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Slovo
šéfredaktora
Vážení čtenáři, nezastavitelně se
blíží konec roku a jistě i Vy bilancujete, co se Vám v tomto roce povedlo.
I my v redakci hodnotíme tento
rok a jsme rádi, že jsme se ve vašich
schránkách letos v rámci Hornobřízského zpravodaje setkali několikrát.
Doufám, že jsme přinesli spoustu zajímavých a někdy i poučných článků.
Jsem velmi rád, že s námi tvoříte
nádhernou sbírku Vašich fotografií
na instragramovém účtu Fotky Horní Břízy. Pokud máte Instagram, ale
o tomto účtu ještě nevíte, neváhejte
a navštivte ho. Vánoce jsou období
splněných přání a nádherných fotografií, proto věřím, že se s námi třeba
o panoramata nastávající zimy podělíte. Příklad fotografií již nasdílených
uvidíte na poslední straně tohoto
zpravodaje.
Jako ve speciálním vydání, tak
i v tomto čísle naleznete jízdní řády,
které vstupují v platnost v polovině
prosince. Tímto bych chtěl poděkovat panu Petru Hubkovi za jejich
zpracování. Na závěr svého úvodníku bych Vám chtěl, milí čtenáři, za
celou redakci popřát klidné Vánoce
a plno úspěchů v novém roce 2020.
Václav Jícha

Různé

Fotky z Horní Břízy		

str. 32

Jízdní řády

str. 15

Petr Hubka

Aktuální jízdní řády na webu města
Součástí zpravodaje jsou jízdní řády, v případě
jejich změn najdete aktuální verzi vždy na webu
města Horní Bříza. Jednoduchým přístupem
je tento QR kód (k jeho přečtení můžete využít
svůj chytrý mobilní telefon).
Kresba: Anna Janouškovcová
Hornobřízský zpravodaj: č. 04/2019, registrování MKČR E 12283. Náklad 2000 výtisků. Vychází pravidelně, distribuce zdarma do všech domácností v Horní Bříze. Toto číslo vychází 15. 12.
2019.Fotografie: není-li uvedeno jinak archiv autorů a archiv redakce. Šéfredaktor – Václav Jícha. Grafická úprava – Michal Nágr, Robert Trnka. Kontakt na redakci: zpravodaj@hornibriza.cz.
Fotografie na titulní stránce: R. Trnka.

-2-

Zprávy z radnice

RADNICE

Hornobřízský zpravodaj 4/2019

Úvodní slovo starosty města Horní Bříza
Na fotbalovém hřišti proběhla celková rekonstrukce travnaté plochy včetně zábradlí a přilehlých asfaltových ploch.
Nyní probíhá v areálu rekonstrukce toalet, které budou moci
využívat návštěvníci lanového centra, fotbalových zápasů
a zákazníci restauračního zařízení.
V dalších třídách Masarykovy základní školy bylo osazeno
nové LED osvětlení, vybudována nová vrátnice. V současné době probíhá rekonstrukce toalet v 1. patře nové budovy
školy.
Před budovou 1. MŠ Horní Bříza – ves byla nově oplocena předzahrádka. Přeplocením vznikla také nová zahrada pro
pracoviště v „Hasičárně“. Nově vzniklou plochu zahrady budou děti s paními učitelkami ze tříd odloučeného pracoviště
využívat v rámci pobytu venku.

Vážení spoluobčané,
ocitáme se na sklonku roku 2019. Dovolte mi, abychom se
společně poohlédli za tím, co se podařilo zrealizovat během
prvního roku nového funkčního období.

Probíhá také rekonstrukce tenisových kurtů na multifunkční hřiště, kde je již provedena kompletní výměna podloží, osazeny mantinely, sítě a osvětlení. Bylo dodáno veškeré vybavení
včetně speciálního koberce, který bude vzhledem ke specifickým požadavkům na pokládku položen na jaře s nejzazším
termínem 30. 4. 2020 tak, aby bylo hřiště připraveno na sezonu 2020 pro využití školami, spolky a širokou veřejností. Celá
akce je spolufinancována z dotace Plzeňského kraje.

Po nástupu do vedení Horní Břízy jsme byli postaveni před
několik důležitých úkolů: dokončení chodníku v ulici Pod
Horami, stabilizaci Hospodářsko-správního odboru na Městském úřadu po odchodu několika zaměstnanců, ale především dokončení rekonstrukce Tovární ulice, která vyžadovala
každodenní přítomnost a kontrolu.
Dílo na Tovární ulici bylo předáno zhotovitelem 4. 11. 2019
s vadami a nedodělky. Hlavním nedodělkem je vyklizení mezideponie, termín vyklizení je do 31. 3. 2020. V souvislosti
s touto stavbou vyplynuly další nepředpokládané problémy, které vyžadovaly okamžitá, ale i dodatečná řešení jako
např. zajíždění a otáčení autobusů za Klubem. Po mnoha
jednáních s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň a Plzeňským
organizátorem veřejné dopravy byla provedena zkouška
průjezdnosti křižovatky ke Klubu. Tato zkouška prokázala, že průjezd autobusu není možný pro odbočení vlevo
směrem k železničnímu přejezdu. Přítomný projektant navrhl řešení, kterým docílí možnost odbočení vlevo. Je navržen přesun místa pro přecházení k Lékařskému domu
a úprava stávajícího ostrůvku tak, aby nebránil průjezdnosti při odbočování. Tento návrh obnáší přípravu pro realizaci (úprava projektové dokumentace, spolufinancování
a jednání se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, vyjádření dotčených institucí) a čas na samotné stavební práce,
které mohou být provedeny až po uvedených náležitostech.
Do té doby bohužel budou i nadále autobusy, které se dříve otáčely za Kulturním domem Klub, končit na autobusovém nádraží. Dále vznikla potřeba rekonstrukce křižovatky u
benzinové čerpací stanice, která však nebyla součástí projektu. Zde se nám podařilo dojednat ve spolupráci se Správou
a údržbou silnic Plzeňského kraje její rekonstrukci, kterou
jsme spolufinancovali. Součástí projektu nebyly také chodníky od jídelny BAMA okolo „Mistráků“ po levé straně až na
konec obce a tři úseky po straně pravé směrem na křižovatku
se silnicí I/27. Proto jsme přistoupili ještě v letošním roce
k první etapě opravy těchto chodníků. V jejich zprovoznění
budeme pokračovat v příštím roce.

Důraz klademe i na opravu místních komunikací, kde jsme
provedli lokální výspravy ve všech ulicích a jednu celoplošnou opravu povrchu v ulici K Zastávce. V opravě povrchů
místních komunikací chceme pokračovat i v příštím roce.
S tím úzce souvisí čistota chodníků a místních komunikací
a údržba zeleně, která je pro nás také důležitá.
V celé republice, tak i u nás je prioritou, ale i velkým problémem, odpadové hospodářství – stále vyšší náklady na likvidaci odpadů, třídění odpadů a sběrný dvůr. V této oblasti
jednáme s firmou Marius Pedersen, která provozuje sběrný
dvůr a zajišťuje svoz komunálního odpadu a separovaného
odpadu. Od této firmy vyžadujeme dodržování a plnění závazků vyplývajících ze smlouvy, která vznikla na základě veřejné soutěže. I přes zajištění dostatku kontejnerů na třídění
odpadu a možnosti vyvážet odpad a třídit i ve sběrném dvoře byly v roce 2018 náklady na likvidaci odpadů 940 Kč na
jednoho občana. Proto Vás chci všechny požádat o důsledné třídění odpadů, aby náklady neustále nenarůstaly. Ještě do
konce roku budou osazeny na místech na separovaný odpad
nové hnědé kontejnery na bio odpad a speciální žluté kontejnery na jedlé oleje, kde bude možné odložit použitý jedlý olej
v uzavřených PET lahvích. Na příští rok uvažujeme v areálu
sběrného dvora osazení mobilní automobilové váhy.
Během roku jste se mohli zúčastnit mnoha kulturních
a sportovních akcí, které pro Vaše vyžití připravovala kulturní komise, ale i mnoho spolků, které u nás působí a nabízí
trávení volného času různorodými aktivitami všem věkovým
skupinám. Právě proto také podporujeme spolkovou činnost
finančně i materiálně a všem patří náš dík za jejich činnost
a nabídku.
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A jaké máme plány do příštího roku?
Chceme i nadále pokračovat v hospodaření v městských
lesích co nejšetrnějším způsobem dle připravovaného nového lesního hospodářského plánu a zásad dobrého hospodáře. Dále plánujeme pokračovat v opravách chodníků v sídlišti ves, chodníku před „Mistráky“ v Tovární ulici, kde dojde
i k výměně vodovodního potrubí. Rádi bychom provedli
i celoplošnou opravu povrchu Lesní ulice, vybudovali workoutové hřiště a připravili projektovou dokumentaci na vybudování nových parkovacích stání v obou částech města. Největší plánovanou investicí v příštím roce bude sanace základů
a sklepních prostor Kulturního domu Klub. V základní škole
budeme pokračovat v rekonstrukci toalet, výměně vzduchotechniky v kuchyni stravovacího pavilonu. Čeká nás také další

RADNICE

Hornobřízský zpravodaj 4/2019
etapa metropolitní sítě, oprava památníku – válečného hrobu
na hřbitově a v neposlední řadě nákup hasičského automobilu
pro přepravu osob.
Na závěr chci všem radním, zastupitelům, členům jednotlivých výborů, komisí a pracovníkům Městského úřadu poděkovat za celoroční práci pro město Horní Bříza.
Vám všem děkuji za podporu a shovívavost při realizaci projektů, které dočasně omezovaly komfort v Horní Bříze a spolupráci při řešení každodenních problémů spojených s chodem
našeho města. Nám všem přeji krásné a pohodové Vánoce
v kruhu rodiny a do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí
a osobních úspěchů.
David Kapr, starosta

Odpadové hospodářství v Horní Bříze

Městu výrazně vzrostly náklady za odpad
Město Horní Bříza vybírá od občanů již dlouhá léta poplatek za svoz odpadů ve výši 500 Kč/osobu/rok. Skutečné
náklady na osobu byly vždy okolo 600-650 Kč/osobu/rok.
K určení poplatku pro rok 2020 vezmou zastupitelé v potaz
skutečné náklady za svoz odpadu v posledním ukončeném
roce, tedy v roce 2018. Náklady činí 947 Kč/osobu/rok. Cena
výrazně stoupla z důvodu zvýšení skládkovného a vypršení
výhodné smlouvy s původní svozovou firmou a uzavření
nové smlouvy ze dne 8. 6. 2018 s firmou Marius Pedersen a.s.

vých kontejnerů na bio odpad. Do kontejneru na plasty můžete také vkládat nápojové kartony a kovové obaly (plechovky,
konzervy, alobal, šrouby, sponky, ale nikoliv obaly znečištěné
nebezpečnou látkou, např. barvou). Na besedách zaměřených
na třídění budou občanům v roce 2020 rozdávané nákupní
tašky se znakem města vyrobené z recyklovaných PET lahví.
Ještě lepší než třídění je nevytváření odpadu nebo alespoň minimalizace jeho produkce. Stačí upřednostňovat vratné obaly
nebo obaly, které se dají používat opakovaně.

Jak je to s placením odpadu za nově narozené děti
Každý občan, bez výjimky, má povinnost hradit za svoz
odpadu, nově narozené dítě poměrnou část za rok, ve kterém
se narodilo. Město Horní Bříza zavedlo od roku 2019 novinku
- každé nově narozené dítě získá při vítání občánků poukázku
v hodnotě 500 Kč na nákup dětských potřeb. Poukázku nelze
uplatnit na úhradu svozu odpadu ani nijak spojovat s tzv. odpadovou vyhláškou.

Poplatek za svoz odpadu na rok 2020
Vedení města Horní Bříza je postaveno před nelehký úkol
- určit, jaký poplatek se bude vybírat od občanů v roce 2020.
O výši poplatku budou rozhodovat zvolení zastupitelé na veřejném zasedání, které se uskuteční v pondělí 16. 12. 2019
od 18:00 v jídelně ZŠ Horní Bříza. Na problematiku se dá
pohlížet z několika úhlů. Správný hospodář by měl od občanů
vybrat tolik, kolik jej služba stojí, ponechání nižší částky může
být zas motivací ke zvýšení třídění. Jaký přístup je správný?

Změny ve sběrném dvoře
Velkým tématem, které poslední dobou město intenzivně
řeší, je služba poskytovaná občanům v rámci ročního poplatku za svoz odpadů - sběrný dvůr. Svozová firma zde vyměnila obsluhu, která nyní pečlivě kontroluje, aby zde odpady
neukládali bezplatně občané jiných obcí či podnikatelské
subjekty. Pro lepší kontrolu byla do sběrného dvora osazena
vjezdová závora i váha. Dále bude zpřísněno kamerové zabezpečení prostoru dvora. Sběrný dvůr v Horní Bříze mohou
využívat i podnikatelské subjekty a v omezeném množství
ukládat za úplatu odpad z jejich činnosti, to platí i pro podnikatele mající sídlo v Horní Bříze!

Nové kontejnery na tříděný odpad
Před Vánoci se v ulicích Horní Břízy objeví 8 nových kontejnerů (nádrží) na použité kuchyňské tuky a oleje (vkládejte
v plastových lahvích). Ve sběrných ohradách (velkoobjemové
kontejnery) a sběrném dvoře bude také instalováno 14 no-

Ladislav Čech
radní města pověřený odpadovým hospodářstvím
zdroj ilustračních obrázků internet

www.jaktridit.cz
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Z činnosti Městské policie Horní Bříza
Naši strážníci nezapomínají ani na tak důležitou činnost,
jako jsou preventivní přednášky pro žáky Masarykovy ZŠ.
V měsíci říjnu zorganizovali dvě. První se týkala proškolení
žáků prvních tříd o tom, jak se mají chovat bezpečně na ulici,
při nálezu odložených injekčních stříkaček, při oslovení cizí
osobou apod. Jako odměnu za pozornost strážnici dětem předali drobné reklamní dárky.

Dne 21. 9. si před místní
restaurací hlídka povšimla napadeného zraněného
muže, který byl po prvotním
ošetření předán RZS a věc
dále šetří policie.

Další akce, tentokrát pro starší žáky, proběhla koncem měsíce října, a to za účasti strážníků MP, pracovníků BESIPU,
záchranářů a členů SDH Horní Bříza. Prioritně byla proto
přednáška zaměřena na protialkoholní, protidrogovou a dopravní problematiku.

Dne 13. 9. v nočních hodinách byl zastaven strážníky
cyklista jedoucí v protisměru
na neosvětleném kole, který
hlídce nadýchal 1,2 promile
alkoholu v dechu.

V uvedených preventivních akcích pro žáky Masarykovy
ZŠ budou naši strážníci pokračovat i v příštím roce.

Dne 12. 9. byl hlídkou zjištěn řidič, který řídil vozidlo v katastrofálním stavu, bez platné STK a povinného pojištění.

Zdeněk Procházka
zastupitel města pověřený řízením MP

Dne 9. 9. vyjížděli strážníci na ubytovnu, kde došlo k neshodám mezi partnery.

Zápisky Městské policie Horní Bříza
Dne 13. 11. o tom, že se alkoholismus nevyplácí, by mohl
vyprávět 55letý muž od Mariánských Lázní, který se po alkoholovém opojení probudil na jedné z místních ubytoven
„totálně oholen“ bez finančních prostředků a dokladů. Při
prošetřování události hlídce nadýchal ještě 2 promile alkoholu v dechu.

Dne 5. 9. vyjížděla hlídka na fyzické napadení se zraněním
do sídliště – předáno policii.
Dne 4. 9. bylo pracovnicí pošty oznámeno, že se zde nachází postarší zmatená žena. Hlídka po zjištění jejího aktuálního stavu přivolala rychlou záchrannou službu.
Dne 31. 8. okolo 22:00 hod. se muž dobýval na svoji bývalou přítelkyni, která o toto neměla zájem a přivolala na něj
hlídku. Muž byl hlídkou umravněn.

Dne 12. 11. v odpoledních hodinách zadržela hlídka muže
podezřelého z krádeže motorového vozidla, kterého předala
kriminální policii.

Dne 25. 8. ve 02:15 hod. byli strážníci přivoláni řidičem
dopravních podniků na agresivní osoby v hromadné dopravě,
hlídka tyto osoby na žádost řidiče vyvedla z autobusu.

Dne 25. 10. v odpoledních hodinách se rozběhlo pátrání
po mladistvé dívce, která vyhrožovala, že si ublíží na zdraví.
Po třech hodinách byla dívka nalezena nezraněná a byla vrácena rodičům.

Dne 24. 8. okolo 23:45 hod. řešila hlídka rušení nočního
klidu v zahrádkářské kolonii.
Dne 24. 8. v 19:00 hod. asistovala hlídka rychlé záchranné
službě na místní ubytovně při ošetření mladistvé osoby, mladík hlídce nadýchal 1,9 promile alkoholu v dechu.

Dne 13. 10. v časných ranních hodinách si hlídka povšimla
podivně jedoucího vozidla, kdy při kontrole bylo zjištěno, že
místní občan řídil vozidlo s hladinou alkoholu více jak 2 promile v dechu.

Dne 22. 8. se na služebnu dostavila nálezkyně peněženky s finanční hotovostí a doklady, které byly předány majiteli.
Tímto bychom chtěli poctivé nálezkyni poděkovat.

Dne 10. 10. řešila hlídka kuriózní dopravní nehodu, kdy
v jednom z místních viaduktů uvízlo dodávkové vozidlo.

Dne 22. 8. bylo oznámeno hlídce, že u hřbitova leží v příkopě muž. Po poskytnutí první pomoci byla osoba předána
lékařské záchranné službě.

Dne 6. 10. byl strážníky vypátrán občan, který znečistil
ropnými látkami místní komunikace. Událost byla oznámena
hasičům k likvidaci.

Dne 16. 8. okolo 23:00 hod. hlídka zastavila vozidlo, kdy
kontrolou bylo zjištěno, že místní občan řídil pod vlivem alkoholu a nadýchal 1,2 promile alkoholu v dechu.

Dne 4. 10. v nočních hodinách vyjížděli strážníci na neshody mezi nájemníky ubytovny, kdy u jednoho z nich byla naměřena hladina alkoholu v dechu kolem 3 promile a pro jeho
agresivní chování byl umístěn do lékařského zařízení PAZS
(Protialkoholní záchytná stanice).

Dne 14. 8. vyjížděla hlídka k případu napadené a zraněné
ženy na místní ubytovně. Případ byl předán k dalšímu šetření
policii.

Dne 3. 10. byl hlídkou zjištěn řidič motorového vozidla,
které řídil, ač mělo vozidlo propadlou STK.

Dne 11. 8. řešila hlídka oznámení o rušení nočního klidu
v restauraci „U Míče“.

Dne 27. 9. hlídka prověřovala oznámení o osobách, které
měly na území města prodávat falešné zlato. Tímto bychom
chtěli apelovat na obezřetnost občanů vůči takovým osobám.

MP Horní Bříza
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Ohlédnutí za společenskými akcemi města
Hornobřízské letní zpívané
V pátek 19. 7. jsme s kapelou MHS (Momentální hudební
sdružení) na hřišti před sokolovnou úspěšně zahájili sedmou
sezónu tradičních letních zpívaných. Na srpnové zpívané konané v sobotu 10. 8. se o hudební produkci postarala místní
kapela Primáti, bez níž by se žádný ročník zpívaných neobešel. V pátek 13. 9. pak sezónu uzavřela kapela Třetí míza,
která u místního publika slavila úspěch už na Pivních slavnostech. Pěkná hudba a dobré počasí se postaraly o vysokou
účast, pohodovou atmosféru podtrhlo i občerstvení zajištěné
T.J. Sokol Horní Bříza. Každá zpívaná se tak nesla v poklidném duchu, kdy jsme si společně zazpívali, zatančili, ale i poseděli a popovídali.

si donesl svůj lampion. Na závěr byl nachystaný táborák a
sladké odměny pro děti. Těší nás, že byl o akci velký zájem,
dorazilo mnohem více účastníků, než jsme předpokládali. Pro
příští ročník proto chystáme několik změn, které zajistí hladší
průběh akce a zvýší spokojenost účastníků.

Reprezentační ples města Horní Bříza
Při příležitosti letošního výročí 25 let města Horní Bříza
se v pátek 15. 11. konal reprezentační ples města. K tanci
a poslechu hrál Taneční orchestr Jaroslava Matějky. Výběr této
kapely nebyl náhodný, hudební těleso vzniklo v 50. letech minulého století (tehdy s názvem Bílý havíř) v Závodním klubu
Západočeských keramických závodů, tedy dnešním KD Klub,
kde se konal ples. Po úvodním slovu starosty a místostarosty
byl ples zahájen předtančením tanečního studia Quick Dance Plzeň. Parket poté patřil tancujícím návštěvníkům plesu
a také několika dalším vystoupením jako Bike Trial Show,
ukázce samby v podání Veroniky Lálové (vítězky StarDance
v roce 2016 a mistryně ČR v salse), která po vystoupení roztančila svou lekcí samby celý Klub, a půlnočnímu překvapení
v podobě imitační show Jiřího Bláhy.

Naše srdcovka, místní kapela Primáti (foto archiv Primátů)

Svěcení obnoveného kříže v Horní Bříze
V sobotu 12. října 2019 se za krásného počasí uskutečnilo na hornobřízském hřbitově svěcení obnoveného kříže. Za
přítomnosti zhruba 30 občanů, pana starosty Davida Kapra
a radního Ladislava Čecha, kříž posvětil pan farář Ireneusz
Figura z římskokatolické farnosti Dolní Bělá.

Halloweenský pochod 31. 10. 2019
Přesně v den, na nějž připadá Halloween, tedy ve čtvrtek
31. 10., komise ve spolupráci s pí. Lucií Řičicovou uspořádala Halloweenský průvod. Pro děti byla připravena strašidelná
stezka s tematickými úkoly, která vedla kolem starého hřiště.
Účastníci se v hojném počtu v 17 hodin sešli u ohniště za firmou Grün Sport a společně vyrazili na určenou trasu. V průvodu bylo mnoho krásných strašidelných masek a téměř každý

RADNICE

Veronika Lálová roztančila účastníky plesu (foto L. Čech)

Dle hodnocení návštěvníků byl ples vydařenou a příjemnou akcí. Budeme proto rádi, když se z něj stane tradice, která
má mezi společenskými akcemi města své místo.
Petr Koza, Ladislav Čech, Jessica Kuttová
kulturní a sportovní komise města

Přehled nadcházejících akcí města Horní Bříza

31. 12. Silvestrovský ohňostroj/Silvestr v Klubu

23.2. Ambito – koncert orchestru

1. 2.

„Naše zvony pěkně znějí“ – koncert Lidové

29. 2. Masopust

muziky z Chrástu a projekce folklórního filmu

14.3.

Moravanka Jana Slabáka – koncert kapely

18.4.

Jihočeská Vlachovka – koncert kapely

23. 2. Volejbalový turnaj města

23.5. Křídlovanka – koncert kapely
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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Koncerty orchestrů v Horní Bříze za 2. pololetí 2019
Šestý ročník přehlídky dechových orchestrů v Horní Bříze
se pomalu ale jistě blíží ke konci, v době uzávěrky zpravodaje
je připravován již 7. ročník na rok 2020. Závěrem této sezóny
bude vánoční koncert dechovky JIŽANI, který se uskuteční
7. prosince 2019.

Heligonky Aleše Rusňáka

Tradičně jsme i tento rok do Horní Břízy přivezli dva regionální orchestry, na jaře Egiband ZUŠ Kralovice a na podzim,
10. listopadu 2019, přijal pozvání orchestr základní umělecké
školy Plasy DOMIKUS. Měli jste tak možnost slyšet zhruba
30 mladých talentovaných muzikantů, které vede pan Milan
Kůsa. Přejeme orchestru mnoho úspěchu v jejich celorepublikových i zahraničních angažmá a moc děkujeme za velmi
příjemný koncert.

Návštěvnost i atmosféra koncertů bývají velmi dobré

Do Horní Břízy přijela po čtyřech letech, v sobotu 13. 7.
2019, Myslivecká kapela Atlas pod vedením pana kapelníka
Miroslava Čepického. Do KD Klub si přišlo i v těchto letních
měsících vychutnat koncert necelých 200 diváků. Tančilo se,
zpívalo a nechybělo ani překvapení. Kapela ATLAS křtila své
nové CD a nesměl u toho chybět ani zástupce našeho města,
místostarosta Mgr. Petr Koza, a pan Jaroslav Kopejtko, hudební redaktor Českého rozhlasu Plzeň.

Božejáci válí

Děkujeme také panu fotografovi Pavlu Karezovi za skvělé
fotografie ze všech uvedených koncertů a těšíme se na Vás při
účasti na koncertech v roce 2020.

Myslivecká kapela Atlas objektivem Pavla Kareze

První víkend měsíce září byl v Horní Bříze ve znamení
heligonek. V sobotu 7. 9. 2019 přijala pozvání do KD Klub
Horní Bříza pětičlenná kapela Heligonky Aleše Rusňáka. Tato
regionální kapela přilákala okolo 150 diváků, kteří si užívali
koncert nejen poslechem, ale také využili parket k tanci. Koncert hodnotili návštěvníci i kapela za velmi vydařený.
Jihočeská hasičská dechovka Božejáci, jedna z nejstarších
dechovek v Čechách a na Moravě, založená již v roce 1904,
přijela do Horní Břízy v sobotu 19. října 2019 pod vedením
pana kapelníka Pavla Skalníka. Tato velmi početná a krásná
dechovka udělala radost všem divákům, kteří se přišli podívat
na jejich velmi úspěšný koncert.

Orchestr ZUŠ Plasy Domikus
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Ladislav Čech
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Pojďte si do školky s koťaty hrát
co prozkoumávat: jak se mění barvy, co nám dělá vítr, déšť,
jak se můžeme v sychravém podzimu ohřát u ohýnku, jak se
dají upéci ve žhavém popelu brambory a hlavně jak chutnají.

V minulém čísle Zpravodaje jste se dozvěděli, na co se můžou děti v naší školce v letošním školním roce těšit. Takže
víte, že na ně hned v září čekala koťata se svými skopičinami.
Ale také s tím, jak je nám dobře, když se umíme společně
smát, společně hrát, společně se po kočičím protáhnout a zacvičit, vše kolem sebe prozkoumat a těšit se na každý den.
Těm nejmenším ukápla nějaká slzička, ale nyní již odloučení
od svých maminek zvládají. Je prima, že máme díky dotačnímu programu ještě ve školce školní asistentku, která právě
pomáhá paním učitelkám překonávat u dětí toto odloučení.

Blížil se podzimní svátek strašidel a bubáků, občas se nám
i něco ztratilo a my jsme společně hledali to, co k sobě patří. Také se nám na naší zahrádce začala objevovat neobyčejná koťátka. Proč neobyčejná? Protože je vytvořily maminky
s dětmi z podzimních dýní. Při zahradní slavnosti s názvem
Farma si děti podzimní svátek mohly oslavit se zvířátky při
hudebně pohybovém pořadu se soutěžemi, tancováním
a se sladkými odměnami od prasátka Pepiny. Vyzkoušely
si rytmus, rychlost, pohotovost, ale také, co o zvířátkách vědí.
V listopadu k nám přijelo divadlo Letadlo, se kterým jsme
mohli poznat i zvířátka, která mají svůj domov v teplé Africe.
O Africe jsme si pak ještě povídali a kreslili africkou žirafu, zebru, velblouda nebo slona a vzpomínali, že je u nás můžeme
vidět v ZOO a my jim tam posíláme nasbírané žaludy, kaštany
a šípky, které nám pomohli nasbírat rodiče. Už víme, že na
oplátku za námi přijede pan Vobruba a přiveze nové zprávy
o tom, jak se zvířátka v ZOO mají a jak si pochutnala.

V září za námi přijela pohádka s názvem Hurá do školy.
A protože jsme se chtěli lépe poznat s rodiči, pozvali jsme
je na školní zahradu, kde nejprve dětem vyrobili pruhovaná
trička koťátek a pak se společně po třídních skupinkách vypravili na „Cestu přátelství“. Děti již své nové kamarády ve
třídách poznaly a my jsme touto novou formou stopovačky
chtěli seznámit rodiče mezi sebou. Rodiče a děti se vydali na
cestu po barevných klubíčkách, až došli na označené místo,
kde je čekal kočičák Mour, u kterého po vzájemné domluvě
měli napsat úkol – co by si přáli, abychom ve školce po třídách
splnily my, paní učitelky s dětmi.

Ale ještě se na chvilku vrátíme k podzimním kočičím hrátkám – poznali jsme blíž kočičku, kde bydlí, čím se živí, proč ji
máme doma i jak se jmenuje mláďátko. Zkusili jsme kočičku
namalovat, ale i poznat její srst. Během těchto tří měsíců jsme
také poznávali kouzlo a plody podzimu, nejen ve třídě, kde
jsme podle chutí poznávali ovoce a zeleninu, hráli si s klubíčky, zpívali, malovali. Při pobytu venku jsme sbírali barevné
listy, šišky a jiné přírodniny, pouštěli jsme draky a užívali si her
a radovánek ve svých třídách i mimo ně.

Spolupráce byla využita i při svázání barevných provázků
podle třídních barev a smotáním do klubíčka přátelství. Každá třída došla se svým klubíčkem, které se bude během roku
stále zvětšovat. Myslíme, že se akce s rodiči povedla a děti si
odpoledne užily. Na nás teď je společná přání rodičů plnit.
Cesta přátelství všechny dovedla zpět na zahradu mateřské
školy, kde se mohli všichni ohřát u ohýnku, popovídat si a posilnit se opečeným buřtem a teplým čajem. Děti za zvládnutí
cesty dostaly jako odměnu barevný podzimní lampion, aby je
dovedl i s nově vyrobenými tričky do jejich domovů.

Koncem listopadu jsme se připravovali na rozsvícení stromečku před radnicí i vánoční jarmark, který se spolu s tvořivou dílnou konal v budově naší mateřské školy.
Děti a zaměstnanci 1. MŠ Vám všem přejí krásné Vánoce
a do roku 2020 mnoho radosti a zdraví ve Vašich rodinách.

Ve školce se nám začali objevovat další zvířecí kamarádi,
o které se můžeme doma starat, krmit je, ale také pozorovat
a hrát si na ně. A kdo byl v ZŠ na výstavě chovatelů, určitě
všechno, co se dětem povedlo vytvořit, viděl.

Za kolektiv učitelek 1. MŠ
Jitka Čepcová
fotografie Lenka Rychetská

Babí léto se začalo měnit na barevný podzim a zase bylo
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Akce na základní škole
podpořit vlastní aktivitu žáků. V letošním roce bylo tématem
pro 6. a 7. ročníky 130 let školství v Horní Bříze a pro 8. a 9.
ročníky 30 let svobody.

První čtvrtletí školního roku máme za sebou. V září si žáci
nejen zvykali na své nové třídy, zahájili plavecký výcvik, zaběhli přespolní běh, navštívili Dny vědy v Plzni, prožili Den
jazyků s rodilým mluvčím, ale také si mohli vybírat z pestré nabídky zájmových kroužků. V říjnu se konala pravidelná
chovatelská výstava a navazovalo se na tradici novější, kterou
je pokus o vytvoření školního rekordu. 17. 10. jsme se sešli
u sokolovny a pod vedením paní učitelky Moniky Greinerové
a Evy Benešové jsme se snažili rozhýbat naše těla v rytmu
několika známých písniček. Akci s názvem Roztančíme školu
navštívilo celkem 231 lidí (z toho 182 dětí) a díky zapůjčenému dronu se podařilo tuto událost i pěkně zdokumentovat.

Vzkaz účastníků akce Roztančíme školu

Jak se s těmito nesnadnými úkoly žáci popasovali? Své zážitky popisuje Jakub Bureš, hlavní iniciátor z 9.A, takto: „Ze
začátku jsme se nemohli pořádně shodnout, co vlastně budeme v tom
projektu prezentovat. První týden se toho moc na projektu neudělalo.
Díky spolužákům a naší třídní učitelce jsme vymysleli projekt, který by
se měl lidem líbit. Když jsme se do toho pustili, moc času nám nezbývalo,
ale stihli jsme to udělat. Písničku Jednou budem dál nám paní učitelka
hudební výchovy napsala nízko, abychom ji mohli zahrát a zároveň zazpívat. Měli jsme dobrý kolektiv, který mně pomáhal v projektu.“

Paní učitelka Greinerová vede tanečníky

Někteří z tanečníků si poté doma zabalili kufry a hned druhý den v brzkých ranních hodinách vyrazili na poznávací zájezd do Vídně. V dalším týdnu se uskutečnil projekt Ochrana
člověka za mimořádných okolností a pak už se všichni těšili
na podzimní prázdniny.

Soutěž žákovských samospráv

Porotu tvořili pan starosta David Kapr, Ing. Vojtěch Šedivec, kronikář města Ladislav Čása i zástupci žáků a jistě pro ně
nebylo jednoduché vybrat vítěze, neboť každá třída k tématu
i formě prezentace přistoupila originálně. V obou kategoriích
nakonec byly oceněny vždy dva týmy, jejichž prezentace snad
potěšily i obyvatele Domova pro osoby se zdravotním postižením. Jsme rádi, že naši žáci přistoupili k výzvám zodpovědně, a jsme zvědaví, čím nás překvapí příští rok.

Projekt Ochrana člověka za mimořádných okolností

Listopad přinesl vedle množství čtvrtletních prověrek
i jednu neobvyklou událost, kterou děti přijaly s velkým nadšením. Dne 6. 11. totiž došlo k uzavření školy z důvodu stávky, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků
ve školství. Po jednodenní stávce se činnost školy obnovila a
především žákovské samosprávy měly napilno. Dne 14. 11. se
odehrála historicky druhá soutěž samospráv, jejímž cílem je

Markéta Vodičková
fotografie Archiv TV Report
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Žáci Masarykovy ZŠ pořádali ve spolupráci
s ČSCH XXI. ročník chovatelské výstavy
V sobotu 12. 10. 2019 se na naší škole konala již tradiční akce, zahrnující výstavu drobného zvířectva, chovaného
jednak žáky naší ZŠ, jednak chovateli ze základní organizace
Českého svazu chovatelů Horní Bříza (dále jen ČSCH), výstavu výtvarných prací s přírodní tématikou a mykologickou
expozici.

Simona Fürstová, prezentující svého králíka

Původním záměrem bylo odprezentovat živočichy, které
žáci chovají doma jako domácí mazlíčky před veřejností a ty
spojit s exponáty z ČSCH v Horní Bříze. Myšlenka se zrodila
a bylo ji nutno dotvářet. V průběhu let se výstava obohatila o nová stanoviště a zajímavé přednášky s přírodovědnou
tématikou. Přednášejícími byli jak vysokoškolští pedagogové,
tak i naši bývalí žáci, ze kterých jsou již studenti.

Výstava domácích mazlíčků dětí

Kromě tohoto základu byla letošní výstava obohacena
o stanoviště se zakrslými konifery a čarověníky, pokojovými
rostlinami, zastoupeni byli také včelaři a díky panu Josefu Voráčkovi byli k vidění i akrobatičtí holubi.

Jistě má svůj význam, když se spolu nejen tito lidé setkávají
a vzájemně se obohacují novými zkušenostmi.

Je skvělé, že se do výstavy zapojují také bývalí žáci, kteří
naši školu opustili již před mnoha lety jako například Radek
Karhan a Tomáš Kuda. Poděkování patří i dalším bývalým
žákům, kteří zde zajišťují přednášky či stanoviště s odbornou
tématikou, v letošním roce např. z oborů paleontologie (Jan
Trnka), či entomologie (Jan Walter).

Závěrem je třeba poděkovat Mgr. Ivaně Hradské za zajímavou přednášku o pavoucích a Mgr. Jiřímu Kohoutovi Ph. D.
za odbornou determinaci hub.

Expozice ČSCH Horní Bříza

Historicky zpětně u zrodu myšlenky společné výstavy stáli
Václav Richtr (tehdejší předseda ČSCH) a bývalý pan ředitel
naší školy Ladislav Čása, který oslovil učitele přírodopisu Aleše Brandtlíka a požádal jej o pomoc při realizaci.

Arachnoložka Mgr. Ivana Hradská

Jelikož v tento den probíhaly i jiné akce v našem okolí,
počet návštěvníků byl nižší než v předchozích letech, ale i tak
jich přišlo přes 460.
Bára Svobodová, Aleš Brandtlík
Fotografie z chovatelské výstavy pořídili členové kroužku
TV Report

- 10 -

Hornobřízský zpravodaj 4/2019

Služby pro občany

Nová sociální služba v Domově pro osoby
se zdravotním postižením Horní Bříza
Od ledna 2020 začíná Domov pro osoby se zdravotním
postižením Horní Bříza poskytovat novou pobytovou službu
– tzv. odlehčovací službu. Cílem těchto služeb je podpora setrvání i nesoběstačného člověka v domácím přirozeném prostředí v kruhu rodiny. Tím, že se školení odborníci o tohoto
člověka postarají, bude umožněno pečujícím osobám načerpat novou energii, zařídit si vše potřebné na úřadech. Pobytová odlehčovací služba např. umožní pečující osobě bez obav
odjet na dovolenou, protože osoba, o kterou se doma stará,
bude mít zajištěnu odpovídající podporu a péči, ubytování
i stravu.
Odlehčovací pobytové služby se poskytují po určitou časově omezenou dobu osobám starším 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí.
Jedná se o službu placenou, kdy úhrada činí 210 Kč denně
za ubytování, 150 Kč za celodenní stravu a 130 Kč za hodinu
péče dle skutečně spotřebovaného času.
Informace k odlehčovací službě (žádost, ceník atd...) najdete na www.domovhb.cz
Pro rezervace a konkrétní podmínky odlehčovacích služeb
je nutné vždy kontaktovat pracovníky DOZP na telefonním
čísle 377 338 233.
Květuše Bartásková
vedoucí úseku sociálních služeb

Městská knihovna Horní Bříza

Chtěli bychom touto cestou připomenout čtenářům, kteří
ještě nenavštěvují Městskou knihovnu v Horní Bříze, že i přes
těžké předcházející období je naše knihovna otevřena. Zároveň přinášíme informace ohledně otevírací doby a kontaktů,
které naleznete také na webových stránkách města.

Ilustrace Anna Janouškovcová

Městská knihovna Horní Bříza
Adresa: Třída 1. máje 300, 33012 Horní Bříza
(v objektu Městského úřadu)
Výpůjční doba:
PRO DOSPĚLÉ
PONDĚLÍ
STŘEDA

Je pravdou, že v současné době pro stísněné prostory v budově MěÚ Horní Bříza nejsou umístěny všechny knihy (např.
naučná literatura, část beletrie pro dospělé), ale přesto si myslíme, že je z čeho vybírat. Snažíme se každý měsíc nakoupit
nové knihy, hlavně těch autorů, kteří jsou mezi našimi stávajícími čtenáři oblíbeni. Naším cílem je získat více čtenářů,
zvláště pak mezi dětmi a mládeží.

8.00 – 11.00 / 12.00 – 17.00 hod.
8.00 – 11.00 / 12.00 – 17.00 hod.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ÚTERÝ		
7.00 – 11.00 / 12.00 – 14.30 hod
ČTVRTEK
7.00 – 11.00 / 12.00 – 14.30 hod.
Kontakt: tel.: 736 680 855 (pí. Valentová).

Jistě jste si všimli, že na webových stránkách města jsou
od měsíce října 2019 uváděny i informace o nově nakoupených knihách. Pokud se tato informace mezi čtenáři osvědčí,
budeme se snažit seznam zakoupených knih zveřejňovat po
každém nákupu. Chtěli bychom tímto seznámit čtenáře s knihami, které se v poslední době nakoupily. Zároveň přivítáme
návrhy titulů knih k zakoupení, zvláště pak od mladých čtenářů. Budeme rádi informováni o knihách, které by si naši mladí
čtenáři chtěli přečíst (naše adresa: knihovna@hornibriza.cz).

Odloučené pracoviště Městské knihovny
Adresa: U Klubu 302, 330 12 Horní Bříza
(v objektu kulturního domu, 1. patro)
Výpůjční doba: pondělí: 08:00 – 11:00 / 13:00 – 16:00
Kontakt: tel.: 727 891 187 (pí. Fenclová).
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Spolková a zájmová činnost, kultura a sporty

Hokejbalový podzim
2. národní hokejbalová liga – západ
První polovina září letošního roku přinesla na západ Čech
další ročník 2. národní hokejbalové ligy. Ročník 2019/2020
nabízí duely mezi jedenácti týmy. Návrat k hokejbalu ohlásil celek Buldoci Stříbro a nově se setkáváme s týmem HBC
Kasejovice.

Áčku se daří. Svědčí o tom především fakt, že od začátku
sezóny nasbíral A-tým z 12 zápasů 32 bodů. Díky tomu patří
našemu celku průběžně druhá pozice 2. národní hokejbalové
ligy.

Minipřípravka a přípravka
Do strhujících bojů odstartovali také naši malí bojovníci.
Týmy minipřípravky a přípravky nastupují do pravidelných
turnajů v plném nasazení. Za zmínku stojí například úvodní turnaj v Písku, kdy minipřípravka zvítězila v pěti ze šesti
odehraných zápasů. Děti přehrály soupeře z Blatné, Suchdola,
Českých Budějovic, Prachatic a Zlivi.

Děkovačka divákům po vítězném utkání podzimní části

Do úvodního zářijového duelu proti Tatranu Třemošná vstupoval A-tým ve výrazné početní nevýhodě. Celý tým
však pracoval bezchybně a díky hattricku, kterým se blýskl
bek Vašek Záhrubský, přetlačil soupeře výsledkem 4:6 v náš
prospěch.

Minipřípravka v hokejbalové hale Dobřany

Zápas přípravky na turnaji ve Třemošné
Utkání 2. nhbl proti celku SHC Viktoria Plzeň

Plánované hokejbalové akce
Oddíl hokejbalu Vás tímto zve na akce připravované naším
oddílem na rok 2020. Tou první bude Sportovní bál, který
se tradičně uskuteční v pátek 7. 2. 2020 v kulturním domě
Klub. Těšit se můžete na pohodovou atmosféru, kvalitní hudbu nebo také zajímavé hlavní ceny ve slosování nevýherních
lístků.

Živou vodu do týmu, který neustále bojuje s vleklými zdravotními problémy hráčů, vnesl od druhého zápasu extraligový kanonýr Martin Krch, který po vyléčení zraněného kolene
kývl na spolupráci s naším oddílem. Společně s Markem Šiškou a Filipem Langem nyní tvoří produktivní útočnou formaci.
- 12 -
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V sobotu 22. 2. 2020 pořádá oddíl hokejbalu Zimní turnaj
trojic „pro Kubíka“. Tato akce s dobročinným podtextem je
pořádána pro širokou veřejnost. Připraven je turnaj až pro 16
týmů, které proti sobě nastoupí v „minihokejbalu¨“ na šířku
hřiště.

razíte spojit příjemné s užitečným a společně pomůžeme těm,
kteří to potřebují. Akce se koná na hřišti Na Hokejce.
V březnu pak naváže jarní částí 2. národní hokejbalová liga.
První domácí utkání sehraje A-tým 15. 3. 2020 proti mužstvu
Litic.

Výtěžek ze startovného a dobrovolné příspěvky poputují na léčbu Kubíka, syna našeho bývalého spoluhráče Radka.
Malému Kubíkovi nebylo dopřáno takového zdraví, jaké by si
každý zasloužil. Nejen my budeme velice šťastní, pokud do-

Veškeré informace ohledně aktuálního dění najdete na
webu https://www.facebook.com/SkHorniBrizaHokejbal.
Vaše podpora nás těší.
Vojtěch Krejsa
fotografie: oddíl hokejbalu
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Vánoce šťastné, veselé a bezpečné
Rok 2019 pomalu končí. Zvláště děti se těší na vánoční dárky, které jim pod stromečkem zanechá Ježíšek. Po vygruntování celého obydlí přicházejí na řadu
ozdoby k dokreslení slavnostní atmosféry adventních
týdnů a vánočního času. Výzdoba a navození sváteční atmosféry však v sobě skrývá nemalá úskalí. Mezi
typické znaky vánoční výzdoby patří různá elektrická
světla, která zdobí okna, vchodové dveře a v neposlední řadě
ve většině případů i vánoční stromek při Štědrém večeru. Abychom se vyvarovali nebezpečí, které na nás v tomto případě
číhá v podobě elektrického zkratu, je třeba používat elektrická
osvětlení, u kterých výrobce garantuje jejich bezpečnost jak
z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem, tak z hlediska požární bezpečnosti. Samozřejmostí pro instalaci elektrického osvětlení je návod pro použití v českém jazyce a doložené příslušné certifikáty. Zejména požár vánočního stromku
může mít během několika desítek vteřin nedozírné následky.

lů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko
záclon a závěsů, do těsné blízkosti sedaček či jiných
textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.
Při použití prskavek je třeba zamezit zalétnutí žhavých jisker mezi hořlavé materiály. V případě „pálení
Františka“ a vonných tyčinek je nutné zamezit odpadávání žhavého popela na hořlavý podklad nebo jeho zanesení průvanem k hořlavým materiálům. V žádném případě
nesmíme nechat svíčky a podobné zapálené ozdoby bez dozoru. Vždy, když opouštíme domov nebo jdeme spát, je třeba
všechny hořící zdroje bezpečně uhasit, a to i v případě, že
odcházíme „pouze na chvilku“.
K období Vánoc patří i pečení a vaření. Při všem shonu
nesmíme ani v tomto případě zanedbat bezpečnost našeho
domova. Při vaření a pečení musíme mít vše pod dozorem
tak, aby nedošlo k možnému vznícení potravin. Pokud i přes
veškerou snahu dojde k této nepříjemné události, je třeba zachovat chladnou hlavu. V případě vznícení potravin na pánvi
je třeba vypnout přívod energie a hořící pánev opatrně přikrýt
poklicí, namočeným a řádně vyždímaným hadrem, případně
hasící rouškou a oheň tak uhasit zamezením přístupu vzduchu. Nikdy nepoužívejte pro hašení hořící pánve vodu! Při
použití vody dojde k vyvření hořícího oleje do prostoru kuchyně a k masivnímu rozšíření požáru mimo pánev.
Ke kritickým obdobím z hlediska požární bezpečnosti patří oslavy příchodu Nového roku. Okamžiky, kdy symbolicky
předává starý rok vládu novému, jsou doprovázeny bujarou
oslavou s množstvím pyrotechnických efektů. I zde je na místě připomenout dodržování bezpečnosti. Používat lze pouze
pyrotechniku, která je certifikována pro běžné použití a větší
ohňostrojné efekty nechat na profesionálech. Vždy je třeba
postupovat podle návodu výrobce a dodržovat bezpečnostní
odstupy, uvedené v návodu.

Momentka z výcviku v podniku Čepro ve Třemošné
(foto Hasiči Horní Bříza)

Dalším fenoménem, který neodmyslitelně patří ke koloritu
Vánoc, je používání svíček, prskavek a zapalování vonných
tyčinek, Františků a nahřívání purpury. V těchto případech je
nutné si uvědomit, že zacházíme s otevřeným ohněm, který
během okamžiku může iniciovat nebezpečný a zničující požár.
Proto je nezbytné umístit zapálené svíčky, prskavky a vonné
tyčinky na nehořlavou podložku v dostatečné vzdálenosti od
hořlavých materiálů. Nikdy nesmíme umístit hořící svíčku
k oknu do průvanu, v blízkosti nábytku a ani je umisťovat do
poliček a skříní. Horký vzduch, který je rozžhaven plamenem
svíčky může způsobit vznícení hořlavých materiálů, zejména
umístěných nad plamenem svíce nebo v jeho blízkém okolí.
Ještě ve vzdálenosti 8–10 cm od plamene svíčky teplota
přesahuje 200°C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií
a dalších předmětů, které doma neopatrně necháte v blízkosti
hořící svíčky. Zapálenou svíčku nelze proto položit kamkoli
a na cokoli. Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé
podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem apod.). Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiá-

Typickými požáry v období přelomu roku jsou ty způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami (hlavně na adventních věncích) nebo prskavkami, při nichž často hoří adventní
věnce, ubrusy, koberce, záclony apod. Kvůli zvýšené intenzitě činnosti v kuchyních při přípravách svátečních pokrmů
se pak každý rok množí případy vznícení potravin při vaření.
V období Vánoc a novoročních oslav hoří nejčastěji odpady
v popelnicích či kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech na rekreačních objektech. Požáry samotných vánočních stromků v posledních letech téměř vymizely. Místo nich
ale přibylo požárů od zábavní pyrotechniky.
Jako v letošním roce, tak i v roce nadcházejícím, se budeme
snažit poskytovat našim spoluobčanům pomoc při ochraně
životů, zdraví a majetku. Chtěl bych popřát všem klidné prožití Vánoc, veselou oslavu Silvestra a úspěšný rok 2020.
Petr Hadinger
velitel JSDH m. Horní Bříza
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HB

SOUHRNNÝ JÍZDNÍ ŘÁD HORNÍ BŘÍZA - PLZEŇ a zpět
DOLNÍ ČÁST MĚSTA
BUS platí od 15. 12. 2019 do 13. 6. 2020
Směr Horní Bříza
Plzeň
VLAK platí od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020

Vlak odjezd Horní Bříza zastávka

4:43 jede denně kromě 25.,26. 12. a 1.1.

Autobus odjezd zast. Horní Bříza

Autobus odjezd Horní Bříza sídliště

pracovní dny (zastávky v ul. Na Návsi)

2:19 jede v 6 a t, N13; k Mrakodrapu!

5:27 jede denně kromě 25.12. a 1.1.

4:41 jede v x; Zá + L

4:39 jede v x; Zá (jede z H. Bělé)

6:26 jede v x

4:56 jede v x; Zá

5:50 jede v x; Zá

7:05 jede v x

5:53 jede v x; Zá + L

6:27 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12. a 1.1.; CAN

7:20 jede v 6 a t

6:02 jede v x; Zá

7:10 jede v x; Zá

8:26 jede v x

7:03 jede v x; Zá

7:27 jede v x kromě P; Zá

9:20 jede denně

7:06 jede v x kromě P; Zá; končí u NL

8:04 jede v x; Zá (jede z Manětína)

11:20 jede denně

7:12 jede v x; Zá + L

11:02 jede v x; Zá

12:26 jede v x

7:30 jede v x kromě P; Zá + L

11:55 jede v x; Zá

13:20 jede denně

8:06 jede v x; Zá + L

12:29 jede v 6 a t; nejede 23.12 - 3.1.; CAN

14:26 jede v x

9:52 jede v x; Zá

15:20 jede denně

12:56 jede v x; Zá (jede z Nečtin)

11:05 jede v x; Zá + L

14:20 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; CAN

16:26 jede v x

11:57 jede v x; Zá + L

14:32 jede v x; Zá

17:20 jede denně

12:59 jede v x; Zá + L

15:14 jede v x kromě P; Zá (jede z D. Bělé)

18:26 jede v x

14:35 jede v x; Zá + L

15:27 jede v x; Zá

19:20 jede denně

15:16 jede v x kromě P; Zá + L

16:29 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; CAN

20:26 jede v x, 6 a pozn. 1

15:30 jede v x; Zá + L

19:04 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; CAN

16:00 jede v x; Zá
17:20 jede v x; nejede 31.12.; Zá
19:54 jede v x; nejede 31.12.; Zá+SP
20:53 jede v x; nejede 31.12.; Zá+SP + L přes Tatinou

Autobus odjezd zast. Horní Bříza

Noční linka N13 (vysvětlivka N13)

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

(dopravce PMDP a.s.):

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

jede v noci na sobotu, neděli a svátek

6:29 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12. a 1.1.;CAN + L

odjezd směr Třemošná, Plzeň Mrakodrap:

8:28 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12. a 1.1.; HN2 + L

H.Bříza, žel.st. 2:15

10:42 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12. a 1.1.; CAN

H.Bříza, sídliště 2:19

12:31 jede v 6 a t; nejede 23.12 - 3.1.; CAN + L

Horní Bříza 2:21

14:22 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; CAN + L
16:31 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; CAN + L
19:06 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; CAN + L
20:13 jede v t; nejede 24.+25.12.; HN2 + L
20:37 jede v t; nejede 24.+25.12.; CAN
21:23 jede v 6; HN2 + L

Vysvětlivky (pro dolní část města):
jede v x

jede v pracovní dny

pozn.1

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

6

jede v sobotu

t

jede v neděli a státem uznaný svátek

L

na zast. Horní Bříza (Na Návsi) zastavuje u rest. Český lev; ostatní spoje jedou od Trnové

HN2

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

Zá

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

CAN

jede do Plzně, CAN přes Záluží a Sady Pětatřicátníků (jede z D. Bělé, příp. Manětína, Nečtin)

SP

zastavuje také v zastávce Sady Pětatřicátníků

NL

spoj končí v zastávce Nemocnice Lochotín

N13

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

SOUHRNNÝ JÍZDNÍ ŘÁD HORNÍ BŘÍZA - PLZEŇ a zpět
HORNÍ ČÁST MĚSTA - Továrna
BUS platí od 15. 12. 2019 do 13. 6. 2020
Směr Horní Bříza
Plzeň
VLAK platí od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020

Vlak odjezd Horní Bříza žel.st.

4:39 jede denně kromě 25.,26. 12. a 1.1.

Autobus odjezd
Horní Bříza rozcestí (na CAN)

5:23 jede denně kromě 25.12. a 1.1.

pracovní dny (přes Třem. na CAN)

6:22 jede v x

Autobus odjezd Horní Bříza aut.st.
7:02 jede v x; Zá
7:25 jede v x kromě P; Zá

8:26 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12. a 1. 1.; HN2

4:42 jede v x

7:01 jede v x

5:28 jede v x

11:00 jede v x; Zá

7:16 jede v 6 a t

5:52 jede v x

14:30 jede v x; Zá

8:22 jede v x

6:24 jede v x, mimo Tř

15:25 jede v x; Zá

9:16 jede denně

6:52 jede v x kromě P

20:10 jede v t; nejede 24. + 25.12.; HN2

11:16 jede denně

7:02 jede v x

20:50 jede v x; nejede 31.12.; Zá+SP přes Tatin.

12:22 jede v x

7:02 jede v x kromě P, mimo Tř

21:20 jede v 6; HN2

13:16 jede denně

7:52 jede v x kromě P

Autobus odjezd Horní Bříza žel.st.

14:22 jede v x

8:07 jede v x

15:16 jede denně

8:57 jede v x

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

9:52 jede v x

7:00 jede v x; Zá

16:22 jede v x

8:24 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12. a 1. 1.; HN2

17:16 jede denně

10:52 jede v x

18:22 jede v x

11:52 jede v x

10:58 jede v x; Zá

19:16 jede denně

13:02 jede v x

20:08 jede v t; nejede 24. + 25.12.; HN2

20:22 jede v x, 6 a pozn. 1

13:32 jede v x kromě P

21:18 jede v 6; HN2

14:02 jede v x
14:22 jede v x
14:52 jede v x kromě P
15:22 jede v x
16:32 jede v x; nejede 31.12.; mimo Tř

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

17:02 jede v x; nejede 31.12.

soboty, neděle, svátky

16:17 jede v x

18:05 jede v x; nejede 31.12.; OK

6:27 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12. a 1. 1.; HN1

19:17 jede v x; nejede 31.12.; SP

8:22 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12. a 1. 1.; HN2

20:42 jede v x; nejede 31.12.; SP

14:25 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; HN1

Noční linka N13 (vysv. N13)

16:25 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; HN1

(dopravce PMDP a.s.):

18:25 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; HN1

jede v noci na sobotu, neděli a svátek

20:06 jede v t; nejede 24. + 25.12.; HN2

odjezd směr Třemošná, Plzeň Mrakodrap:

21:16 jede v 6; HN2

H.Bříza, žel.st. 2:15
H.Bříza, sídliště 2:19
Horní Bříza 2:21

Vysvětlivky (horní část města):
jede v x

jede v pracovní dny

pozn.1

jede také 24.+25.12.; 10.-12.4.; 1.+8.5.; 5.7.; 27.9.

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

6

jede v sobotu

t

jede v neděli a státem uznaný svátek

HN1

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

HN2

jede na Terminál Hlavní nádraží přes Horní Břízu, Záluží, Třemošnou a Sady Pětatřicátníků (z Kralovic nebo Kožlan, Čisté)

Tř

jede do Plzně, CAN přes Třemošnou, Plzeň Okounová, Plzeň U Gery

Zá

jede do Plzně CAN přes Horní Břízu sídliště, Záluží, Plzeň Košutka, Plzeň Severka

SP

zastavuje také v zastávce Sady Pětatřicátníků

mimo Tř

jede mimo Třemošnou - po obchvatu

NL

spoj končí v zastávce Nemocnice Lochotín

OK

jede jen do zastávky Plzeň Okounová (v Bolevci)

N13

noční linka PMDP a.s. : Horní Bříza žel.st. - Třemošná - Mrakodrap
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SOUHRNNÝ JÍZDNÍ ŘÁD HORNÍ BŘÍZA - PLZEŇ a zpět
HORNÍ ČÁST MĚSTA - Továrna
BUS platí od 15. 12. 2019 do 13. 6. 2020
Směr Plzeň
Horní Bříza
VLAK platí od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020

Vlak odjezd Plzeň hl.n.
5:18 jede v x

Autobus odjezd Plzeň CAN
do Horní Břízy rozcestí

6:16 jede denně

pracovní dny (přes Třemošnou)

Autobus odjezd Plzeň CAN
nebo Terminál Hlavní nádraží (vysv. HN2)
do Horní Břízy aut.st.

6:57 jede v x

5:15 jede v x

5:10 jede v x; Zá

8:16 jede denně

6:30 jede v x

6:15 jede v x kromě P; Tř

10:16 jede denně

6:45 jede v x kromě P; mimo Tř; od NL

6:25 jede v x; Zá

11:10 jede v x

7:00 jede v x

8:35 jede v x; Zá

12:16 jede denně

7:30 jede v x kromě P; od NL

9:45 jede v x; Zá

13:10 jede v x

8:45 jede v x

13:35 jede v x; Tř

14:16 jede denně

9:35 jede v x

14:35 jede v x; Zá

15:10 jede v x

10:35 jede v x

16:10 jede v x; Zá

16:16 jede denně

11:35 jede v x

17:03 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; HN2

17:10 jede v x

12:35 jede v x kromě P

20:20 jede v x; nejede 31.12.; Zá+SP

18:16 jede denně

13:07 jede v x

22:15 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; HN2

19:10 jede v x

14:05 jede v x kromě P

20:16 jede v sobotu a pozn.1

14:20 jede v x

21:10 jede denně kromě 24. a 31.12.

14:35 jede v x

22:50 jede denně kromě 24.,25. a 31.12.

15:10 jede v x
15:30 jede v x kromě P

Autobus odjezd Plzeň CAN
nebo Terminál Hlavní nádraží (HN1, HN2)
do Horní Břízy žel.st.

16:10 jede v x

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

16:30 jede v x; nejede 31.12.

6:15 jede v x kromě P; Tř

17:05 jede v x

6:25 jede v x; Zá

17:35 jede v x; nejede 31.12.

8:35 jede v x; Zá

18:35 jede v x; nejede 31.12.

9:45 jede v x; Zá

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

13:35 jede v x; Tř

22:40 jede v x; nejede 31.12.; SP

16:10 jede v x; Zá
17:03 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; HN2

Autobus odjezd Terminál Hlavní nádraží
do Horní Břízy rozcestí

22:15 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; HN2

soboty, neděle, svátky
7:05 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12. a 1.1.; HN1

Noční linka N13 (vysvětlivka N13)

9:05 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12. a 1.1.; HN1
15:10 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; HN1

jede v noci na sobotu, neděli a svátek

17:03 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; HN2

odjezd směr Horní Bříza:

19:10 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; HN1

Mrakodrap 1:30

22:15 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; HN2

U Práce 1:32 (dopravce PMDP a.s.)

Vysvětlivky (horní část města):
jede v x

jede v pracovní dny

pozn.1

jede také 24.+25.12.; 10.-12.4.; 1.+8.5.; 5.7.; 27.9.

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

6

jede v sobotu

t

jede v neděli a státem uznaný svátek

HN1

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

HN2

jede z Terminálu Hlavní nádraží přes Sady Pětatřicátníků, Třemošnou Belgická, Záluží a Horní Břízu do Kralovic (Kožlan, Čisté)

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 Břízu sídliště

SP

zastavuje také v zastávce Sady Pětatřicátníků

mimo Tř

jede mimo Třemošnou - po obchvatu

NL

spoj začíná v zastávce Nemocnice Lochotín

N13

noční linka PMDP a.s. : Mrakodrap - Třemošná - Horní Bříza žel.st.
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SOUHRNNÝ JÍZDNÍ ŘÁD HORNÍ BŘÍZA - PLZEŇ a zpět
DOLNÍ ČÁST MĚSTA
BUS platí od 15. 12. 2019 do 13. 6. 2020
Směr Plzeň
Horní Bříza
VLAK platí od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020

Vlak odjezd Plzeň hl.n.
5:18 jede v x

Autobus odjezd Plzeň CAN
do Horní Břízy (Na Návsi)

6:16 jede denně

pracovní dny

Autobus odjezd Plzeň CAN
do Horní Břízy sídliště

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

6:57 jede v x

6:05 jede v x; Zá

5:10 jede v x; Zá

8:16 jede denně

6:25 jede v x; Zá

6:25 jede v x; Zá

10:16 jede denně

8:35 jede v x; Zá

7:05 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12. a 1.1.; CAN

9:45 jede v x; Zá

8:35 jede v x; Zá

11:10 jede v x
12:16 jede denně

10:30 jede v x; Zá

9:00 jede v 6 a t; nejede 23.12 - 3.1.; CAN

13:10 jede v x

11:30 jede v x; Zá

9:45 jede v x; Zá

14:16 jede denně

12:30 jede v x; Zá

12:30 jede v x; Zá (pokr. do D. Bělé)

15:10 jede v x

13:30 jede v x kromě P; Zá

13:00 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; CAN

16:16 jede denně

14:15 jede v x; Zá

13:30 jede v x kromě P; Zá

17:10 jede v x

14:35 jede v x; Zá

14:35 jede v x; Zá

18:16 jede denně

15:05 jede v x; Zá

15:00 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; CAN

19:10 jede v x

15:20 jede v x; Zá

15:05 jede v x; Zá

20:16 jede v sobotu a pozn.1

16:10 jede v x; Zá

16:10 jede v x; Zá

21:10 jede denně kromě 24. a 31.12.

16:15 jede v x; nejede 31.12; Zá

17:30 jede v x; nejede 31.12; Zá

22:50 jede denně kromě 24.,25. a 31.12.

16:50 jede v x; Zá

18:45 jede v x; nejede 31.12; Zá

17:30 jede v x; nejede 31.12; Zá

20:20 jede v x; nejede 31.12; Zá+SP

18:45 jede v x; nejede 31.12; Zá
20:20 jede v x; nejede 31.12; Zá+SP
22:35 jede v x; nejede 31.12; Zá+SP přes Tatinou

Autobus odjezd Plzeň CAN
nebo Terminál Hlavní nádraží (vysv. HN2)
do Horní Břízy (Na Návsi)

(dopravce PMDP a.s.):

Noční linka N13 (vysvětlivka N13)

soboty, neděle, svátky

odjezd směr Horní Bříza:

jede v noci na sobotu, neděli a svátek

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

Mrakodrap 1:30

7:05 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12. a 1.1.; CAN

U Práce 1:32

9:00 jede v 6 a t; nejede 23.12 - 3.1.; CAN
11:50 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12. a 1.1.; CAN
13:00 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; CAN
15:00 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; CAN
17:03 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; HN2
17:25 jede v t; nejede 24.+25.12.; CAN
19:40 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; CAN
22:15 jede v 6 a t; nejede 24.+25.12.; HN2

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

pozn.1

jede v 6 a t

jezdí v sobotu, v neděli a státem uznaný svátek

6

jede v sobotu

t

jede v neděli a státem uznaný svátek

HN2

jede z Terminálu Hlavní nádraží přes Sady Pětatřicátníků, Třemošnou Belgická, Záluží a Horní Břízu do Kralovic (Kožlan, Čisté)

Zá

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

CAN

jede z Plzně, CAN přes Sady Pětatřicátníků a Záluží (pokračuje do D. Bělé, příp. Manětína, Nečtin)

SP

zastavuje také v zastávce Sady Pětatřicátníků

NL

spoj začíná v zastávce Nemocnice Lochotín

N13

noční linka PMDP a.s. : Mrakodrap - Třemošná - Horní Bříza žel.st.
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Kynologové pořádali jedna z nejlepších mistrovství!
Poslední vrcholovou akcí bylo Mistrovství České republiky belgických ovčáků, které probíhalo ve stejné disciplíně,
jako předchozí červnová akce. Tento závod jsme již pořádali
v roce 2014 na stadionu v Horní Bříze. Troufnu si říci, že
každým rokem nastavujeme laťku stále výše, o čemž hovoří děkovná slova od závodníků i diváků. V sobotu jsme také
uspořádali diskotéku, tentokrát nejen pro závodníky. Těší nás,
že se přišli pobavit i místní obyvatelé. Hity různých generací
nám zahrál DJ Michal Pudélka.

V roce 2019 pořádala Základní kynologická organizace
Horní Bříza hned několik vrcholových akcí. Ve dnech 9. – 14.
dubna proběhlo 25. Mistrovství světa stopařů všech plemen
v kategorii IGP-FH. Celý závod se skládal z pachových prací,
tzv. stop, kdy po celou dobu závodu tyto práce probíhaly na
okolních loukách a polích. Na každého závodníka čekala jedna stopa na osení a jiný den další stopa na trávě.

Vítězové Mistrovství ČR všech plemen, foto Jiří Berdych

Závod je v tomto velmi náročný, protože jedna stopa je
dlouhá 1800 kroků, se sedmi předměty, osmi úseky s obloukem a ostrými lomy, stará 3 hodiny. Půl hodiny před vypracováním je překřížena 2x cizí osobou, což psům práci značně
ztěžuje a mnohdy se stane, že pes sejde z té správné stopy
a jeho výkon musí být ukončen. Závodu se zúčastnilo 49 závodníků z 24 zemí celého světa. Z pořadatelského hlediska to
byla velmi náročná příprava, protože tato akce je zatím nejvyšší, kterou jsme měli tu čest pořádat.

Antton Doruscanis při dohlídání figuranta na obranách MČR
belgických ovčáků. Foto: Michaela Dlouhá

Kynologie je velmi náročný sport a obzvláště příprava
těchto závodů zabere hodně času. I přesto jsme uspořádali
6x zkoušky pro členy naší ZKO. Z 90 % byly zkoušky úspěšné a členové je úspěšně složili.
Všechny závody, které jsme uspořádali, jsou kladně hodnoceny i několik měsíců po závodě. Lidem se líbí jak v Horní
Bříze, tak v Trnové, a rádi se k nám vracejí. Na svých akcích
vybíráme i příspěvek pro Honzu Vaňka ze Třemošné, který trpí svalovou dystrofií. V roce 2019 jsme celkem vybrali
a předali přes 17.000 Kč. Děkujeme, že při návštěvě závodů
přispíváte!

Plán akcí na rok 2020:
9. – 10. 5. 2020 – závod CACT
2. – 5. 7. 2020 – MČR německých ovčáků

Uvedení psa do pachové práce při Mistrovství světa FCI IGP-FH.
Foto Karolína Škubalová

Další akcí byl menší republikový závod CACT, který se
konal, z důvodu opravy místního hřiště, 18. května na fotbalovém hřišti v Trnové. Závod byl rozdělen do dvou kategorií, kde bylo dohromady 24 závodníků. Přestože to byl první
ročník, závodníci se již teď v listopadu přihlašují na ročník
druhý, který se bude konat 9. – 10. 5. 2020. Každá z kategorií se skládala ze stopy, poslušnosti a obrany a všechny tyto
disciplíny museli psi zvládnout ve 20 °C v jeden den. Stopy
dle zkoušky IGP 3 probíhaly na loukách v okolí, poslušnost
a obrana na hřišti, kde pes musí splnit předepsané cviky a být
koncentrován na psovoda.

Děkujeme všem partnerům a sponzorům, kteří nás podporují!

Třetí akcí bylo Mistrovství České republiky všech plemen,
opět v Trnové, a to 14. – 16. 6. 2019. Závod se opět skládal
ze tří disciplín, tentokrát rozložených do dvou dnů. V sobotu
proběhla v tělocvičně diskotéka pro závodníky.

Tato slova nás moc těší a těší nás, že dostáváme město do
povědomí ostatních lidí, kteří se sem rádi vracejí! :-)

Pár úryvků po konání výše zmíněných akcí:
Daniel F.: „Velká poklona, neskutečný co zvládáte a už se těším
na CACT“. Karel N.: „Byl jsem u Vás na akcích již několikrát na
různých postech, jako vždy na výbornou“. Jana G.: „Parádní akce. Jste
bezva tým a umíte to na profi úrovni. Díky za všechno a ať se daří“.
Lucie Š.: „Smekám před pořadateli – po dlouhé době závod, který
šlapal od začátku do konce! Pohodová atmosféra, krásné prostředí, pořadatelé makali na 1000 %, nemám co vytknout, nemám slov!“

Za ZKO Karolína Škubalová
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Pionýři z Horní Břízy
Týden po úspěšném turnaji v ringu jsme odstartovali jedno
z nejkrásnějších období v roce. V sobotu 23. listopadu jsme
uspořádali pro všechny zájemce tradiční Vánoční dílnu. Letos jsme vyráběli sněžítka, zdobili jsme smrkové větve, tvořili
jsme zdobené dárkové papírové tašky, připravovali zápichy do
květináčů ve formě andělíčků, ale i přáníčka a vánoční ozdoby, ale hlavně jsme zdobili všemi oblíbené perníčky. Novinkou letošního roku byl FOTOKOUTEK, kde se mohli všichni vyfotit v historických zimních kostýmech.

Naše Pionýrská skupina má v letošním školním roce tři
oddíly:
Oddíl Všeználci se schází každý pátek od 16,00 hod v klubovně Pionýrské skupiny. Vedoucí Jakub Kapr učí děti různé tábornické dovednosti, vymýšlí pro děti různé sportovní
i deskové hry. Celý školní rok všichni hrají hru na téma Ostrov pokladů, kdy se z dětí stávají členové pirátské posádky
v cestě za pokladem.
Oddíl Všeználci I mají schůzky každou středu od 16,00 hod
v klubovně Pionýrské skupiny. Jejich vedoucí Jiří Kapr pro
děti připravil celoroční hru Zlatá horečka, kdy se zlatokopové vydávají z Evropy, kde si nejdříve musí vydělat na cestu
a nakoupit vybavení, do Ameriky, plují lodí, musí překonat
celý kontinent od východního pobřeží až na Aljašku. Po cestě
hrozí nebezpečí od divoké zvěře, indiánů, banditů.

V pátek 6. prosince jsme pro děti připravili tradiční Čertovskou diskotéku s mnoha pekelnými soutěžemi a pekelnou
muzikou. Za splnění úkolů děti získávaly uhlíky, které si na
konci mohly vyměnit za drobné odměny. Překvapením bylo
čertovské malování na obličej. Domů se nechtělo malým čertíkům a čerticím, ale ani těm odrostlejším.
Poslední akcí roku 2019 je deskohraní, které pořádáme
poslední sobotu před Štědrým dnem. Všichni si mohou vyzkoušet zajímavé deskové hry, ochutnat námi upečené vánoční cukroví, ale i zahrát si vybíjenou v tělocvičně. A hlavně se
těšit na ten nejkrásnější den v roce, na Štědrý den.

Oddíl RINGO trénuje každý pátek od 16,00 v tělocvičně
Masarykovy základní školy. Vedoucí Jiří Begala se věnuje ringu již několik let a snaží se dětem předávat veškeré dovednosti
a herní návyky. Oddíl RINGA z Horní Břízy se stále více dostává do povědomí i v zahraničí. V listopadu se Horní Bříza
zúčastnila turnaje ve Stráži pod Ralskem, kde hrálo více než
250 sportovců včetně polské reprezentace. Píle při tréninku
se vyplatila, neboť špičkovým hráčům ze sousední země se
dokázala vyrovnat pouze Horní Bříza. I viceprezident Mezinárodní asociace ringa pan Mariusz Wangryn ocenil naše
výsledky v turnaji. V sobotu 25. ledna 2020 pořádá Pionýrská
skupina Horní Bříza Krajské kolo v ringu, kterého se zúčastní
i hráči z Polska.

Jakub Kapr, Jiří Kapr, Jakub Šulda, Eliška Jandová

Pionýrská skupina Horní Bříza přeje všem krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020 (autor snímku Patrik Sieber)
- 20 -
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Pozvánka Folklórního souboru Úsměv
Všechny naše příznivce srdečně zveme na lednovou premiéru FS Úsměv, kterou chceme oslavit významné životní jubileum našeho zakladatele a uměleckého vedoucího souboru - Zdeňka
Bláhy. Bude se konat 25. ledna 2020 od 18 hodin
v Klubu v Horní Bříze. Další akcí souboru, na
které vás všechny rádi uvidíme, je tradiční Sta-

ročeský bál, který se bude konat 13. března od 20
hodin v Klubu v Horní Bříze. Součástí bude již
tradičně kabaret a bohatá tombola. K tanci a poslechu zahraje kapela Classic Band. Moc se na vás
těší členové FS Úsměv.
Za FS Úsměv Markéta Jílková
autor loga Jaryk Lang

STAROČESKÝ BÁL
S KABARETEM A
TOMBOLOU
Kap
CLASS ela
IC BA
N

13. BŘEZNA

D

KLUB HORNÍ BŘÍZA, 20:00

Pořádá Folklórní soubor Úsměv za podpory města Horní Bříza

Předprodej u p. Jílkové na tel. 732 946 263 nebo emailu mjilkova@centrum.cz. Více na www.soubor-usmev.cz

Úklid se zmrzlinou Míša

I přestože v neděli 8. 9. 2019 nebylo úplně nejkrásnější počasí, ale nepršelo, a tak se nás k úklidu Horní Břízy sešlo nejprve 9, ale ještě se po nějaké chvilce přidala 2 děvčata.
Celou akci jsme společně uspořádali se zmrzlinou Míša,
a tak po skončení pro všechny účastníky čekala výborná tvarohová zmrzlina Míša. Protože s námi chodíte na úklid celkem pravidelně, tak již z lesů netaháme stovky pytlů odpadků,
ale stále se najdou prasátka, která do lesa odpad nosí, než aby
ho při každé návštěvě odnášela. Poslední úklidová akce před
zimou se uskutečnila ještě 6. října 2019 za menší účasti.
Děkujeme všem za dobrovolnou účast.
Ladislav Čech
člen rady spolku Kultura v Horní Bříze
Foto: Zdeněk Kolek
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Kollárovci v Horní Bříze
Půl roku čekali fanoušci na vystoupení populární slovenské
kapely KOLLÁROVCI, zájem byl obrovský, a tak se v pátek
25. 10. 2019 v KD Klub Horní Bříza dočkala kapela téměř
vyprodaného sálu plného nadšených diváků. Přijeli všichni
členové kapely: Tomáš Kollár, Štefan Kollár, Marek Kollár,
Štefan Repka, Michal Hudi a Patrik Červenák a svojí show
vytvořili v sále neopakovatelnou atmosféru, která byla podtržena profesionálním ozvučením a osvětlením. Věříme, že si
100 minutový koncert všichni užili a moc se těšíme na příští
akce, které obohatí společenský život v našem městě. Ostatně
k tomu i k udržování a rozvíjení tradic a péči o veřejný prostor
se spolek Kultura v Horní Bříze zavázal při svém vzniku.
Ladislav Čech
člen rady spolku Kultura v Horní Bříze

Foto: Pavel Karez

Tělocvičná jednota Sokol Horní Bříza

Fotky Horní Břízy

Ukažte Horní Břízu v tom nejlepším světle!
Stačí nahrát fotku s hashtagem #HorniBriza, my ty nejlepší repostneme
a zveřejníme v HB zpravodaji.
@fotkyhornibrizy
- 22 -
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Činnost vinařů v Horní Bříze ve 2. pololetí 2019
Šestnácté Hornobřízské vinobraní
Spolek Vinaři Plzeňska ve spolupráci s městem Horní Bříza uspořádal v sobotu 21. 9. 2019 tradiční Hornobřízské vinobraní. Letošní již 16. ročník se i přes pozdější termín nad
očekávání velice vydařil. Počasí akci přálo, a tak se za hudbou,
hrozny, vínem a burčákem vydalo velké množství lidí.

Foto: Pavel Karez

Svatomartinská husa s Vinaři Plzeňska
Tradiční akce určená pro členy spolku a jejich přátele se
konala po dlouhých letech na jiném místě, tentokrát v pondělí 11. listopadu 2019 od 17:00 v salonku KD Klub Horní
Bříza. Navázali jsme tak na tradici, která se psala o pár metrů
dále, v závodní jídelně BAMA. O úvodní slovo se postaral náš
skvělý řečník, předseda spolku, pan Jan Kratochvíl, zazněla
skladba Vínečko bílé od Jožky Černého a po příjemném přípitku se mohlo začít hodovat.

Foto: Pavel Karez

Tradiční výstavu hroznů a degustaci vín ve stánku paní
Koudelové podtrhl kulturní program v tradičním složení duo
Václav Žákovec a Anna Volínová a později cimbálová muzika Hudci z Podluží. Vinobraní je jedinou akcí spolku Vinaři plzeňska, která je pořádána pro širokou veřejnost. Vinaři
Plzeňska pěstují hrozny a scházejí se i na akcích určených pro
členy tohoto spolku.

Foto: Ladislav Čech

Kuchař místní restaurace si pro nás připravil výtečný husí
kaldoun zjemněný smetanou. Pro 38 vinařů a jejich přátel čekalo 10 velkých upečených hus s variací knedlíků i zelí. Akci
nám zpříjemnilo 16 vzorků svatomartinských vín pod taktovkou Věry Koudelové, která jsme zhodnotili jako velice zdařilá,
stejně jako celou akci, kterou budeme na tomto místě velice
rádi opakovat.

Foto: Pavel Karez

Vznik nových webových stránek
V tomto roce se spolek zavázal, že představí své nové
webové stránky. O naší činnosti a možnosti vstupu do spolku
se dočtete na stránkách www.vinariplzenska.cz.

Ladislav Čech
člen spolku Vinaři Plzeňska
- 23 -
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Velká srdce z Horní Břízy – díl 1., Pěstounská péče
Říká se, že andělé jsou všude kolem nás. Nemusejí mít nutně svatozář a křídla. Mohou to být na první pohled obyčejní
lidé, které dnes a denně potkáváme na ulici, v obchodě, kavárně, zkrátka kdekoliv. A přesto jsou něčím výjimeční. Především svým velkým srdcem, které je vždy připravené pomoci
tam, kde je třeba.
Dnes bych ráda poukázala na jednu dobrou duši z Horní
Břízy. Jmenuje se Lucie Smržová a od roku 2015 je pěstounka
na přechodnou dobu.

Luci, co to vlastně pětounská péče je?
Pěstounská péče je jedním z typů náhradní rodinné péče,
ke kterým patří třeba i osvojení neboli adopce. K adopci dochází ve chvíli, kdy je dítě právně volné a mají o něj zájem náhradní rodiče. V takovém případě dítě získává nový rodný list,
nové poslední čtyřčíslí v rodném čísle a mění se mu příjmení.
Rodiče získávají veškerá práva a povinnosti tak, jako biologičtí rodiče. Samotnou pěstounskou péči můžeme rozdělit
na dva typy péče. Jedna je pěstounská péče na přechodnou
dobu (PPPD) a druhá je takzvaná dlouhodobá pěstounská
péče (DPP). Dá se říci, že dlouhodobá pěstounská péče je
hodně podobná osvojení, ale dětem zůstává jejich původní
příjmení a zůstává tam nějaký kontakt s biologickou rodinou. Pěstounská péče na přechodnou dobu je v ČR poměrně nový faktor (asi osm let). Velkými průkopníky PPPD byli
u nás manželé Hláskovi, kteří svou činnost ukončili letos, po
svém osmnáctém pěstounském dítěti. Pěstounskou péči na
přechodnou dobu si můžeme představit tak, že pěstoun je
připravený dítě přijmout kdykoliv a jakékoliv. Ať je den, noc,
sobota, neděle, svátky, tak pěstoun musí být připravený a na
zavolání si dítě vyzvednout. Může to být ze dne na den, ale
i z hodiny na hodinu.

Ilustrační foto z archivu manželů Smržových

je dítě právně volné, vyhledá mu Krajský úřad rodiče, kteří
jsou ochotni si ho osvojit.

Zůstává dítěti v pěstounské péči kontakt s biologickou rodinou?
Ano, tak to je a je to tak správně, protože dětem by mělo
zůstat povědomí, že my jsme teta a strejda, ale někde má
mámu a tátu.
Co všechno musí člověk splnit pro to, aby se stal
pěstounem?
To se liší tím, jakým pěstounem chce člověk být. Dlouhodobé pěstouny čeká příprava v rozsahu 48 hodin rozdělená
do několika bloků. Patří k tomu i psychotesty, šetření v rodině, dokládání finančních příjmů, zdravotního stavu, bezúhonnosti. Pokud chci být pěstounem na přechodnou dobu, tak
vše, co jsem vyjmenovala předtím platí taky, ale příprava je
v rozsahu 72 hodin. Je to z toho důvodu, že my opravdu musíme být připraveni přijmout dítě jakékoliv, oproti dlouhodobému pěstounovi, který může dítě odmítnout. Jako pěstoun
na přechodnou dobu můžu dítě odmítnout jen ve velmi vážných případech.

Má každý pěstoun určenou kapacitu, kolik dětí může
do rodiny přijmout?
Toto se řeší už při výběru pěstouna, kdy se hodnotí a prošetřují jeho možnosti, schopnosti, rodinné zázemí, a i pěstoun
sám si může říci, jestli se cítí kapacitně na jedno dítě, dvě děti,
případně větší sourozenecké skupiny.

Jak dlouho celý proces trvá?
Od našeho prvního kontaktu na OSPODu Plzeň-sever až
do schválení Krajským úřadem to trvalo skoro dva roky. Možná by ještě stálo za zmínku, že s manželem jsme pěstouni oba,
ale zaměstnanec státu, který pobírá odměnu, je z manželského páru jen jeden.

Jaké je věkové rozmezí dětí, které jsou do péče přijímány?
Je to od 0 do 18 let. Ale Krajský úřad, který nás vybírá
a prošetřuje, ví, že máme v rodině například třináctileté děvče,
nebude nám tedy dávat do péče patnáctiletého chlapce.
Je nějaká standardní doba, na kterou dítě do pěstounské péče přijímáš, nebo je to u každého dítěte
specifické?
Pěstounská péče na přechodnou dobu je daná na jeden
rok. To znamená, že všichni zúčastnění, jako jsou OSPOD,
Krajský úřad, ale hlavně biologičtí rodiče, se musí snažit, aby
se dítěti vyřešila jeho závažná životní situace do jednoho roku
od svěření do PPPD. Většinou se to stihne. V nejlepším případě se pak dítě vrací zpátky ke své biologické rodině. Pokud

Jak dlouho od vašeho schválení krajským úřadem
trvalo, než jste dostali do péče své první dítě?
Jestli se dobře pamatuji, čekali jsme asi měsíc. Ve chvíli, kdy
jsme byli schváleni, si vzpomínám, že jsem s telefonem i spala.
Byla jsem natěšená, zvědavá, měla jsem ale i obavy, a ten první
telefon jsem opravdu nechtěla propásnout.
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brali děti, které byly vhodné do programu a my pak s nimi
pracovaly.

vzešel od mého manžela. Naše děti s PPPD také souhlasily
a samy musely projít psychologickým vyšetřením. My musíme
v první řadě myslet na naše děti. To, že přijde do rodiny nové
dítě, je vcelku přirozené. Děti do rodin přicházejí, rodí se
nové děti, ale to, že dítě pak z rodiny odchází, přirozené není.

O jakou práci se jednalo?
Práce s dětmi byla na základě konceptu bazální stimulace. Pracovalo se hlavně se všemi smysly. Zasévaly jsme dětem
pozitivní paměťové stopy, sluchové, zrakové, hmatové... Vše
bylo velmi dobře propracováno. Děti měly takzvané kufříky
bezpečí, tam měly svoji osobní loutku a další prvky, které se
využívaly v přímé práci s dětmi, když byly v ústavním zařízení.
Potom, když děti přecházely dál, ať už do rodin, nebo do jiných dětských domovů, tak kufřík putoval s nimi. Jezdily jsme
i dál na ta další působiště, kde jsme předávaly informace, jak
s kufříkem a dítětem dále pracovat. Pečujícím to hodně pomáhalo naladit se na dítě a pochopit jeho potřeby.

Jaká je většinou pauza po tom, co jedno dítě odejde,
než znovu zazvoní telefon, kde jste informováni, že
mají další dítě, které potřebuje vaši pomoc?
Pauza je oficiálně 14 dní a je to strašně málo. Představ si, že
má pěstoun novorozence, je zvyklý k němu několikrát za noc
vstávat, krmit, a tak dále. Pak přijde chvíle, kdy dítě předá následným pečovatelům, ale spánkový režim, jaký měl s dítětem,
u něj ještě pokračuje. Mně nějakou chvíli trvá i to, než dítě
pustím z hlavy. V srdci má ale své místo už napořád.

Jestli dobře chápu, vše fungovalo pro to, aby dítě
bylo v co největší psychické pohodě?
Ano. Vše fungovalo pro zlepšení kvality života dítěte. Jde
o to, že dítě, které půjde do pěstounské péče, zažije citovou
vazbu, citové připoutání. Kdežto když půjde do ústavní péče,
ve které se sestřičky střídají, nemá šanci si citovou vazbu vytvořit. A já sestřičky neskutečně obdivuji, protože dělají, co
můžou. Avšak už jen z principu jejich práce (střídavých směn)
nemohou zajistit, aby si dítě citovou vazbu vytvořilo. Děti,
které vycházejí z ústavního zařízení, často trpí takzvanou
poruchou attachmentu, což je porucha citového připoutání
a může se to s nimi pak v životě táhnout.

Procházíte v průběhu pěstounské péče nějakými
kontrolami, školeními nebo něčím podobným?
Každým rokem musíme projít školením v rozsahu 24 hodin. Toto školení nám většinou zařizuje doprovodná organizace, se kterou musí mít každý pěstoun podepsanou smlouvu.
Pěstounovi je další vzdělávání nabízeno, ale i pěstoun sám si
může vybrat, co ho zrovna zajímá. Pěstoun může mít například v péči dítě od matky, která užívala drogy, vybere si tedy
školení „dítě s drogovou závislostí“. A jinak ano, jsme stále
pod kontrolou a myslím si, že je to tak dobře.
Zůstáváte po ukončení pěstounské péče v kontaktu
s dítětem a jeho rodinou, nebo jsou předáním veškeré vazby ukončené?
To záleží na rodině, která si dítě přebírá. My máme tu
zkušenost, že jsme se všemi „našimi“ dětmi a jejich rodiči
v kontaktu. Pokaždé jsme jim řekli, že budeme rádi, když nám
o sobě dají vědět, ale že rozhodnutí, zda tak učiní, je na nich.
Ve chvíli, kdy si pro dítě přijedou rodiče, je to vlastně šťastný
konec a my se z něj upřímně radujeme.

Šafrán dětem v Plzni funguje stále?
Šafrán dětem asi po šesti letech svého působení
v Plzeňském kraji skončil, protože se náš tým v podstatě rozpadl. Bylo nás, tuším, asi pět Šafránek, které jsme se staly pěstounkami a pak už neměl kdo jezdit za dětmi do Dětského
centra.
Je nějaká možnost, jak pomoci dětem v jejich složité
životní situaci, když se ale nechci stát přímo pěstounem?
Pokud by někdo chtěl pěstounům pomáhat, odkázala bych
ho na Diakonii Západ, která se zabývá sociálními službami.
Jedna ze služeb se jmenuje ADITE pro náhradní rodiny. Tato
služba se zabývá doprovázením pěstounských rodin, poradenstvím a psychologickou pomocí, vzděláváním pěstounů
a odlehčovací službou. Je fajn, když přijde někdo s nabídkou,
že má chuť a kapacitu třeba pravidelně jednou za týden na
dvě hodiny pohlídat pěstounovi dítě. Někdo by zase třeba rád
pěstounské děti doučoval, i to je možné.

Musí být ale těžké, dítě po tak dlouhé době předat…
Je to hezké, ale emočně velmi náročné.
Kolik dětí jste již odchovali, jestli se můžu zeptat?
V současné době pečujeme o naše čtvrté pěstounské dítě.
První dítě jsme přijímali jako novorozence v listopadu 2015
a minulý týden jsme od jeho rodičů dostali pozvání na oslavu
4. narozenin. To nás velmi těší.
Luci, řekla bys mi ještě něco o neziskové organizaci
Šafrán dětem?
Nezisková organizace Šafrán dětem vznikla v Praze a postupně se rozšířila až sem do Plzně. Já měla tu čest být úplně
na začátku vzniku plzeňského týmu.
Jak organizace vlastně funguje?
Říkaly jsme si Šafránky a jezdily jsme pravidelně každé úterý do Dětského centra Na Chmelnicích a potom i do Dětského domova v Partyzánské. Je to jedna instituce rozdělena do
dvou budov, pod jednou paní ředitelkou. Na těchto místech
jsme dělaly s dětmi přímou práci. V dětském centru nám vy-

Chtěla bys na závěr ještě něco dodat?
Chtěla bych zmínit svoje dvě přání. To první je, aby všechny děti mohly naplno prožívat své dětství, a to pokud možno
ve svých biologických rodinách. To druhé je, že jestli někdo
dočetl až sem a tento článek mu pomohl v rozhodnutí stát
se pěstounem, tak to splnilo svůj účel.
Máš můj velký obdiv, Luci, a děkuji za rozhovor!
Jessica Kuttová
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Okénko první pomoci – úvod
• Bolestivý podnět
Pokud pacient na oslovení nereaguje, přistoupíme k probuzení bolestivým podnětem. Jaký si vybereme je čistě na nás,
podstatné je, aby byl dostatečně silný. Mezi nejpoužívanější
patří přejetí klouby přes hrudní kost (střed hrudníku), silné
štípnutí do ušního lalůčku nebo vmáčknutí prstu pod klíční
kost.

Už jste někdy přemýšleli, co to vlastně první pomoc je,
jak ji správně poskytnout, nebo jestli byste v krizové situaci
zvládli zachovat klidnou hlavu a postupovat tak, jak je potřeba? V okénku první pomoci se podíváme na základy, které je
dobré znát.
Jednoduše řečeno, první pomoc je soubor jednoduchých
a logických opatření, která nám slouží k omezení rozsahu
a důsledku náhlého ohrožení zdraví. V České republice je každý občan starší 18 let povinen první pomoc poskytnout, pokud tím ovšem neohrozí svoje vlastní zdraví. Na naše vlastní
zdraví bychom nikdy neměli zapomínat! Zvlášť v některých
nebezpečných situacích, jako je například vstup do hořící budovy, záchrana tonoucí osoby z vody, nebo pomoc při autonehodě.

Výsledkem celého vyšetření mohou být dva stavy - „pacient je při vědomí“, nebo „pacient je v bezvědomí“. V případě
„při vědomí“ se pacienta můžeme zeptat, co jej trápí a celkově jej vyšetřit. V případě bezvědomí postoupíme k dalšímu
kroku.

3. Kontrola dýchání
Vědomí již víme, nyní potřebujeme zjistit, zda pacient
v bezvědomí dýchá či nedýchá. K tomu slouží další dva jednoduché kroky:

Zajištění místa autonehody
• Zastavit auto za místem nehody (projet kolem a zastavit)
• Obléknout si výstražnou vestu
• Zapnout výstražná světla u vlastního a pokud možno také
u havarovaného auta
• Umístit výstražný trojúhelník v dostatečné vzdálenosti před
autonehodou. Pokud se nehoda stala v místě zatáčky, trojúhelník vždy umístíme před zatáčkou, tak, aby byl vidět
z dostatečné vzdálenosti.
• Volání zdravotnické záchranné služby – linka 155

• Záklon hlavy
Jednu ruku umístíme na čelo pacienta, druhou pod jeho
bradu, a tahem za bradu zakloníme hlavu tak, aby brada směřovala směrem vzhůru (ke stropu, k nebi).
Tento manévr nám dostatečně zprůchodní dýchací cesty tak, aby pokud má pacient zachovalé dýchání, mohl dýchat bez jakýchkoliv překážek. Vyřeší tzv. „zapadlý jazyk“. Dnes se již nedoporučuje pacientům
sahat do ústní dutiny, jazyk vytahovat, ani nikam špendlit.

Sdělíme:
• Své jméno
• Místo, kde k události došlo
• Charakter nehody
• Počet postižených osob
• Zdravotní stav zraněné osoby/osob
• Pohlaví a odhadovaný věk

• Pohled, pohmat, poslech
Po úspěšném záklonu hlavy musíme dále zjistit, zda pacient
dýchá. Při stále trvajícím záklonu hlavy (ruce necháme na čele
a pod bradou) přiložíme ucho k ústům pacienta tak, abychom
zároveň viděli na jeho hrudník. Díky tomu můžeme slyšet, že
pacient dýchá, na uchu cítit proud vydechovaného vzduchu,
a zároveň vidět pacientův zvedající se hrudník. Deset vteřin
pacienta v této pozici sledujeme, a pokud se v jejich průběhu
alespoň jednou nadechne, máme potvrzeno, že dýchá. Jako
nádech lze označit jen opravdu nádech a výdech, jakékoliv
chrčení, nebo lapavé nádechy ignorujeme a postupujeme stejně, jako kdyby nedýchal. Pokud pacient nedýchá, přistoupíme
k tzv. „kardiopulmonální resuscitaci – KPR“ (lidově k „oživování“, „stlačování hrudníku“), kterou si popíšeme v dalších
dílech.

Zhodnocení stavu postižené osoby
Ať už přistupujeme k jakémukoliv člověku, který zdánlivě
potřebuje poskytnutí první pomoci, postup je pokaždé prakticky stejný.

1. Zástava masivního krvácení
Před jakýmkoliv dalším vyšetřováním je nutné zastavit
všechna velká (masivní) krvácení. Jak masivní krvácení rozpoznat a jak je vyřešit probereme v některém z následujících vydání našeho okénka. Prozatím přistoupíme k dalšímu kroku.

Dnes se již nedoporučuje kontrolovat pulz, jelikož je to velice obtížné.
Navíc jsou dýchací a oběhový systém tak propojeny, že pokud nefunguje
jedno, nefunguje ani to druhé.

2. Kontrola vědomí
První důležitou životní funkcí, která nás zajímá, je stav
vědomí pacienta. Ten zkontrolujeme dvěma jednoduchými
kroky:

A jak správně resuscitovat?
To vše a mnoho dalšího se dozvíte v příštích vydáních
Hornobřízského zpravodaje v rubrice „Okénko první pomoci“. Děkujeme a pevně věříme, že pro Vás tyto informace budou v případě potřeby užitečné.

• Oslovení
Pacienta se pokusíme oslovit, můžeme mu jemně zatřást
rameny.

Jessica Kuttová, Jaroslav Pokorný
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Na aktuální téma – přikrmování přezimujícího
ptactva a údržba ptačích budek
Nasypat přezimujícím opeřencům nějakou dobrotu do
krmítka patří už tradičně k českým zvykům. A je to dobře.
Vzhledem k tomu, že naše současná krajina s plantážemi namísto lesů a s obřími lány polí téměř bez remízků neposkytuje
ptactvu v zimě dostatek přirozené potravy, může přikrmování
mnoha ptákům pomoci přežít zimu. Z toho důvodu byla už
v loňské zimě po Horní Bříze a blízkém okolí zkušebně rozvěšena tři obecní krmítka, která se velice osvědčila. Na letošní
sezonu bylo připraveno hned šest takových stanovišť, ve kterých se bude přikrmovat od listopadu až do března.

Občané samozřejmě mohou do krmítek také přispět, je ale
třeba, aby dodržovali pár základních pravidel (viz kapitola Zásady správného přikrmování ptactva).
Věříme, že se Vám bude líbit pozorovat ptactvo na krmítkách a doufáme, že se dočkáme ve zpravodaji nějakých
pěkných fotografií. Kmítka jsou umístěna jak uvnitř městské
zástavby, tak v příměstských lesích. Konkrétně na Staré návsi,
v parku před poštou, u školky na Továrně, pod fotbalovým
hřištěm a při okraji lesa v poloze U Žemličské jámy. Bohužel
poslední krmítko, umístěné v lese U Černého mostu, někdo
v týdnu mezi 17. a 23. listopadem ukradl.

Zásady správného přikrmování ptactva
Především prosíme – nepřidávejte do krmítek pečivo, ani
jiné zbytky z kuchyně! Přisypat naopak můžete semínka slunečnice, prosa, konopí, máku, lnu či řepky nebo přímo speciální míchané směsi pro krmení ptáků, zakoupené v obchodě.
Vhodná jsou i nasekaná jádra vlašských a lískových ořechů.
Vše by mělo být suché, bez plísní.
Vyvěšování a údržba ptačích budek
Ve spolupráci se Záchrannou stanicí živočichů v Plzni probíhá také každoroční vyvěšování nových ptačích budek a posezónní údržba a opravy těch stávajících.

Jedno ze zkušebních krmítek v zimě 2018/2019

Krmítka jsou rozvěšena ve všech částech obce, tedy ve Staré vsi, ve středové části i na Továrně. Základem krmné směsi
je slunečnice s příměsí dalších plodů a semen tak, aby nabídka
byla pestrá a přilákala i vzácnější druhy přezimujících nebo
protahujících ptáků. Kontrola, údržba a doplňování potravy
do krmítek probíhá zhruba jednou týdně v závislosti na vývoji
počasí.

V okolí Horní Břízy je v současné době vyvěšeno 15 budek
pro drobné pěvce a šest budek pro poštolky. Ty všechny je
třeba po hnízdní sezóně vyčistit, aby se nestaly líhništi parazitů nebo nebyly v dalším roce obsazeny vosami či sršni.
Při kontrolách našich budek se setkáváme i s dalšími, které
vyvěšují sami občané. Většinou se jedná o bezpečné, kvalitně
vyrobené a udržované budky, za což je třeba občanům poděkovat.

Budky, připravené k vyvěšení

Pokud chcete vyvěsit novou budku, je lépe tak učinit už na
podzim nebo v zimě, ne až na jaře. Je třeba jen dodržet pár základních zásad tak, aby se budka nestala pastí nebo výkrmnou
pro toulavé kočky. Informace, jak na to, je možné nalézt např.
na stránkách České ornitologické společnosti.

Krmítko, umístěné od listopadu 2019 ve Staré vsi
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Vánoce v nakladatelství Granát
„Přiznávám, Hákovi, že jste mi dali co proto,“ nechal se slyšet
při odevzdávání rukopisu. „Zatímco vy jste se možná slunili někde
u Mácháče, já jsem se upocený v třicetistupňovém vedru vžíval do mrazivé
zimní atmosféry, do které je český betlém zasazený.“

Před koncem roku přibývají na pultech knihkupectví tituly
s vánoční tématikou. Přibližují historickou podstatu Vánoc
a zpříjemňují zimní sváteční pohodu. Hornobřízské nakladatelství Granát za téměř třicet let činnosti vydalo takových knih
několik. A nebyly jen od Františka Nepila nebo Marie Kubátové. Pro čtenáře Zpravodaje jsme vybrali několik předních
českých ilustrátorů, kteří s naším nakladatelstvím spolupracovali - aby vás jejich obrázky v předvánočním období trochu
zahřály a svátečně naladily.

Karel Franta: Velký betlém Karla Franty

Prvním vánočním titulem v Granátu se stal betlém. Psal se
rok 1991. Malíř a ilustrátor Karel Franta vyšel vstříc našemu
požadavku bez zaváhání: „Nebudete mě to věřit, ale přicházíte právě
vhod! Už se na „jesličky“ delší čas chystám.“ A tak jsme byli jako
nakladatelé první. Po čtyřiceti letech bez betlémů na českém
trhu zaplnil mezeru náš betlém od známého a oblíbeného autora, kterým v té době už Karel Franta byl. Dalším šťastným
bodem byla skutečnost, že ho na cestu k zákazníkům vybavil
fejetonem František Nepil. Naše bohatá spolupráce s oblíbeným spisovatelem, skvělým vypravěčem i člověkem začala
právě tady, u betlému.

Eugen Sopko: Tři králové

Říkal to s humorem, ale my jsme neměli důvod mu nevěřit,
protože jsme v úmorném červencovém horku seděli na jeho
chalupě ve Stradonicích blízko rozpálené pece, kde paní Nepilová přikládala polena, aby už byl oběd hotový.
V závěrečném odstavci doprovodného povídání k betlému
se František Nepil krásnou češtinou vyznává: „Teď jsem se dal
do vystřihování úplně nových jesliček od umělce, který má více než právo
postavit se po bok Mikoláši Alšovi i Josefu Ladovi – jesliček od Karla
Franty. Držím je v prstech celý naměkko z toho, jak jsou luzné a české
a jsem naměkko z toho, že ta naše nádherná, nejstarší vánoční tradice
ani nezemřela, ani neskončila. A tak dneska za sebe i za vás, kdo jste si
je už přinesli od knihkupce, či nechali poslat od Granátu z Horní Břízy,
děkuji Karlu Frantovi za to, že vám i mně tak prohřeje vánoční svátky.“

Karel Franta: Český betlém a Vánoce Karla Franty

Na každém titulu se pracuje se značným časovým předstihem před termínem vydání. Betlém nebyl výjimkou. Poté, co
ohlásil hotovo výtvarník Karel Franta, začal připravovat svůj
fejeton František Nepil. Bylo to v červenci.
- 28 -
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Měsíc po vydání jsme představili betlém na podzimním
Frankfurtském knižním veletrhu. Moc se tam neohřál. Již
druhý den večer po zahájení přišla zpráva, že si oba vystavené
exempláře zřejmě někdo odnesl.

meckého Mnichova, kde se po studiích usadil. Kromě autorských knih ho u nás i ve světě nejvíce proslavily pohádkové
zimní motivy na pohlednicích UNICEF. Nám ilustracemi doprovodil knihu Marie Kubátové Tři šupiny vánočního kapra,
ze které jsme vybrali pastelovou kresbu Tří králů. Pro jeho
další obrázek jsme sáhli do Nepilovy knihy Já Ti nesu veselého beránka ze stáda svého, přesněji k fejetonu Jak rozbalovat
vánoční dárek. Kdo dárek rozbaluje, poznáte sami.

Eugen Sopko: Jak rozbalovat vánoční dárek

O řadu let později nás oslovila spisovatelka Marie Kubátová s přáním, abychom vydali na téma obrázků z betlému
její vlastní pohádky. Tak spatřila světlo světa útlá knížka Betlémská noc a my vám nabízíme další citaci – z libozvučného
vyprávění Marie Kubátové Jak jsem putovala k Betlému:

Vladimír Renčín: Jak rozbalovat vánoční dárek

Pérovku Vladimíra Renčína ke stejnému fejetonu jsme vybrali z Nepilovy knihy Dobré a ještě lepším jitro, kterou ilustroval.

„Pradědeček Jíra švec sliboval: Až mi omládnou nohy, dojdu si pod
alej. Tam se opírá jedním koncem duha, na znamení, že se pánbu na lidi
už nehněvá. Tam si dojdu, kus duhy ušmiknu a barvy si nachytám do
památečního hrníčku z pouti. ...Snad si došel Mistr malíř Karel Franta
i k nám pod Žalý, kde se opírá nebeská duha a ušmikl si kousek. A ten
pohádkový betlém dal betlémským poutníkům řeč. A tak jsme si v mém
pohádkovém království spolu povídali.“ (Pozn. aut.: Žalý je hora
nad Vrchlabím, v němž spisovatelka žila.)

Kresba Miloslava Jágra je jakousi momentkou z vánočních
posezení u Jana Wericha, kterých se zúčastňoval pravidelně
jak malíř Jiří Trnka, tak František Nepil (ale i Ota Janeček,
Rudolf Hrušínský, Stella Zázvorková ad.) a doprovází fejeton
Moje štědré Vánoce v Dobré a ještě lepší neděli.

Karel Franta připravil o šest let později pro Granát ještě
druhou zcela odlišnou variantu betlému. Sestavy obou vám
předkládáme.

Jako poslední ukázku jsme vybrali vánoční kresbu Adolfa
Borna z vůbec prvního knižního titulu Granátu, z učebnice
němčiny pro malé žáčky s názvem Hallo Kinder! (autoři J. Háková, A. Born).

A nyní ke knižním ilustracím. Začneme u Eugena Sopka.
Za tímto malířem, brněnským rodákem, jsme jezdili do ně-

Ilustrace všech uvedených výtvarníků prošly Horní Břízou,
aby se po vydání knih vrátily zpět do místa zrodu, do uměl- 29 -
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cova ateliéru. Malíř je zaevidoval v soupisu svého díla a v budoucnu je možná použije jako součást kolekce na některé ze
svých autorských výstav.

Miloslav Jágr: Moje štědré Vánoce

Adolf Born: ilustrace z učebnice němčiny

Čtenáři mají to štěstí, že je mohou vidět kdykoliv si vzpomenou. Stačí otevřít správnou knihu a obrázky mají znovu
před očima.

Hezké Vánoce!
Jiřina a Jaroslav Hákovi, nakladatelství Granát

Informace pro autory
obrázky očíslujte a v textu vyznačte např. jinak barevným
písmem, kam si přejete daný obrázek vložit. K obrázkům
je vhodné připojit krátkou popisku. Nezbytností je uvedení autora či zdroje obrázku. Soubory větší než 10 MB je
vhodnější posílat přes Úschovnu.

Vážení přispěvatelé. Vážíme si Vaší činnosti a rádi bychom,
aby příspěvky v Hornobřízském zpravodaji vycházely co nejkvalitnější. Proto prosíme, abyste věnovali pozornost těmto
základním informacím:
• Maximální rozsah jednotlivých příspěvků je cca 4700 znaků včetně mezer (v programu MS Word snadno zjistíte
kliknutím na záložku Revize a ikonu Počet slov). V případě delšího příspěvku je zapotřebí rozsah článku konzultovat s redakcí, aby zbylo místo i na další autory. Pokud
přidáváte obrázky, je třeba text adekvátně zestručnit.

• Pokud citujete z cizího díla, pak je třeba dílo správně citovat. Vždy se uvádí jméno autora, datace díla a stránkování. U archivních pramenů či nevydaných děl též místo
uložení a případná signatura. Správné citace lze snadno
dohledat např. na stánkách www.citace.com.
• Články vždy dodávejte nejpozději do termínu uzávěrky.
Texty došlé po tomto termínu už nemusejí být z technických důvodů do aktuálně připravovaného čísla zařazeny.

• Nezbytné je vždy uvést název článku a jméno autora (autorů), bez titulů. Pokud autor píše článek jako zástupce
nějaké organizace nebo spolku, je potřeba tuto skutečnost uvést.

• Pokud možno vždy uvádějte funkční mailový kontakt na
svou osobu pro případ, že by bylo zapotřebí konzultovat
s Vámi před tiskem rozvržení obrázků, grafiku či případné nejasnosti v textu.

• Texty dodávejte ideálně ve formátu .doc/.docx. Text netřeba formátovat.
• Obrazové přílohy pokud možno nevkládejte přímo do
textu, ale vždy je zasílejte zvlášť jako soubory “.tif ” nebo
“.jpg”. Minimální rozlišení obrázků by mělo být alespoň
800 x 600 pixelů, raději však více. Grafy a tabulky zasílejte ve formátech „.xls“ nebo „.xlsx“. Pokud je nezbytné
dodržet správné rozmístění obrázků vzhledem k textu,

Datum uzávěrky příštího čísla zpravodaje je stanovena na
20. 2. 2020.
Děkujeme za porozumění a těšíme se na Vaše příspěvky.
Vaše redakce HBZ
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Inzerce:
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Fotky Horní Břízy

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