.

Tímto bychom shrnuli akce, které se určitě uskuteční, pokud nezasáhne jiná vůle shůry. Další zážitky, na nichž se teprve domlouváme, vám můžeme zprostředkovat v příštím
vydání Hornobřízského zpravodaje. Určitě bychom ale stáli
o obnovu akcí společných s rodiči. Také se nám osvědčila vřelá spolupráce s místním kynologickým klubem (ZKO Horní
Bříza), který zprostředkovává dětem propracované ukázky
z výcviku psů.

Foto Denisa Císařová.

Krásnými svátky, které rozhodně nikdy neopomíjíme, jsou
Velikonoce. Ač je hlubší smysl Velikonoc poznamenán smrtí
člověka, je toto období i svátkem mnoha radostí oslavující
život. Pro děti je to nádherné období barev, probouzející se
přírody a také mnoha milých tradic. Právě seznamování dětí
s českými tradicemi je pro nás jedním z hlavních cílů, které
jsme si vytyčili. Velikonoce nám poskytují ve školním roce
jeden z hlavních styčných bodů, o něž se opíráme naše představování tradic dětem. Těšit se tak můžeme na nejoblíbenější
dětskou tradici, kterou představuje hledání velikonoční nadílky, kterou na zahradě poschovával tajemný hopkající zajíček.
Můžeme ale očekávat i jemné pohlazení velikonoční pomlázkou, které má bezesporu omlazující účinky. Zcela jistě přijdou
dětem pod ruku také vajíčka, jejichž křehkou skořápku děti
na vlastní dotyk okusí. Tyto milé radovánky nám byly již po
dva roky odepřeny, proto očekáváme, že si je letos s radostí
i vděčností plnými doušky vychutnáme.

Foto Denisa Císařová.

Pevně doufáme, že se všichni těšíte co nejlepšímu zdraví
a oplýváte radostí i optimismem. Věřte, že i přes obtížnost
této doby je smích a přátelský kolektiv výborným lékem na
většinu neduhů (ověřeno 13 ze 13 zaměstnanců naší MŠ).
Přejeme všem příjemný nástup jara do žil!
Markéta Romanuttiová
- 11 -
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Zprávy ze základní školy…
Žáci a učitelé Masarykovy základní školy v Horní Bříze
vstoupili do druhého pololetí školního roku 2021/2022. Pro
žáky byl vstup doprovázen ředitelským volnem a následnými
jarními prázdninami. Pro rodiče to byla zase další komplikace,
kam umístí své děti. Vedení školy se potýkalo s obrovskou nemocností nejenom žáků, ale i zaměstnanců. Z tohoto důvodu
byla škola uzavřena.

ve skutečnosti znamená, že se společně vzdělávají děti, které
jsou doma v karanténě nebo izolaci, s dětmi, které jsou zdravé
a jsou ve třídě. Učitel v takové třídě funguje podobně jako
David Copperfield.
Světýlkem v návratu běžných aktivit byl plavecký výcvik,
kterého se účastnili žáci 2. - 4. tříd. Bez omezení se uskutečnil
v měsíci březnu lyžařský výcvik pro žáky 7. - 9. tříd.

S nadějí sleduji klesající čísla nakažených a vyhlížím konec
pandemie. Naši žáci se těší na všechny běžné aktivity, které
doprovázejí vzdělávací proces. I když škola nebyla v letošním
školním roce plošně uzavřena, nařízená omezení nežádoucím způsobem ovlivňovala školní život. Skoro všechny třídy
byly v karanténě, některé opakovaně. Pak nastoupila hybridní
výuka. Hybridní výuka je nový pojem našeho školství, který

V současné době na naší škole neprobíhají žádné společné
aktivity mezi třídami. Nevyjíždíme na soutěže a sportovní klání. Škola se uzavřela i před hornobřízskou veřejností. Pro děti
je to další školní rok s „covidem“. Doufám, že rok poslední.
Helena Winkelhöferová

Naši žáci a jejich vzory
Před koncem prvního pololetí museli všichni rodiče žáků školou povinných přijmout fakt, že se naše Masarykova ZŠ uzavřela od pátku 28. 1.
do čtvrtka 3. 2. 2022 kvůli vyhlášení
ředitelského volna z důvodu velké nemocnosti žáků i zaměstnanců školy.
Na ředitelské volno dále navázaly jarní
prázdniny a všichni jsme věřili, že po
nich se už nadobro rozloučíme s covidovými vlnami. Věřme, že se situace
v tomto ohledu bude opravdu jen a jen
zlepšovat.

jedinečnosti a že vzor vnímají jen jako
inspiraci. Potěšilo mě, že v této souvislosti mluvili o svých rodičích.
A překvapilo mě, že někteří dokonce
popisovali sami sebe, jako např. Kamila
Voráčková, která argumentovala následující úvahou (vlastní charakteristiku
jsem se rozhodla nezveřejnit):
„Když nám paní učitelka zadala toto
téma, dlouho jsem přemýšlela, kdo je
vlastně můj vzor, ke komu vzhlížím
a podle koho se řídím. Nakonec jsem
došla k tomu závěru, že jediný člověk,
podle kterého se řídím, jsem přece já
sama. Možná vám to může připadat poněkud sobecké, ale když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že to vlastně dává smysl.

Měsíc únor byl také velmi důležitý pro žáky devátých ročníků, kteří se
museli definitivně rozhodnout, kam
budou směřovat jejich kroky po základní škole. Do 1. března bylo třeba
podat přihlášky na střední školy. Budeme jim držet palce v dubnu, kdy se
snad uskuteční přijímací zkoušky. Ani
oni nemají letos ideální podmínky, ale
určitě strávili zatím ve škole více času
než naši poslední absolventi.

V životě se člověk může nejvíce spolehnout jen sám na sebe. Netvrdím, že
nedůvěřuji vůbec nikomu, ale neexistuje
nikdo na světě, komu bych věřila více,
Práce Kamily Voráčkové k talentovým zkouškám. než sama sobě, koho bych poslouchala
více než sebe. Jsem to přece já, kdo si utírá slzy, jsem to já, kdo
přemýšlí, jak se vůbec rozhodne, ať už se to týká čehokoliv…
Jak se na nich podepsalo vzdělávání distanční, případně
… Mějte sami sebe rádi, buďte pyšní na to, jací jste a nehybridní? Jaká mají očekávání od budoucnosti? S jejich dosnažte se být napodobeninou někoho jiného. Žádný váš vzor
volením nahlédneme do slohových prací na téma Můj vzor,
za vámi nepřijde a neodstraní všechny problémy z vašeho
které trošku odhalí, co je pro ně důležité. Přišlo mi zajímavé,
života. Jste to vždycky vy, kdo udělá první krok, a to vy se
jaké osobnosti si zvolili. Tušila jsem, že mezi vzory budou
vždycky zachráníte. Jste úžasní a nepotřebujete k tomu žádný
nějací youtubeři, influenceři, postavy z her i akční filmoví hrvzor.“
dinové. Doufala jsem, že se ve výběru objeví i rodinní příslušníci. Bylo krásné číst o sourozencích, tetě, babičkách i jednom
Se svolením autorek Vám dále publikuji dvě kompletní slodědečkovi. Navíc mě žáci překvapili diskuzí nad tím, zda je
hové práce a přemýšlím nad tím, zda tyto osoby znáte i Vy,
dobré k někomu jen vzhlížet a slepě jej napodobovat. Byla
naši čtenáři.
jsem nucena téma trošku upravit, aby někteří byli ochotni
Markéta Vodičková
charakteristiku vůbec napsat. Zdá se, že jsou si vědomi své
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Můj vzor
Máme začátek roku 2022 a přitom se
ani pořádně nedá na nic zavzpomínat,
protože poslední dva roky jsou kvůli
epidemii jako v mlze. Nevím jak vy, ale
já jsem díky rodinné ponorkové nemoci
většinu času strávila u počítače. Buď jsem
měla online hodiny, dělala si úkoly, nebo
jsem koukala na filmy a seriály. Proto se
asi není čemu divit, když si pro slohovou
práci Můj vzor vyberu někoho z prostředí
kamer a bílého plátna. Schválně jestli poznáte, koho mám na mysli.

Hodně jsem o tom přemýšlela a můj
vzor musí být tak inteligentní, odvážný
a ctižádostivý, jak jen to jde. Právě proto jsem si vybrala Emmeline Pankhurst, která ve své době zastupovala ženy
po celé Británii, které měly plné zuby
mužské hierarchie a nechtěly jim být
nerovné. Emmeline byla zakladatelkou
ženského sociálního a politického svazu (Women‘s Social and Political Union
– WSPU) a také sufražetka. Sufražetky
byly pojmenovány podle anglického
slova „suffrage“, což znamená volební právo, právě proto, že to bylo jejich
hlavním cílem – dát ženám právo volit.

Mnou vybraný člověk je mladá žena,
která se narodila 1. září roku 1996 v Kalifornii jako jedináček svých rodičů, ale
s dalšími pěti nevlastními sourozenci
z otcovy strany. Je velmi vysoká, s tmavou
pletí díky africkým kořenům. Aktuálně má
dlouhé husté vlasy, ale vizáž se může kvůli
jejímu povolání každou chvíli měnit. Má
od přírody tmavé oči, husté obočí, výrazná ústa a bílé zuby.

Emmeline Pankhurst měla pocit, že
je bytostí, která hledá pravdu. Její život
byl zasvěcen zkoumání neznámého a
objevování odpovědí. Bez ohledu na
to, jak monumentální bylo její poslání,
byla k jeho uskutečnění dobře vybavena. Byla to analyticky myslící žena
Práce Kamily Voráčkové k talentovým zkouškám.
s bystrou myslí, vysokou koncentrací a
Myslím, že se opravdu nikdy nenudí, protože kromě herečteoretickým pohledem na věc. Emmeline měla ráda výzkum a
ky vystupuje i jako zpěvačka, tanečnice, modelka nebo módsyntetický přístup, byla schopna vysoce kreativního náhledu a
ní návrhářka. Svou kariéru zahájila jako modelka, tanečnice
praktických řešení problémů. Nejraději pracovala sama a užía divadelní herečka. Poprvé ve velké herecké roli se objevila
vala si samotu. Často potřebovala čas na přemýšlení, aniž by ji
v seriálu Shake it up! (v češtině Na parket!). Je velmi dobrosrrozptylovaly myšlenky ostatních lidí.
dečná a milá feministka, která otevřeně bojuje proti rasismu.
Byla vůdčí typ, který se řídil vlastními nápady a metodami.
Už v šestnácti letech se stala velvyslankyní Konvoje naděje,
V důsledku toho bylo pro Emmeline obtížné vytvářet a udrcož je organizace, která zajišťuje jídlo nebo humanitární služžovat blízké vztahy, zejména manželské. Když byl její život
by chudým po celém světě. Své 18. narozeniny oslavila kamvyvážený, byla okouzlující a přitažlivá žena. Užívala si vystupaní, díky které se mohlo nakrmit nejméně 150 dětí na Haiti,
pování před publikem. Emmeline ráda projevovala svůj důFilipínách a v Tanzanii.
vtip a znalosti, díky čemuž byla přitažlivá pro ostatní, zejména
Už víte, kdo to je? Pouze jedna odpověď je správná: Zenpro opačné pohlaví.
daya Maree Stoermer Coleman, známá jen jako Zendaya, jejíž
Celkově je to žena, která si zaslouží pozornost, protože
jméno je odvozené od shonského slova: děkovat. Nejspíše ji
byla součástí důvodu, proč britské ženy získaly v roce 1928
znáte z role MJ v nejnovějších filmech Spidermana, kterého
volební právo. Ve stejném roce, když Emmeline čelila vlasthrál Tom Holland od Marvel Cinematic Universe, nebo z role
nímu konci. Tato slohová práce slouží také jako poděkování
Chani ve filmu Duna. Jako zpěvačku ji můžete znát díky písvšem ženám, které se nebály promluvit a jsou důvodem, proč
ničce Rewrite The Stars, kterou nazpívala se Zacem Efronem
můžeme dnes svobodněji žít.
ve filmu The Greatest Showman. Myslím, že je neuvěřitelné,
kolik toho zvládla za tak krátkou dobu, a že si rozhodně zaJana Hladíková
slouží naše ocenění.
Adéla Preisingerová

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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Hokejbalový oddíl SK Horní Bříza
stupný ke sportovním aktivitám. Dále byla provedena rekonstrukce podlahy v místě trestných lavic a časomíry, instalace
konstrukce pro umístění kontejnerů tříděného i komunálního
odpadu, nebo také výměna staré, nevyhovující krytiny nad
úložným prostorem za střídačkami.

Jarní část 2. národní hokejbalové ligy mužů rozehrána
Mužské Áčko odstartovalo jarní část ligy domácím duelem
proti mužstvu HBC Rolling Balwans a to v neděli 27. února. Celkem čeká naše mužstvo 8 zápasů, včetně přeloženého
podzimního klání proti Liticím. Aktuálně Horní Bříza hájí
průběžně druhé místo tabulky, před třemošenským Tatranem.

Dobročinný turnaj trojic pro Parent Project
Jak již bylo avizováno, dobročinný hokejbalový turnaj trojic pro veřejnost bude přeložen na nový, jarní termín. Akce
je nově naplánována na SOBOTU 14. 5. 2022. Věříme, že se
s Vámi na této akci potkáme a společně podpoříme sdružení
PARENT PROJECT, které vzniklo pro podporu dětí se svalovou distrofií.

Nové oplocení areálu hřiště Na Hokejce
V průběhu zimní přestávky doznal areál hřiště několik
úprav a vylepšení. Tím nejvýznamnějším je dozajista oplocení
celého areálu. Proběhla instalace hlavních, vstupních vrat a
také zadního vjezdu, pro možnost přístupu techniky na plochu hřiště. Areál i nadále není uzamčen a je tak veřejnosti,
za dodržení provozního řádu a slušného chování, volně pří-

Vojtěch Krejsa

Aktuální informace průběžně sledujte na našich stránách
www.facebook.com/SkHorniBrizaHokejbal
- 14 -
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SK Horní Bříza oddíl kopané – 90 let od založení
Začalo to jako v mnohých jiných případech, když se několik nadšenců rozhodlo založit v Horní Bříze fotbalový klub.
Někteří z nich si již fotbalový křest odbyli ve vedlejší obci
Trnové, kde se podíleli jako výkonní a snaživí sportovci na
prvých krůčcích tohoto sportu. Ačkoliv myšlenka na založení
SK Horní Bříza spadá do jarních měsíců roku 1932, došlo
k založení a ustanovení „Sportovního klubu Horní Bříza“ až
na podzim téhož roku.

V roce 1935 se oddíl přihlásil do Západočeské fotbalové
župy k registraci do vyšší soutěže. To již se hrálo na novém
hřišti, k jehož zřízení přenechal sportovnímu klubu pozemek
pan Josef Meister – hostinský z Horní Břízy a v jehož zařízení
nalezli naši fotbalisté po přestěhování od Hájků velmi dobré
zázemí i klubové místnosti.

Také členové výboru fotbalového oddílu se mění, a tak
jen krátce připomeneme ty, kteří za poslední léta stojí v čele
fotbalového oddílu. V 70. letech to byl pan Ladislav Babor,
kterého vystřídal pan Václav Vanžura. Dalším předsedou byl
zvolen Václav Tůma, po kterém následoval pan Josef Běžel.
Po krátkém několikaměsíčním účinkování Václava Žemličky
se do čela oddílu vrátil Václav Tůma a po něm následoval
Jiří Winkelhöfer. Dalším v řadě byl Petr Grün, jehož dlouhé
působení ve funkci přerušila tragická smrt. V současné době
tuto funkci zastává Jaroslav Veverka.

Byly to těžké začátky a všichni zúčastnění byli nuceni vynakládat mnoho své práce i hmotných prostředků k realizaci
této myšlenky. Založení spadá do krizového období, kdy výdělky pracujících byly nízké a pořízení výstroje i sportovního zařízení vyžadovalo značné finanční zatížení. Začínalo se
z ničeho, neboť o nějakých finančních příspěvcích nemohlo
být ani řeči.

Dne 15. září 1932 byl v naší obci založen „SK Horní Bříza“
a zvolen jeho první výbor. Jako první předseda byl zvolen
Karel Dolejš, náčelník Jan Rott a další funkce obsadili další
místní občané.

V roce 2021 byla členská základna fotbalového oddílu evidovaná v České unii sportu v počtu 190 členů, z toho 182
mužů a 8 žen. Mládeže do 23 let bylo 100, z toho 99 chlapců
a 1 dívka. Veškerá mládež je rozdělena do 5 mužstev, která
v našem oddíle fungují.

Založení bylo tedy provedeno, ale pak nastala další těžší
situace. Ke kopané je nutné také hřiště, a proto když obecní
zastupitelstvo pro tento účel (ač dosti nerado) přidělilo místo
„ Za starou školou“, bylo nutné toto místo uvést do stavu, aby
se na něm dala hrát kopaná.

Další podrobnosti k naší historii připravujeme k aktualizaci
a budou prezentovány během roku při různých akcích a na
internetových stránkách našeho oddílu.
Stanislav Kapr

Sledujte nás na www.zkzhornibrizafotbal.cz
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Sokol Horní Bříza - Rodiče a děti
Přelom roku 2021/22 byl i v Sokole nadále ve znamení covidových omezení. Proto jsme pravidelnou Mikulášskou besídku uspořádali netradičně venku před sokolovnou a zrušili
jsme již podruhé Sokolský bál. V rámci nastavených vládních
omezení však bylo možné pokračovat v pravidelném cvičení.

Mnohé z nich začínají navštěvovat mateřskou školu a další
mimoškolní zařízení. Přechod z výlučně rodinného prostředí
do kolektivu může být pro některé z nich zpočátku náročný.
Děti touží po společné činnosti a obdivu svých rodičů a každá
taková chvíle je pro dítě potřebná a přínosná.

Rádi bychom vám tentokrát trochu blíže představili jednu
z věkových kategorií našich cvičenců, a to RODIČE a DĚTI.
Tuto kategorii se nám v naší jednotě podařilo obnovit v roce
2017 a jsme rádi, že je o ně v současnosti velký zájem, a to i u
rodičů mimo Horní Břízu.

Cvičební hodiny rodičů a dětí jsou vedeny formou pohybových her a hravým způsobem motivovaných cviků, využíváme
také činnosti jazykové, hudební a výtvarné. Děti rozvíjí své
komunikativní schopnosti, paměť, pozornost i charakterové
vlastnosti. Mezi nejoblíbenější patří různé „opičí dráhy“, které
rozvíjí dětskou obratnost, rovnováhu a schopnost překonávání nebezpečných situací.

Dítě ve věku 2-4 let zde při cvičení doprovází dospělá osoba, nejčastěji maminka, i když v poslední době k nám přichází
stále více tatínků a občas i babičky, což je pro nás vítaným
zpestřením. Tento dospělý není jen pasivním doprovodem,
ale aktivně jej v hodinách zapojujeme. Rodič tak poskytuje dítěti psychickou oporu a při tom se společně nenásilně zapojují
do činnosti kolektivu dalších dětí.

Často zde vznikají nové přátelské vztahy, přetrvávají i v následujících letech. Z této skupiny také přicházejí noví účastníci naší oblíbené akce pro celé rodiny – prodloužený Ostrý
víkend, kterým se zakončují letní prázdniny.
Těšíme se nejen na naše cvičence, ale na všechny z Horní
Břízy opět na tradičních akcích v sokolovně a u sokolovny.

Význam této věkové kategorie je ověřený a nesporný,
přesto je dobré jej rodičům připomínat. V současné době
jsou předškolní děti často vystaveny až neúměrnému tlaku.

Markéta Bartošová

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 – ohlédnutí za rokem 2021
Již druhým rokem zažíval náš soubor pandemická opatření. Znovu jsme byli omezeni v možnosti se setkávat a provozovat naši zájmovou činnost. Již podruhé jsme nebyli schopni
v těchto podmínkách uspořádat Staročeský bál a tradiční Velikonoční pochod na Rabštejn.

Rozvolňování opatření v květnu nám pak umožnilo začít
se znovu potkávat, zpočátku na turistických výletech do přírody a později na normálních tanečních zkouškách dvakrát
v týdnu. Přes různá omezení jsme ale naplánovali 3 souborová soustředění, abychom připravili vystoupení souboru v letních měsících a na podzim. Soustředění se konala toho roku
v červnu, srpnu a říjnu. Vystoupili jsme v červenci na Anenské pouti v Čisté u Rakovníka a v srpnu na Vavřineckých
slavnostech v Kožlanech. Obě dvě vystoupení byla pro nás
všechny obrovským povzbuzením naší činnosti. Již druhý rok
jsme ale odložili pozvání na červencový zahraniční festival do
Francie, protože cesta, organizace festivalu a ubytování v rodinách byly stále velmi rizikové.

Na podzim roku 2021 jsme se zúčastnili akce s názvem Eva
Rejšková 90, která byla přesunuta z roku 2020. Konala se ve
Vinohradském divadle, kde jsme vystoupili spolu s několika
dalšími soubory, s nimiž Eva Rejšková za život spolupracovala. Bylo to velmi dojemné setkání a my jsme jí vzdali hold
dvěma tanci – Kajdou a Štajdyšemi, za oba jsme sklidili velký
aplaus a obdiv diváků, včetně E. Rejškové.
Další akcí, kterou jsme sami organizovali a která byla pro
nás asi nejnáročnější, bylo představení s názvem Úsměv pro
Jaryka. Koncert byl také přeložen z roku 2020, ale tentokrát
jsme ho opravdu uskutečnili v hornobřízské sokolovně, protože kulturní dům je v rekonstrukci. Na představení přišli
všichni ti, co se s Jarykem chtěli rozloučit, protože v koronavirové době žádná jiná příležitost nebyla. Bylo to pro nás,
souboráky i pro rodinu Jaryka Langa, srdečné představení,
kterým jsme mu chtěli poděkovat za to, co všechno pro soubor za roky činnosti vytvořil a namaloval. A my jsme všichni
moc rádi, že k tomu mohlo dojít.
Posledním představením roku 2021 bylo Vánoční koledování, které jsme plánovali nejprve naživo. Ale nakonec jsme
se rozhodli natočit naše tradiční vánoční koledy na video
a poslat ze záznamu všem našim příznivcům. Máme na tento
nápad kladné odezvy a je to vidět i na počtu shlédnutí našeho
pořadu. Snad se nám podařilo alespoň na chvíli navodit vánoční atmosféru.
Co říci závěrem? Rádi bychom znovu zažívali normální
dobu, kdy se můžeme potkávat s lidmi, pozvat je na naše koncerty a vystoupení, plánovat trochu dále do budoucna. V této
době bohužel nevíme, co můžeme plánovat, na kdy a pro kolik lidí. A už druhým rokem doufáme, že bude líp a nejhorší
už máme za sebou.

V létě se nám podařilo připravit výstavu pro Keramické
muzeum v Horní Bříze, přičemž jsme oblékli do krojů figuríny zakoupené městským úřadem. Věnovali jsme muzeu krojové součásti, které nosili naši členové souboru a které věrně
odpovídají krojům Plzeňska. Celkovou výstavu souborových
fotografií, plakátů, brožur a CD ještě stále připravujeme a
- 17 chceme dokončit v letošním roce.

Pro nás vedoucí je ale největší útěchou to, že za dva roky
pandemie nikdo ze souboru neodešel a že už teď všichni společně chystáme akce na jaro a léto 2022.
Markéta Jílková

AKCE „RABŠTEJN“
Folklórní soubor Úsměv Horní Bříza vás srdečně zve
na tradiční pochod na Rabštejn nad Střelou.
Odjezd je 17.4. v 8:00 z autobusové zastávky Horní
Bříza pod restaurací Český lev.
Objednaný autobus nás odveze do Černé Hatě, odkud
nás čeká turistická chůze po zelené na Rabštejn, opékání
buřtů a pivko na Rabštejně a přechod do Žihle na vlak
v 16:33 směr Plzeň.

Pojďte si s námi zpříjemnit Velikonoční
neděli výletem na Rabštejn!

17. DUBNA 2022
Prosíme o registraci účastníků na www.soubor-usmev.cz

Hornobřízský zpravodaj 1/2022

Spolková a zájmová činnost, kultura a sporty

Cisterciácké noci s Osadou
Cisterciácké noci s OSADOU, je dnes již tak jasné spojení,
jako Čuk a Gek, Romeo a Julie nebo vepřo-knedlo-zelo. Ale
vždy tomu tak nebylo. Když za námi v roce 2011 přišel Michal
Široký, zda bychom si chtěli zkusit nočky v plaském klášteře,
nikdo z nás netušil, co to vlastně obnáší. Zjistili jsme si podrobnosti a začali přemýšlet o příběhu, který se vztahuje ke
klášteru a bude trvat přibližně jednu hodinu.

Už 10 let se Osada na začátku léta zavírá do plaského kláštera a zve diváky do jeho zákoutí pod rouškou noci. Klášter
leží v malebném údolí řeky Střely v městečku Plasy.
Roku 1144 ho založil kníže Vladislav II. a na jeho stavbu
si pozval řeholníky z Langheimu. Samotná stavba byla velice komplikovaná, neboť se rozhodli stavět v bažinách. Oni
však přišli s novinkou, kterou pak v pozdějších letech při jeho
kompletní přestavbě použil i známý architekt a stavitel Jan
Blažej Santini Aichel. Bažinu nevysušili, ale použili dubové
kůly, rošty, izolační vrstvy, jako jsou různé břidlice a jíly, a na
těchto základech vyrostl plaský klášter. V roce 1992 byl klášter
vyhlášen národní kulturní památkou a nebojím se napsat, že
je i světovým unikátem. A všechny památky jsou tu hlavně
pro návštěvníky. Velkým návštěvnickým lákadlem jsou noční
prohlídky.

Sedíce ve Fordu Fiesta, nažhavili jsme mozkové závity a třetí červnový víkend, roku 2011, před zraky asi 500 diváků, jsme
klášter knížetem Vladislavem II. založili, postavili - všichni
s láskou vzpomínáme na mnicha Ludvíčka, ukryli jsme v jeho
zdech prchající jeptišky i s abatyší Picconelou a nakonec jsme
ho nechali husity vypálit. Slušný začátek, že?
S velkým nasazením jsme se do toho pustili i v roce 2012.
Cisterciácké noci s OSADOU aneb když mni (Y) ši maji
préé. Jestli v prvních nocích hrálo 22 herců i neherců, tak
tady jich bylo 45! Pan kastelán se kácel! Opata jsme poslali do
Vatikánu, mniši vybrali kasu a udělali si mejdan. Nakoupili na
trhu pivo, maso a zeleninu, vyrobili prvni buřty v království
českém, pozvali lidi z Plas, secvičili baletní představení a když
probíhal tanec kyprých vesnických děvčat, rozrazily se dveře
a v nich stál - hádejte kdo? Opat!

Je to netradiční prohlídka objektu, kdy se památka zahalí
rouškou tmy (není rouška jako rouška) a před Vámi se odehrává tajemný příběh, ztvárněný herci profesionálními nebo
jako v našem připadě, herci ochotnickými.
Divadelni spolek OSADA byl založen roku 1995 Jiřím Vynáhlovským a úspěšně funguje až do dnešních dnů. Spolek
odehrál spousty komedií, pohádek, kabaretů a nezalekne se
ani vážnějších kousků. Proto pro nás byly noční prohlídky velkou výzvou a velkou hereckou zkušeností. Hrajete v prostorách, kde akustika buď vůbec není, nebo je jí tam hrozně moc.
Nemáte nápovědu, nikdo se na Vás zpoza zástěny neusmívá
s plnou pusou bramboráku, vždy připraven nahodit, když
zrovna máte okno. Hrajete v místech, která ve Vás vzbuzují až
posvátnou úctu, něco jako kdybyste stáli na prknech Národního divadla. Všechny prostory jsou navíc osvícené svíčkami
a světly, které ještě umocňují tu kouzelnou atmosféru.

Vrátil se ještě pro nějaké peníze a zjistil, že kasa je prázdná.
To byla mela!
Zločin v klášteře byl podtitul k třetím nocím s OSADOU.
Námět napsala Zuzana Rampichová, scénář vytvořil Pavel
Palán. Příběh tak vznikl na základě skutečné události, kdy se
někdo pokusil otrávit opata Vernera. Úspěšné vyšetřování zahájily jeptišky - opět ženy na půdě mužského kláštera! A nutno podotknout, že kladením velice záludných otázek se jim
nakonec podařilo případ vyřešit a viníka po zásluze potrestat.
Upozornění - nikdy před nikým neříkejte, jakou náplň mají
Vaše oblíbené koláče! Opat Verner málem dojel na povidlové!

Cisterciácké noci je to, co již neuvěřitelných 10 let spojuje
klášter Plasy a Osadu.
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půdě sýpky a v prostorách před ní. Proběhla velká bitva, kterou si návštěvníci vychutnali za doprovodu mnišského zpěvu,
který se linul z kaple Máří Magdaleny a celou atmosféru ještě
podkreslil. Vychutnali ano, tedy alespoň ti, co přišli v pátek
a bylo nádherné letní počasí. Sobotní podvečer začal také celkem normálně. Duch zesnulého opata Vasmucia vzpomínal,
Bořita v dámských šatech prchal z Prahy, chorály se pěly, bitva se bojovala...až do té doby, než přišel náš meteo nadšenec
Petr Koza a ukázal nám předpověď. Ve 22:00 se na nás přihnala neskutečná bouřka, hromy, blesky, průtrž mračen, čirá
hrůza. Hodně návštěvníků ani nedorazilo kvůli popadaným
stromům...ale my, my herci, jsme hráli dál. Diváci vše sledovali
z okýnek sýpky a my jsme pokračovali v bitvě o Plzeň a bylo
to ještě více skutečné! Zpěv v kapli zněl v té bouři ještě více
děsivěji! Zabití nebo zranění vojáci padali do vody a bahna; ti
co měli za úkol zajmout opata, jako by ani nevnímali, všichni
jsme byli v jakémsi transu...Blýská se na lepší časy mělo vyjádřit, že se Bořita přimluvil u císaře Ferdinanda II., aby za jeho
záchranu byl plaským cisterciákům vrácen majetek a ne, že to
způsobí takové boží dopuštění...Další názvy nocí už tedy byly
voleny velice opatrně a s rozvahou, jak uvidíte dále.

Čtvrté Cisterciácké noci Vás seznámili s barokními umělci,
kteří se více či méně podíleli na přestavbě klášterního areálu
společně s opatem Evženem Tyttlem. Byli jste svědky skvěle
odvedené práce architekta Santiniho, příjezdu sochaře Brauna
a malíře Brandla. Pánové Liška a Pink se ze začátku věnovali
více místním děvčatům než zdobení stěn freskami, ale záhy
pochopili, že u mnicha Bouberleho jim to tak snadno neprojde.

Páté noci s OSADOU, o tom, když klášter Plasy byl jen
pouhým snem, nás zavedly do Francie na místo zvané Citeaux, kde se právě postavil první cisterciácký klášter, vznikl
nový mnišský řád a čekalo se na příchod prvních řeholníků.
Po úvodním tanci přírodních živlů spojených s cisterciáky,
jste se stali součástí průvodu mnichů a při jejich zpěvu na
klášterní chodbě se mnohým z Vás tajil dech. Dozvěděli jste
se spoustu zajímavých informací, jako např. že Citeaux je latinsky Cistercium, proto tedy cisterciáci, že jejich patronkou
je Panna Marie, první vstoupivší do nového řádu byl Bernard
z Clervaux a že barva cisterciáckého hábitu je bílá.
Několik dalších ročníků se nám podařilo odehrát v časové posloupnosti. V pořadí 6. Cisterciácké noci, Blýská se na
lepší časy, nás zanesly do období po pražské defenestraci, kdy
v Plasích hledal útočiště Jaroslav Bořita. Statečný opat Vasmucius pomáhal bránit město Plzeň proti Mansfeldovu vojsku,
ale nakonec padl do zajetí. Tyto noci se poprvé odehrály na

Milovaný a prokletý...Kaceřov. Tyto noci měly zatím nejdelší program. Nedalo se vysvětlit pár slovy, jakou spojitost
měl plaský klášter a tvrz Kaceřov. Tvrz totiž neustále měnila
své majitele. Ti poslední, mocný rod Gryspeků, kteří byli po
30leté válce na straně poražených, se nedokázali smířit se zabavenim majetku a celá rodina spáchala ve zdech Kaceřova,
hrůzný čin. Při jejich poslední společné večeři, všichni, děti
nevyjímaje, pozřeli jed… Dovolím si říci, že tohle byla ta nejvíce smutná a dojemná scéna a diváci na ni i po těch letech
stále vzpomínají...
Celý ten příběh pokračoval v nocích s názvem Jmenuji se
Ondřej Trojer a jsem 50. opat plaský. Společně s opatem Trojerem jsme naplánovali klášterní přestavbu, pozvali jsme si na
to velice známého arcibiskupského architekta Jeana Baptistu
Matheye a vše běželo jako na drátkách. Nebýt těch kralovických občanů, co si vzpomněli, že chtějí peníze na cín, na nové
varhany. A právě tady se vrátil do hry, rod Gryspeků, kteří
odpočívali v kralovické hrobce. Smutnou hrou osudu - v cíno- 20 -
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vých rakvích. Jak asi tušíte, Gryspeky, (kteří vinou kletby, ani
po smrti nenalezli klid) z cínových rakví přesunuli do dřevěných a Kralovice tak získali své varhany...

a doufám, že budete z letošních cisterciáckých nocí odcházet
s pocitem dobře strávené hodinky ve skvělé společnosti A co
bude dál a jak to všechno dopadne? Na to si musíte počkat
a přijít za námi 24. - 25. června do plaského kláštera

Zatím naše poslední 9. noci s Osadou, Radimova lípa, Vám
přiblížily osudy prostých vesničanů, kteří se společně vzbouřili proti vrchnosti. Nebýt toho, že páni si na potlačení vzpoury
pozvali Kryštofa Haranta, možná by to pro sedláky dopadlo
dobře. Ale takhle? Kdo si zachránil holý život, měl veliké štěstí. A nakonec museli i s Radimem, vůdcem povstání, sázet
lípy podél celého plaského cisterciáckého opatství. A ponaučení? Nikdy si na schůzku s lotrem nenoste žádné jiné peníze. Zvlášť, když jsou to peníze Vaší milované ženy Filomeny.

A protože je to kulaté výročí, tak ještě pár čísel.
• za 9 let se na nás přišlo podívat asi 4700 návštěvníků,
v průměru 500 návštěvníků za víkend,
• nejvíce herců a neherců bylo při druhých
nocích v roce 2012, a to 45,
• nejméně nás hrálo v 2013 Zločin v klášteře, a to 18,
• za 9 let tedy všechna představení pro Vás odehrálo
cca 243 herců i neherců,

Na naše výročí 10. Cisterciáckých nocí s Osadou jsme si
museli 2 roky počkat. Situace bohužel byla taková, jaká byla,
a nedalo se dělat nic jiného než vydržet a doufat, že už to
snad konečně vyjde. A zdá se, že jsme na dobré cestě. 24. - 25.
června 2022 se pro Vás v 19:00 otevřou dveře plaského kláštera - noci s Osadou napotřetí podesáté.

• skoro každé noci jsme hledali klíče k brance - přívěsek
s modrým medvídkem. Nikdo ho nikdy namouduši!
neměl v ruce a pak se vždy někde záhadně objevil
v kanceláři,
• nejmladší účastnice nocí s Osadou
byla Ema Nágrová - 3 roky,

A na jaký příběh se tedy v červnu můžete těšit? Inspirací
pro něj byla jedna z pověstí, která se pojí s plaským klášterem, a to: „Jak se ovčák stal opatem“. Přeneseme se do roku
1260, kdy do Plas zavítal král Přemysl Otakar II. A rozhodně
nepřijel jen tak náhodou. Dostalo se mu totiž do ruky několik
dopisů, kde si pisatel stěžoval na neúměrné chování opata,
a naléhavě žádal o nápravu. A protože král má v plánu doprovodit svoji krásnou sestřenku do chotěšovského kláštera, zajedou si ten kousek i do Plas. Máme pro Vás 2 až 3 překvapení

• nejstarší…to se přece neříká,
• 2 x jsme do kláštera propašovali jeptišky - v roce 2011
prchající z Chotěšova před husity. 2013, kdy jako vyšetřovatelky odhalily, kdo chtěl otrávit opata Vernera.
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Abyste pochopili výraz neherec - jsou to manželky, děti,
manželé, kamarádi a ostatní příbuzní a známí herců.
A úplně nejvíc nejlepší na tom je, že se do kláštera na noci
moc rádi vrací…

v sobotu bez řečí znovu nasadí, herec, který zadržuje slzy při
scéně, ve které umírá jeho celá rodina, herec, po jehož výkonu
se Vás pak diváci ptají, zda ta slečna, co ztvárnila Santiniho,
má stejně ochrnutou část těla, jako měl Santini sám … a ještě
za mnohem víc, a za to všechno Vám všem patří můj velký
dík!!!

• všechny příběhy pro nás vždy perfektně nafotil David
Kratina,

Velké díky patří i klášteru Plasy, panu kastelánovi Duchoňovi a celému klášternímu osazenstvu.

• videa vytvořil Václav Jícha,
• neméně důležité jsou scénáře:

Já bych ještě nakonec ráda věnovala tichou vzpomínku,
tam nahoru, pánům, kteří už se na nás nepřijdou podívat, pánům, kteří nás opustili přesně na den 2 roky po sobě.

• 2011-2014 Pavel Palán,
• 2015-2016 Olga Pašková,

1. prosince 2019 pan Robert Drozda, hodinář, který se staral o hodinovou věž v plaské sýpce, vždy usměvavý a ochotný
s láskou vyprávět o plaských hodinách…a 1. prosince 2021
Jan Popovič, klášterní hlídač, který působil, že ho nic na světě
nemůže rozházet a Osadě se to párkrát skoro podařilo, třeba
když jsme už poněkolikáté ztratili modrého medvídka, nebo
ty svíčky, jak…ale to už zůstane jen mezi námi …

• 2017-2020 Eva Zajícová st.
A další věci, bez kterých by se to určitě neobešlo - světla,
hudba, dozor nad svíčkami, aby svítily po celou dobu prohlídek, šití kostýmů, shánění kostýmů, výroba rekvizit, pečení,
nakládání, nákupy, občerstvení pro herce, odvoz herců nebo
rekvizit a další a další věci.
Nezapomněli jsme ani na vás na diváky.

…bylo fajn se s Vámi setkat.

A neméně důležitým je herec. Herec, který se vrhne do bláta, když dostane smrtelný zásah mušketou, herec, kterému se
v pátek zarývají okovy do obnažených kotníků a přesto si je

Eva Zajícová

Pionýr Horní Bříza - Vyhlížíme s optimismem
Již od září nám situace umožňuje scházet se pravidelně
každý týden na oddílových schůzkách, za což jsme velmi
vděční. I přesto, že naše dvě největší akce začátkem roku,
Krajský turnaj v ringu a Hornobřízský puchýř, musely být
kvůli opatřením opět zrušeny, my zůstáváme optimističtí
a chystáme pro vás jiné akce.

Na co se můžete těšit?
Letos bychom v první polovině roku chtěli uskutečnit nejen nejrůznější oddílové akce, jako například navštívení laser
game, výlet na rafty nebo soustředění oddílu ringo, které by
nás mělo ještě více připravit na turnaje, ale také akce pro širokou veřejnost. Rádi bychom se s vámi potkali například na
velikonoční dílně, na dětském dnu, anebo na naší nové akci
– Puchýřek, který by měl alespoň částečně nahradit Hornobřízský puchýř.
Jako tradičně nás pak čeká velká akce uprostřed letních
prázdnin a nejedná se o nic jiného než o náš letní stanový
tábor, který je letos na téma The Hundred (Prvních sto).
Doufáme, že situace už nám nadále nebude kazit plány a že
se na co nejvíce akcích budeme moci sejít a společně si je užít.
Karolína Motyčková
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Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Horní Bříza
pořádá

letní stanový tábor

The
Hundred
(Prvních sto)
26. 7. – 6. 8. 2022

Táborová základna “Obořice“ - Obora u Kaznějova
Cena: 3500 Kč
Pro děti 1. - 9. třídy ZŠ
Ubytování ve dvojicích
v podsadových stanech

přihlášky pište na: pionyr.hb@gmail.com
Jan Michálek, +420 739 446 949
www.hornibriza.pionyr.cz

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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