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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).

Slovo
šéfredaktora
Milé čtenářky, milí čtenáři,
právě přichází asi nejkrásnější období v roce. Čas příjemných chvil
s rodinou. Domov provoní vůně vanilky
z vanilkových rohlíčků, skořice s hřebíčkem ze svařáku nebo purpura
z plotny. Je libo radši tradiční vánoční
františek z Krušnohoří? Ať preferujete jakékoliv vánoční tradice, věřím, že
i k Vám Vánoce přinášejí jedinečnou
atmosféru.
V tomto složitém období budou
tyto svátky pravděpodobně jiné než
obvykle. Přesto je snad naplní dětská
radost, lidská štědrost a rodinná pohoda. Zkusme zapomenout na stres,
s kterým jsme každý den v kontaktu.
V klidu se posaďte a prolistujte si nové
číslo hornobřízského zpravodaje. Jako
tradičně přidáváme i jízdní řády, abyste se na zastávky v Horní Bříze mohli
dostavit tak akorát před odjezdem autobusu nebo vlaku.
Milí čtenáři, na závěr bych Vám za
celou redakci chtěl popřát pohodové
Vánoce, ale především klidný nový rok
2021. Ať máte mnoho úspěchů, ale
především pevné zdraví. To je vždy to
nejdůležitější.
Václav Jícha
šéfredaktor

Hornobřízský zpravodaj: č. 03/2020, registrování MKČR E 12283. Náklad 700 výtisků. Vychází pravidelně, k dostání na odběrných distribučních místech. Toto číslo vychází 18. 12. 2020. Fotografie:
není-li uvedeno jinak, archiv autorů a archiv redakce. Šéfredaktor – Václav Jícha. Grafická úprava – Michal Nágr. Kontakt na redakci: zpravodaj@hornibriza.cz Fotografie na titulní straně: Petr Koza
Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.
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Úvodní slovo starosty města Horní Bříza
Vážení spoluobčané,
stojíme na konci roku 2020. Tento rok byl pro nás všechny náročný a neobvyklý. V souvislosti s epidemií COVID 19
jsme byli postaveni již podruhé před řešení situací , které jsme
dosud nezažili. Děkuji Vám všem za jejich zvládání a zároveň
respektování vládních opatření, které sice dočasně omezují
náš život, ale tím napomáhají korigovat vývoj tohoto onemocnění u nás.
I přes nepříznivé období jsme realizovali naplánované stavební záměry, o kterých Vás opět chci informovat. Dokončili
jsme poslední etapu rekonstrukce Tovární ulice, která spočívala ve výměně povrchu chodníku před „Mistráky“ a doasvaltování napojení vedlejších komunikací z této ulice. Nový asfaltový povrch vozovky dostala také ulice U Trati. Lokálními
výspravami prošly i povrchy úseků místních komunikací,
které byly v havarijním stavu. Na začátku listopadu začala
1. etapa revitalizace sídliště ve spodní části obce, která obsahuje rekonstrukci chodníků ve vnitrobloku Komenského
ulice od č.p. 596 až k č.p. 603, vybudování odstavné plochy u
dětského hřiště s pyramidou a rekonstrukce chodníku v Lipové ulici, který bude rozšířen a bude mít nový povrch. V horní
části města na budově č.p. 85, kde má město 6 bytových jednotek, byla provedena rekonstrukce střechy a komínů. Dále
byla dokončena 2. etapa rekonstrukce kulturního domu Klub,
která spočívala v sanaci základů a sklepních prostor včetně
rekonstrukce elektrických rozvodů sklepních prostor.

Z Vašich podnětů a s Vašimi zastupiteli jsme sestavili rozpočet města na rok 2021 s ohledem na předpokládané nižší
finanční příjmy města způsobené letošní epidemiologickou
situací a úpravami rozpočtového určení daní. Tak jako v běžném rodinném rozpočtu, tak i my jsme museli z jednotlivých
plánovaných záměrů či akcí ubrat. V roce 2021 plánujeme
provést tyto záměry:
• 2. etapa revitalizace sídliště ve spodní části města, která zahrnuje rekonstrukci chodníku a vybudování nového dětského hřiště ve vnitrobloku Lipové ulice
• oprava povrchu chodníku třídy 1. máje od benzinové stanice ke křižovatce s ulicí U Husa
• odkanalizování domů v ulici Pod Horami, osazení domovních čistíren odpadních vod

Během podzimního přerušení pravidelné docházky žáků
do školy jsme zrealizovali rekonstrukci toalet ve 2. patře hlavního pavilonu Masarykovy základní školy. Další dokončenou
akcí je položení optického kabelu v rámci 3. etapy realizace
městské optické sítě. Dne 18. listopadu jsme za město spolu s velitelem jednotky SDH ing. Petrem Hadingerem převzali nové speciálně upravené zásahové vícemístné vozidlo
Volkswagen Transporter pro 9 osob. Toto vozidlo pořídilo
město za pomoci dotace Plzeňského kraje a Ministerstva vnitra. Dofinancování zajistilo město.

• rekonstrukce toalet ve staré budově Masarykovy základní
školy
• výměna vzduchotechniky v kuchyni 1. MŠ Horní Bříza
• rozšíření stávajícího parkoviště před budovou Masarykovy
základní školy
• dopracování projektových dokumentací a získání stavebního povolení na vybudování parkoviště před budovou
TEBYTu a v ulici U Vrbky

Do konce prosince bude dokončena rekonstrukce sportovního zázemí fotbalového areálu, jejíž součástí je vybudování
hlasatelny, zázemí videorozhodčího a zázemí pro venkovní
občerstvení návštěvníků hřiště a lanového centra.

• dopracování projektové dokumentace ulice Na Strži, která
je komplikována výkupem pozemků pod komunikací, které jsou v soukromém majetku
• 3. etapa rekonstrukce kulturního domu Klub, která zahrnuje opravu elektroinstalace 1.NP, 2.NP a opravu nouzového osvětlení

Při ohlédnutí za tímto rokem město získalo na dotacích
celkem 2 098 057 Kč, které směřovaly do činnosti a služeb
pečovatelské služby, vybavení městské policie pro preventivní
činnost, pořízení vozidla pro SDH, opravy válečného hrobu
na hřbitově a dechovek. A jak to v běžném životě chodí, jsou
úspěchy, ale i neúspěchy. Jedním z nich je neobsazení uvolněné soukromé ordinace praktického lékaře pro děti a dorost.
Od uzavření v březnu se nám i přes veškeré snahy nepodařilo
získat nového lékaře pro otevření ordinace. Proto se na Vás
obracím s žádostí o šíření informace o volné ordinaci v našem
městě mezi své známé s nabídkou volných prostor.

• opravy místních komunikací v horní i spodní části města
• v oblasti kultury je naplánováno mnoho tradičních kulturních, společenských a sportovních akcí, vše se však bude
odvíjet od aktuální epidemiologické situace
Na závěr Vám všem přeji klidné a krásné Vánoce v kruhu
rodinném a do nového roku 2021 pohodu a hlavně pevné
zdraví.
David Kapr, starosta
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Zápisky Městské policie Horní Bříza
Dne 5. 9. převoz silně podnapilého
muže, spícího na vozovce, na protialkoholní záchytnou stanici (PAZS).

7. 10. na místní ubytovně byly vypátrány dvě osoby, které se nacházely
v místním pátrání pro Policii ČR.

21. 11. hlídka poskytovala první pomoc muži, který byl zraněn na hlavě. Dle
jeho sdělení si toto způsobil sám plynovou pistolí. Přivolaná RZS převezla muže
do FN Plzeň.

25. 9. již v dopoledních hodinách musela hlídka MP řešit silně podnapilého
muže, který měl problém s pohybem. Po
chvíli se jej povedlo „rozchodit“ a doprovodit domů.

15. 11. opakovaný výjezd hlídky na
jednu z místních ubytoven, kde opět řešila rozpory mezi nájemníky.
6. 11. v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka k oznámenému loupežnému
přepadení ženy, ke kterému došlo v lese
nad místním hřbitovem. Strážníci pátrali
po podezřelé osobě společně s několika
hlídkami Policie ČR i se psovodem. Do
dnešního dne nebyl pachatel vypátrán.
5. 11. strážníci řešili sousedské rozepře
slovního napadání mezi mužem a ženou.
Tuto záležitost dořeší komise pro projednávání přestupků MěÚ Horní Bříza.
31. 10. hlídka v nočních hodinách
opětovně „probírala k životu“ osobu
pod vlivem alkoholu, kterou doprovodila
do místa bydliště.
30. 10. zasahovala hlídka MP na jedné z místních ubytoven proti agresivnímu muži, který zdemoloval svůj pokoj
a následně brutálně napadl svoji přítelkyni. Proti muži museli strážníci použít donucovací prostředky a vzhledem
k podnapilosti byl převezen do lékařského zařízení PAZS. Po návratu do HB
hlídka opětovně vyjížděla na oznámení,
na stejnou ubytovnu k obdobnému incidentu.

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

21. 9. byl kontrolován řidič vozidla,
jedoucí v obci rychlostí 81 km/h. Přestupek byl postoupen k vyřízení správnímu orgánu.
19. 9. hlídka byla přivolána pořadatelskou službou na HB Vinobraní, kde
se nacházela agresivní podnapilá žena,
která napadala přítomné návštěvníky.
Rovněž i před strážníky se snažila ukázat
znalost bojového umění, přičemž upadla na zem a způsobila si zranění na hlavě. Následně byla ošetřena a přivolanou
RZS odvezena do FN Plzeň.
19. 9. došlo k fyzickému napadení
mezi něžným pohlavím. Jejich běsnění
museli ukončit až přivolaní strážníci.
19. 9. byl v sídlišti nalezen silně podnapilý muž s rozbitou hlavou. Strážníci
jej prvotně ošetřili a předali zdravotnické službě.
19. 9. na tísňovou linku oznámil anonym požár v bytovém domě, který se
ukázal jako planý. Bylo zde podezření,
že se jednalo o hloupý žert, na který doplatili nájemníci bytového domu, který
musel být evakuován.

16. 10. v nočních hodinách byla hlídka
požádána Policií ČR o asistenci při pátrání po ženě, která tvrdila, že se chce zabít
skokem pod nákladní vozidlo. Tuto ženu
strážníci nalezli a předali do péče policistů.

12. 9. hlídka MP obdržela oznámení
o podezřelých osobách pohybujících se
mezi vozidly. Na místě byla zadržena žena, která byla jednou
z podezřelých osob pachatelů z předešlých krádeží katalyzátorů. Věc si převzala Policie ČR.

16. 10. ve večerních hodinách zasahovala hlídka v domově
důchodců proti agresivnímu klientovi, který napadal personál.
U klienta bylo podezření na nemoc Covid-19, proto celý zákrok museli strážníci provádět v ochranných oblecích, stejně
tak jako i následnou asistenci při převozu osoby RZS do FN
Plzeň.
10. 10. byla před místní provozovnou nalezena opilá osoba, která byla dopravena do místa bydliště.

22. 9. byl zjištěn hlídkou MP podnapilý 40letý muž, který ležel na zemi na
autobusovém nádraží a nebyl schopen
vlastní chůze. Muž nadýchal 4,40 promile alkoholu a byl převezen do lékařského
zařízení PAZS.

11. 9. byl odcizen z vozidla Škoda Felicie katalyzátor.
Těchto krádeží se v poslední době vyskytlo na území města
více.
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Vzdělávací instituce

Advent v 1. mateřské škole
Jako každý školní rok, tak i letos se budeme s dětmi v naší
školce společně těšit na Ježíška. Většinou vše začínalo tak, že
jsme se všichni sešli první adventní neděli před radnicí a sledovali jsme slavnostní rozsvícení vánočního stromu. K tomu
jsme si společně zazpívali krásné vánoční koledy. Letos to bohužel asi bude všechno jinak.

jen o Ježíškovi, ale i různé vánoční pohádky či příběhy, který
mají šťastný konec. No a aby nám to čekání na Ježíška lépe
utíkalo, tak se učíme vánoční koledy a písně. Také si vyrábíme
lodičky ze skořápek od vlašských ořechů a ty si pak pouštíme
po vodě. Sledujeme, která lodička vydrží plavat nejdéle, které lodičky se spojí nebo která se potopí. Vyrábíme vánoční

Společné zpívání vánočních koled, foto Magdaléna Poláková.

Ve školce se snažíme dětem zprostředkovat, a hlavně předat informace, týkající se vánočních zvyků a tradic. Vše začíná prvním adventem, kdy s dětmi společně rozsvítíme první
svíčku na adventním věnci. Ta první se jmenuje „naděje.“ Objasňujeme dětem, co to vlastně je naděje. Je přeci pěkné věřit
tomu, že všechno dobře dopadne. Děti se také naučí i jména
ostatních svíček, jako jsou „mír, přátelství a poslední láska.“
Společně hovoříme o tom, jak je v životě hezké mít někoho
rád (ať už maminku, tatínka nebo sourozence), ale také mít
kamarády. Některá přátelství trvají i celý život.

přáníčka pro naše nejbližší. Ozdobíme si společně vánoční
stromeček. Nezapomínáme ani na zvířátka v lese, kterým nosíme něco dobrého na zub ke krmelci. Ale i my máme mlsné
jazýčky, proto si napečeme společně různé vánoční cukroví.
To pak voní celá školka. Prostě všude pak panuje taková hezká atmosféra, všichni se k sobě chovají o něco lépe, což by asi
nemělo být jen o Vánocích.
Doufáme, že brzy se situace všude zlepší, a že se o Vánocích budeme moci setkat s těmi, které máme rádi. A pokud
ne, nezoufejte. Příští rok se nám to určitě povede. Zdraví je
ten největší a nejdůležitější dárek, který bychom si asi měli
všichni přát.

Ale hlavně píšeme dopis Ježíškovi. Dopisy pak s dětmi dáváme za okno a čekáme, zda si je Ježíšek odnese. A věřte nám,
někdy to trvá i pár dní. A aby děti věděly, kdo to vlastně je
ten Ježíšek, čteme jim o něm různé příběhy. Děti se naučí,
že se Ježíšek narodil v chlévě ve městě Betlémě. Společně si
stavíme jesličky a hrajeme si s malým Ježíškem. Ale čteme ne-

Za kolektiv zaměstnanců přeji všem krásné svátky plné pohody a do dalšího roku hodně zdraví a rodinného štěstí.
Lenka Rychetská

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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Vzdělávací instituce

Vánoce v 2. mateřské škole
I my všichni z 2. Mateřské školy se na Vánoce připravujeme. Každý rok se touto dobou mohli rodiče těšit na setkání
ve školce, besídku, společné rozsvěcení stromečku se zpěvem
koled atd. Letos pravděpodobně budeme o většinu těchto milých setkání ochuzeni. Věříme, že rodiče se s touto skutečností jistě vyrovnají a my se na jejich přítomnost v čase adventu
budeme těšit snad již příštím rokem. Koho ale určitě nechceme zklamat, jsou naše děti. I jejich pozornost se stáčí k Vánocům, přicházejí veliká očekávání spojená se Štědrým večerem.
My bychom si chtěli tento čas s dětmi ve školce vychutnat co
nejvíce. Poslouchat a zpívat koledy, upéct a ozdobit nějaké
cukroví, tvořit a povídat si. Osvěžíme si klasické české tradice
a možná, že se i u nás ten Ježíšek zastaví a něco tam pro ty
hodné děti nadělí pod stromeček. Rozhodně si ničím nenecháme zničit náladu.

Milí sousedé břízští i přespolní,
zcela určitě každý z vás zaznamenal, že se blíží čas vánoční.
Tmavé večery již prohřívají teplé odlesky rozvěšených světélek, ve fázi příprav jsou všechny možné i nemožné druhy
cukroví, Ježíšek přemýšlí o dárcích a nákupní centra se předhánějí v honosnosti své výzdoby. Množství lidí prožívá svůj
předvánoční shon a stres. V tom všem zmatku se kouzelný
čas Vánoc pomalu vytrácí. Pojďme se tedy v klidu usadit, dejme na chvíli odpočinout tělu i hlavě a zvolna zapřemýšlejme
nad tím, co by nám tento čas mohl nabídnout.
Vánoce by měly být časem, kdy se pomalu zklidňujeme
po uplynulém roce. Určitě není na místě stres, který se za
poslední roky stal denodenním společníkem. V čase vánočním bychom měli jemně, až téměř něžně, nasávat kouzelnou
atmosféru. Decentní lesk světel, vůně teplého čaje, laskavé
tóny hudby a vlahý smích našich blízkých. Poslechnout si hlas
našich nejbližších by mohla být ta nejlepší koleda na světě.
A možná i ten nejlepší dárek. Zavzpomínat s láskou na ty,
jejichž hlas už slyšet není. To je hlavní myšlenka svátků vánočních. Láska, něha a trocha odpočinku. Ostatní věci nemají
již takovou váhu. Dárků nemusejí být desítky, cukroví nemusí
být dokonalé a šmouhy na oknech nejsou v zimním období
téměř vidět.

Na závěr bychom chtěli poděkovat za přízeň, kterou nám
projevujete. Všem rodičům děkujeme za úžasnou spolupráci.
Také bychom chtěli všem popřát k Vánocům i do nového
roku jen to nejlepší, v prvé řadě hlavně hodně zdraví a tuhý
kořínek. Doufáme, že si tento čas užijete a odpočinete si po
náročných zážitcích letoška. Ona ta chvilka na gauči, s dobrou
pohádkou, s dobrým jídlem a dobrými lidmi není žádný hřích.
Krásné Vánoce přejí vaše Holky ze školky.
Markéta Romanuttiová

Co nevíte o Janu Amosu Komenském?

a pohlaví. Po ukončení vzdělání má mladý člověk cestovat.
Komenský zdůrazňoval, že vzdělání je proces, který nikdy nekončí.

Jan Amos Komenský – učitel národů
(článek není jen pro žáky školy)

Od smrti Jana Amose uplynulo
15. listopadu 350 let. Ale nepředbíhejme. Jan Amos se narodil v roce 1592, do
matriky byl zapsán rodným jménem otce
Szeges. Příjmení Komenský používala
rodina otce jako pseudonym. Malý Jan
brzy osiřel a vychovávala ho teta. Studovat začal až v šestnácti
letech. Morová epidemie, která se přehnala přes české země,
vzala dospělému Janovi manželku a dvě děti. Komenský se
ožení znovu a s rodinou odchází do exilu, kde stráví zbytek
života. Potíže ho pronásledují i v exilu. V roce 1628 za polsko-švédské války při požáru polského města Lešna přichází
o veškerý svůj majetek, knihovnu a rukopisy chystaných děl.
Na sklonku života odešel do Amsterodamu, kde pracoval na
svých spisech. V roce 1670 v Holandsku umírá. Je pochován
v Naardenu.

Poprvé definoval školní rok, školní prázdniny, školní
týden. Ve třídách měli být žáci stejného věku a stejné úrovně
znalostí. Pro větší počet žáků ve třídě doporučuje Komenský
učitelského pomocníka. V době, kdy Komenský prosazoval
své pokrokové myšlenky, bývalo v jedné třídě až 80 žáků.
Každá třída by měla mít svou místnost pro výuku, každý žák
by měl mít svoje učebnice, učitelé by měli mít poznámky, jak
s učebnicí pracovat. Komenského pedagogické zásady (názornosti, systematičnosti, soustavnosti, aktivnosti, trvalosti,
přiměřenosti) nebyly dosud překonány. Přesto, že od smrti tohoto velikána uplynulo 350 let, povinná školní docházka slaví
pouhých 151 let. Vydání Všeobecného školního řádu v roce
1774 za vlády Marie Terezie sice zavedlo školní docházku, ale
povinná ještě nebyla. Až v roce 1869 byl přijat školský zákon,
který povinnost docházet pravidelně do školy uzákonil.
Dílo Jana Amose Komenského má obrovský přesah.
Z jeho myšlenek mohou pedagogové neustále čerpat.

Komenský je autorem jazykových učebnic, teoretických
spisů a reformátor školství. Ve svém díle snil o všeobecném
osvícení národů a o „nápravě věcí lidských“. Svá díla psal česky a latinsky. Byl tvůrcem originální a jedinečné vzdělávací
soustavy v českých zemích. Sám přepisoval učebnice, zabýval
se všeobecnou teorií výchovy – didaktikou. Hlásal myšlenku dosažitelnosti vzdělání pro všechny bez rozdílu majetku

Vraťme se do současnosti. Na závěr bych Vám chtěla popřát příjemné vánoční svátky plné pohody a klidu, do nového
roku pro všechny dostatek ohleduplnosti, optimismu a hlavně
zdraví.
-6-
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17. Hornobřízské vinobraní, 19. 9. 2020
V sobotu 19. září 2020 se konala tradiční akce spolku
Vinaři Plzeňska, již 17. Hornobřízské vinobraní na hřišti
u sokolovny v Horní Bříze. Pořadatelé, stejně jako návštěvníci, do poslední chvíle nevěděli, zda se nezhorší epidemiologická situace a zda se bude moct akce uskutečnit. V Horní Bříze se však situace zhoršila až v polovině října 2020
a z této akce pořadatelé neevidují žádného nakaženého. Šířila
se však velmi dobrá nálada od brzkých odpoledních hodin, ale

ty nejchutnější bobulky vybrané naším předsedou Honzíkem
Kratochvílem. Všechny hrozny pocházely z výstavy, která
se konala po celé odpoledne uvnitř sokolovny. Večer patřil
Starobřeclavské cimbálové muzice, které se v Horní Bříze tak
líbilo, že zůstala do druhého dne opodál ve vinotéce v Malém
sklípku paní Věry Koudelové, od které je možné si zakoupit
vína nejen při vinobraní, ale po celý rok. Novinkou tohoto
roku byla trampolína pro děti a dobroty z plzeňské kavárny
Andělka, obojí mělo obrovský úspěch.
Děkujeme všem za účast. Městu Horní Bříza, brigádníkům
a dobrovolníkům děkujeme za pomoc a T. J. Sokol Horní
Bříza za zajištění občerstvení a poskytnuté zázemí.

i při dopolední přípravě této akce. K tanci a poslechu hrálo od
začátku DUO VA & AN, tedy pěvecké duo, které začíná vždy
vinobraní, Vašek Žákovec a Anička Volínová. Po celou dobu
vinobraní návštěvníci ochutnávali vína a burčák z moravské
oblasti. Burčák se tentokrát velice povedl, byl lahodný a dovezen konkrétně z rodinného vinařství MALÝ VINAŘ Hany
a Františka Mádlových z Velkých Bílovic. V podvečerních
hodinách proběhla dražba hroznů, při které byly vydraženy

Pořadatelé se na Vás těší opět příští rok v sobotu 18. září
2021.
Ladislav Čech
Foto: autor článku a Petr Koza
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Sokol Horní Bříza
V polovině března jsme byli nuceni opustit tělocvičnu
a nebylo možné cvičit. I přesto jsme zůstali s „našimi dětmi“
v kontaktu a dělali jsme s nimi alespoň částečně online cvičení. Jakmile to bylo možné, tedy v květnu a v červnu jsme opět
se cvičením začali, tentokrát venku. Na čerstvém vzduchu se
nám cvičilo moc dobře a bylo vidět, že i děti změnu po nucené karanténě přivítaly. Jak jsme psali v předposledním čísle
Zpravodaje, pustili jsme se do neplánované opravy nejdůležitější části sokolovny - tělocvičny.

finančních prostředků, položíme na rošt dřevěnou podlahu
z podlahových palubek. Náš obrovský dík patří všem, kteří
přispěli nebo ještě přispějí jakoukoliv formou, ať už finančním darem nebo účastí na brigádě, bez vás by se nám to nepodařilo. Na začátku září probíhaly dokončovací práce v tělocvičně, a tak jsme cvičení zahájili tradičním Sokolokolením
a poté pokračovali díky vlídnému počasí se cvičením venku.
Ve chvíli, kdy jsme plánovali přesun cvičení do sokolovny,
přišel opět nouzový stav a tím konec veškerých pohybových
aktivit. Cvičení v opravené tělocvičně si tak stihli vyzkoušet
Celkové náklady na opravu byly spočítány na 2.327.000,-.
Bohužel nám nevyšla dotace z Plzeňského kraje, ale pomohlo
nám město mimořádnou dotací ve výši 400.000,- Kč. Téměř
stejnou částkou (362.787,- Kč) nám přispěli sponzoři, soukromé osoby, vybralo se do sbírkové kasičky, ze startovného
virtuálních závodů a také díky rockové zábavě, na které nám
zdarma zahrála skupina Batalion. Tělocvičná jednota financovala celý projekt dalšími cca 450.000,-. Členové Sokola i široká
veřejnost odpracovali stovky hodin na brigádách a tím snížili
náklady na minimum. Přesto nám stále chybí cca 500.000,- Kč
na dokončení dřevěné podlahy. V tuto chvíli jsou dokončeny
nové rozvody elektřiny, topení, nová okna, omítky, betonová
podlaha s dřevěným roštem, která je zaklopená OSB deskami.
Tyto nalakované desky budou zatím sloužit jako podlaha, na
které můžeme začít cvičit. Až se nám podaří zajistit dostatek
na jednu hodinu pouze cvičenci kategorie starších žáků. Plánovali jsme ukázat širší veřejnosti naši zrekonstruovanou tělocvičnu při příležitosti Mikulášské besídky. Tu jsme byli bohužel nuceni vzhledem k protiepidemiologickým opatřením po
mnoha letech zrušit. Ale aby děti nepřišly zkrátka, připravili
jsme pro ně v rámci třetího virtuálního závodu „Za novou
podlahou“ malé Mikulášské závody, při kterých plnily předepsané úkoly ve volné přírodě. Těšíme se, až se zase sejdeme
při pravidelných cvičebních hodinách a doufáme v obnovení
akcí, při kterých využijeme sokolovnu pro širokou veřejnost.
Vladimír Kargeradov
-8-
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SOUHRNNÝ JÍZDNÍ ŘÁD HORNÍ BŘÍZA - PLZEŇ a zpět
HORNÍ ČÁST MĚSTA - Továrna
Směr Horní Bříza
Plzeň

Vlak odjezd Horní Bříza žel.st.

4:41 jede denně kromě 25.+ 26.12.,1.1.

Autobus odjezd
Horní Bříza rozcestí (na CAN)

5:21 jede v x a v 6 a pozn.1

pracovní dny (přes Třemošnou na CAN)

platí od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021
Autobus odjezd H.B. rozcestí
na Terminál Hl.nádr.

soboty, neděle, svátky

6:22 jede v x

4:40 jede v x

6:25 jede v 6 a t; HN; pozn.3

6:59 jede v x

5:45 jede v x

8:25 jede v 6 a t; HN

7:15 jede v 6 a t

6:54 jede v x kromě P

14:25 jede v 6 a t; HN

8:22 jede v x

6:56 jede v x o prázdninách

16:25 jede v 6 a t; HN; pozn.3

9:15 jede denně

7:00 jede v x kromě P

18:25 jede v 6 a t; HN; pozn.3

11:15 jede denně

7:45 jede v x kromě P

20:09 jede v t; HN; pozn.3

12:22 jede v x

8:00 jede v x

21:09 jede v 6; HN; pozn.4

13:15 jede denně

8:55 jede v x

14:22 jede v x

9:50 jede v x

Autobus odjezd Horní Bříza aut.st.

15:15 jede denně

10:50 jede v x

7:01 jede v x kromě P; NL

16:22 jede v x

11:50 jede v x

7:04 jede v x o prázdninách; OK

17:15 jede denně

12:50 jede v x

18:22 jede v x

13:50 jede v x

15:40 jede v x; OK

Autobus odjezd Horní Bříza žel.st.

19:15 jede denně

14:24 jede v x

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

14:50 jede v x kromě P

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

16:00 jede v x; nejede 31.12.

5:43 jede v x; OK

16:50 jede v x; nejede 31.12.

7:03 jede v x kromě P; NL

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

7:05 jede v x o prázdninách; OK
15:41 jede v x; OK

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

Vysvětlivky (horní část města):
jede v x

jede v pracovní dny

jede v x kromě P

jede v dny škol. vyučování; nejede o prázdninách

jede v 6 a t

jede v sobotu, v neděli a státem uznaný svátek

6

jede v sobotu

t

jede v neděli a státem uznaný svátek

pozn.1

jede také 24.12., 2.4., 28.9.,28.10.,17.11; nejede 26.12.,2.1.,3.4.

pozn.2

jede také 25.12.,1.1.,2.- 4.4.,4.+ 5.7.

pozn.3

nejede 24.- 26.12.,1.1.

pozn.4

nejede 26.12.,1.+ 8.5.

HN

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

N13

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

NL

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

OK

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

SP

zastavuje také v zastávce Sady Pětatřicátníků

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

Vlak odjezd Horní Bříza zastávka

4:45 jede denně kromě 25.+ 26.12.,1.1.

Autobus odjezd zast. Horní Bříza

platí od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021

pracovní dny (zastávky v ul. Na Návsi)

Autobus odjezd Horní Bříza sídliště

pracovní dny

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

4:44 jede v x; Zá + L

4:42 jede v x; Zá

6:25 jede v x

4:59 jede v x; Zá

5:40 jede v x; OK

7:02 jede v x

5:50 jede v x; Zá + L

5:48 jede v x; Zá

7:18 jede v 6 a t

6:23 jede v x; Zá + L

6:21 jede v x; Zá

8:25 jede v x

6:54 jede v x kromě P; Tř + L2; NL

6:59 jede v x kromě P; Tř; NL

9:18 jede denně

7:00 jede v x o prázdninách; OK + L2

7:02 jede v x o prázdninách; OK

11:18 jede denně

7:00 jede v x; Zá

7:20 jede v x; Zá

12:25 jede v x

7:23 jede v x; Zá + L

7:58 jede v x; Zá

13:18 jede denně

8:01 jede v x; Zá + L

9:01 jede v x kromě P; přes Záluží; NL

14:25 jede v x

9:03 jede v x kromě P; přes Záluží + L; NL

10:58 jede v x; Zá

15:18 jede denně

9:56 jede v x; Zá

12:08 jede v x; přes Záluží; NL

16:25 jede v x

11:00 jede v x; Zá + L

13:01 jede v x; Zá

17:18 jede denně

12:10 jede v x; přes Záluží + L; NL

14:41 jede v x; přes Záluží; NL

18:25 jede v x

13:03 jede v x; Zá + L

15:11 jede v x kromě P; Zá

19:18 jede denně

14:09 jede v x; Zá

15:38 jede v x; OK

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

14:43 jede v x; přes Záluží + L; NL

16:58 jede v x; Zá; nejede 31.12.

15:13 jede v x kromě P; Zá + L

18:58 jede v x; Zá; nejede 31.12.

15:36 jede v x; OK + L2

Autobus odjezd zast. Horní Bříza

15:41 jede v x; Zá

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

15:59 jede v x; Zá; nejede 31.12.

Autobus odjezd Horní Bříza sídliště

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

17:00 jede v x; Zá + L; nejede 31.12.

soboty, neděle, svátky

6:27 jede v 6 a t; HN + L; pozn.3

17:59 jede v x; Zá; nejede 31.12.

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

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

19:00 jede v x; Zá + L; nejede 31.12.

6:25 jede v 6 a t; HN; pozn.3

19:56 jede v x; Zá; nejede 31.12.

8:25 jede v 6 a t; HN

10:27 jede v 6 a t; HN + L; pozn.3
12:27 jede v 6 a t; HN + L

10:25 jede v 6 a t; HN; pozn.3

14:27 jede v 6 a t; HN + L; pozn.3

12:25 jede v 6 a t; HN

16:27 jede v 6 a t; HN + L; pozn.3

14:25 jede v 6 a t; HN; pozn.3

18:27 jede v 6 a t; HN + L; pozn.3

16:25 jede v 6 a t; HN; pozn.3

20:27 jede v 6 a t; HN + L; pozn.3

18:25 jede v 6 a t; HN; pozn.3
20:25 jede v 6 a t; HN; pozn.3

Vysvětlivky (pro dolní část města):
jede v x

jede v pracovní dny

jede v x kromě P

jezdí v dny škol. vyučování; nejede o prázdninách

jede v 6 a t

jezdí v sobotu, v neděli a státem uznaný svátek

jede v 6

jezdí v sobotu

pozn.1

jede také 24.12., 2.4., 28.9.,28.10.,17.11; nejede 26.12.,2.1.,3.4.

pozn.2

jede také 25.12.,1.1.,2.- 4.4.,4.+ 5.7.

pozn.3

nejede 24.- 26.12.,1.1.

HN

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

L

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

L2

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

NL

spoj končí v zastávce Nemocnice Lochotín

N13

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

OK

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

SP

zastavuje také v zastávce Sady Pětatřicátníků

Tř

jede přes H. Břízu žel. st., Třemošnou

Zá

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

Jízdní řády

Hornobřízský zpravodaj 3/2020

HB

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

Vlak odjezd Plzeň hl.n.
5:17 jede v x

Autobus odjezd Plzeň CAN
do Horní Břízy rozcestí

6:17 jede denně

pracovní dny (přes Třemošnou)

6:55 jede v x

5:10 jede v x

8:17 jede denně

6:58 jede v x

10:17 jede denně

platí od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021
Autobus odjezd Terminál Hlavní nádraží
do Horní Břízy rozcestí

soboty, neděle, svátky
7:05 jede v 6 a t; HN; pozn.3
9:05 jede v 6 a t; HN

7:25 jede v x kromě P

15:10 jede v 6 a t; HN

11:10 jede v x

7:40 jede v x

17:10 jede v 6 a t; HN; pozn.3

12:17 jede denně

8:35 jede v x

19:10 jede v 6 a t; HN; pozn.3

9:35 jede v x kromě P

22:15 jede v 6 a t; HN; pozn.3

13:10 jede v x
14:17 jede denně

10:35 jede v x

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

15:10 jede v x

11:35 jede v x

16:17 jede denně

12:35 jede v x

17:10 jede v x

13:30 jede v x

18:17 jede denně

13:55 jede v x o prázdninách

19:10 jede v x

14:05 jede v x kromě P

13:33 jede v x kromě P; NL

21:10 jede denně kromě 24.+ 31.12.

14:35 jede v x

15:02 jede v x; OK

22:47 jede denně kromě 24.,25.,31.12.

15:35 jede v x
16:35 jede v x; nejede 31.12.
17:35 jede v x; nejede 31.12.

5:15 jede v x; Zá
9:53 jede v x; NL

Autobus odjezd Plzeň CAN/OK/NL
do Horní Břízy žel.st.

18:35 jede v x; nejede 31.12.

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

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

6:24 jede v x; Tř

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

9:53 jede v x; NL
13:33 jede v x kromě P; NL
15:02 jede v x; OK

Vysvětlivky (horní část města):
jede v x

jede v pracovní dny

jede v x kromě P

jede v dny škol. vyučování; nejede o prázdninách

jede v 6 a t

jede v sobotu, v neděli a státem uznaný svátek

6

jede v sobotu

t

jede v neděli a státem uznaný svátek

pozn.1

jede také 24.12., 2.4., 28.9.,28.10.,17.11; nejede 26.12.,2.1.,3.4.

pozn.2

jede také 25.12.,1.1.,2.- 4.4.,4.+ 5.7.

pozn.3

nejede 24.- 26.12.,1.1.

pozn.4

nejede 26.12.,1.+ 8.5.

HN

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

N13

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

NL

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

OK

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

SP

zastavuje také v zastávce Sady Pětatřicátníků

Tř

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

Zá

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

Jízdní řády
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HB

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

Vlak odjezd Plzeň hl.n.
5:17 jede v x

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

6:17 jede denně

pracovní dny

platí od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021
Autobus odjezd Plzeň CAN/NL/OK
do Horní Břízy sídliště

pracovní dny

6:55 jede v x

5:15 jede v x; Zá

5:15 jede v x; Zá

8:17 jede denně

5:57 jede v x; Zá

6:25 jede v x kromě P; Zá

10:17 jede denně

6:25 jede v x kromě P; Zá

6:45 jede v x; Zá

11:10 jede v x

6:45 jede v x; Zá

8:33 jede v x; Zá

12:17 jede denně

8:33 jede v x; Zá

9:53 jede v x; NL + Tř

13:10 jede v x

10:38 jede v x; NL přes Záluží

10:38 jede v x; NL přes Záluží

14:17 jede denně

11:30 jede v x; Zá

11:30 jede v x; Zá

15:10 jede v x

12:30 jede v x; Zá

12:30 jede v x; Zá

16:17 jede denně

13:30 jede v x kromě P; Zá

13:30 jede v x kromě P; Zá

17:10 jede v x

13:33 jede v x kromě P; NL + Tř

13:33 jede v x kromě P; NL + Tř

18:17 jede denně

14:00 jede v x; Zá; nejede 31.12.

14:00 jede v x; Zá; nejede 31.12.

19:10 jede v x

14:30 jede v x; Zá

14:30 jede v x; Zá

21:10 jede denně kromě 24.+ 31.12.

15:00 jede v x; Zá

15:02 jede v x; OK

22:47 jede denně kromě 24.,25.,31.12.

15:02 jede v x; OK

15:30 jede v x; Zá

15:30 jede v x; Zá

16:30 jede v x; Zá

16:00 jede v x; Zá

17:33 jede v x; Zá; nejede 31.12.

16:30 jede v x; Zá

18:33 jede v x; Zá; nejede 31.12.

17:03 jede v x; Zá; nejede 31.12.

20:33 jede v x; Zá+ SP; nejede 31.12.

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

17:33 jede v x; Zá; nejede 31.12.

soboty, neděle, svátky

20:33 jede v x; Zá+ SP; nejede 31.12.

Autobus odj. Plzeň Terminál Hl. nádr.
do Horní Břízy sídliště

22:33 jede v x; Zá+ SP; nejede 31.12.

soboty, neděle, svátky

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

18:33 jede v x; Zá; nejede 31.12.

7:05 jede v 6 a t; HN; pozn.3
9:05 jede v 6 a t; HN
11:05 jede v 6 a t; HN; pozn.3

1:30 jede v 6 a t, N13; od Mrakodrapu!
7:05 jede v 6 a t; HN; pozn.3
9:05 jede v 6 a t; HN

13:05 jede v 6 a t; HN

11:05 jede v 6 a t; HN; pozn.3

15:05 jede v 6 a t; HN; pozn.3

13:05 jede v 6 a t; HN

17:05 jede v 6 a t; HN; pozn.3

15:05 jede v 6 a t; HN; pozn.3

19:05 jede v 6 a t; HN; pozn.3

17:05 jede v 6 a t; HN; pozn.3

22:15 jede v 6 a t; HN; pozn.3

19:05 jede v 6 a t; HN; pozn.3
22:15 jede v 6 a t; HN; pozn.3

Vysvětlivky (pro dolní část města):
jede v x

jede v pracovní dny

jede v x kromě P

jezdí v dny škol. vyučování; nejede o prázdninách

jede v 6 a t

jezdí v sobotu, v neděli a státem uznaný svátek

jede v 6

jezdí v sobotu

pozn.1

jede také 24.12., 2.4., 28.9.,28.10.,17.11; nejede 26.12.,2.1.,3.4.

pozn.2

jede také 25.12.,1.1.,2.- 4.4.,4.+ 5.7.

pozn.3

nejede 24.- 26.12.,1.1.

HN

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

NL

spoj začíná v zastávce Nemocnice Lochotín

N13

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

OK

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

SP

zastavuje také v zastávce Sady Pětatřicátníků

Tř

jede přes Třemošnou a H. Břízu žel. st.

Zá

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

Spolková a zájmová činnost, kultura a sporty
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Vánoce s pionýrem
Pro nás, pionýry z Horní Břízy, se symbolem vánočních
svátků stala každoroční Čertovská diskotéka, vánoční dílna
a vánoční „Deskohraní“. Čas sváteční tak společně oslavujeme každý rok tancem, hraním různých deskových her a kreativním tvořením společně s „pionýrskou“ rodinou a přáteli.
I letos jsme měli v plánu takto oslavit svátky, ale situace je,
jaká je. Pojďme alespoň společně s vedoucími, instruktory
a dalšími členy naší pionýrské skupiny zavzpomínat na ty nejlepší vánoční okamžiky.
„Asi budu nejvíce vzpomínat na Vánoce z dob, kdy jsem
byl jako dítě. Vánoční prázdniny, sníh, každoroční vycházka
na Štědrý den, příchod večera, napjaté očekávání až s bráchou
uvidíme stromek, zavoní svíčky a prskavky, a budeme zvědavě
obhlížet stromek a nadílku pod ním.“ – hospodář Jiří „Krtek“
Calta

„Mojí nejoblíbenější vánoční vzpomínkou je, jak jsme se
sestrami zdobily stromeček a naše malá Anička do něj omylem strčila a prohlásila: „Pája, Mája, bum!“ Všichni se tomu
do teď smějeme.“ – instruktorka Marie Glazerová
„Já rád vzpomínám na sníh. Jak jsme jako malí bobovali
pod zastávkou vlaku a náramně se u toho bavili.“ – vedoucí
David Sonntag
Ačkoliv tento rok působí poněkud ponuře, smutně a beznadějně, věřím, že si všichni dokážeme tento nádherný čas
v roce užít s úsměvem, láskou v srdci a třeba s nějakým tím
dobrým cukrovím, horkým punčem v ruce a hlavně se svými
blízkými, tak jako to plánuji já s mojí rodinou.
Hezké vánoční svátky a hlavně zdraví a sílu vám všem!
Eliška Jandová

Osada slaví čtvrtstoletí
Divadelní spolek Osada v těchto dnech slaví jedno krásné
výročí. Je to právě 25 let od doby, kdy zakladatel spolku Jiří
Vynáhlovský oslovil partu nadšenců a 14. prosince 1995 oficiálně spolu založili divadelní spolek.
První valné hromady Osady se zúčastnili tito zakládající
členové spolku: Anna Němečková, Petra Mičundová, Markéta Moulová, Monika Jirková, Renáta Michálková, Hana Handrejchová, Martina Vynáhlovská, Jiří Vynáhlovský, Tomáš
Píža, Václav Jícha, Jiří Pokorný a Kamil Voráček. Předsedou
spolku se samozřejmě stal jeho zakladatel (a dnes stále člen )
Jiří Vynáhlovský. Vůbec prvním veřejným představením byla
premiéra hry od Jana Wericha, Královna Koloběžka první,
která se odehrála 30. března 1996 od 15.00 hodin ve zcela
zaplněném Klubu.
Za dlouhých 25 let se ve spolku vystřídalo spoustu členů,
někteří vydrželi déle, jiní kratší dobu, někteří zářili v různých
hereckých rolích, jiní zajišťovali chod spolku jiným způsobem. Za dobu své existence Osada nastudovala spoustu her
pro dospělé či pro děti a odehrála několik stovek představení
v různých koutech naší republiky.
Během naší existence jsme si přisvojili různé tradice a zvyky. Například, na rozdíl od většiny národa, máme rádi pátky
třináctého. Tento zvyk u nás setrvává již od roku 1998, kdy
jsme uváděli první kabaret. Jeho premiéra shodou okolností
vyšla právě na takový pátek, tak jsme kabaret tak rovnou i nazvali „Pátek třináctýho“. Od té doby se již pátků s číslovkou
13 nebojíme a rádi na ně plánujeme třeba premiéry nových
her.

Naší vánoční tradicí je také rozdávání Betlémského světla.
V roce 2012, kdy jsme plamínek z Betléma přivezli do Horní Břízy poprvé, jsme jej předali jen několika desítkám lidí.
V průběhu času zájem o akci rostl a vedle Betlémského světla se „sortiment“ rozšířil o cukroví, čaj a svařák, které předvánoční setkání více zpříjemní. Akci plánujeme zrealizovat
i letos, jako tradičně 23. 12., o konkrétní podobě ale teprve
rozhodneme. Bude záležet na platných opatřeních. Potřebné
informace se v předstihu dozvíte na našich informačních kanálech.
Dalším bohulibým zvykem Osady je dobročinnost. Několikrát jsme za svou existenci obdržené vstupné z představení
poslali potřebnějším (vzpomeňme třeba povodně). V posledních letech se také aktivně zapojujeme do charitativního projektu Movember, kdy na našich štacích pomáháme šířit osvětu
k prevenci mužských onkologických onemocnění a v rámci
možností finančně tento projekt i podporujeme.

Dalším zvykem, který jsme si již dávno přisvojili, je natáPřátelé, pokud patříte mezi naše příznivce, i vy jste součení vánočních koled. Ačkoli jsme soubor spíše činoherní,
částí Osaďáckého divadelního čtvrtstoletí a my vám za to děčasto neodoláme vánoční atmosféře a rádi si nějakou tu kokujeme. Vy, kteří jste ještě neměli možnost se s žádnou naší
ledu zahrajeme a zazpíváme. Často u toho máme i nějaké to
aktivitou seznámit, těšíme se na vás v dalších letech. Krásné
záznamové zařízení. Kdo by si chtěl vánoční pohodu trochu
Vánoce a hlavně zdraví.
ozvláštnit, je možné se na ty naše divadelní koledy podívat na
Za DS Osada, Pavel Mainzer
facebooku nebo na youtube.
- 13 -
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Hokejbalový podzim poznamenaný epidemií
V září odstartovala sezona hokejbalu duelem 2. národní
ligy proti dobřanskému B-týmu. Na hřišti soupeře dokázalo
áčko vstoupit do podzimní části výhrou 1:4. Bohužel podzim
nabídl pouze 4 ligové duely. Více epidemie zatím nedovolila.
S 10 body nám aktuálně patří 2. místo tabulky. Mezi ligové zápasy podzimu byl jako každý rok vložen zápas Českého poháru, kde nám tentokrát byl vylosován neznámý soupeř - Nové
Strašecí. Áčko nastoupilo na venkovním hřišti proti silnému
celku a nutno říci, že sehrálo velice vyrovnaný zápas. Prohra
5:3 však nemohla zajistit našemu mužstvu postup do dalších
kol turnaje.

omezení zájmových aktivit ve školství nepřišlo na náborové
tréninky tolik dětí, kolik bychom čekali. I tak jsme rádi, že
právě ti, kteří přišli, s nadšením popadli hokejky a vrhli se do
tréninku bez ostychu.
Podzimní část hokejbalové ligy běžně končí úderem adventu, v některých letech i později. Tímto momentem pro nás
startuje zimní “suchá” příprava, hromadné ukončení podzimu a jeho zhodnocení a také plány pravidelných zimních turnajů pro fanoušky a především Sportovního bálu. Co z těchto
pravidelných aktivit bude možné uskutečnit, ukáže čas a situace kolem nás. Případné aktuality najdete na našich stránkách
a uslyšíte v městském rozhlasu.

Více než omezení průběhu ligy však covid poznamenal nábor do řad našich nejmenších hokejbalistů a i přes výrazné

Vojtěch Krejsa

Předčasná nadílka u hasičů
Již několik let se uvažovalo o obnově dopravního automobilu v jednotce SDH města Horní Bříza. V loňském roce
město uspělo se žádostí o dotaci na obměnu tohoto vozidla
v roce 2020. Nákup a financování tohoto vozidla bylo schváleno zastupitelstvem města a po nezbytných administrativních úkonech byla provedena registrace dotace ze státního
rozpočtu na pořízení nové techniky. Současně byla podána
žádost o příspěvek ke stejnému účelu z rozpočtu Plzeňského kraje. Při výběrovém řízení byli osloveni různí dodavatelé.
Na základě vyhodnocení nabídek byla vybrána firma PROGRESS SERVIS a byla uzavřena kupní smlouva na dodávku
nového vozidla. Celé výběrové řízení i následnou dodávku
vozidla však značně komplikovala nastalá epidemiologická
situace. Úsilím všech zúčastněných se podařilo realizovat dodávku včas a dne 18. listopadu 2020 mohl starosta města
s velitelem jednotky převzít v autosalonu nový vůz. Po nezbytném zaškolení členů jednotky vozidlo nahradí již přesluhující
49 let starou Avii.

nižších rychlostech. Jízdu a ovládání vozidla na nezpevněných
cestách usnadňuje mechanická uzávěra diferenciálu a jízdní
asistent při sjezdu z kopce. O komfort cestujících se stará manuální klimatizace a naftové topení, nezávislé na běhu motoru.
S ohledem na soukromí cestujících osob je prosklení vozidla
v prostoru cestujících zastíněno tmavou fólií. Do prostoru
cestujících lze vstoupit dvěma posuvnými dveřmi po obou bocích vozidla. Při přepravě rozměrnějšího nákladu lze zadní dvě
řady sedadel vyjmout. Vozidlo je doplněno střešním nosičem
pro přepravu rozměrnějšího vybavení a úložným prostorem
za poslední řadou sedaček. Střešní nosič je přístupný žebříkem ze zadní části vozidla. Základní požární příslušenství dále
tvoří sada hasicích přístrojů, zdravotní batoh, ruční svítilny
a dobíjecí úchyty pro ruční radiostanice, vyprošťovací nástroj
a řezače bezpečnostních pásů. O osvětlení okolí vozu se v případě potřeby stará sada bílých LED světel, případně dva pracovní LED světlomety s magnetickým uchycením, které lze
připojit na palubní síť vozidla. Vozidlo je vzhledem k účelu
svého použití vybaveno zesílenou elektrickou výbavou, která
mimo jiné obsahuje dva akumulátory s příslušnou řídící elektronikou. Pro zajištění trvalé připravenosti pro výjezd je na
předním nárazníku umístěna zásuvka konzervátoru (trvalého

Nové vozidlo odpovídá nejmodernějším standardům pro
zásahová vozidla jednotek požární ochrany. Využití vozidla je
variabilní od přepravy a případné evakuace osob nebo materiálu, až po technické zásahy. Vozidlo je postaveno na základě
dodávkového vozidla Volkswagen Transporter 6.1. O pohon
se stará řadový přeplňovaný naftový čtyřválec o objemu 1998
ccm, který svůj maximální výkon 150 koňských sil předává
na všechna 4 kola prostřednictvím šestistupňové ručně řazené převodovky. Celkem lze vozidlem přepravovat až 9 osob
včetně řidiče ve třech řadách sedadel vybavených bezpečnostními pásy a náklad do celkové hmotnosti vozidla 3200 kg.
V případě nutnosti je možno s vozidlem použít přívěs s maximální hmotností 2500 kg. Pro provoz na nezpevněných cestách je na spodu karoserie umístěn kryt motoru a převodovky,
který chrání pohonné ústrojí automobilu před poškozením při
jízdě mimo zpevněné cesty. Řidič má k dispozici plnohodnotné přední LED světlomety s denním svícením, parkovací
asistenty vzadu i vpředu a statickou couvací kameru. Přední
světla do mlhy umožňují automatické přisvícení při zatáčení v
- 14 -
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dobíječe) vozidlových baterií. Nezbytnou součástí výbavy je
výstražné světelné a zvukové zařízení v barevné kombinaci
modrá-červená, doplněné přídavnými výstražnými světly rovněž v kombinaci modrá-červená. Výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Lze tedy využít v případě
nutnosti mobilního varování a informování spoluobčanů.
V zadní části vozu je umístěna pod střešním nosičem sváděcí
a výstražná oranžová světelná alej, která umožňuje označení
vozidla při zásahu jako překážku silničního provozu a případně směrování projíždějících vozidel k objíždění místa zásahu.
Pro spojení je ve vozidle zabudována analogová radiostanice
Motorola a digitální radiový terminál sítě PEGAS – digitální
radiové sítě využívané složkami Integrovaného záchranného
systému, tedy Policií ČR a Záchrannou službou.

doplatilo 695.224,- Kč. Životnost automobilu se předpokládá
minimálně na 15 let. Po 10 letech od pořízení nové cisterny
se opět podařilo díky pochopení zastupitelstva obnovit část
vozového parku jednotky. Již provozně nevyhovující a poruchová Avie bude nahrazena moderním vozidlem odpovídající současným trendům a potřebám jednotky. Další nespornou výhodou je nižší tonáž vozidla. K řízení je třeba řidičský
průkaz skupiny B, tedy na běžný osobní automobil. To velni
usnadní například střídání členů jednotky u dlouhodobějších
zásahů a snadnější zajištění nezásahové činnosti jednotky.
Rovněž při velkém spektru zásahů nemusíme tam, kde to
není nutné, vyjíždět s velkou cisternou. Přejme si, aby toto
nové vozidlo sloužilo dlouho a bez problému a jen minimálně
v případě řešení mimořádných událostí.

Celková cena vozidla včetně úprav byla vysoutěžena
v částce 1.445.224,- Kč. Celková částka byla uhrazena z rozpočtu města s použitím dotace státního rozpočtu ve výši
450.000,- Kč a příspěvkem z rozpočtu Plzeňského kraje ve
výši 300.000,- Kč. Město Horní Bříza z vlastních prostředků

Přeji všem jménem všech hasičů v Horní Bříze a širokém
okolí klidné, bohaté Vánoce a šťastný, klidný, veselý a hlavně
už konečné normální rok 2021.
Petr Hadinger
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Vstup 199 - 299 Kč

2. 2. HORNÍ BŘÍZA
2020

Úterý

spolupořadatel

Kulturní dům KLUB od 19:00

Předprodej vstupenek:

www.kulturahob.cz

tel.: +420 724 996 085 p. Čech

Inzerce:

ZATEPLENÍ DOMU nebo TEPELNÉ ČERPADLO?
Neexistuje jiný efektivní
způsob snížení vysokých
nákladů za energie než
instalování
tepelného
čerpadla. Dokonce ani za−
teplení objektu problemati−
ku výdajů za energii úplně
neřeší. I technicky nejlépe
provedené zateplení nikdy
nepřinese úsporu větší než
cca 30 %. Zatímco tepelné čerpadlo
přinese více než dvojnásobnou
úsporu ve srovnání se zateplením,
jeho cena je mnohdy nižší.
Navíc tepelným čerpadlem získáte
levnou sazbu elektřiny na celý dům
a tím další úspory. Administrativní zá−
ležitosti, které jsou spojeny se získá−
ním výhodného tarifu, vyřídí naše fir−
ma TEPLOTECHNIKA, s.r.o. za vás.
Jak vlastně tepelné čerpadlo pra−
cuje? Přečerpává energii z vnějšího
prostředí do vytápěného prostoru.
Podstatné na tomto je, že energii
dokáže tepelné čerpadlo získávat
i při velmi nízkých teplotách. To vám
umožňuje vytopit rodinný dům i při
– 25 OC. Znamená to, že ze vzdu−
chu se energie předává do vody ve
vašich radiátorech nebo v podlaho−
vém vytápění.
Tyto vlastnosti platí pro dnes nej−
rozšířenější druh tepelného čerpadla

– systém vzduch –
voda. Energii však
můžeme získávat
i ze země, a to z vr−
tů nebo zemního
kolektoru.
Investice do té−
to technologie te−
pelných čerpadel

země – voda je samozřejmě vyšší.
Váš dům však více zhodnotíte, nebo
životnost vrtů a zemního kolektoru je
na úrovni životnosti vlastní stavby.
Tepelné čerpadlo se zároveň s vy−
tápěním velmi často používá pro
ohřev nebo předehřev teplé užitkové
vody. Jaký způsob ohřevu zvolíme,
závisí na počtu osob v domácnosti,
na požadované komfortní teplotě
ohřívané teplé vody a dalších po−
žadavcích našich zákazníků (např.
kombinace se solárními panely, po−
nechání dosavadního plynového
kotle apod.).

Tepelné čerpadlo není žádná no−
vinka ani žádný experiment. Se zdra−
žením energie se začalo tepelných
čerpadel stále více využívat. Tím
zlevnila výroba, a proto se tento způ−
sob vytápění stává aktuálně velmi
žádaným. Naše firma navíc dodává
ověřené značky, jako jsou Carrier,
Panasonic, Nibe, Mitsubichi (Zuba−
dan), a Rotex. Zaručujeme se tímto
vysokou spolehlivostí, rychlým ser−
visem a vysokou účinností.
Před vlastním výběrem pro vás
vhodného tepelného čerpadla potře−
bujeme váš dům vidět. Je potřeba
posoudit velikost radiátorů, velikost
domu a jeho tepelně−izolační vlast−
nosti. Někdy nepatrná úprava velmi
významně pomůže ke zvýšení efekti−
vity a tím ceny za vytápění. Uvedu jen
jeden příklad. V radiátorech potřebu−
jeme mít co nejnižší teplotu vody.
Obvykle nejteplejší místnost volíme
OP a koupelnu. V praxi se setkáváme,
že v těchto místnostech je radiátor
poddimenzovaný, musí se vytápět na
vysokou teplotu a naopak v ostatních
místnostech jsou radiátory škrceny,
protože je v nich horko.
Tento moment je pro instalaci
tepelného čerpadla nejzásadněj−
ší. Daleko důležitější, než hledat
technické parametry jednotlivých

čerpadel, které jsou v reklamních
materiálech vytrhávány z kontextu,
a kde je spoustu tiskových chyb.
Nechci tvrdit, že úmyslných.
Nabídneme vám řešení dle vašich
finančních možností a dle poža−
davků, co od tepelného čerpadla
očekáváte.

Neváhejte a začněte bydlet
levněji co nejdříve!
Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
případně volejte
s odbornými dotazy na

777 939 270.
Ing. Jiří Tichota

Dodávka, montáž a servis
tepelných čerpadel

Jízdní řády

HB

Hornobřízský zpravodaj 3/2020

Jízdní řády 2020-21 platné od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021
Horní Bříza – Plzeň a zpět
Přehled hlavních změn
Autobusy
1) Linka 321 Plzeň – Kralovice – Čistá (vše pracovní dny)
- Spoj s odjezdem v 6:54 ve dnech školního vyučování z Horní Břízy, rozcestí do Plzně (jede z Kralovic
přes Oboru z linky 341) je prodloužen až do Plzně, CAN.
- Nový spoj v 9:35 z Plzně, CAN přes Horní Břízu, rozcestí do Kaznějova. Jede ve dnech školního
vyučování.
- Ve dnech školního vyučování jede spoj z Plzně, CAN ve 14:05 přes Horní Břízu, rozcestí do Kralovic.
V pracovních dnech o prázdninách jede už ve 13:55 a jen do Kaznějova.

2) Linka 322 Plzeň – Horní Bříza – Dolní Bělá – Manětín – Žlutice
- Spoj z Horní a Dolní Bělé do Plzně, CAN přes Horní Břízu, sídliště v pracovní dny jede nově v 7:20 (o
3 minuty dříve) a nezajíždí již na zastávku Horní Bříza, aut. st. Ze sídliště jede rovnou přes Horní Břízu
(u rest. Český lev; odjezd v 7:23) do Plzně.

3) Linka 334 Plzeň – Třemošná – Horní Bříza – Horní Bělá
- Dopolední spoj v pracovní dny z Plzně, Nemocnice Lochotín do Horní Břízy, sídliště (přes
Třemošnou a Horní Břízu, žel. st. ) jede nově o 15 minut později tj. v 9:53.

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

Vlaky
Dochází pouze k mírným časovým posunům u některých spojů v rozsahu max. 3 minut. Podrobně
v souhrnných jízdních řádech.
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Různé

Distribuce
Hornobřízského zpravodaje
Od čísla 1/2020 přestalo město zpravodaj distribuovat do schránek.
Zpravodaj bude volně k vyzvednutí na níže
uvedených výdejních místech
až do rozebrání celého nákladu:

Radnice města Horní Bříza
Restaurace Český lev
Nákupní centrum COOP
Restaurace v kulturním domě Klub

Informace pro autory
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.
Pokud přidáváte obrázky, je třeba text adekvátně zestručnit.
- Nezbytné je uvést název článku a jméno autora (autorů),
bez titulů. Pokud autor píše článek jako zástupce nějaké organizace nebo spolku, je potřeba tuto skutečnost uvést.
- Texty dodávejte ideálně ve formátu .doc/.docx. Text netřeba formátovat.
- Obrazové přílohy nevkládejte přímo do textu, ale 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, obrázky očíslujte a v textu vyznačte,
kam si přejete obrázek vložit. K obrázkům je vhodné připo-

jit krátkou popisku. Nezbytností je uvedení autora či zdroje
obrázku. Soubory větší než 10 MB je vhodnější posílat přes
Úschovnu.
- 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 dohledat např. na
www.citace.com.
- Články vždy dodávejte nejpozději do termínu uzávěrky.
Texty došlé po tomto termínu už nemusejí být do aktuálně
připravovaného čísla zařazeny.
- Vždy uvádějte funkční mailový nebo alespoň telefonní
kontakt na svou osobu pro případ, že by bylo zapotřebí konzultovat s Vámi před tiskem rozvržení obrázků, grafiku či případné nejasnosti v textu.
Uzávěrka příštího čísla Hornobřízského zpravodaje
je stanovena na 21. února 2021.
Děkujeme za porozumění a těšíme se na Vaše příspěvky.
Vaše redakce HBZ

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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