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Vážení čtenáři,

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

opět se společně setkáváme v novém roce u Hornobřízského zpravodaje. Na konci minulého jsem nám
přál klidný rok 2021. Nejsem si úplně
jistý, jestli klidný opravdu je. I po roce
nás zásadně ovlivňuje epidemie koronaviru - naše školky a školy se opakovaně otevírají a zavírají, občas musíme
do karantény a někdy musíme přijmout i pozitivní test. Přesto doufám,
že zůstáváte optimističtí.
V tomto víru událostí přinášíme
zpravodaj. Přemýšleli jsme, jak toto
vydání pojmout. Naše spolky nemohou fungovat tak, jak by si představovaly. Většina akcí se zrušila nebo
přesunula. Proto ve zpravodaji neobjevíte všechny standardní články a toto
číslo bude trochu tenčí. Navíc přinášíme všechny důležité kontakty na
městský úřad a lékaře v našem městě.
Po roce jsme přistoupili k obnovení
roznosu zpravodaje do každé schránky,
ale to pouze pro 1. číslo v roce 2021.
Příjemné čtení,
Václav Jícha
šéfredaktor

Hornobřízský zpravodaj: č. 01/2021, registrování MKČR E 12283. Náklad 2000 výtisků. Vychází pravidelně. Toto číslo vychází 29. 3. 2021. Uzávěrka dalšího čísla je stanovena na 23. května 2021.
Fotografie: není-li uvedeno jinak, archiv autorů a archiv redakce. Šéfredaktor – Václav Jícha. Grafická úprava – Michal Nágr. Kontakt na redakci: zpravodaj@hornibriza.cz Fotografie na titulní
stránce: V. Jícha. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.
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Úvodní slovo starosty města Horní Bříza
Vážení spoluobčané,
do roku 2021 jsme vstupovali plni nadějí a očekávání zlepšení stavu epidemiologické situace a celkového vývoje. Místo
toho zažíváme pravý opak. I přes současná omezení plánujeme akce, které budeme dle aktuální situace realizovat. Věřím,
že se nám naplánované akce podaří alespoň částečně realizovat tak, aby občané Horní Břízy začali sportovně, kulturně a i společensky žít. S přicházejícím jarem začnou probíhat
i připravené stavební akce.
I nadále věřím ve zlepšení situace, děkuji za trpělivost a výdrž při dodržování nastavených opatření. Všem přeji mnoho
zdraví a sil ke zvládnutí situací, které nám přináší současný
vývoj a stav. Nám všem přeji návrat k běžnému životu.
David Kapr
starosta

MěÚ v Horní Bříze
Kontakt
Telefon:

724 248 974, 377 955 198

E-mail:

hornibriza@hornibriza.cz

středa

WWW:

www.hornibriza.eu

Adresa:

Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza

Po dohodě se zaměstnancem Městského úřadu je možno
navštívit úřad i mimo úřední dny.

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 - 11:00
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Zápisky Městské policie Horní Bříza
19. 02. obdržela hlídka MP oznámení, že v bytovém domě
v Sídlištní ulici se nachází mladá žena, která kope do dveří
a obtěžuje nájemníky. Hlídka provedla u této ženy dechovou
zkoušku s výsledkem 4 promile alkoholu v dechu. Protiprávní
jednání bylo předáno do šetření PČR.

18. 01. hlídka opakovaně řeší znečištění Tovární ulice nákladními vozidly jedné z firem. Po upozornění její zástupci
vždy zjednali nápravu.
12. 01. byla zadržena osoba v pátrání, která je podezřelá ze
spáchání závažných trestných činů. Osoba byla předána kriminální policii.

15. 02. bylo nahlášeno hlídce MP, že na místní poště došlo k odcizení odloženého batohu. Po zhlédnutí kamerového
záznamu byli pachatelé poznáni, jednalo se o známé místní
„firmy“. Pachatelé byli strážníky kontaktováni a vyzváni k navrácení batohu. Věc je v šetření PČR.

27. 12. byl hlídkou MP v 01:00 hod. kontrolován muž, který porušil všechna vládní nařízení. Popíjel v Družstevní ulici
alkoholické nápoje na veřejnosti, dále porušil zákaz vycházení
po 21:00 hodině a při kontaktu s hlídkou si odmítl nasadit
roušku. Hlídka prohřešky tohoto muže předala správnímu orgánu Městského úřadu Nýřany.

13. 02. hlídka MP zasahovala v bytovém domě v Tovární
ulici, kde bylo nahlášeno rušení nočního klidu. Vyřešeno na
místě domluvou.

22. 12. hlídka zasahovala u místní čerpací stanice, kde došlo
ke srocení více jak 20 osob, čímž došlo k porušení vládních
nařízení. Hlídka osoby poučila o protiprávním jednání a věc
vyřešila domluvou. Osoby posléze od čerpací stanice odjely.

11. 02. zasahovali strážníci u řetězové dopravní nehody
čtyř vozidel na silnici I/27 u odbočky do Horní Břízy, Tovární ulice.
09. 02. byla na kamerovém záznamu z jednoho domu
v obci Tatiná zjištěna osoba, která obchází rodinné domy
a zahrady a dopustila se krádeže motorové pily. Tímto upozorňujeme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost pohybu
neznámých osob.

19. 12. se dostavil na služebnu muž, že pohřešuje svého
přítele a obává se o jeho zdraví. Po krátkém pátrání byl muž
nalezen.
18. 12. v 14:50 hod. vyjížděla hlídka na oznámení mladé
ženy, které bránil její přítel v odjezdu. Strážníci na místě celou
situaci zklidnili.

09. 02. hlídka MP zasahuje na místní ubytovně, kde zajišťuje muže, po kterém je vyhlášeno pátrání. Muž měl u sebe
dvouměsíční dítě a bylo zde podezření, že jej unesl svojí družce z Plzně. Muž i s dítětem byl předán PČR.

18. 12. zasahovala hlídka proti agresivnímu a zmatenému
muži, který obtěžoval nájemníky bytového domu v Tovární
ulici.

04. 02. došlo k napadení mladé ženy na autobusové zastávce v sídlišti jinou ženou za přítomnosti dvou mužů. Oznámení o tomto incidentu dostala hlídka MP se zpožděním, kdy
už se na místě incidentu nikdo nenacházel. V součinnosti
s poškozenou došlo ke ztotožnění všech osob, v současné
době řeší PČR.

13. 12. okolo 01:50 hod. hlídka asistovala u dopravní nehody osobního vozidla přijíždějícího směrem od obce Záluží.
8. 12. hlídka MP asistovala PČR u domácího násilí. Pachatel byl vykázán z místa bydliště na dobu 10 dnů.
7. 12. proběhlo spolu s PČR pátrání po hledané osobě na
území města Horní Bříza.

01. 02. PČR vyhlašuje pátrání po 17leté dívce, kterou se
hlídce MP podařilo nalézt v Horní Bříze.

30. 11. v obci Nekmíř hlídka zastavila vozidlo, jehož řidička překročila povolenou rychlost v obci. Žena s přestupkem
nesouhlasila a žádala o předání do správního řízení. Při sepisování oznámení o přestupku bylo zjištěno, že žena nemá
platný ŘP a tudíž bude řízení u správního orgánu daleko nepříjemnější.

01. 02. došlo na křižovatce Na Strži x Třemošenská k dopravní nehodě. Hlídka MP zde do příjezdu dopravní policie
regulovala dopravu.
20. 01. hlídka obdržela telefonické oznámení, že v lese za
objektem bývalé restaurace Oáza se pohybuje muž, který se
na místě obnažuje. Rozsáhlé pátrání strážníků a hlídek PČR
bylo negativní. Přesto se podařilo v následujících dnech muže
identifikovat.

Městská policie Horní Bříza

Městská policie Horní Bříza
Třída 1. máje 300, Horní Bříza
telefon: 377 955 369, mobil: 602 486 678
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Sběrný dvůr
Ve sběrném dvoře lze odkládat:
• objemný odpad
• stavební suť, zemina
• papír, sklo, plasty, tetrapak
• kompostovatelný odpad
• textil, dřevo, železo
• pneumatiky
• lednice, televizory, elektroodpad
• akumulátory, galvanické články, zářivky
• zbytky barev, motorové oleje, filtry
• ostatní chemikálie, léky
• použité jedlé oleje a tuky
• biologický odpad

Adresa:
Horní Bříza, Na Kaolince
Kontakt, bližší informace:
727 866 659 - sběrný dvůr
377 955 541 - MěÚ Horní Bříza

Provozní doba:
Pondělí
12:00 - 18:00
Středa

8:00 - 12:00

14:00 - 18:00

Pátek

8:00 - 12:00

14:00 - 18:00

Neděle

10:00 - 12:00

14:00 - 18:00

Ve dnech státem uznaných svátků a svátků ostatních
je sběrný dvůr uzavřen!

Velkoobjemové kontejnery
Co lze do kontejnerů ukládat:
• BIOODPAD - např. rozřezané větve (do průměru
1 cm), listí, trávu, rostlinný a ovocný odpad
• SMĚSNÝ ODPAD - objemný komunální odpad, části
podlahových krytin - PVC, části koberců (jejich zbytky),
běhouny, rohožky, matrace
• JEDLÉ OLEJE A TUKY - použitý jedlý olej a tuk
v uzavřených plastových lahvích

Stanoviště:
• Sídliště za Střední školou - 1 kontejner na směs. odpad
+ 1 kontejner na BIO
• Nádvoří mezi č.p. 125 - 165 - 1 kontejner na směs.
odpad + 1 kontejner na BIO
• U Paurovny - 1 kontejner na směs. odpad + 1 kontejner
na BIO
• Pod fotbalovým stadionem - 1 kontejner na směs.
odpad + 1 kontejner na BIO
• Pod Městským úřadem - 1 kontejner na směs. odpad
+ 1 kontejner na BIO
• Ryplička - 1 kontejner na směs. odpad
+ 1 kontejner na BIO (malý u ohrady)
• Stará ves - 1 kontejner na směs. odpad
+ 1 kontejner na BIO (malý u ohrady)
• Hřbitov - 1 kontejner pro provoz hřbitova
V ohradách je možno odevzdávat jedlé oleje a tuky
v uzavřených PET lahvích.

Do kontejnerů je ZAKÁZÁNO ukládat:
• domovní (komunální) odpad
• tekuté a silně mastné potraviny
• nebezpečný odpad, vyřazené léky
• separovaný (tříděný) odpad - papír, sklo, plasty, tetrapak
• popel
• uhynulá zvířata, maso, kosti, hnůj, kaly
• železo, kovy
• věci znečištěné ropnými látkami

Provozní doba:
Otevřeno: březen - listopad
Středa
16:00 - 18:00 hod
Sobota
9:00 - 11:00 hod

Pronájem volných prostor v lékařském domě
Bývalá ordinace dětské lékařky: výměra – 141,8 m2 – cena pronájmu 280,- Kč/m2/rok + energie
Prostory v suterénu k pronájmu: výměra – 123 m2 – cena pronájmu 460,- Kč/m2/rok + energie
Další volné prostory v lékařském domě nejsou v současné době k dispozici.
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Zdravotnické služby v Horní Bříze - adresář
Praktický lékař:

Gynekologie

MUDr. Jaroslava Voříšková
adresa:
Třída 1. máje 633, Horní Bříza
telefon:
377 955 255
Ordinační hodiny:
pondělí
7:00 - 14:00
úterý - středa 7:00 - 13:00
čtvrtek
14:00 - 19:00
pátek
7:00 - 13:00 *

MUDr. Pavel Šíp - Gynekologocké služby s.r.o.
adresa:
Tovární 92, 330 12 Horní Bříza
mobil:
604 560 543
e-mail:
sippavel@email.cz
web:
http://www.gynekolog.cz/pavel.sip
Ordinační hodiny:
úterý 		
7:00 - 15:00
pátek
8:00 - 13:00
MUDr. Zdeněk Knaizl, MUDr. Iva Pešková
adresa:
Třída 1. máje 633, 330 12 Horní Bříza
telefon:
377 956 108
e-mail:
zknaizl@centrum.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
15:45 - 19:45
MUDr. Knaizl
úterý 		
15:45 - 19:45
MUDr. Knaizl
středa
dle objednávky
čtvrtek
15:45 - 19:45
MUDr. Pešková

* pro akutní stavy (7:00-8:30) a zvané pacienty (9:00-13:00)

MUDr. Vlastimil Galovič
adresa:
Zahradní 324, Horní Bříza
telefon:
377 956 240
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 - 13:30
14:00 - 18:00
úterý - pátek 7:30 - 12:30
MUDr. Jitka Lišková
adresa:
Tovární 92, Horní Bříza
telefon:
377 955 030
Ordinační hodiny:
pondělí - pátek
7:00 - 13:00

Stomatologie
MUDr. Josef Hnát
adresa:
Tovární 92, 330 12 Horní Bříza
telefon:
377 955 515, 605 310 256
e-mail:
hnat.josef@seznam.cz
Ordinační hodiny:
pondělí - pátek
6:00 - 11:00
MUDr. Michal Jelínek, MDDr. Adéla Reznichenko
adresa:
Třída 1. máje 633, 330 12 Horní Bříza
telefon:
377 955 024
e-mail:
mudr.jelinek@sendme.cz
web:
www.zubni-hb.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 - 13:00
úterý 		
10:00 - 18:00
středa
7:30 - 13:00
čtvrtek
10:00 - 18:00

Diabetologie
MUDr. Romana Pytlíková Vladařová
adresa:
Třída 1. máje 633, 330 12 Horní Bříza
telefon:
377 226 258 (Plzeň), 774 232 538
e-mail:
romanapytlikova@seznam.cz
Ordinační hodiny:
čtvrtek
7:00 - 10:30 ordinace

Interna, kardiologie
MUDr. Jana Kohoutová, MUDr. Klára Kielbergerová
adresa:
Třída 1. máje 633, 330 12 Horní Bříza
telefon:
377 956 149
e-mail:
kkielbergerova@seznam.cz
web: 		
www.intercard-hb.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 - 15:00
úterý 		
7:30 - 17:00 (13:30 - 17:00 pouze plánovaná)
středa
7:30 - 12:30
čtvrtek
7:30 - 17:00
pátek
7:30 - 14:00

Lékárna

adresa:
Třída 1. máje 633, Horní Bříza
telefon:
377 955 071
e-mail:
lekarnahornibriza@seznam.cz
Otevírací doba:
pondělí - pátek
7:30 - 17:00

Veterinární klinika

Rehabilitace

MVDr. Pavel Dušek, MVDr. Veronika Mrázová
adresa:
Tovární 44, 330 12 Horní Bříza
mobil:
777 944 594, 602 695 093
e-mail:
p.dusek@email.cz
web:
www.hobrvet.cz

Rezidence HB a.s.
adresa:
Tovární 103, 330 12 Horní Bříza
telefon:
377 955 174
e-mail:
info@rehb.cz
web:
www.rehb.cz
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Vzdělávací instituce

1. Mateřská škola
Po vánočních prázdninách se opět děti vrátily 4. ledna do
1. Mateřské školy. Vyprávěly si o vánočních dárcích a všichni
jsme se společně těšili na zážitky, které s sebou přinese paní
zima. Dlouho jsme čekat nemuseli. Sněhová nadílka přišla
v pravý čas a děti si zimní radovánky na sněhu moc užily.
Koneckonců k tomu vybízeli i rozdovádění sněhuláci, kteří
se objevili v oknech mateřské školy.

Jsme přesvědčeni o tom, že všichni, kdo pracují v mateřské
škole, vykonávají svoji práci s láskou. Oceňujeme přátelskou
atmosféru v naší školce, klid na svoji práci a ocenění, které se
nám dostává ze strany nového vedení mateřské školy.

Vylepená srdíčka možná přiměla všechny dospělé k zamyšlení nad tím, jak téměř rok přetrvávající koronavirová pandemie mění celou naši společnost.
Láska, pomoc, porozumění a trpělivost by měla být součástí myšlení a jednání každého z nás.
A taky optimismus, se kterým všichni zaměstnanci mateřské školy přistupují ke své každodenní práci s dětmi. Kromě
her na sněhu vedeme děti k pomoci lesním zvířátkům, krmíme ptáčky, poznáváme další pohádky podle našeho ŠVP,
zpíváme, malujeme, modelujeme z hlíny a chystáme tradiční
únorový karneval.

Foto: Kristýna Bourke

Přejeme všem hodně zdraví a již zmíněného optimismu do
dalších dnů.
Marcela Soprová
učitelka mateřské školy

Pozdravy ze školky
Opět máme hluboko po Vánocích a za okny se nám začíná
formovat jaro. Čas plyne jako voda a my bychom se s vámi
rádi podělili jak o uplynulé, tak i o budoucí události, které se
týkají naší 2. Mateřské školy.
Uběhl již celý rok od doby, kdy jsme všichni byli ochromeni prvním nouzovým stavem, který byl vyhlášen v důsledku
šíření viru covid-19. Možná jsme se bláhově a pošetile domnívali, že tato pandemie vbrzku odezní a my budeme žít
naši normální každodennost bez následků a omezení. Na jaře
roku 2020 většina z nás ani neznala člověka, který by tuto nemoc prodělal. Po karanténním jaru přišlo léto, které se na nás
usmívalo a rozdávalo mnoho optimismu. Tak například, když
v srpnu rodiče nakoupili zásoby školních potřeb a nyní jich
mohou zvesela užívat při domácí výuce svých ratolestí. Za
naši školku přejeme všem těmto rodinám mnoho sil a trpělivosti! Nyní plynule přecházíme z jednoho nouzového stavu
do druhého a pomalu si na to začínáme zvykat. My pamětníci
však víme, jaký byl život před tím, a s láskou budeme vzpomínat.
Co se týče našeho zařízení, i zde došlo ke střetu člověka
s nepřátelským virem. Během podzimních měsíců došlo
k uzavření celé školky, která upadla v karanténní nemilost.
Z doložitelných zdrojů víme o deseti nakažených zaměstnancích a šesti nakažených dětech. U nikoho z nakažených
naštěstí nenastaly zdravotní komplikace. Celá školka byla, je
a bude stále hygienicky ošetřována tak, jak stanovují aktuální
nařízení vlády.

Foto: Denisa Císařová

pohodlně a bezpečně. Široké spektrum dopoledních činností
zase rozvíjí psychický i fyzický růst dětí. Co však letošní školní rok nenabídne, jsou akce, na kterých jsou přítomni rodiče
(alespoň zatím tomu nic nenasvědčuje). Těchto akcí by bylo
od září do června hned několik, např. Tvořivý aktiv na svá-

I přes přísná pravidla, která chrání zdraví všech, se snažíme
o co možná nejpříjemnější pobyt dětí v zařízení školky. Příjemná přátelská atmosféra umožňuje, aby se ve školce cítily
-7-

Hornobřízský zpravodaj 1/2021

Vzdělávací instituce
tek sv. Martina, Vánoční besídka, Sportovní odpoledne
apod. My jsme to tedy pojali po svém a některé akce jsme
transformovali do podoby bez rodinných příslušníků.
Ku příkladu může být Vánoční besídka, ze které se stalo
Vánoční spaní ve školce s nadílkou. U dětí i u nás zaměstnanců tento počin sklidil vřelé ohlasy, a tak se ze spaní
zřejmě stane tradice. Co naplat, malý školkový Ježíšek
s kamarády a výborným jídlem našich holek z kuchyně je
výtečným předvojem velkého Štědrého dne, kterého se
děti jaktěživ nemohou dočkat. A jaké akce pro děti plánujeme dále? Rozhodně si brousíme zuby na velikonočního zajíčka. Pokud bude vývoj nemoci covid-19 příznivý, rádi bychom v měsíci červnu jeli na týdenní ozdravný
pobyt v Orlovicích. Určitě se chystáme i na rozloučení
s předškoláky, které by bylo formou zábavného odpoledne
a následné výborné večeře, protože láska ke školce
u mnoha dětí prochází žaludkem. Rádi bychom pro děti
udělali maximum, vše však záleží na sklonu pandemické
křivky – nechceme nikoho vystavit možnému riziku.
Všichni doufáme, že se situace s novým onemocněním
brzy uklidní a nakažených nebude tak rapidně přibývat.
Teď už snad každý z nás zná někoho, kdo toto onemocnění prodělal, covid se mezi nás rychle rozšířil. Doufáme,
že jste všichni tuto nemoc překonali bez větších obtíží,
že jsou i vaši blízcí zdraví a v pořádku a že se nám další
nákaza snad už vyhne. Není na škodu se snažit svému
zdraví jít naproti, a tak bychom si mohli dopřávat výživného jídla, kvalitního spánku a svěžích procházek do přírody. Není nad to se zhluboka nadechnout a vychutnat
si vůni čerstvého vzduchu (pokud se vám již vrátil čich,
samozřejmě).

Foto: Denisa Císařová

Loučíme se s vámi s přáním všeho dobrého, s přáním pevného zdraví a doufáme, že se brzy všichni opět ve zdraví shledáme.
Markéta Romanuttiová
učitelka mateřské školy

Neuskutečněná cesta
Český národ se uměl vždy semknout a postavit se nepříteli,
ať to byl kdokoli. V letošním roce si připomínáme 140. výročí
prvního otevření Národního divadla v Praze. Budovu navrhli architekti Josef Zítek a Josef Schulz. Právem je nazýváno
Zlatou kapličkou, na kterou se ve své sbírce složil celý český
národ, aby měl vlastní české divadlo.

střeše divadla. Divadlo bylo po srpnovém požáru v troskách.
Na kolenou se ocitl i český národ. Celá země se otřásla pod
tíhou této události. Následky požáru se podařilo Čechům napravit za dva roky. Naši předkové se nevzdali, znovu uspořádali sbírky a pustili se do další práce. Divadlo se podařilo
znovu otevřít. Budova je pýchou pravého břehu Vltavy.

Veřejnosti se poprvé otevřelo 11. června 1881 při příležitosti návštěvy korunního prince Rudolfa. Jako první se
v divadle rozezněla opera Bedřicha Smetany – Libuše. V divadle probíhaly ještě dokončovací práce, které se mu staly
osudné. Divadlo vyhořelo pouhé dva měsíce po svém otevření, pravděpodobně neopatrností klempířů, kteří pracovali na

Se současnými žáky 9. ročníku nestihneme Národní divadlo společně navštívit. Bohužel nenavštívíme žádné divadlo, sportovní akci ani běžnou školní třídu. Ale věřím, že se
dočkáme dne, kdy budeme opět chodit každý den do školy
a pojedeme společně i do milované Zlaté kapličky.
Helena Winkelhöferová
ředitelka základní školy

Fotky Horní Břízy

Ukažte Horní Břízu v tom nejlepším světle!
Stačí nahrát fotku na Instagram s hashtagem #HorniBriza, my ty nejlepší
repostneme a zveřejníme v HB zpravodaji.
-8-
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Z deníku jedné učitelky a matky
27. 1. 2021
Vau, dnes mám za sebou první online hospitaci. Po online
třídních aktivech, online pedagogických radách opět něco nového. Je zvláštní, že při běžných hodinách si už vlastně ani neuvědomuju, že na mé hodiny se může dívat kdokoliv z rodinných příslušníků mých žáků a hospitovaná mohu být vlastně
neustále. Co nadělám. Tento zážitek nakonec zcela přehluší
informace, že ve třídě mé nejmladší byl pozitivní žák a ti ve
třídě nejblíže sedící zřejmě budou muset na testy.

a byla negativní, v říjnu jsem byla bezpříznakově pozitivní
a celá rodina musela na testy. Naštěstí to děti vnímaly jako
cestu do kosmu a jejich testy byly negativní. V té době už jsme
byli všichni online, proto se karanténa dala zvládnout. I když
v té době pro mě byly online hodiny opravdu adrenalinovou
záležitostí. Tak znatelně jsem pokulhávala za žáky v ovládání
Teams a nevěděla, jak zabránit, aby se vzájemně nevyhazovali,
nevypínali mikrofony. Snažila jsem se dohánět zkušenosti založením rodinného týmu a zkoušela s vlastními dětmi, co lze
a nelze. Volali jsme si z různých místností a ověřovali, co je
možné. Můj jedenáctiletý syn mi ukázal, jak hromadně vracet
zadání, aby žáci viděli výsledky kvízu včetně slovního hodnocení. Mimochodem tento můj potomek měl předání výpisu
vysvědčení možná nejzvláštnější. Mám i památeční fotku, jak
stojí u vrat se svou paní učitelkou...

1. 2. 2021
Při první online hodině se příliš nesoustředím, zkoušení
rozboru souvětí vzdávám a po odpojení rychle nakládám svoji prvňačku a vyrážíme ke škole. Tady již stojí dlouhá fronta
s patřičnými rozestupy. Po zhruba půlhodině se dostáváme
k místu odběru, který probíhá výtěrem z krku. Říkám si, jestli
jsem nepodcenila oblečení a moje holčička nakonec nenastydne. Těsně před čtvrtou hodinou mi přichází sms: pac. VM,
nar. 14 RT-PCR NEGATIVNÍ. Hurá!!! Znamená to, že musíme jen dodržet domácí karanténu do 4. 2. 2021.
2. 2. 2021
Změna! Protože bylo zjištěno více pozitivních, karanténa
byla prodloužena do 11. 2. 2021. Znamená to, že zase budeme
celá rodina online. Jsem vděčná, že každé dítě má svůj pokoj, ale stejně se někdy vzájemně slyšíme. Ještě pořád zvládnu
z hlavy zorganizovat, kdo kdy vysílá, ale doufám, že to nebude
trvat déle.
6. 2. 2021
Je sobota, ale škola se mi stejně připomíná. Čtu si, že panu
ministrovi poslala otevřený dopis jedna kolegyně a přiložila
práci svého deváťáka. Štěpán Černý v ní popisuje něco podobného, jako Martin Piorecký již dříve napsal v článku pro
Hornobřízský zpravodaj. To, co se nějakou dobu zdá příjemným, po delší době je otravné... pro všechny. Nevadí mi vysílat z obývacího pokoje, ale vadí mi, že nevidím na žáky. Až
se vrátíme do škol, poznám je ještě vůbec? Místo k živým
tvářím mluvím k jejich fotkám, nebo fotkám různých zvířat
či filmových hrdinů. Někdy se v duchu bavím představou, co
třeba právě teď dělají, protože někdy zaslechnu prapodivné
zvuky, které lze různě interpretovat. Vlastně jedinou možností vidět jejich přibližnou podobu je sledovat je na Instagramu.
Tam mám ale trošku pocit, že jim lezu do soukromí.

Ve frontě na testování 1. 2. 2021

28. 1. 2021
Za normálních okolností bych dnes předávala pololetní vysvědčení svým osmákům a těšila se na známky svých
vlastních dětí. Jediná moje nejmladší má to privilegium, že
si může ve škole osobně převzít opravdové vysvědčení
z rukou své paní učitelky. Ano, je to prvňačka. Po svých online hodinách začnu rozesílat rodičům ofocené výpisy z vysvědčení a cítím se zvláštně. Mému prostřednímu dítěti posílá
paní učitelka v e-mailu výpis také, doma si jej vytiskneme, abychom to viděli černé na bílém. Jedu do školy na dozor v šatně
a dozvídám se, že zřejmě budou testovány všechny děti, které
ještě chodí do školy, spolu s vyučujícími, kteří s nimi přišli do
styku. Místo radostného shledání s dcerou si ji hned prohlížím
a ptám se, jestli je jí dobře. O první vysvědčení se již tolik
nezajímám. Je mi to líto. Na zápis do školy jsme si hráli doma,
1. září se ještě zdálo, že bychom se normálu mohli přibližovat. Po několika dnech jsem onemocněla podivnou virózou

8. 2. 2021
Vyskočil na mě článek s názvem První plán testování ve
školách: Kloktání venku, plivání uvnitř. Povinně. Tak to jsem
na to zvědavá... Připomněla jsem si, jak mi v minulém roce
-9-
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přišlo trapné vyptávat se první hodinu po návratu z jarních
prázdnin, jestli se cítí žáci dobře, případně, zda nebyli na dovolené v Itálii nebo Rakousku. A teď budeme minimálně dohlížet na plivání? No, uvidíme, jak tohle projde.

poznat tváří v tvář? V odpoledních hodinách nám přichází
e-mail, ve kterém nám paní ředitelka oznamuje, že ty děti, které při testování 1. 2. 2021 byly negativní, zřejmě budou muset
na test...

22. 2. 2021
Moje dcera je opravdu mezi těmi, kteří jsou opět v karanténě a půjdou na test. Ti, kteří byli předtím pozitivní, nyní
mohou do školy chodit. Třída se štěpí na dvě části. Vzhledem
k tomu, že paní učitelka je nemocná, online výuku přebírá
paní ředitelka. A dochází k téměř humorné situaci. Pokud nebudu mít svoji výuku, budu vlastně hospitovat svoji nadřízenou.
25. 2. 2021
Po svých online hodinách odvážím dcerku na test, tentokrát do FN Plzeň. Podle jejích slov bylo tohle testování zatím
nejhorší, měla v očích slzy. Říkám si, že stěry vzali z nosu
opravdu důkladně, tak to asi bude průkazné. V podvečer se
dozvídáme, že je negativní! Jako jedna z mála. Znamená to, že
by mohla 2. března nastoupit do školy? V to už asi nevěří ani
ten největší optimista.

26. 2. 2021
Obě hornobřízské i naše žilovská školka jsou už zavřené.
Vyčítám si, že jsem od svých žáků vybírala pracovní sešity,
protože je možná ani nebudu moci odvézt do vrátnice školy,
když bydlím v jiné obci. Co bude platit od března?
28. 2. 2021
V osm večer odvážím pracovní sešity do vrátnice školy
a věřím, že alespoň místní si je budou moci vyzvednout.

Trénink vytváření místností v Teams

12. 2. 2021
Moje nejmladší konečně zase může do školy! Těší se, my
ostatní jí závidíme. Jsem zvědavá, kolik spolužáků bude mít ve
třídě, protože začínat pátkem je trošku zvláštní.

1. 3. 2021
Z mailu a na stránkách školy se dočítám, že vrátnice školy bude uzavřena. Opravdu jsem to s těmi pracovními sešity
nevychytala. Co se dá dělat, budeme pracovat s učebnicemi
a různými online programy. Tahle doba nás nutí neustále improvizovat. Jak moc se těším na jarní prázdniny, až si všichni
odpočineme od povinného zírání do monitorů!

18. 2. 2021
Píše nám paní učitelka, že se u ní objevily příznaky covid-19. Teprve půjde na test, ale máme bedlivě sledovat děti.
Já si uvědomuji, že jsem s ní mluvila před dvěma dny při dozoru v šatně a byla na ni pyšná, že v tom předchozím období
vydržela být negativní... asi jsem to zakřikla, ach jo. Navíc dostáváme všichni e-mail, kde jsme tázáni na zájem o očkování.
Vzhledem k tomu, že jsem již covid prodělala, oznamuji, že
momentálně zájem nemám, ale v budoucnu jej nevylučuji.

4. 3. 2021
Další online aktiv. Kolik obyvatel Horní Břízy už zná
knihovnu v našem obývacím pokoji? Možná bych měla ve
volném čase knihy trošku přeskládat. Dalším tématem dnešního dne je očkování učitelů, zdá se, že na naší škole to už
někteří mají za sebou, někteří budou očkováni v brzké době.
Neměla jsem do toho raději také jít hned?

21. 2. 2021
Nakoupila jsem respirátory FFP2 a absolutně nevím, co
bude dál... Paní ředitelka prý bude kontaktovat hygienu a dá
nám vědět. Vedle toho řeším, kde získat úředně ověřené kopie, které přiložíme k přihláškám na víceleté gymnázium. Má
vůbec cenu se v této době zabývat něčím takovým? Pokud
by byl syn úspěšný u přijímacích zkoušek, bylo by rozumné
přesouvat ho mezi jiné děti, které třeba ani nebude mít šanci

5. 3. 2021
Je pátek, hurá! Rozloučím se se svými žáky, naše děti s paními učitelkami a na týden si dáme od školy opravdu prázdniny!
Jak moc bych přála všem zdravotníkům, aby si od své práce
mohli také odpočinout…
Markéta Vodičková
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Spolková a zájmová činnost, kultura a sporty

Pionýrská skupina Horní Bříza
v době koronavirové

Bohužel se prozatím epidemická situace nelepší, a tak ani
my nemůže fungovat na sto procent. Naše oddíly se nemohou
scházet a museli jsme zrušit i několik akcí. S členy skupiny
se spojujeme distančně a individuálně. Přesto všechno se snažíme být optimističtí a doufáme, že se uskuteční letní stanový

tábor, který pořádáme. Tímto zveme všechny, kteří by s námi
chtěli prožít táborové dobrodružství, aby neváhali a přihlásili
se. Počet míst je omezen.
Pavlína Glazerová
členka Pionýrské skupiny

Obyvatelé našich tůněk
Na jaře se mnozí z nás vypravují na procházky do lesa
ve snaze nadýchat se čerstvého vzduchu a nahřát tělo na slunci po chladné zimě. Pokud budeme obezřetní a budeme se
dívat kolem sebe, můžeme pozorovat, jak se příroda po zimě
probouzí. Shledat můžeme přezimující motýly, např. žluťáska
řešetlákového nebo přilétající konipasy bílé z teplých oblastí.
Pokud nalezneme lesní tůňku, můžeme mít štěstí a pozorovat
i některého z našich čolků, kteří v Horní Bříze žijí. Čolci jsou
obojživelníci, kteří jsou vázaní především v jarních měsících
na vodu. Probíhá zde sběr potravy, ale i rozmnožování, které je často spojeno se samčím dvořením, neboli svatebním
tancem, jehož cílem je upoutat samičku. Po kopulaci klade
samička vajíčka jednotlivě (na rozdíl od žab) na vodní rostliny nebo okolní materiál. Z vajíček se líhnou larvy s keříčkovitými vnějšími žábrami. Po nějakém čase prodělávají larvy

fázi přeměny (metamorfózy). Nejprve se larvám vyvíjí přední
končetiny se čtyřmi prsty, a pak následuje vývoj zadních končetin, které jsou pětiprsté (žábám se vyvíjejí nejprve končetiny
zadní). Dospělci pak dýchají plícemi a je tedy nutné pravidelné nadechnutí nad hladinou. Po týdnech až měsících dospělci vodu obvykle opouštějí a žijí mimo ni. Zimují v bahně
ve vodě nebo v různých úkrytech mimo vodu (pod kameny
či mezi kořeny). V okolí Horní Břízy žijí tři zástupci čolků:
čolek obecný, čolek horský a čolek velký. Posledně jmenovaný dorůstá i délky 18 cm. Důležitá informace je ta, že všichni
jsou zákonem chráněni! Jakékoliv narušení jejich přirozeného
prostředí je tudíž porušením zákona, a proto musíme být vůči
těmto živočichům ohleduplní.
Jan Walter
člen komise životního prostředí

Čolek horský, foto: Jiří Kout

Čolek velký , foto: Jiří Kout
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Články, rozhovory, reportáže

Krajní meze Horní Břízy
Možná jste nikdy neřešili, kde přesně vede katastr města.
Při překročení hraničního území se přece nikdy nic nestalo.
Ani operátor vás neinformoval jako při návštěvě zahraničí.
A proč taky. Jenže doba se na několik týdnů změnila. Vláda rozhodla a my mohli jít nakupovat pouze v rámci okresu
a procházet se nebo sportovat pouze po obcích. Řada z nás
začala vyhledávat, kam až oficiálně smíme. Překvapil vás
katastr města Horní Bříza?

Lesem půjdeme asi 1,5 km. Nejvýchodnější bod je kousek od
silnice, asi 60 metrů. Projíždějící auta jsou již z tohoto bodu
nejen slyšet, ale i vidět. Vidím také hraniční sloup plaského
panství jménem Bílá panna, který je proslulý temnými pověstmi o noční přeměně v divou Bílou pannu. Souřadnicově se
bod nachází na 49°50′40,8′′ severní šířky a 13°23′28′′ východní
délky. Vzdušnou čarou je od nejzápadnějšího vzdálen 4,2 km.
Pro fajnšmekry ještě zajímavost: rozdíl mezi východem slunce na nejvýchodnějším a nejzápadnějším bodě je 14 sekund.

Mám rád extrémy, tak jsem začal hledat krajní body území
z pohledu zeměpisné šířky a délky. Nebylo to vždy jednoduché. Nejzápadnější bod se nejdříve zdál jiný, než ve skutečnosti byl. Rozdíl byl pouze jedna vteřina stupně. Opravdu
malý rozdíl. Když jsem měl zmapované všechny body, tak už
jen zbývalo je navštívit.

Následovala návštěva nejjižnějšího bodu. Na ten musíme
přes Starou ves kolem vrcholu Špitál směrem k Dubskému
mlýnu. Bod najdeme za chatovou oblastí u louky směrem na
Ledce. Je trošku neprakticky v křoví. Při zaměření bodu získáme souřadnice 49°49′30′′ severní šířky a 13°20′53′′ východní
délky.

Nejdříve jsem se vydal na nejzápadnější bod. Asi proto, že
jsem se s ním musel nejdéle zabývat a počítat přesnou polohu. Dle souřadnic se bod nachází na 49°50′25′′ severní šířky
a 13°19′58′′ východní délky. Abychom se k bodu dostali, musíme se vydat směrem na Žilov. Vyjdeme z Horní Břízy, půjdeme po silnici, která nám chvilku bude tvořit i hranici katastru.
Zahneme na první lesní cestu do malého lesa mezi poli a za
asi 170 metrů jsme v prvním cíli.

Chybělo dobytí nejsevernějšího bodu. Stoupáme lesem kolem vodojemu Na Kaolinku, pokračujeme po zeleném značení NS Horní Bříza k Modrému kříži. Tady již pokračujeme
asi kilometr a půl po lesních cestách směrem na Kaznějov,
až dojdeme k nejsevernějšímu bodu. Ten je vzdušnou čarou
vzdálen od nejjižnějšího 6,2 km. Pokud se vám vzdálenost zdá
malá, tak pro porovnání uvádím vzdálenosti stejných bodů
města Plzně – necelých 14 a půl kilometru. Souřadnice na
místě ukazují 49°52′45′′ severní šířky a 13°22′7′′ východní délky.

Nejzápadnější bod

Druhé zastavení jsem naplánoval na opačnou stranu k nejvýchodnějšímu bodu. K tomu se dostaneme při stoupání lesem od Grün sportu k hlavní silnici mezi Mostem a Plzní.

Nejsevernější bod

Závěrem všem vřele doporučuji navštívit alespoň jeden
krajní bod. Nejsou zatím nijak značeny, ale co není, může být.
Osobně se mi nejvíce líbil nejvýchodnější bod, ale nejsevernější bod vymezuje nádherný smrk. Doufám, že jsem vás alespoň
trochu nalákal k návštěvě.
Václav Jícha

Nejjižnější bod
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Hubert Šváb a iniciativa COVID19CZ
Já se snažil lidem vysvětlit, že bude možná dobré spojit síly
s někým, kdo už práci na něčem začal a případně jsem se snažil lidi odblokovat, pokud byli někde zaseknutí. Sám jsem se
pak podílel hlavně na projektu tísňové linky 1212, přípravě
skriptů pro callcentra a aplikaci pro mobilizaci nových dárců
krve: damekrev.cz.
Kolik času jsi tím denně trávil?
Obrovské množství. Ve firmě jsme se domluvili, že část
lidí uvolníme na práci pro covid, a tak k běžnému řízení firmy
přibylo i řízení projektů pro stát a koordinace všech našich
výstupů s ministerstvy. Naběhal jsem se na Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictví opravdu dost.
Ráno jsem začal většinou někdy kolem půl osmé a končil
před desátou večer. Často jsem zapomněl i obědvat a jednou
jsem usnul v koupelně u pračky na podlaze… bylo to výživné
(směje se).
Jak zpětně hodnotíš celou iniciativu?
Má to dvě roviny. Ta první, pozitivní, spočívá v neuvěřitelném nasazení mnoha a mnoha lidí z celého Česka. Teď
nemyslím jen „ajťáky“ ale všechny, kteří udělali něco navíc
a snažili se pomoci. To bylo opravdu neskutečné a naplnilo
mě to velikým optimismem. Z pohledu naší iniciativy opět
jen superlativa – během několika dnů vznikla řada projektů,
které byly technicky téměř precizní a měly veliký potenciál
posunout nás v boji s covidem dále. Dokonce se nám ozývaly
jiné podobné iniciativy z jiných zemí, abychom jim nasdíleli
své know-how, například Nizozemsko nebo Izrael.

Hubert Šváb na konferenci Deep in data

Ve škole nám kdysi říkávali, že doba válečná přináší nejen
spoustu obětí, ale také zrychlený pokrok v různých oblastech
života. Před rokem jsme se teprve seznamovali s covidem-19
a snažili se s nelehkou dobou nějak vypořádat. Někteří šili
roušky, někteří chodili jiným nakupovat, někteří se snažili povzbuzovat. Každý se snažil pomoci v tom, co mu bylo blízké.
Jistě si vzpomenete, že v rámci republiky vznikla iniciativa
COVID19CZ, které se podařilo na bázi dobrovolnosti technologicky posunout naši republiku o kus dál. Jedním z mozků
této iniciativy byl i hornobřízský rodák, Hubert Šváb.
Berte, byl jsi přímo u zrodu, nebo Tě někdo oslovil?
Asi zhruba před rokem jsme si se společníky ve firmě řekli,
že se pokusíme pomoci s rychlým řešením některých úloh,
které se zdály jako klíčové pro boj s covidem, například trasování a chytrá karanténa. Firma, ve které jsem působil, se zabývala zpracováním velkých objemů dat nejrůznějšího druhu,
statistikou a matematickými modely. S kolegy z jiných firem
jsme se zkontaktovali a začali přemýšlet, jak můžeme spojit
své síly, ačkoliv jsme si dříve byli možná i konkurenty. Klíčová
struktura tak vznikla vlastně organicky – parta kolegů byla
den před zahájením na Hygieně a po několika ministerstvech,
a měli jsme tak sesbírané seznamy požadavků na to, co by jim
pomohlo v řešení situace. Pak jsme založili virtuální pracovní
prostor, kam se začali připojovat další a další nadšenci, až jich
bylo nakonec z celého Česka přes tisíc.

Selfie na Ministerstvu dopravy a průmyslu z loňského března

Jaký byl Tvůj hlavní úkol?
S nadsázkou říkám, že nejhorší situace byla, když měla tisícovka „ajťáků“ nějaký nápad a chtěla ho hned jít realizovat.
Mojí rolí bylo ukočírovat to nadšení všech jednotlivců a začít
tvořit malé týmy, které se věnovaly jednotlivým požadovaným
aplikacím. Iniciativa byla postavená čistě na dobrovolnosti,
a tak jsme samozřejmě nikomu nemohli přikázat, co má dělat.
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Druhá rovina je pak zapojení a využití našich výstupů státem. Zde mohu jen popsat, že to bylo velké zklamání, zejména ze strany lidí od Hygieny. Našlo se několik jednotlivců
například z armády nebo ministerstva průmyslu, kteří chtěli
opravdu používat například chytré trasování, ale veliká většina
je spíše odmítala – strach z technologií, strach z „odhalení“,
že se u nich dlouhou řadu let dělají věci zcela nelogicky, zastaralými postupy. Celkově jsem z toho byl zklamán – nikdo
z těch, kteří se na tvorbě podíleli nepočítal s nějakými metály
nebo finančními odměnami – tou by bylo, pokud by se začaly
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projekty v praxi používat a pomohly se zvládnutím situace.
To se ale spíše nestalo. Nebo to trvalo tak dlouho, že už bylo
pozdě.
Jaký konkrétní výsledek považuješ za nejužitečnější?
Nemá asi cenu rozebírat, jak si stály jednotlivé aplikace,
které jsme státu předali, nebo je sami spustili. Mnohem důležitější podle mého názoru bylo zvýšení tlaku na státní správu na pokročení v digitalizaci jejich agendy. To bylo opravdu
v tristním stavu téměř všude. Věřím, že jsme jako experti ve
svých oblastech ukázali, jak se dají řešit problémy, jak pracovat s daty a jak interpretovat výstupy. Doufám, že toto se bude
zlepšovat i nadále, a nejen během krizí.
Co děláš nyní?
V říjnu loňského roku jsem prodal svůj podíl ve firmě
a rozhodl se chvíli zastavit a přemýšlet nad novými výzvami.
Snažím se o propojení mého oboru a mých koníčků – myslivost, lesnictví a zemědělství. Například si nyní hraju se zpracováním satelitních snímků a snímků z dronů nad lesy pro
monitoring kůrovce nebo například úrodnosti polí. Digitalizace se valí i na tyto obory. Trochu obchoduji také na burze
a ve volném čase jezdím na kole a snažím se o výcvik mého
štěněte.

Hubertův výlet po okolí

ke kritickému myšlení, finanční gramotnost, vedení k aktivnímu pohybu a snad i více respektu k přírodě. Na základní škole
je žák teprve na začátku svého života, ale zasadit aspoň malá
semínka toho, co jsem zmínil, k běžné „biflovací“ látce, by
bylo jistě prospěšné.

Berte, chodil jsi na naši základní školu. Co bys doporučil, abychom dnes rozvíjeli u žáků, aby v budoucnu
mohli být stejně užiteční jako Ty?
Svou užitečnost si netroufám nijak hodnotit, ale pravdou
je, že problematika školství mě zajímá už dlouho a rád bych se
tomu také jednou začal věnovat. Zkrátím-li to, tak mi chybí ve
školách diskuze nad aktuálními společenskými tématy, vedení

Děkujeme za rozhovor a přejeme Ti hodně úspěchů
ve všem, do čeho se pustíš.
Markéta Vodičková

Inzerce:
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Pionýr z. s. - Pionýrská skupina Horní Bříza
pořádá

letní stanový tábor

Hvězdná bránA

29. 7. – 7. 8. 2021

Táborová základna “Obořice“
Obora u Kaznějova
Cena: 2800 Kč
Pro děti 1. - 9. třídy ZŠ
Ubytování ve dvojicích
v podsadových stanech

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

Fotky Horní Břízy

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