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Obyvatelstvo
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Zastupitelstvo města
Antonín Brašna
Petr Grün
Jan Hadinger
MUDr.Monika Kepková
Jan Lusk
Bc. Jitka Martínková
Václav Mildorf
Pavel Moláček
Bc. Zdeněk Procházka
Ing. Petr Riedl
Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
Milan Sobota
Ing.Zbyněk Sonntag
Ing. Vojtěch Šedivec
MUDr. František Šlauf
Mgr. Alena Šůmová
Jaroslav Veverka
Marek Vondrák
Jiřina Vorlová
Rudolf Zábraha
Ing.Radek Želízko

Rada města
Ing.Vojtěch Šedivec, Bc. Zdeněk procházka,
Mgr. Alena Šůmová, MUDr. Monika Kepková,
Václav Mildorf, Pavel Moláček, Ing.Radek Želízko.
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Hospodaření

5

Závěrečný účet města
Příjmy
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Výdaje
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Přehled kapitálových výdajů v roce 2014
Investiční výdaje v oblasti dopravy
byly vynaloženy na
- zpracování dokumentace komunikací 381.481,-Kč
- rekonstrukce Sportovní ulice 2.107.491,62 Kč
- chodník k cihelně 390.007,- Kč

Investiční výdaje v oblasti odpadového hospodářství
byly vynaloženy na
úpravu stání pod kontejnery 299. 257,- Kč

Investiční výdaje v oblasti odvádění odpadních vod
byly vynaloženy na
dokumentaci kanalizace Pod Horama 19. 800,- Kč
kanalizaci Stará ves 316.603,-Kč

Investiční výdaje do školství
byly vynaloženy na
Energetické úspory v ZŠ 25.715.579,17 Kč
rekonstrukci ředitelny v MŠ 1 68.092,15 Kč
rekonstrukci kuchyně v MŠ 1 2.796.835,- Kč

Investiční výdaje v oblasti komunálních služeb
byly vynaloženy na
nákup komunální techniky 6.129.756,40 Kč
nákup budovy muzea 1.000.000,- Kč
nákup pozemků 73.370,- Kč
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Ze zasedání zastupitelstva města
16.1.2014
Biotop- krátce po schválení rozpočtu zastupitelstvem se zjistila admin.chyba- mírné navýšení
původní ceny. Původní cenu odhlasovalo zastupitelstvo a bylo by muselo v urychleném
režimu odhlasovat cenu změněnou, což odmítlo. Na základě bouřlivé diskuze o tom, zda je
možno dodatečně odhlasovat tuto změnu, došlo k názorovému rozdělení zastupitelstva a na
základě domněnky, že změněná částka by mohla způsobit neudělení dotace, byl nakonec
projekt zrušen.
Celková cena 15785550,-Kč vč.DPH, podíl města 3125837,-Kč

26.4.2014
Jednáno o snížení počtu zastupitelů. Byl kritizován postoj zastupitelů, že pracuje jen asi 8 a
ostatní jsou figuranti. Ke kritice nezájmu občanů o ZZM uvedl Špaček, že podstatné věci se
rozhodují jinde než na ZZM. Snížení počtu zastupitelů nebylo schváleno.
Zakoupení budovy muzea

4.6.2014

24.9.2014
V diskuzi bylo sděleno, že na Sportovní ulici nelze získat dotaci, neboť jde o místní
komunikaci. Vzhledem k tomu, že je již vypracován projekt, bylo by škoda ho nevyužít.
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Dokončovací vícepráce na ZŠ
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17.12.2014
Bylo sděleno, že Sportovní ulice byla předána, cena 1993365Kč
Rekonstrukce budovy základní školy
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Diskuzní fórum

Byl schválen návrh odměn:

Návrh na udělení čestného občanství města Horní Bříza panu Zdeňku Bláhovi.
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Výsledky komunálních voleb
Počet volených zastupitelů ve městě je 21,
voleb se zúčastnilo 43% oprávněných voličů

Sdružení nezávislých kandidátů Hornobřízští občané (48,95 % hlasů)
, strana získala 14 275 hlasů (obsadili 11 mandátů)
11
SNK - MĚSTO LIDEM (23,59 % hlasů)
, strana získala 6 879 hlasů (obsadili 5 mandátů)
5
Komunistická strana Čech a Moravy (10,14 % hlasů)
obhajuje 2 mandáty, strana získala 2 956 hlasů (obsadili 2 mandáty)
2
TOP 09 (9 % hlasů)
obhajuje 4 mandáty, strana získala 2 623 hlasů (obsadili 2 mandáty)
2
Česká strana sociálně demokratická (8,32 % hlasů)
obhajuje 2 mandáty, strana získala 2 427 hlasů (obsadili 1 mandát)
1
Sdružení nezávislých kandidátů Hornobřízští
občané
pořadí zvolený zastupitel

11 mandátů
48,95 % hlasů
preferenční hlasy

1. Ing. Vojtěch Šedivec
kandidátní listina: Sdružení nezávislých
kandidátů Hornobřízští občané
pořadí na kandidátce: 1
59let, starosta, Horní Bříza

835

2. Stanislav Kapr
kandidátní listina: Sdružení nezávislých
kandidátů Hornobřízští občané
pořadí na kandidátce: 2
51let, technický pracovník, Horní Bříza

749

3. Vladimír Kargeradov
kandidátní listina: Sdružení nezávislých
kandidátů Hornobřízští občané
pořadí na kandidátce: 3
36let, vedoucí manažer kvality, Horní
Bříza

672

4. Ing. Lubomír Navrátil
kandidátní listina: Sdružení nezávislých
kandidátů Hornobřízští občané

662
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pořadí na kandidátce: 4
61let, podnikatel, Horní Bříza
5. Ing. Petr Hadinger
kandidátní listina: Sdružení nezávislých
kandidátů Hornobřízští občané
pořadí na kandidátce: 5
40let, hasič - operační důstojník, Horní
Bříza

701

6. doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
kandidátní listina: Sdružení nezávislých
kandidátů Hornobřízští občané
pořadí na kandidátce: 6
70let, vysokoškolský učitel, Horní
Bříza

725

7. Petr Grün
kandidátní listina: Sdružení nezávislých
kandidátů Hornobřízští občané
pořadí na kandidátce: 7
54let, podnikatel, Horní Bříza

795

8. Pavel Moláček
kandidátní listina: Sdružení nezávislých
kandidátů Hornobřízští občané
pořadí na kandidátce: 8
46let, účetní poradce, Horní Bříza

684

9. Emilie Hrabáková
kandidátní listina: Sdružení nezávislých
kandidátů Hornobřízští občané
pořadí na kandidátce: 9
74let, učitelka v důchodu, Horní Bříza

710

10. MUDr. František Šlauf
kandidátní listina: Sdružení nezávislých
kandidátů Hornobřízští občané
pořadí na kandidátce: 10
62let, lékař, Horní Bříza

779

11. Jaroslav Rozum
kandidátní listina: Sdružení nezávislých
kandidátů Hornobřízští občané
pořadí na kandidátce: 11
53let, provozní technik, Horní Bříza
SNK - MĚSTO LIDEM

664

pořadí zvolený zastupitel

5 mandátů
23,59 % hlasů
preferenční hlasy

1. Bc. Zdeněk Procházka
kandidátní listina: SNK - MĚSTO LIDEM
pořadí na kandidátce: 1
41let, místostarosta města, Horní Bříza

485

2. Ing. Radek Želízko
kandidátní listina: SNK - MĚSTO LIDEM
pořadí na kandidátce: 2

365

14
39let, projektant, Horní Bříza
3. Mgr. Martin Sarkisov
kandidátní listina: SNK - MĚSTO LIDEM
pořadí na kandidátce: 3
43let, učitel a právní zástupce, Horní Bříza

350

4. Ladislav Čech
kandidátní listina: SNK - MĚSTO LIDEM
pořadí na kandidátce: 4
26let, asistent, pořadatel kulturních akcí, Horní Bříza

409

5. David Kapr
kandidátní listina: SNK - MĚSTO LIDEM
pořadí na kandidátce: 14
39let, živnostník, Horní Bříza
Komunistická strana Čech a Moravy

373

2 mandáty
10,14 % hlasů
preferenční hlasy

pořadí zvolený zastupitel
1. Zdeněk Chýnovský
kandidátní listina: Komunistická strana Čech a
Moravy
pořadí na kandidátce: 1
50let, zaměstnanec MěÚ, Horní Bříza

184

2. Jan Seko
kandidátní listina: Komunistická strana Čech a
Moravy
pořadí na kandidátce: 2
59let, OSVČ - masér, Horní Bříza
TOP 09

212

2 mandáty
9 % hlasů
preferenční hlasy

pořadí zvolený zastupitel
1. Mgr. Alena Šůmová
kandidátní listina: TOP 09
pořadí na kandidátce: 1
51let, učitelka ZŠ, Horní Bříza

281

2. Mgr. Viktor Vanžura
kandidátní listina: TOP 09
pořadí na kandidátce: 3
40let, ředitel školského zařízení, Horní Bříza
Česká strana sociálně demokratická

215

1 mandát
8,32 % hlasů
preferenční
hlasy

pořadí zvolený zastupitel
1. Milena Kaprová
kandidátní listina: Česká
strana sociálně demokratická
pořadí na kandidátce: 3
56let, manažerka pobočky,
Horní Bříza
Česká strana sociálně demokratická

2

221

1

1
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Ustavující zasedání zastupitelstva
Na základě komunálních voleb proběhlo ustavující zasedání, které se konalo 5.11.2014

Zastupitelstvo
Nejprve složili slib tito zastupitelé:
Jan Seko, Zdeněk Chýnovský, Bc.Zdeněk Procházka,Ladislav Čech, David Kapr, Ing.Radek
Želízko,Mgr.Martin Sarkisov, Mgr.Alena Šůmová, Mgr.Viktor Vančura, Milena Kaprová,
Ing.Vojtěch Šedivec, Petr Grun, MDr.František Šlauf, Stanislav Kapr, Vladimír Kargeradov,
Ing.Lubomír Navrátil, Ing.Petr Hadinger, doc.Mgr.Václav Richter CSc., Pavel Moláček,
Emilie Hrabalová, Jaroslav Rozum
V dalším průběhu zasedání se plně projevila dominance sdružení Hornobřízští občané, kteří
ve volbách získali nadpolovičních 11 zastupitelů.

Starosta
Starostou byl zvolen Ing.Vojtěch Šedivec. Bylo odhlasováno, že místostarosta bude
neuvolněný a do této funkce byl zvolen Ing.Lubomír Navrátil. V této souvislosti pak bylo
posléze odhlasováno obnovení funkce tajemníka.

Rada města
Sdružení Město lidem rezignovalo na účast v radě města a ta pak byla odhlasována ve složení:
Lubomír Navrátil, Petr Grun, Stanislav Kapr, Vladimír Kargeradov, Václav Richtr a Viktor
Vanžura .

Výbory
Dále bylo odhlasováno složení výborů.
Finanční výbor:
Předseda Vladimír Kargeradov, členové: Milena Kaprová, Roman Majer, Pavel Moláček a
Jarmila Šavlíková
Kontrolní výbor:
Předseda Václav Richtr, Jan Seko, Radka Siebrová
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Diskuzní fórum
Internetové diskuzní fórum města Horní Bříza vzniklo v roce 2007. Software, který ho
obsluhoval umožňoval hierarchickou strukturu příspěvků s možností libovolného počtu úrovní
hierarchie. To umožňovalo účastníkům psát reakci na reakci na reakci atd. Reagovat bylo
možno na libovolnou větev základního tématu. Tato schopnost software tedy umožňovala
neomezenou debatu více účastníků mezi sebou, tedy takovou jaká se vede třeba v hospodě.
Samozřejmě bylo možno psát i jednoduché dotazy nebo oznámení městu. Přístup na fórum
byl velice pohodlný. Fórum bylo anonymní, ale udržovalo si převážně věcnou a kultivovanou
úroveň, mnohem lepší než diskuze celostátních médií.
V r.2012 bylo některými účastníky diskuzí poukazováno na to, že nové reakce na staré
příspěvky zůstávají zapadlé v historii fóra tím, že jsou vázány na datum základních témat na
která reagují, vzhledem k sestupnému časovému třídění příspěvků.
Namísto jednoduché úpravy stávajícího softwaru vytvořila firma Galileo, která je též autorem
webu města, nový software pro diskuzní fórum. Na novém diskuzním fóru se účastníci museli
registrovat a přístup k jeho používání byl oproti starému fóru mnohem složitější. Největším
problémem v novém fóru však byl systém reakcí na příspěvky. Při každé reakci na stávající
příspěvek byl tento původní příspěvek zopakován. Tím docházelo doslova k otřesnému
hromadění textů v tématech a způsob diskuze, na který byli občané po léta zvyklí, se stal
prakticky nemožným. Autor nového software přímo tragicky nezvládl hierarchickou
organizaci textů příspěvků.
Výsledkem toho všeho bylo, že se diskuze zcela zastavila. Během půl roku zaznamenala
pouhé čtyři věcné příspěvky. Bylo třeba nasadit odborné znalosti i značnou houževnatost
občanů, až bylo nakonec po půlročním úsilí dosaženo odstavení nového fóra a lidem vráceno
fórum původní. Na něm se pak diskuze velmi rychle obnovila a vrátila se na obvyklou
frekvenci, která běžně dosahovala až 800 příspěvků za rok.
Během léta se na fóru objevilo několik příspěvků s předvolební tématikou.

Z diskusního fóra
Od: obcan (IP: 95.102.*.*)
Datum: 24.7.2014 22:25:08
Předmět: Re: Re: Re: Doprava v Třemošenské
Jsem za ! Zablokujte fórum do voleb. Jen se tady navzájem chválí spolustranici.
Od: V.K. (IP: 212.79.*.*)
Datum: 24.7.2014 22:42:53
Předmět: Re: Re: Re: Re: Doprava v Třemošenské
Soudruhu, to by se ti libilo, cenzurovat a blokovat.
Naopak je treba nechat lidi pred volbami nechat vyjadrit svuj nazor. Samozrejme admin musi
diskusi sledovat a mazat jednoznacne urazlive prispevky. A podpis obcan mne pripomina
predprevratove anonymy "my vsichni slusni obcane"
A nepripada mne ze se tu chvali spolustranici, zatim mam dojem ze mne za moje prispevky nebude
mit rada zadna z kandidujicich stran.
Od: Milena (IP: 81.201.*.*)
Datum: 24.7.2014 12:17:29
Předmět: Zablokujte před volbami diskusní fórum
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Jak už je zřejmé z diskuse na téma doprava v Třemošenské ulici, budou si teď před volbami na
tomto fóru "ohřívat svoji polívčičku" příznivci různých seskupení a začínají na sebe "plivat jedovaté
sliny". Protože si pamatuji jisté období, kdy se na tomto fóru "pralo špinavé prádlo" a pomlouvali se
zde jednotliví zastupitelé a bylo to moc ošklivé, navrhuji vyhlásit KLID ZBRANÍ, zablokovat diskusní
fórum. Každý, kdo byl před 4 roky volit si sám vyhodnotí jestli volil dobře a jestli by daného
zastupitel volil znova nebo ne. A nepotřebuje k tomu informace kdo koho podkopává a kdo komu
pomáhá.

Zajímavé bylo, že všichni žadatelé o zastavení diskusního fóra se drželi v anonymitě.
Fórum pak bylo až do voleb, přes mnohé protesty, zastaveno. Role katů diskusního fóra se
ochotně ujali všichni členové Komise informatiky, pánové: Haramule, Vondrák, Želízko,
Čech, Vynáhlovský a jednomyslným hlasováním zastavení fóra doporučili.

Na stránce diskusního fóra se potom, nad zablokovanou diskuzí, objevilo sdělení:

Účastníci fóra, kterým nebyla lhostejná tato likvidace obecní demokracie se obraceli na město
s důraznými výzvami na obnovení diskuze. Na odvracení jejich požadavků si město
vypracovalo univerzální odpověď, kterou pak všem odesílalo:
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Diskuzní fórum Horní Břízy mělo v porovnání s diskuzí jiných měst a obcí výjimečnost.
Počet příspěvků byl naprosto bezkonkurenční a diskuze byla převážné věcná a slušná. Tato
úroveň se tvořila po několik let a lidé zde byli po léta zvyklí na fóru diskutovat.
Zastavení fóra bylo ignorací ale i urážkou občanské angažovanosti lidí z Horní Břízy.
Zrušení diskusního fóra Horní Břízy neuniklo médiím. V Plzeňském deníku se objevilo:

Radní Horní Břízy zrušili diskuzi na webu
14.8.2014



Plzeňsko – Radní z Horní Břízy v pondělí dočasně ukončili volnou diskuzi na
internetových stránkách města. Nelíbily se jim totiž anonymní pomluvy na jejich adresu.
Diskuze se opět rozběhne po komunálních volbách.
„Šlo o doporučení komise informatiky z konce června. Rada města s podnětem komise souhlasila,"
vysvětlil místostarosta Horní Břízy Zdeněk Procházka.
Pokud budou lidé nyní chtít upozornit na nedostatky a navrhnout, co by se mělo v Horní Bříze
vylepšit, musí se na vedení radnice a úředníky obrátit osobně, telefonicky nebo prostřednictvím emailu.
Horní Bříza přitom volnou diskuzi na webu dočasně nezatrhla poprvé. Předloni místo ní zavedla
registrovanou. Jenomže systém registrací se neosvědčil a lidé jej kritizovali kvůli složitosti. Proto
od letošního ledna město anonymní diskuzi znovu obnovilo.
Rušení volné diskuze na webu měst není na Plzeňsku novinkou. Od loňského července nefunguje
v Přešticích. Zastupitelé se k tomuto kroku odhodlali poté, co fórum zaplavila smršť anonymních
vulgárních příspěvků. Debatu tehdy rozproudila výměna ředitele přeštické základní školy.
Diskutující nenechali nit suchou na radních města, uráželi končícího ředitele Josefa Šperla a jeho
nástupce Petra Fornouze.
Starosta Přeštic Antonín Kmoch s odstupem času přiznává, že rušení volné diskuze byla chyba.
„Měli jsme klást větší důraz na promazávání vulgárních příspěvků a diskuzi nerušit," řekl Kmoch.
Do registrované diskuze prý přispívají jednotlivci a navíc na dotazy jim někteří zastupitelé
neodpovídají.
Autor: Martin Švec
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/radni-horni-brizy-zrusili-diskuzi-na-webu-20140814.html
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Biotop

Na svém veřejném zasedání dne 19.12.2013 schválilo zastupitelstvo realizaci projektu
„Přírodní koupací biotop Horní Bříza“ a podání žádosti o dotaci. Koupaliště mělo stát
15 777 500 Kč vč.DPH a spoluúčast města měla činit 3 044 670 Kč vč.DPH.
Na občany, kteří se těšili, že budou mít konečně kde se koupat však čekala na zasedání
zastupitelstva 16.ledna „studená sprcha“. Starosta oznámil, že až po hlasování zastupitelstva
19.12.2013 byla objevena chyba, bylo nutno změnit výši spoluúčasti města na 3 125 837 Kč a
ta byla zapracována do žádosti o dotaci. Z časových důvodů však musela být žádost podána,
aniž se stihlo opakované zasedání zastupitelstva. Starosta navrhl aby zastupitelstvo schválilo
nové opravené usnesení dodatečně.
Proti tomu podal radní ing.Želízko protinávrh, aby z důvodu administrativních nesrovnalostí
byla neprodleně stažena žádost k projektu biotopu. Na zasedání se zformovaly dvě skupiny,
kdy jedna usilovala o pokračování v žádosti o dotaci a dotažení projektu biotopu a druhá o
odstoupení od projektu. V první skupině se kromě starosty angažovali pp.Richtr, Grun,
Mildorf. Ve druhé skupině dominoval ing. Želízko, pí Šumová, p.Zábraha a p.Seko. Řada
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zastupitelů neměla jasný názor. Probírána byla také možnost využití nákladného projektu
koupaliště, který stál 750 000 Kč.V následném hlasování nakonec prohrál biotop v poměru 11
ku 5ti.

Koupání v Horní Bříze tak dostalo druhou ránu. Tu první schytalo v r.1997 za starosty
p.Dlouhého, který projektovaný bazén v přístavbě základní školy označil za nadstandardní a
za „danajský dar“ městu. Místo bazénu tak vznikla v budově ještě jedna tělocvična.

A co na to lid
Na diskuzním fóru Horní Břízy se k tomu tématu rozproudila rozsáhlá debata, z ní vybráno:
Od: Z.Š. (IP: 90.176.*.*)
Datum: 10.2.2014 18:13:40
Předmět: A biotop je kde?
Po nadějné vidině letního koupání nám pan Želízko
ordinuje zimní studenou sprchu v podobě náhlého zamítnutí celé akce. Myslím, že by bylo záhodno
předložit lidem, kvůli jaké prkotině se už zase nevykoupou a vysvětlit ta hausnumera ve verzích
rozpočtu koupaliště.
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p.s.
Až vám bude v létě horko, navštivte městský úřad a osvěžte se studiem projektu biotopu.
Od: D.R.(IP: 212.79.*.*)
Datum: 10.2.2014 20:24:45
Předmět: Re: A biotop je kde?
Jen musím souhlasit s vámi. Tohle je jen divadlo jednotlivců před blížícími se volbami! Nezapomenu
na výrok jednoho staršího občana. Ještě když jsem byl zastupitel v minulém volebním období a
jednalo se o biotopu, tak jsem mu vše vysvětloval, jak by to mělo vypadat atd. A že do dvou let to
bude postavené. On se jen smál a říkal, byl bych rád kdyby jsi měl pravdu ale " JSI V HORNÍ
BŘÍZE, NA TO NEZAPOMEŇ". Dnes vidím, že měl pravdu! Paradox je, že o stavbě zmíněného
koupaliště v Horní Bříze se kecá už snad od předsedy N.V. Tikala!!! A to jsem byl ještě kluk Z.Š. A
dnes je mi skoro 44 let! Je mi s toho fakt smutno. A nemluvě o finanční stránce, máme přeci peněz
na vyhazování! Co se mohlo za tohle udělat věcí pro občany nebo pro děti! Mě to připadá, že
žijeme v ráji a ve městě je vše opravené, nic nepotřebujeme, všichni jsou tím pádem spokojený.
Tak vyhazujeme peníze oknem!!!!! Jsem zvědav jestli se realizace biotopu dožiju?!

K tomu napsal Plzeňský deník:

Plavcům se rozplynul sen. Biotop zhatila chyba
8.5.2014



Horní Bříza – Lidé z Horní Břízy, kteří desítky let volají po koupališti, se nedočkají ani
příští rok. Již schválenou žádost o dotaci totiž zastupitelé stáhli zpět kvůli
administrativní chybě. Neshodovala se částka uvedená v žádosti se sumou, kterou
v prosinci schválilo zastupitelstvo jako finanční krytí z kasy města.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/plavcum-se-rozplynul-sen-biotopzhatila-chyba-20140507.html
„Doba na zpracování dokumentace a příslušných náležitostí byla poměrně krátká a vše se tvořilo,
jak se říká, za pochodu. Při podání žádosti jsem zjistil, že vznikla formální chyba,“ omlouval se
starosta Horní Břízy Vojtěch Šedivec, který měl výstavbu biotopu na starosti.
Zatímco Šedivec a někteří zastupitelé usoudili, že chyba není závažná a nechala se odstranit, zbytek
zastupitelstva byl opačného názoru. „Na lednovém zasedání o jeden hlas prošel návrh na stažení
žádosti,“ dodal starosta.
Zastupitel Radek Želízko, který ve volbách kandidoval za stejné sdružení jako starosta, se Šedivcem
nesouhlasí. „Chyba byla natolik závažná, že by jinak došlo k porušení usnesení zastupitelstva. Jak
došlo k rozdílu mezi schváleným finančním krytím a částkou uvedenou v podané žádosti, nevím,“
napsal na webu Horní Břízy Želízko s tím, že patří mezi zastánce výstavby biotopu.
Želízko nepřímo označil zaviníka starostu. Šedivec poslal Deníku připravené vyjádření, ale na
dotazy zaslané e-mailem neodpověděl.
V polovině minulého roku zastupitelé schválili přípravu projektové dokumentace a všech
potřebných dokumentů pro podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Regionálního
operačního programu (ROP) Jihozápad. Výstavba koupaliště byla podmíněna získáním dotace.
Z usnesení zastupitelstva vyplývá, že přípravné práce vyšly na 750 tisíc korun.
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Někteří obyvatelé se domnívají, že suma byla vyhozená. Nevěří použitelnosti projektu
v budoucnosti. Starosta s nimi nesouhlasí. „Projekt zcela odpískán není. Peníze, které se teď
vynaložily, podle mého názoru nejsou v žádném případě vyhozené, neboť město hodlá žádat
o dotaci v dalším dotačním programu,“ odpověděl kritikům.
Zatím není jasné, kdy bude vyhlášena další výzva ROPu Jihozápad. Jisté je jen to, že plavci se
v biotopu příští rok v létě nevykoupají. Práce se původně měly rozběhnout v polovině letošního
roku.
Stavba měla vyjít na zhruba 15 milionů korun a město počítalo s tím, že 85 procent z této částky
získá právě z ROPu.
Starosta nezdar omlouvá pohledem do minulosti. „Vždyť žádost o dotaci na vybudování
fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem jsme podávali snad sedmkrát,“ zlehčoval
Šedivec.
O vybudování biotopu se ve městě začalo uvažovat v roce 2008. Záměr ovšem narážel na nesouhlas
zastupitelů. „Získat jejich přízeň se povedlo až v tomto volebním období,“ pochvaloval si Šedivec.
Autor: Martin Švec
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/plavcum-se-rozplynul-sen-biotop-zhatila-chyba-20140507.html
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Doprava
Nebezpečný viadukt směrem na Třemošnou
Před dvěma lety se v Plzeňském deníku objevil článek
upozorňující na nebezpečné poměry uvnitř viaduktu z Horní
Břízy na Třemošnou. Poměry po léta snesitelné se vyhrotily
v důsledku zbudování obchvatu Třemošné, který je součástí
silnice I27. Pro cestu z Horní Břízy i z okolních vesnic do Plzně
se tento směr stal nejrychlejším a nejpohodlnějším a je nejvíce
vyhledáván. Bohužel to přináší problémy v obydlené části městav ulici Třemošenská a hlavně ve zmíněném viaduktu. Nyní po
dvou letech, přestože se frekvence dopravy ještě zvýšila, není ani
po uvedené mediální prezentaci situace v tunelu nijak řešena.
Situace v tunelu byla v článku podrobně vylíčena i doložena, na fotce se muž před
projíždějícím autem tiskne ke stěně tunelu a v náručí drží svého pejska. Dále je zde svědectví
občanky, která v důsledku dopravních poměrů ve viaduktu utrpěla vážný úraz.

Tímto viaduktem lidé odjakživa chodili na hornobřízský hřbitov i do lesa za rekreací. Ti, kteří
zvládnou okliku přes les, se viaduktu rádi vyhnou, pro staré lidi je to však mnohdy jediná
možnost jak dojít na hřbitov i přes nebezpečí, které obnáší.

A co na to lid
vybráno z diskuzního fóra Horní Břízy
Od: Z.Š. (IP: 90.176.*.*)
Datum: 5.5.2014 00:26:23
Předmět: Re: Re: Re: viadukt
K viaduktu na Třemošnou namítám:
Chodec jdoucí řádně po levé straně od Břízy, může vidět (ještě než vstoupí do tunelu) auto od
Třemošné max. na 45m. I při dodržení rychlosti 30km/h je auto uprostřed tunelu za 5sec. Chodec
při rychlosti 6km/h potřebuje na průchod tunelem 12sec. Tedy i opatrný chodec a slušný řidič se
pěkně potkají akorát uprostřed tunelu.
Chodníčky mají šířku 50cm a v žádném případě nemohou být určeny pro chodce, jsou tam jen pro
bezpečný odstup aut od zdi. Jejich funkce by měla být jasně určena v projektu. Setkání s širší
dodávkou je nebezpečné i v případě, že se chodec zády přimkne ke zdi. Problém může být i u
menších osobních aut, i na těchto místech se řidiči často ze zvyku tlačí k pravé straně. Naprosto
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nejhorší je, že v tunelu se dají potkat i menší náklaďáky (velikosti Avie), které tam jentaktak, ale
přece jen projedou. Takové setkání chodec těžko přežije.
Existují jen dvě řešení, buď se tam dá značka přechod pro chodce, která jim zaručí přednost, anebo
naopak zákaz jejich vstupu. Všechno ostatní je hazard s jejich životy.
p.s.
Možnost průchodu hůře pohyblivých osob nebo osob s kočárky už ani nerozebírám.
Od: R.Ž. (IP: 109.81.*.*)
Datum: 6.5.2014 00:34:57
Viadukt ke hřbitovu - nikdo nepopírá, že je to místo, které si chodci zamilují. Ale jak už bylo
napsáno - osazené dopravní značení dává řidičům dostatečně najevo, že se blíží do místa, kde by
měli projíždět obzvlášť opatrně. Není to zároveň rychlost předepsaná, takže se předpokládá, že při
míjení chodců řidič ještě zpomalí, což je při takto nízké rychlosti otázky vteřiny. Zdaleka ne všichni
dodržují směrem do měst nařízenou maximální rychlost 30km/h, domníváte se ale, že právě
takovým řidičům něco řekne jakákoliv další dopravní značka (například pozor chodci)? Já myslím,
že těžko. Jen si dovolím poopravit pana Špačka - značka přechod pro chodce pěším žádnou
přednost nezaručuje a je to dost nebezpečný zažitý omyl, nehledě na to, že v tomto místě by nikdy
nikdo přechod zkrátka nepovolil.
Od: P.P. (IP: 77.48.*.*)
Datum: 7.5.2014 14:48:26
Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viadukt
Netvrďte mi, že někdo vjede do viaduktu ve chvíli, kdy tam někdo prochází. Stalo se to snad
někomu? Samozřejmě by chodec měl jít normálně po silnice a ne při kraji po tom chodníčku aby
byl dobře a včas vidět a nesplynul se šedí viaduktu.
Ještě si neodpustím poznámku k matematickým dedukcím p. Špačka. Jednak samozřejmě značka
30km není určena k tomu, aby řidič bezproblémově projel viaduktem ať se děje co se děje, ale k
tomu, když ve viaduktu něco bude, stačil zastavit pokud možno před viaduktem. A dále nevím, jak
přišel na těch 45m, na které vidí chodec, přicházejí od HB auto od Třemošné. Pokud si to změřím
na mapy.cz, dostanu minimálně 60m a pokud budu procházet vpravo tak možná 70m.
Na závěr zejména pro p. Špačka. Pozor na experimentování se snahou projít viaduktem v
okamžiku, kdy tudy něco projíždí. Viaduktem projede i autobus. A dokonce jednou se snad snažil
projet i tank. Ale to si nepamatuji.
Od: hb (IP: 109.81.*.*)
Datum: 7.5.2014 20:27:59
Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viadukt
na základě Vaší diskuze jsem si z pohledu vozidla dnes všímal kdy a jak vidím, a upřímně pokud
chodec půjde tak jak má jít po levé straně, všimnu si chodce až uvnitř viaduktu, ale řešení mi
nenapadá žádné...
Od: Z.Š. (IP: 90.176.*.*)
Datum: 8.5.2014 01:17:57
Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viadukt
Ano stalo a už mockrát, řidič vás tam nevraživým pohledem vyhání na chodníček a když na něj
nevlezete, tak se klidně nacpe vedle vás, to jsem zažil 2x, víckrát jsem to nezkoušel. Zajímalo by
mě, jak jste se na mapě.cz postavil na chodníku před tunelem a kam jste přitom dohlédl. To se holt
musí umět. Přebíhat na pravou stranu, aby bylo lépe vidět je určitě dobrý nápad, ale možná by
bylo jistější rovnou přelézt trať. Vlaků tady jezdí mnohem míň než aut. Nevadí, že si
nevzpomenete, kdy tu projel tank, stačí když si vzpomenete, kdy jste šel naposled pěšky, natož
pak tímto tunelem. Asi to bylo už hodně dávno
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Třemošenská ulice
Podnět Roberta Trnky
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Odpověď města

A co na to lid
z diskusního fóra Horní Břízy
Od: Ivana G. (IP: 109.81.*.*)
Datum: 22.7.2014 15:24:37
Předmět: Re: Doprava v Třemošenské
Jak je možné, že Váš 100% pravdivý článek NESMĚL vyjít ve Zpravodaji? To občané nesmí mluvit?
Bydlíme také ve Třemošenské ulici, od páté hodiny ráno do noci je tady takový provoz, že nelze
otevřít okno a vyvětrat. O prachu a smradu nemluvím. A co bezpečnost? Kde je policie, která by
měla měřit rychlost? To jsme tady už zapykaní navždy?
Také žádám odpovědné úředníky, aby tuto stále se zhoršující situaci začali řešit. A ráda bych zde
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našla od nich odpověď.
Řeší se tady multikáry a hasiči, na to je mudrců dost, ale skutečné problémy jdou mimo ...
Díky
Od: R.Ž. (IP: 109.81.*.*)
Datum: 23.7.2014 21:48:42
Předmět: Re: Re: Doprava v Třemošenské
Dovolím si doplnit vysvětlení ohledně neotisknutí výše uvedeného příspěvku. Rozhodně musím
odmítnout, že příspěvek "nesměl" vyjít - nestalo se nic menšího, než že jsme se v redakční radě
shodli, že je to především podnět k rukám radních a zastupitelů - ostatně byli v příspěvku přímo
osloveni.
K podstatě problému snad jen tolik, že k nárůstu dopravy ve Třemošenské ulice po otevření
obchvatu beze sporu došlo, tak to prostě bohužel je a těžko můžeme mít těm řidičům za zlé, že
chtějí být v cíli dřív a chtějí jet po příjemnější cestě. Otázka nedodržování rychlosti je rovněž jasná
a je v pořádku na ni upozornit.
Čistě k zamyšlení se ale nemohu nezaptat, v čem se Třemošenská ulice liší od ulice K Trnové,
Třídou 1. máje (a Tovární), K Cihelně nebo Pod Horami? Všechny uvedené ulice totiž jsou
skutečnými průtahy městem a bylo tomu tak, jak se říká "odjakživa". Samozřejmě jsou některé z
nich vytíženy více, jiné méně, ale jsou prostě jednoduše řečeno součástí základní silniční sítě.
Návrat stavu, kdy byla vaše ulice tichá a klidná je prakticky nereálný, ale určitě lze řešit dodržování
rychlosti a zlepšení bezpečnosti pro chodce (a nemusí to být hned chodník).
Od: radní (IP: 193.85.*.*)
Datum: 24.7.2014 07:27:04
Předmět: Re: Re: Re: Doprava v Třemošenské
Tak to je odpověď hodna politika. Shrnuto do bezvýznamných keců a návrh na nějakou změnu
žádný.
Od: Z.Š. (IP: 90.176.*.*)
Datum: 24.7.2014 20:41:20
Předmět: Re: Re: Re: Re: Doprava v Třemošenské
Dovolím si ještě doplnit k panu Želízkovi,
Obecně jde o konflikt obyvatele, který u silnice od rána do večera i v noci bydlí a řidiče (na
Třemošenské navíc obvykle přespolního), který tudy dvakrát za den projede. Tady přece není
možný rovnocenný přístup. Přesto pan Želízko staví pohodlí anonymních řidičů nad kvalitu života
konkrétních usedlíků. Nechť si uvědomí, že je radním a zastupitelem občanů se zdejším trvalým
bydlištěm, nikoliv náhodných projíždějících.
Průjezdní jsou skoro všechna města a vesnice a přesto v mnohých (jde převážně o Středočeský
kraj) je to samý práh, semafor, samá 40ka i 20ka. Projíždějícího to pěkně štve, ale musí uznat, že
místní mají právo na svou bezpečnost.
U nás to právo máme taky a přesto je to tu naopak. Co kdyby na Třemošenské (tak jak to
obhajoval pan Želízko pro ul. Na strži) se doprava "zklidnila" přednostmi zprava z ulic K zastávce,
Nad sokolovnou, Spojovací a Na strži. Auta (obvykle 4-7), která parkují na travnatém pruhu a kvůli
kterým musí chodec riskovat chůzi po frekventované silnici, by klidně mohla stát na silnici. Také
přechod se semaforem pod zastávkou by byl na místě. Takové poměry by dopravu zpomalily tak,
že by asistence MP ani nebyla zapotřebí. Řidiči by zajisté prskali, ale od toho jsou tu zástupci
zdejšího lidu, aby jeho zájmy obhájili.
Že jsou na tom v jiných ulicích stejně nebo ještě hůř, přece není důvod, proč by se Třemošenská
neměla řešit. Mohou přece rozjet stejnou diskuzi. Průjezdu aut samozřejmě zabránit nelze, ale jeho
dopady lze co nejvíc omezit.
Od: R.Ž. (IP: 109.81.*.*)
Datum: 25.7.2014 01:22:19
Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Doprava v Třemošenské
Hezky jste to překroutil a podsouváte mi něco, co jsem vůbec nenapsal - začínám mít pocit, že za
nárůst dopravy ve Třemošenské ulici nemůže otevření obchvatu ani nárůst automobilové dopravy
jako takové, ale asi spíše já osobně ...
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Pokud si myslíte, že Vámi uvedená opatření Vaši situaci zlepší, tak si zažádejte o jejich umístění
správce komunikace, za sebe říkám, že zpomalovací prahy a omezení rychlosti na 40 či dokonce 20
km/h situaci nejen nevyřeší, ale v konečném důsledku ještě zhorší. Stejně tak přechod se
samaforem pod zastávkou považuji za nesmysl - chodím tam od vlaku prakticky denně a
nepamatuji, že by měl někdy někdo problém přejít. To nejsou žádné výmluvy, jen konstatování
holé skutečnosti.
Jediné okamžité řešení, které může alespoň trochu pomoci je častější měření rychlosti, jak zde již
uvedl Bc. Procházka. Má-li někdo nějaký reálný nápad, jak situaci dlouhodobě zlepšit, nechť ho bez
urážek a napadání napíše, já se rád přiučím.
Od: Z.Š. (IP: 90.176.*.*)
Datum: 25.7.2014 21:13:42
Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doprava v Třemošenské
Pane Želízko,
ohrazuji se- žádnou urážku jsem nenapsal a nic jsem Vám nepodsunul ani nepřekroutil. Pouze jsem
připomněl Vaši obhajobu řešení ul.Na strži, což je k dohledání v historii fóra a dále to, že ve všech
dopravních diskuzích stojíte na straně řidičů, proti chodcům i obyvatelům domů.
Ta poznámka o poměrech ve Středočeském kraji byla míněna obecně, t.j. jak může doprava v obci
vypadat, když vedení stojí na jiné "straně barikády".
Od: D.R.(IP: 212.79.*.*)
Datum: 28.7.2014 17:12:32
Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Doprava v Třemošenské
Příklad je Kladno a okolí! Když jsem před lety tohle řešení navrhoval místo měřičů rychlosti byl
jsem za blázna!Tam to funguje perfektně u nás je to nesmysl!!!

Je třeba shrnout, že odpověď města panu Trnkovi byla nepřesná, když pro srovnání
s problémy v ulici Třemošenské je uváděn provoz v ulicích Tř.1.máje, K Trnové a Pod
horama, který nikdy nebyl zjišťován. V Horní Bříze bohužel dosud nikdy nebylo provedeno
sčítání autoprovozu v žádné z frekventovanějších ulic. Existuje jen odhad, že Tř.1.máje má
nejvyšší frekvenci provozu. U ostatních dvou ulic je srovnání s Třemošenskou diskutabilní.
Podstatnou okolností je existence chodníku, který mají ulice Tř.1.máje a K Trnové. Nejhůře je
na tom ulice Pod horama, kde vedle silnice není ani dostatek místa. S tímto problémem se ale
potýká i Třemošenská, kde chůzi po travnatém pásu často znemožňují zaparkovaná auta.
Zásadním rozdílem, pro který byla vedena tato diskuze ale je, že zatímco v jiných ulicích je
dopravní frekvence tradiční, v Třemošenské byla zavlečena až nedávno obchvatem Třemošné,
takže její obyvatelé se nemohli na tuto novou skutečnost připravit.
Na letošním posledním zasedání zastupitelstva bylo přislíbeno komplexní řešení problémů
dopravy ve městě.
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Silnice I/27 v úseku Třemošná – hranice kraje
Vyjádření občanů zaslané Plzeňskému kraji

Připomínka z diskusního fóra Horní Břízy
Od: Z.Š. (IP: 90.176.*.*)
Datum: 11.4.2014 20:59:50
Předmět: Silnice versus Býkov
Příští pondělí končí termín pro podání připomínek ke stavbě silnice I27, která má navázat na
obchvat Třemošné a pokračovat dál za Kralovice, až na hranici Plzeňského kraje. Na svém 2-3 km
se má obloukem přiblížit k vodárenskému zařízení na kopci nad Býkovem na pouhých odhadem
500m. V tomto úseku má být silnice zahloubena do terénu až 7 metrů a projekt očekává částečné
zavodnění tohoto zářezu ze svahu od Býkova.
Býkov je hlavním zdrojem vody pro Horní Břízu, která by jeho případným narušením a snížením
kapacity velmi utrpěla. Domnívám se, že v projektu nebyla důležitosti tohoto vodního zdroje
věnována dostatečná pozornost. Dle mého názoru by to mělo být napraveno zvláštní studií a
případně i změnou projektu.
Pokud se vedení města touto záležitostí již zabývalo a má nějaké bližší informace, děkuji předem
za jejich zveřejnění.
p.s.
Např. Třemošná, která musí pít vodu z Plzeňské vodárny, prý „ochucenou„ pesticidy, nám Býkov
závidí. Doufejme, že kvůli silnici I27 neskončíme stejně.
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Výsledné stanovisko města zaslané Plzeňskému kraji
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Noční linka
Zpráva, která určitě potěší všechny flamendry. Při návratu z nočního podniku vás už nečekají
kilometry překonávané na pokraji sil, za hluboké tmy a ve společnosti divé zvěře. Je tu N13.

Milovníci nočního života svůj autobus rozhodně nezanedbávají.
Počet přepravených jde i přes stovku a tak se snad nemusíme
obávat jeho odstavení. Graf, který byl v rámci šetření zpracován,
nám odhaluje počty flamendrů. Horní Bříza sice dosáhla pěkného
výsledku, ale na Zruč nemá. Největším překvapením je asketická
Třemošná, která asi raději sedí o víkendech doma u televize.
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Rekonstrukce mostu ve směru na Žilov
V tomto roce došlo k rekonstrukci mostu přes říčku Bělou. Starý most z roku 1949 o nosnosti
7 tun byl odstraněn a na jeho místě byl postaven most nový se stejnou nosností. Město Horní
Bříza, jako vlastník pozemků, na kterých se stavba měla uskutečnit, uzavřelo s dodavatelem
stavby smlouvu, ve které se mimo jiné zavázalo:

Zda rozsah onoho „strpění“ byl uveden v projektu nebo následně vyžádán dodavatelem stavby
a jestli se město nějak snažilo dohodnout se stavbaři a zabránit tak vykácení stromů, není
známo. Skutečností bylo, že asi sedm stoletých lip a celá řada mladších stromů v okolí mostu
byla v předstihu před stavbou vykácena. Lípy kdysi sázely školní děti a když byl v roce 1949
stavěn nyní rušený most, dokázali je stavbaři všechny zachovat.

A co na to lid
Takový rasantní zásah do přírody i historie Horní Břízy nezůstal mezi občany bez odezvy.
Robert Trnka napsal k tomu kritický článek do Hornobřízského zpravodaje a na diskuzním
fóru města se rozběhla intenzivní výměna názorů.
Od: R.T. (IP: 78.136.*.*)
Datum: 1.4.2014 10:55:45
Předmět: Stromy
Dobrý den.
Mohl by mi prosím někdo kompetentní vysvětlit, proč musely padnout stromy u mostu na Žilov?
Přečetl jsem si na vývěsce MěÚ, že to údajně souvisí s plánovanou opravou mostu. Není mi to ale
jasné. To se bude most rozšiřovat do stran, že musely poslední lípy z roku 1909 ustoupit? Také
prosím o sdělení, zda bude v místě provedena náhradní výsadba dřevin.
Od: Z.Š. (IP: 90.176.*.*)
Datum: 1.4.2014 19:05:15
Předmět: Re: Stromy
Žádám o sdělení kdo !osobně! nařídil tento zbytečný a neurvalý zásah do historie a přírody Horní
Břízy.
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Od: R.Ž. (IP: 109.81.*.*)
Datum: 1.4.2014 21:15:44
Předmět: Re: Stromy
Dobrý den,
na vývěskách a webových stránkách města byla informace zcela přesná - pokácení stromů
skutečně souvisí s připravovanou rekonstrukcí mostu ev. č. 1804-2. Jedná se o celkovou
rekonstrukci, při které bude most zároveň rozšířen o chodník. Součástí rekonstrukce mostu bude i
vybudování navazující části nového chodníku před mostem (tedy směrem k návsi) do míst, kam by
se měla v budoucnu přemístit autobusová zastávka. Za mostem pak bude vybudována část
chodníku směrem do vsi a to v úseku od mostu ke křižovatce na Ledce - tuto část chodníku bude
platit město.
Další součástí stavby bude i úprava dotčené části koryta - kamenné odláždění ukončené příčnými
betonovými prahy.
Nemám u sebe kompletní projekt a nevím tedy, zda je jeho součástí i výsadba nových stromů, ale i
kdyby nebyla, tak si nemyslím, že by to byl problém vysadit třeba i dvojnásobek nových stromů.
V celé republice je v havarijním stavu cca 2000 mostů, každý rok se jich opraví řádově cca desítky.
Buďme rádi, že včas došlo i na ten náš, byť muselo padnout několik vzrostých stromů.
Od: Jarda (IP: 81.201.*.*)
Datum: 2.4.2014 07:11:54
Předmět: Re: Re: Stromy
Je pravda, že těch stromů je škoda, ale měli bychom si předevšém uvědomit, že vybudováním
chodníku se zvýší bezpečnost chodců, kteří v tomto úseku musí jít přímo po vozovce. A zdraví a
bezpečnost lidí přece není srovnatelné i s vzácným stromem.
Od: Z.Š. (IP: 90.176.*.*)
Datum: 2.4.2014 19:58:09
Předmět: Re: Re: Re: Stromy
No no, to je najednou starostí. V Horní Bříze je celá řada míst, kde je urgentně třeba zvýšit
bezpečnost chodců. Řeší se ale jen ty případy, kvůli kterým se dá něco pokácet. V Lipové ulici (viz
diskuze níže) není co porazit, takže se tam chodníku asi nikdy nedočkají.
Od: R.T. (IP: 78.136.*.*)
Datum: 2.4.2014 08:56:56
Předmět: Re: Re: Stromy
Děkuji za vysvětlení, se kterým však bohužel nemohu souhlasit.
1) Chodník je zde velmi zapotřebí, ale kvůli němu v žádném případě nemusely stromy padnout!
Mohl vést klidně za nimi, bezpečnost chodců by se tím ještě zvětšila. Pro mne je to další důkaz, že
se v našem městě nejdříve kácí a pak až myslí.
2) V dnešní době, kdy je vandalismus na denním pořádku, je téměř nemožné, aby nově vysazené
stromky nikdo nezničil. I když jich tedy vysázíte dvojnásobek, asi málokterý přežije. I proto
musíme staré zdravé stromy chránit. Žádné další už nejspíše mít nebudeme. Nicméně děkuji za
závazek, že město vysází stromy nové. Rád se na tom budu podílet.
Jen na okraj - za dobrou absurditu pak považuji fotosoutěž, vyhlášenou MěÚ, podle níž mají občané
nafotit nejkrásnější místa ve městě. Kde je mají brát, když je město takto systematicky likviduje?
Od: D.R. (IP: 212.79.*.*)
Datum: 2.4.2014 11:24:26
Předmět: Re: Re: Re: Stromy
Musím s vámi souhlasit, že chodník by mohl být za stromy a to i s cyklistickou stezkou jako je to v
jiných městech. Jen na okraj se zeptám. Co to dřevo, to je také nabízeno k odkupu, nebo to už
mají dávno rozebrané kamarádíčkové pana hajného atd?
Od: R.Ž. (IP: 109.81.*.*)
Datum: 2.4.2014 21:40:08
Předmět: Re: Re: Re: Stromy
Pánové,
myslíte to jistě dobře, ale samotné posunutí chodníku by ty stromy bohužel nezachránilo. Vlastní
rekonstrukce bude provedena jako "úplná" - stávající most bude prakticky beze zbytku odstraněn a
místo něho bude postaven zcela nový. Pod novými opěrami a křídly mostu budou vyvrtány piloty,
takže si asi dovedete představit, jak velká bude stavební jáma. Ty nejvzrostlejší stromy se bohužel
necházely těsně na konci mostních říms a přímo na krajnici vozovky. Nedovedu si představit
technologii rekonstrukce mostu, při které by v těch místech mohly stromy zůstat.
Během příštího týdne připravím do sekce "připravované a realizovaní stavby" alespoň základní
informace o novém mostu. Do té doby si zájemci mohou některé informace stáhnout z portálu
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veřejných zakázek zde:
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2239.html
Hned na úvodní stránce odkazu je celkem podrobný popis plánovaného mostu.
Od: R.T. (IP: 78.136.*.*)
Datum: 3.4.2014 08:05:41
Předmět: Re: Re: Re: Re: Stromy
Děkuji pane Želízko za věcnou a fundovanou odpověď. Přesto se mi vtírá otázka: Rostly ty stromy
více než sto let na špatném místě a konečně byly po zásluze potrestány, nebo byl jen projektant
líný brát na ně ohled?
Od: R.Ž. (IP: 109.81.*.*)
Datum: 3.4.2014 19:18:50
Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Stromy
Upřímně - lenost projektanta je to poslední, co by mohlo za pokácení těch stromů. Určitě bych to
neformuloval, že byly po zásluze potrestány, dost možná, že v době, kdy je tam někdo v dobré víře
sázel, ležela cesta o nějaký ten metr dále, údajně tam býval kdysi brod - zkrátka to tam vypadalo
jinak, než dnes. Ano, v současné době (a již nějaký ten rok zpět) rostly ty největší a nejhezčí
stromy na zcela nevhodném místě na samé krajnici vozovky a já se spíše divím, že je tam správce
silnice nechal tak dlouho - to prosím jen konstatuji, aby mi někdo nepodsouval, že bych je
nejraději pokácel hned při prvním příchodu k nim. Je to prostě nějaký vývoj - ostatně, pokud byly
ty stromy zasazeny v roce 1909, jistě tam bylo "něco" před nima - možná pěkný meandr, možná
hezké zákoutí, možná jiné krásné stromy ...
Čistě teoreticky se můžeme zamyslet, zda tam mohly stromy zůstat. Vzhledem k blízké křižovatce
a dalším omezujícím faktorům se domnívám, že polohově musí zůstat most tam, kde je dosud. Pak
by připadala v úvahu menší rekonstrukce, kdy by byly zachovány a nějakým způsobem sanovány
opěry a nová by byla pouze mostovka. Chodník by se oddálil a vedl by před samostatnou novou
lávku. Bohužel i v takovém případě by nové římsy opět končily těsně u stromů a protože by se na
ně nově muselo osadit zábradelní svodidlo, tak si neumím představit, že by končilo "ve stromě".
Ať se nad tím zamýšlím z různých pohledů, bohužel mi jiný závěr než jejich nucené pokácení
nevychází. Čistě technicky by se (možná) dalo naprojektovat takové řešení, že by tam stromy
zůstaly - posunout most i navazující křožovatku, upravit trasování navazujících komunikací, přeložit
vyústění zatrubněné vodoteče ... pak si ale musíme zároveň položit otázku, kdo by to zaplatil,
protože v takovém případě se bavíme o nárůstu ceny v řádech milionů.
Od: Z.Š. (IP: 90.176.*.*)
Datum: 3.4.2014 21:32:08
Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stromy
Základy mostní konstrukce, o které se opírají vodorovné nosné části, končí 3 metry před stromy,
shodně na obou stranách. Skoro to vypadá, jakoby tehdejší projektant řešil most tak, aby ty
stromy zachoval. Dále ostatní pokácené tři stromy, včetně toho největšího, jsou o hodně dál a
naprosto nemohly ničemu překážet, tedy kromě obludné mechanizace. Dnešní (nejen) stavebnictví
ze všeho nejvíc připomíná pohádku o Škrholovi. To ale neznamená, že investor musí všemu
ustoupit.
Je na tom mostu opravdu něco špatného, anebo má být jenom předimenzován na vyšší provoz
kamiónů? Bude k vidění nějaká expertíza? Není za tím nátlak nějaké dopravní loby? Jímá mne
hrůza při představě kamiónu (třeba s kaolinem), jak se souká z návsi nejužším místem u Alby.
p.s.
Ta fotografická soutěž je ale dobrý nápad. Nejde o to, kdo vyhraje, ale o to vyfotit co se dá, dokud
to ještě stojí, pro potomky nebo pro vlastní vzpomínky. Dodnes mě mrzí, že jsem si včas nevyfotil
lípy u pomníku a pod zastávkou, thuje na hřbitově a všechny lípy, včetně těch posledních, u
potoka.
Od: R.T. (IP: 78.136.*.*)
Datum: 4.4.2014 11:48:14
Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stromy
Musím Vám věřit, neb v mostech se opravdu nevyznám. Ze zkušenosti ale vím, že když se chce, lze
udělat leccos. Znám příklady nejen z Evropy, ale např. i z jižních Čech, kde stromy opravám
komunikací ustoupit nemusely. Někdy došlo třeba i k zúžení silnice, jen aby se nemusel pokácet
významný strom. U nás se ale na přírodu kašle, a proto Horní Bříza vypadá tak, jak vypadá.
Nicméně stromy už padly a nedá se to vrátit. Nyní mne proto nejvíce zajímají dvě věci:
1) Dojde tedy k náhradní výsadbě?
2) Ve shodě s panem Špačkem bych rád věděl, zda není takto velikášsky pojatá "rekonstrukce"
mostu jen záminkou, jak umožnit průjezd těžších vozidel ve směru na Žilov a Ledce.
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Od: R.Ž. (IP: 109.81.*.*)
Datum: 4.4.2014 17:50:52
Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stromy
Ad1)
Jak už jsem psal, já osobně bych v náhradní výsadbě neviděl problém a budu ji podporovat.
Samozřejmě ji nemohu slbit na 100%, protože nejsem sám, kdo o tom bude rozhodovat. V této
souvislosti ale určitě uvítám konzultaci "co a kam" vysadit, aby to mělo smysl a fungovalo to.
Ad2)
rekonstrukce určitě není velikášsky pojatá, buďme rádi, že se v době úspor včas najdou peníze na
celkovou rekonstrukci. Samotný fakt, že člověk přejde nebo přejede přes most a nepropadne se do
koryta ještě neznamená, že je stávající most v bezvadné kondici.
Od: Z.Š. (IP: 90.176.*.*)
Datum: 4.4.2014 23:23:43
Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stromy
Jenom na závěr, Ten most, co se má teď zbourat, byl postaven někdy (odhaduji) v 50-60tých
letech. To bylo těm lípám asi 50 let. Jak je možné, že ho tenkrát dokázali postavit a přitom všechny
lípy zachovat a jak to, že teď kvůli mostu jen o málo širšímu museli všechny lípy zlikvidovat?! To už
to stavebnictví tak zdegenerovalo, anebo jde o výjimečně zpackaný případ?
Jestli byl most zralý na výměnu, není věcí mlhavých úvah, k tomu musí být jednoznačná expertíza.
Jen se divím, že u mostu v tak špatném stavu nebyla už dříve značkou snížena jeho nosnost.
Od: R.Ž. (IP: 109.81.*.*)
Datum: 4.4.2014 23:57:06
Předmět: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stromy
Máte dobrý odhad, stávající most je z roku 1949. A musím přiznat, že mě podobná úvaha ohledně
věku stromů a tehdejší výstavby také napadla. Bude to dáno především použitou technologií.
Zjednodušeně řečeno - možná ho tehdy postavili šetrněji, ale na druhou stranu životnost cca 65 let
není nijak úchvatné. Ale nechci křivdit tehdejším stavitelům, na stavu mostu se podepsala
pravděpodobně především jeho (ne)údržba. Nicméně i tak platí, že ten největší strom zmohutněl
natolik, že se k vozovce zkrátka přiblížil až moc.
Zmiňovaná "expertíza" neboli mostní prohlídka se samozřejmě dělala - nemyslím si, že je náš stát
natolik bohatý, aby zbytečně boural mosty tam, kde je to zbytečné, nota bene na tomto (z
globálního pohledu celkem nezajímavém) místě. I když příkladů, kdy se doslova mrhalo státními
penězi bychom asi našli víc než dost, myslím, že to není případ této stavby.
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Průmysl
Nový kaolinový lom na obzoru
4.3.2014

Kaznějov – Už příští rok mohou u Kaznějova začít přípravné práce na novém
kaolinovém lomu.
Společnost LB Minerals jej chce mít proto, že zásoby vzácné
suroviny v lomech Trnová I. a Trnová II. se tenčí a místa budou
brzy vytěžena.
Nový lom označený jako Kaznějov III. se má rozkládat na
katastrálních územích Kaznějova, Horní Břízy, Krašovic a Trnové.

Na veřejném projednávání, které se konalo vloni v červnu, ale plány narazily na odpor starostů a
občanského sdružení. Chtěli jasnou záruku, že se vytěžené lomy, jež čeká rekultivace, nebudou
zasypávat odpady na bázi popela a takzvanými aktivovanými granuláty, jak tomu bylo například
v Kyšicích.
Pokud takovou záruku nedostanou, s lomem souhlasit nebudou, říkali vloni.
Obce nakonec svého dosáhly. Krašovický starosta Josef Henžlík považuje dohodu za důležitou. „Už
je to v pořádku," řekl Deníku. „K rekultivaci lomů nemá být používán odpad, ale jen původní
materiály jako těžená zemina," pokračuje a doufá, že na této dohodě se nic nezmění.
Podle generálního ředitele Ladislava Matouška podala společnost LB Minerals během letošního
ledna žádost o stanovení nového dobývacího prostoru Kaznějov III. na obvodní báňský úřad. „Na
veřejném projednání žádosti, konaném dne 30. 1. 2014 v Kaznějově, nebyly ze strany zástupců
dotčených orgánů státní správy a obcí vzneseny žádné námitky," konstatoval ředitel s tím, že
s obcemi se snaží být v úzkém kontaktu. „Tak, abychom jejich připomínky řešili průběžně a ne
pouze v souvislosti s plánovaným dobývacím prostorem," podotkl.
Devětadevadesátihektarový Kaznějov III. má zajistit dodávky do plavírny kaolinu v Horní Bříze a
zachovat zaměstnanost. „Dobývací prostory Trnová I. a Trnová II. tvoří v současné době
nenahraditelnou surovinovou základnu. Plánovaný Kaznějov III. je koncipován jako náhrada za ně,"
tvrdí ředitel.
Objem vytěženého kaolinu tedy nevzroste – zároveň s tím, jak bude těžba v Trnové I. a II. ustávat,
bude v Kaznějově III., začínat. „V případě vydání příslušného rozhodnutí předpokládáme, že
bychom v roce 2015 zahájili přípravné činnosti, a to především odnětí lesních pozemků a
otvírkové práce, na které plynule naváže těžba. Souběh těžební činnosti v dotěžovaných dobývacích
prostorech a v dobývacím prostoru Kaznějov III. se očekává v letech 2015 až 2017. Od roku
2018 by těžební činnost měla probíhat pouze v dobývacím prostoru Kaznějov III. Na uvolněných
plochách budou pokračovat už pouze sanační a rekultivační práce vedoucí k obnově původního
krajinného rázu," dodal Matoušek.
Autor: Pavel Korelus
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/novy-kaolinovy-lom-na-obzoru-20140303.html
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Obchod a služby
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Školství
Mateřské školky
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Masarykova základní škola
Vytopení školy
Žáci, kteří vytopili školu v Horní Bříze, se přiznali
19.3.2014



Horní Bříza - Netrvalo dlouho a neznámí vandalové, kteří
v noci z pátku na sobotu řádili v základní škole v Horní
Bříze, mají tváře.
Podle našich informací se k tomu, že ve škole ucpali odtoky
v umyvadlech a pisoárech, pustili vodu a nechali ji podlahou protéct do nižších pater, k ničení
nástěnek i nábytku a způsobení 200tisícové škody přiznali sami. „Kriminalisté s vedením školy zjistili,
že vše mají na svědomí tři mladiství – dva hoši a jedna dívka," konstatoval policejní mluvčí Jan
Koželuh. Vandalům je patnáct let.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zaci-kteri-vytopili-skolu-se-priznali-20140319.html
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Vybavení školy
Na základě využití operačního programu Moderní škola – vzdělávání pro
konkurenceschopnost – EU-peníze školám, rozhodlo se vedení školy zmodernizovat
počítačové vybavení školy výměnou inventáře druhé počítačové učebny.
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Statistiky počtů žáků

Formou grafického zpracování je zde podán průběh počtu žáků od školního roku 2007/2008
až do školního roku 2013/2014. Grafy prospěchu pak začínají až školním rokem 2009/2010.

celkem ve všech třídách

prospěli s vyznamenáním

v prvních třídách

neprospěli

O které školy se zajímají vycházející žáci
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Kulturní činnost školy
Školní akademie se uskuteční ve středu 16. 4. 2014 od 18 hodin v KD Klub Horní
Bříza.
Srdečně zveme!

Ve středu 7. 5. 2014 se u příležitosti návštěvy francouzských žáků v naší škole
uskuteční "Mezinárodní diskotéka". Začátek v 17,00 hodin ve ŠJ. Konec ve 21,00
hodin. Akce je určena pro žáky od 5. do 9. ročníku školy.

Školní družina při MZŠ v Horní Bříze zve
na "Besídku ŠD" s představením dramatického
kroužku. Začátek v 15 hodin v aule školy.
Na středu 11. 6. 2014 si žáci 1. A připravili slavnost na zakončení prvního
ročníku své školní docházky - "Zamykání 1. třídy". Připravili si pro nás pásmo
básniček, písniček, scének a říkadel. Začátek v aule školy v 17,00 hodin.

Ahoj, prázdniny! - zábavný podvečer
pátek 29. 8. 2014
od 17 hodin v areálu Sokolovny !!! (změna místa
konání; akce se neuskuteční u restaurace Oáza).
SVČ při MZŠ Horní Bříza a žáci 9. ročníku zvou všechny žáky 5. 9. ročníku na Vánoční diskotéku. Akce se koná v pátek 15. 12.
2014 od 16,00 do 20,00 hodin. Hraje DJ Laďos a DJ Matyfus.
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Učňovské středisko
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Základní umělecká škola
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Městská knihovna
Městská knihovna pod vedením slečny Hany Berdychové poskytovala perfektní služby
čtenářům na vysoké úrovni a aktivně podporovala jejich zájem o četbu. Pořádala také celou
řadu osvětových akcí pro děti i dospělé.
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Patrně největší ohlas i účast mezi lidmi měla série přednášek o historii Horní Břízy, ke které
slečna Berdychová přemluvila kronikářku a muzeářku města paní Boženu Royovou. Ve
skromných podmínkách sklepní knihovny dokázala zařídit příjemnou přednáškovou místnost
asi o třiceti místech i se stolkem pro přednášející. Na přednáškách, které se tam potom konaly,
kromě příjemné atmosféry kterou navozovala, dokonce podávala posluchačům i čaj.

Během tohoto roku se uskutečnily tři přednášky kronikářky paní Boženy Royové. První se
týkala historie hornobřízských domů a další dvě pak byly věnovány stému výročí počátku
I.světové války a poměrům, které v Horní Bříze v jejím důsledku nastaly.
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Senioři
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Důchodci u kapličky ve staré vsi
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Kultura
Divadlo Horní Bříza
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Výtvarné umění

Tanec

Hudba
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Zpívaná
Hornobřízskou zpívanou pořádáme teprve druhým rokem. V minulém roce jsme si řekli, že i přesto,
že jsou letní dovolené a prázdniny, tak
zkusíme udělat takovou pohodovou akci
pro všechny. Vzhledem k úspěchu
pokračujeme i v tomto roce ve stejném
duchu. Akce se stává stále úspěšnější, a
tak v sobotu přivezeme více setů, aby
vzhledem k vzrůstající návštěvnosti měl
každý místo k sezení. Na poslední
zpívané skutečně nemělo pivo a limo
ideální teplotu z důvodu extrémního
horka, snad již nyní bude vše v pořádku
a akce se bude moct opět uskutečnit v
areálu před sokolovnou. V případě
nepříznivého počasí se akce uskuteční v
budově.
Pevně věřím, že si opět přijdete zazpívat,
ale i zatančit.
Za kulturní a sportovní komisi
Ladislav Čech

A co na to lid
z diskusního fóra Horní Břízy
Od: R.T. (IP: 78.136.*.*)
Datum: 22.7.2014 13:22:42
Předmět: Zpívaná
Abych jen neláteřil, přidávám také jednu
pochvalu. Hornobřízská zpívaná je skvělá
akce za kterou musím opravdu
poděkovat. Poměrně komorní, příjemná
atmosféra, skvělé kapely, žádný velký
kravál. Prostě zpívaná, kde si člověk
může opravdu zazpívat. Snad jen bych
apeloval na rodiče nezvladatelných
pištících a pobíhajících dětí, aby své
ratolesti propříště ponechali doma.
Takových akcí prosím víc.
Doufám, že příště se také najde alespoň
několik párů, se kterými bychom mohli
dát čtverylku.
Od: D.K. (IP: 109.81.*.*)
Datum: 9.8.2014 17:46:02
Předmět: Re: Zpívaná
Souhlasím, zpívaná byla skvělá akce a je bezvadné, že se bude opakovat. Akorát pivo a minerálky
doporučuji si vzít vlastní :D :D
No a pan Trnka nám bude doma hlídat děti, abychom si mohli jít taky zazpívat a nemuseli je brát s
sebou a nenechávali je hrát si na hřišti pro děti, zatímco my si přišli zazpívat.
P.S. Mám zato, že moje dítě je zvladatelné a není a nebylo pištící, nicméně chápu rodiče, že když
nemají děti kam dát, tak je vezmou s sebou a pokud jsou to děti menší, tak asi nebudou vzorně
sedět na lavici a zpívat.
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Dechovky 2014
V tomto roce vystoupily u nás soubory Lounská, Nýřaňanka, Dechovka Pavla Saka
z Kralovic, Chodovarka, Skalanka, Vrchovanka a jako host Honza Kubík.
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Den dětí

Dětský den se zazelenal balonky
V sobotu 31. května pořádalo město Horní Bříza společně s místními organizacemi a spolky oslavu mezinárodního dne dětí, tímto všem
organizacím děkuji za přípravu níže uvedených stanovišť.
AVZO – střelnice (střelba ze vzduchovky)
Auto Šmucler – prohlídka vozidel vč. možnosti svezení (zaujalo starší kluky a tatínky)
Středisko volného času – kreativní stánek (výrobky z papíru, malování)
DS Osada – přenášení vody na lžíci o vstupenky na pohádku
T. J. Sokol – minimálně 3 stanoviště: interkros (hod na cíl pálkou), skákání, míč
TJ ZKZ – fotbalové soutěže (slalom, kop na branku)
Hasiči – házení kroužků, pěnová sprcha, skákání v pytli, občerstvení
Město Horní Bříza dodalo 2 trampolíny, k rozdání bylo připraveno 1.000ks zelených balonků k výročí 20 let od udělení statutu města
a všem organizacím byly poskytnuty sladkosti pro děti v celkové hodnotě 10.000 Kč. Vystoupily dívky z Fit Clubu Veronika. Skupina dětí
- žáků MZŠ, předvedla svojí tvorbu, jak taneční, tak hudební.
Celkový počet stanovišť se tedy tentokrát vyšplhal na více než 10, plus doprovodný program a velmi oblíbená pěna na závěr.
K organizačním záležitostem uvedu jen, že ještě den před akcí byla louka pod vodou a bylo tak v plánu i možné přesunutí na sokolovnu.
Nakonec nám počasí přálo, pod vodou byla jen louka za Oázou a tak byly všechny stanoviště po celé louce pana Grüna. Na plakátu
nebyl uveden pohádkový les, protože organizace Pionýr měla jinou akci, ale jak znám vedoucího pionýrské skupiny - Jardu Nováka,
určitě připraví pro děti velmi oblíbený pohádkový les v jiném termínu.
Celkově byl den myslím velmi povedený, a to díky velkému počtu příchozích, našim spolkům a jejich stanovištím. Do budoucna
se kulturní a sportovní komise bude inspirovat ze zaslaných návrhů na zdokonalení dětského dne (malování na obličej, zmrzlina,
případně skákací boty).
Ladislav Čech
kulturní a sportovní komise
Foto Pavel Karez
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A co na to lid
Z diskusního fóra Horní Břízy
Od: D.K. (IP: 109.81.*.*)
Datum: 2.6.2014 08:24:53
Předmět: Dětský den
Jak se vám, dospělým, a vašim dětem, líbil Dětský den, pořádaný městem Horní Bříza? Jak vás
uspokojila stanoviště, jejich počet, náročnost, obsluha? Jak se dětem líbila odměna za vykonanou
disciplínu?
Od: Taťka (IP: 109.81.*.*)
Datum: 2.6.2014 18:31:17
Předmět: Re: Dětský den
Sice nejsem postarší, přesto se mi vystoupení jakési skupiny bumbumprásk moc nelíbilo, spíše
jsem čekal nějakou produkci maxim turbulenc (bylo to pro děti, že). Pamatuji před několika lety
zde byl i tkz. kouzelný les , kdy děti plnily různé úkoly. Nyní jsme se museli spokojit s loukou za
Greenem. Věhlasný prodejce zmrzliny na hlavní ulici nezklamal a měl zavřeno, takže po dvou
hodinách jsme si dali vatu a mazali do Plzně. Zmrzlina a malování na obličej v centru naše děti
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uspokojila. Neříkám špatný, ale třeba se poučit a na příště naše děti více unavit a zabavit, přesto
všem moc děkuji. Někde nebylo ani to.
Od: L.T. (IP: 212.79.*.*)
Datum: 3.6.2014 11:05:59
Předmět: Re: Re: Dětský den
Jsem lektor výtvarných technik, svoje služby jsem nabízela i zdejší škole, ale bohužel do dnešního
dne mi nikdo neodpověděl. Jednalo se i o vámi zmiňované malování na obličej. Mimo to jsem
nabízela i malování triček a jiného textilu, pletení košíků z různých materiálů, malované i leptané
sklo, vypalování do dřeva, výrobu šperků..... Jediný, kdo moje služby využil, byl zdejší nájemce hostinský z hospůdky na fotbalovém hřišti, kdy pořádal oslavu narozenin své dcery a přivezl i její
dětské hosty z Plzně. Vyrobila jsem pro něj i dort - Barbie. Holky si namalovali nádherná trička, ze
smršťovací folie si udělaly krásné náramky a došlo i na malování na obličej. Je smutné, že musím
dojíždět do vzdálených škol, jako je ZŠ Nepomuk, MŠ a ZŠ Letiny....
Od: sd (IP: 81.201.*.*)
Datum: 4.6.2014 08:35:51
Předmět: Re: Re: Re: Dětský den
Škola v HB se pod vedením nynějšího ředitele vymyká normálům. Bohužel.
Jinak Dětský den byl typický pro HB, tzn. podprůměrný. Zkuste se podívat jinam a uvidíte. Pokud
by byla pořádaná akce pro místní čutálisty, byla by úroveň x-krát vyšší.
Od: dana (IP: 212.79.*.*)
Datum: 3.6.2014 21:28:17
Předmět: Re: Dětský den
Poslední roky moc krasny :) děti nadšeny. hodně stanovišt. přinesli si hodně sladkostí. trdelníky
byly překvapením? děkujeme
Od: D.K. (IP: 109.81.*.*)
Datum: 5.6.2014 14:15:11
Předmět: Re: Re: Dětský den
Paní Dano, tak to jste jedna z mála, která nemá Dětskému dni co vytknout.
Já vám lidi nějak nevím, ale byla jsem hrozně zklamaná. Přiznám se, že jsem nečetla program dne,
takže jsem se těšila na Pohádkový les, kterého jsem se účastnila s dítětem, když bylo ještě hodně
maličké. Pak na stanoviště, kde děti budou plnit rozličné úlohy, a to třeba i vědomostní,
poznávací... Přece není tak těžké, zeptat se dítěte na věci úměrně jeho věku? Stačilo se poradit s
učitelkami ve školce...
Stanoviště byla, pokud se nemýlím, 3. Jedno delší s míčem, druhé krátké, s míčem, třetí kratší, s
házením na plechovky od dětské stravy a náborem na nějaký nový sport s nějakou pálkou.
Střelba ze vzduchovky moc neuchvátila a žádné fronty tam nebyly. Stánek s kreslením taky nebyl
zrovna naprásknutý a když se tam objevilo víc dětí, bylo to především díky paním vychovatelkám
ze školní družiny, které jsou oblíbené a milé.
No a nakonec divadelní spolek, který kolem 17. už nabízel vstupenky na derniéru jen tak, ani se
nemuselo dítě namáhat soutěžit...
Skupina tří dětí, poskakujících v nějakém rytmu, byť se snažily, co to šlo, nutila spíš k úsměvu, než
obdivu.
Dítě, které neví, že existuje něco mnohem lepšího, je asi spokojené. Ostatní byly zklamané, včetně
mého.
Víceméně jsem měla pocit, že se tam stejně šlo jen na pivo.
Od: Stanislava (IP: 109.81.*.*)
Datum: 6.6.2014 23:33:50
Předmět: Re: Re: Re: Dětský den
Paní a ke skákání v pytli a házení kroužků jste nedorazila :-D ?Vezmeme si ponaučení do dalšího
roku :-D Ale je to taky votom že né každý chce ve svém volnu a zadarmo dělat něco pro někoho
jiného.Můžete se příští rok zapojit,vymyslet něco a zasponzorovt :-D budeto přeci pro dětičky :-D
Od: D.K. (IP: 109.81.*.*)
Datum: 9.6.2014 06:22:05
Předmět: Re: Re: Re: Re: Dětský den
Ano, na skákání v pytli jsem zapomněla, pravda, bylo to trochu odstrčené a všimli jsme si toho až
při odchodu. Zazponzorovat z důchodu asi moc nemohu, zapojit se při své nemoci také ne, ale
mohu pomoci spoustou nápadů.
Ale jinak máte pravdu - dneska lidi opravdu nechtějí nic dělat zadarmo a pro druhé.
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Městské slavnosti – Horní Bříza 20 let městem

20 let města oslavil rekordní počet návštěvníků
Kulturní a sportovní komise připravuje oslavy města přibližně půl roku a ani tentokrát tomu
nebylo jinak. Práce bylo naopak ještě více a poslední dny znamenaly jen pár hodin spánku.
Takový zážitek pro tolik lidí za to ale určitě stojí.
Píšeme o rekordním počtu, poprvé si totiž slavnosti nenechalo ujít více jak 1 000 platících.
Celkově se tak jednalo o 1014 platících, zhruba 400 dětí, pro které byly slavnosti zdarma
a dalších cca 300 účinkujících. Dostáváme se tak na číslo 1700. Na celý den obec věnovala
200 000 Kč a přesně 50 700 Kč se vrátilo zpět do obecní kasy z vybraného vstupného, které
je pro každý rok vybíráno pouze jako symbolické, a to v částce 50 Kč. Ale dost čísel
a statistik, pojďme si říci něco o kulturním programu, který jste si mohli po celý den užívat.
Vše zahájil současný pan starosta s prvním místostarostou a také panem Františkem
Monhartem, který se jako tehdejší starosta zasloužil o to, že se Horní Bříza stala městem.
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Jako první vystoupily děti z Úsměváčku a TřemChy. Po nich zahrál a zatančil folklorní soubor
Úsměv. Následoval první blok vystoupení, který jako již tradičně patřil mateřským školám.
Po nich přišlo další dětské vystoupení, a to Sokolů a žáků základní školy – ti ukázali to
nejlepší ze školní akademie - Lišky a Cirkus Domesticus. V době vystoupení se již
připravoval na svůj koncert Egiband základní umělecké školy z Kralovic, který svůj výkon
na samotném závěru zpestřil tanečním vystoupením „To mě zvedá ze židle“. Připraven už
byl další koncert - revivalové kapely Beatles z Kladna, která 80 minut bavila všechny
přítomné známými hity jako například All My Loving, Help!, Yesterday aj. Kapela byla svými
kostýmy, účesy, ale i hlasem k nerozeznání od té původní. Posoudit to můžete sami na straně č. 2, ale i na předposlední straně totiž naleznete fotoreportáž. Následoval další
blok vystoupení v podobě dívek z Fit Clubu Veronika, Jazz kabaret dospívajících dívek
a vystoupení T. J. Sokol Horní Bříza.
Další koncert si užívali všichni příznivci country muziky. Do Horní Břízy přijel Honza Vyčítal
s kapelou Greenhorns. Osobně pana Vyčítala obdivuji, na svůj věk - 72 let, zpíval opravdu
skvěle a vše bylo na živo. Ve 20:00 poctily slavnosti svojí návštěvou po několika letech
i mažoretky Maršálky pod vedením Michaely Žilákové. V tomto posledním bloku vystoupily
i dívky s orientálním tancem a dívky z Fit Clubu Veronika. Slavnosti už se pomalu blížily
ke konci, z pořadatelů tak pomalu spadala nervozita, protože vše časově vycházelo dle
harmonogramu. Byly před námi ale ještě dva koncerty. Když jsme se rozhodovali, jestli
pozvat Ivana Mládka s Banjo Bandem nebo kapelu Děda Mládek Illegal Band, rozhodli jsme
se pro IIlegály a show to byla opravdu neskutečná. Všechny kapely, hlavně však Děda
Mládek IB, si pochvalovaly přátelskou a rodinnou atmosféru našich slavností. Ihned při první
písničce se zaplnil taneční prostor a děti společně s kapelou tančily a zpívaly na pódiu.
Zazpívali jsme si opět známé písně jako Hlásná Třebáň, Jóžin z bažin, Láďa jede lodí
a mnohé další. Poslední koncert patřil kapele Lucie revival a opět sklidil obrovský úspěch
u obecenstva. Zazpívali jsme si Medvídka, Ameriku, Oheň a mnoho dalších písní kapely
Lucie, na kterou přišlo do lochotínského amfiteátru pár dní po slavnostech 20 tisíc lidí.
V našem případě se jednalo sice o revival, ale atmosféra v Horní Bříze byla srovnatelná
s originálem v Plzni. Na závěr slavností se uskutečnil skoro tří minutový ohňostroj, na který
se můžete podívat na videu ve videogalerii na webových stránkách města.
Za celé město a komisi děkuji všem, kteří si nenechali ujít ani část oslav dvaceti let města
Horní Bříza. Jsem moc rád, že jste využili další možnosti sejít se se svými přáteli, sousedy
a dalšími známými a doufám, že jste si domů odnesli hezké zážitky z koncertů i vystoupení.
Jako památka Vám poslouží i u vstupu rozdávaná výroční propiska města.
Děkuji také všem místním organizacím za spolupořádání. Konkrétně jednotce Sboru
dobrovolných hasičů Horní Bříza za zajištění zdravotního a požárního dohledu
a tělovýchovné jednotě Sokol za zajištění hlavního stanu s občerstvením. Výdělek v řádu
několika desítek tisíc korun bude poskytnut na rekonstrukci sokolovny.
Na příští rok plánujeme uskutečnit koncert Tomáše Kluse, kapely Kabát revival a snad
se nám podaří vyjednat i koncert Walda Gangu, který si přejeme už několik let, ale doposud
si kapela vždy domluvila něco jiného a na nás zapomněla. To ale zatím předbíháme, o všem
bude rozhodovat nová rada i kulturní a sportovní komise po říjnových komunálních volbách,
třeba v jiném složení.
Ladislav Čech
kulturní a sportovní komise
Foto: Pavel Karez
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Masopust
Masopust a zabijačkové hody v Horní Bříze
V Horní Bříze po roční přestávce proběhl v sobotu 1. března 2014 masopust
se zabijačkovými hody. Vzhledem k tomu, že šlo o pořadatelsky komplikovanou akci, tak
jsme si v komisi určili vedoucího masopustu a hodů zvlášť, stejně tak, jako je to v tomto
článku. Již po třetí jsme měli možnost
v Horní Bříze zažít zabijačkové hody, ale prvně u „Kapličky“ s firmou Pernarecké masouzeniny. Tato firma představila svoji činnost, jak bylo avizované ve speciálním vydání
zpravodaje.
Občanům
Horní Břízy byl umožněn nákup vepřového masa za bourací ceny, a že šlo skutečně o ceny
nevídané, vysvětluje fakt, že bylo prodáno okolo 10 ti prasat a celý sortiment byl na konci
akce vyprodán. Několikrát musely být přidělávány jitrnice a vyprodané byly i výborné domácí
koláče. Na všechny výrobky se stály obrovské fronty. Velký zájem byl také o mobilní ohniště,
kde si děti opékaly vuřty, a o nádherný retrogril, ve kterém se udilo maso, po kterém se hned
po vyndání jen zaprášilo. Ve 13:00 proběhla kompletní staročeská zabijačka, kterou pro vás
moderoval přímo majitel Pernareckých maso-uzenin pan Milan Čech a děti se ze zabijačky
mimo jiné dozvěděly, že řízky skutečně nerostou na stromech J. Velké poděkování patří
panu Ludvíku Bartáskovi a jeho rodině za otevření vlastního dvora, kde se konala nejen
zabijačka, ale také jste si mohli prohlédnout, pohladit i nakrmit zvířata – ovce, slepice a pávy.
Děkujeme i dalším obyvatelům ulice U Kapličky za shovívavost a především ochotu
při poskytnutí připojení elektřiny.
Nesmí chybět ani velký dík všem, co letos dorazili do masopustního průvodu v maskách.
Obava z toho, aby nebylo v průvodu více „civilů“ než masek se tak naštěstí nenaplnila.
Při posledních masopustech, které se konaly na továrně, byl totiž bohužel trend takový,
že masek stále ubývalo a příchozí si stěžovali, že je málo maškar. (Místo, aby si sami něco
oblékli.) Opakované negativní reakce na tuto akci dokonce málem zapříčinily definitivní
konec této tradice v naší obci. Naštěstí jsme to ale ještě jednou zkusili – tak trochu po novu a jak se ukazuje, je to dobře.
Hlavní novinkou letošního masopustu bylo především plánování masek. Poprvé tak nebyl
průvod plný jen náhodně příchozích maškar, ale i těch předem domluvených. K tomu bylo
přikročeno hlavně proto, aby byl masopust, jak se patří. Tímto krokem jsme se snažili
maximálně využít potenciál pro zvýšení hodnoty akce a podtržení tradice. Divadelní spolek
Osada proto už měsíc předem na žádost kulturní komise sestavil seznam klasických maškar,
které nesmí chybět. Oslovil zájemce a rozdělil „role“. Ve finále jste tak u kapličky mohli vidět
postavy, které dělají masopust masopustem (např. Slaměný (pro dobrou úrodu), Masopust,
Ženich a Nevěsta, Bába s nůší, Kobyla, Medvěd, masky povolání jako Kominík atd.).
Vzhledem k uvedených skutečnostem a nečekanému zájmu pevně věříme, že má masopust
v Horní Bříze své místo a že si ho snad zachová.
Ladislav Čech a Petr Koza
Kulturní a sportovní komise
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Činnost spolků
Rozpočet

Kolem příspěvků neziskovým organizacím proběhla na zasedání zastupitelstva bouřlivá
debata. Rozpočet byl zpracováván ve čtyřech variantách, kde byly žádosti spolků, návrh
finančního výboru, provizorium kulturní a sportovní komise a závěrečný návrh rady města.
Finanční výbor drasticky seškrtal několik spolků na nulu, aby o takto získanou částku navýšil
rozpočet Sokola. Tento návrh hrozil doslova vynulováním několika spolků, které mají v Horní
Bříze tradici a vykazují rozsáhlou a prospěšnou činnost. Jako možný důvod bylo připomínáno
to, že ve finančním výboru sedí zástupci Sokola. Byla také připomínána hrozba předsedy
finančního výboru, že když Sokol nezíská dotaci v požadované výši, neposkytne zázemí pro
slavnosti města, takže organizátoři této akce budou muset zajistit chemické WC. Pan Čása
postavil vedle sebe náklady na výstavbu, rekonstrukce apod. a rozsah vlastních akcí pro zdejší
občany, s tím, že užitečnost spolků často nekoresponduje s jejich nákladovostí.
Návrh rady města byl nakonec zastupitelstvem přijat: 15 pro, 1 proti, 3 se zdrželi
hlasování.
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Divadelní spolek Osada

HB Photoklub

--- TJ Sokol ---
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Folklorní soubor Úsměv

Betula viridis

TJ ZKZ
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Hornobřízský puchýř
Hornobřízský puchýř zaznamenal rekordní účast
9.3.2014

Horní Bříza – Slunečné počasí a přijatelné teploty přilákaly na již 26. turistický pochod
Hornobřízský puchýř rekordní počet účastníků. Na start pochodu v budově základní
školy si našlo cestu 1272 lidí.

„Nejvyšší účast byla tradičně v sobotu, kdy je na programu také nejvíce tras – od 6 km do nejdelší
50 kilometrové," vysvětluje vedoucí pionýrské skupiny Horní Bříza Jaroslav Novák. „Každoročně
dorazí zhruba 900 účastníků, za celých 26 let už ale na Hornobřízský puchýř
našlo cestu kolem 2000 lidí. Někteří se pravidelně vracejí, jiní tady byli jen jednou," popisuje Novák.
Letošní akci zpestřila také zahraniční návštěva. „Že sem přijedou Němci nebo Rakušané, to jsme
zvyklí, letos ale dorazila skupinka turistů z Francie, konkrétně 14 lidí z partnerského města
Villeneuve sur Yonne. Také nás v sobotu opravdu brzy ráno překvapilo několik Maďarů," říká
vedoucí.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/foto-hornobrizsky-puchyr-zaznamenal-rekordniucast-20140309.html
Pro všechny účastníky byly v cíli připraveny diplomy za absolvování konkrétní trasy, ale i možnost
získat razítko mezinárodní organizace IVV. „To můžeme dávat jen díky spolupráci s klubem
českých turistů v Třemošné," vysvětluje Novák. Také zde byly připraveny poháry pro nejpočetnější
skupiny. Pro jeden z diplomů si přišel přímo z Plzně Jaroslav Valach. „Na krokoměru mám
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10,8 km, zpáteční cesta bude stejná, zkusím si říct o 20 km diplom," usmíval se. Pohár za
nejpočetnější skupinu si nakonec odnesl kolektiv KČT Tachov oddíl Píďalky. Druhé místo pro sebe
získala návštěva z Francie.
Novinkou na letošním pochodu byl výběr šestikilometrové trasy tak, aby ji mohli pohodlně
absolvovat také maminky s kočárky. Součástí této trati byly také dětské hry, kdy děti sbíraly body,
za které je v cíli čekala drobná odměna. „Připravili jsme několik her, například přenášení míčku na
lžíci, hod šiškami nebo hod kroužkem na tyčku," upřesňuje vedoucí skupiny.
Na jednom z takových stanovišť byl také sedmnáctiletý Jakub Kapr. „Jako pořadatel jsem tady
třetím rokem, na pochod jsem chodil ale jako účastník už asi od deseti let," říká Jakub.
Zatímco on sám dohlížel na soutěžící děti, jeho rodiče připravovali v kuchyni základní školy
občerstvení pro další turisty. „Máme tady guláš s knedlíkem a řízek s bramborovým salátem,
v pátek jsme měli ovocné knedlíky," řekl Novák, který teď týden počká na ohlasy a pustí se do
příprav dalšího ročníku.
Autor: Lukáš Matoušek
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/foto-hornobrizsky-puchyr-zaznamenal-rekordni-ucast-20140309.html
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Sport
Hokejbal

Mistrovství ČR v hokejbale žen v Horní Bříze
Ve dnech 7. – 8. 6. 2014 pořádal hokejbalový oddíl TJ ZKZ Horní Bříza ve spolupráci s Městem Horní Bříza a Českomoravským svazem
hokejbalu jeden z hlavních svátků hokejbalu, a to Mistrovství ČR žen. Do dvoudenního turnaje se přihlásilo celkem sedm týmů, které
byly rozděleny do dvou skupin.
Jednalo se o týmy: TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice, Ďábelské Fretky Praha, HC Švantlův dvůr Písek, TJ ZKZ Horní Bříza A, TJ ZKZ
Horní Bříza B, Litvínov a HC Slavia Praha – loňský mistr. Ve skupinách se utkal každý s každým viz. sobotní výsledky ze dne
7. 6. 2014 a podle nich se poté v neděli dne 8. 6. 2014 hrály zápasy o umístění, semifinále a utkání o 3. místo.
Vyvrcholením turnaje bylo utkání o Mistra ČR, do kterého se probojoval celek domácího A týmu
a loňský mistr HC Slavia Praha. Titul po velké bitvě však opět obhájily hokejbalistky ze Slavie, domácí A tým skončil na druhém místě.
Pořadatelství akce v Horní Bříze bylo vysoce hodnoceno ze strany vedení svazu hokejbalu. Velkou zásluhu mají na tomto samotní
členové místního oddílu, kteří se velice aktivně podíleli na přípravě před a i během mistrovství a Město Horní Bříza. Proto jsem rád,
že jsme dostali možnost organizovat takto náročnou akci a mohli jsme tak úspěšně reprezentovat naše město, nejen na poli sportovním.
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Za organizační tým
Zdeněk Procházka, ředitel turnaje
Foto: Pavel Karez
Nejlepší brankářka: Alena Tydlitátová (Litvínov)
Nejlepší obránkyně: Kateřina Němcová (Slavia Praha)
Nejlepší střelkyně: Eliška Škodová (Paramo Svítkov Stars Pardubice)
Nejproduktivnější hráčka: Lucie Manhartová (Slavia Praha)
Nejužitečnější hráčka: Nikola Moravjaková (Horní Bříza)
Konečné pořadí MČR žen:
1. HC Slavia Praha
2. TJ ZKZ Horní Bříza A
3. Ďábelské Fretky
4. Litvínov
5. TJ Paramo Svítkovs Stars Pardubice
6. TJ ZKZ Horní Bříza B
7. HC ŠD Písek

Fotbal

H. Bříza – Koloveč 3:3
Bitvu jako řemen viděla Horní Bříza. Favorit byl na lopatkách, přesto si odváží alespoň bod.
„Dost kvalitní utkání, ve kterém jsme se hostům vyrovnali. Hrál se otevřený fotbal, soupeř měl
mírný tlak, přesto jsme do 70. minuty kráčeli za výhrou. V závěru nedal tutovku Paukner, " shrnul
sekretář Horní Břízy Stanislav Kapr.
PK: 7:6. Poločas: 1:0. Branky: 24. Netáhlo, 55. M. Chocholatý, 65. Tran – 72. Lucák, 85. Šperl,
87. T. Došek. Nejlepší hráči: Paukner – Baxa. Rozhodčí: Kafka. ŽK: 1:1. Diváci: 120.
Horní Bříza: Liška – Šimice, Sedlecký, Rous, M. Zavadil, Netáhlo, Paukner, Frána (81. Vrla), Sluka
(55. Tran), P. Chocholatý (32. M. Chocholatý), Mornštajn. Trenér: Michálek.
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Zdroj: https://plzensky.denik.cz/fotbal_region/horni-briza-drtila-lidra-ten-si-ale-odvazi-bod20140505.html

Vejprnice – Horní Bříza 2:3
Horní Bříza překvapivě plenila ve Vejprnicích. „Přizpůsobili jsme se jejich hře, hosté hráli
jednoduchý fotbal. Diváci sledovali podprůměrný souboj," tvrdil po utkání sekretář Vejprnic Milan
Radimák.
Poločas: 2:2. Branky: 5. Sulek, 41. Hora – 17. a 90. M. Chocholatý, 28. Paukner. Nejlepší hráči:
Hora – M. Chocholatý Rozhodčí: Hodek. ŽK: 5:3. Diváci: 90.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/fotbal_region/luby-otocily-souboj-s-prikosicemi-20140331.html

H. Bříza – Klatovy 2:4
Hosté zvládli souboj o třetí místo, vítěznou trefu napálil György. „V první půli to byl bojovný,
z obou stran pěkný fotbal. Po půli jsme měli slabší pětiminutovku, ve které Klatovy zápas
rozhodly," komentoval sekretář Horní Břízy Stanislav Kapr.
Poločas: 2:2. Branky: 15. Vrla, 32. P. Chocholatý – 10. a 59. Procházka, 40. D. Matějka,
53. György z PK. Nejlepší hráči: Šimice – Procházka. Rozhodčí: Šiška ŽK: 2:2. Diváci: 80.
Zdroj:https://plzensky.denik.cz/fotbal_region/divoka-jizda-v-domazlicich-luby-doma-zabraly-20140609.html .

H. Bříza – Horažďovice 4:2
Horní Bříze se povedl brilantní obrat. „Do 67. minuty hosté bojovali, a vedení si zasloužili. Po gólu
na 1:2 přestali stíhat a my jsme je zmáčkli na jejich polovinu," popsal průběh sekretář domácích
Stanislav Kapr.
Poločas: 0:1. Branky: 67. Frána, 75. vlastní, 79. Chocholatý, 90. Kuťák – 11. a 47. Melka. Nejlepší
hráči: Frána – Melka. Rozhodčí: Pálek. ŽK: 1:6. ČK: 0:1. Diváci: 80.
H. Bříza: Liška – Šimice, Zavadil, Paukner, Chocholatý, Karlíček (76. Vrla), Frána, Filipec, Sudík
(46. Sedlecký), Mornštajn, Kuťák. Trenér: Michálek.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/fotbal_region/horni-briza-predvedla-paradni-obrat-20141027.html

H. Bříza – Přeštice 2:4
Přeštice prožívají famózní start do sezony.
„Z prvního útoku dali gól. Za stavu 0:1 šel Michal Chocholatý sám na brankáře. Nedal a brzy jsme
dostali druhý zásah," prohlásil sekretář Horní Břízy Stanislav Kapr.
Poločas: 0:3. Branky: 56. Mornštajn, 72. Paukner – 3. a 44. P. Bešta, 28. Gruszka, 63. Tušek.
Nejlepší hráči: Paukner – P. Bešta. Rozhodčí: Lego. ŽK: 2:2- Diváci: 100.
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Tenis

Lukáš Růžek opět bojoval o titul nejlepšího tenisty
Horní Břízy
Stalo se již tradicí, že Lukáš Růžek každým rokem vyhrával putovní pohár města v tenisovém turnaji. Ten se letos konal opět tradičně
před letními prázdninami, a to v sobotu 28. června na antukovém hřišti u městského úřadu. Osm hráčů jsme vylosovali do dvou skupin,
kde si každý zahrál s každým a všichni postoupili do čtvrtfinále. Do semifinále se pak dostali oba bratři Růžkové, Radek Končal
a nováček turnaje Štefan Makovíny. Zápas bratří Růžků skončil 6:4 ve prospěch Lukáše, který tímto postoupil do velkého finále
o 1. místo, tedy o putovní pohár města Horní Bříza. Na druhém hřišti zdolal nováček Štefan zkušeného Radka 6:3. O 3. a 4. místo tak
asi jako každý rok bojoval Vašek Růžek společně s Radkem. Radek Končal po hodinové hře Vaška překonal a získal tak 3. místo. Boj
o titul a hlavně pohár skončil po stejné době i na druhém hřišti. Nečekaným výsledkem 6:4 zdolal nováček turnaje Štefan Makovíny
Lukáše Růžka. Lukášovi tímto gratulujeme k 2. místu a věříme, že příští rok, se s ním, i s výhercem Štefanem, ale i ostatními sejdeme již
u 5. ročníku Tenisového turnaje o putovní pohár města Horní Bříza. Štefanovi tímto blahopřejeme. Ceny za město předávali
místostarostové Zdeněk Procházka a Alena Šůmová. Na fotografii výherci a tabulka turnaje.
Ladislav Čech
kulturní a sportovní komise
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Horní Břízou projel 20.9.2014 Cyklomaraton Plzeňská padesátka.

Dále se zde uskutečnil „Radiový orientační běh.
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Městská policie
Muž skákal po autě, nadělal škodu za tisíce
28.1.2014



Horní Bříza – Od dvacátého prosince loňského roku pátrali policisté po tom, kdo a jak
poškodil zaparkovaný automobil v Horní Bříze.
Po měsíci se jim podařilo dopadnout dvaatřicetiletého muže, který si na voze prostě a jednoduše
zaskákal.
„Muž vyskočil na přední kapotu vozidla, kterou promáčkl, a poškrábal lak. Následně poškrábal také
čelní sklo, prošlápl střešní okno vozu a poškodil lak a nakonec rovněž prošlápl střechu automobilu,"
popsal spoušť policejní mluvčí Jan Koželuh.
Muž podle Koželuha svým zuřivým poskakováním způsobil majiteli auta nemalou škodu
v předběžné výši 10 400 korun.
„Policisté z Obvodního oddělení Třemošná případ kvalifikovali jako trestný čin poškození cizí věci,
za který agresorovi hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Policisté v této věci konají zkrácené
přípravné řízení," dodal Koželuh.
Autor: Pavel Korelus
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-skakal-po-aute-nadelal-skodu-za-tisice-20140128.html

Žena si vymyslela přepadení
3.12.2014

Horní Bříza – Přepadení dvěma muži v Horní Bříze si vymyslela žena, která zrovna
nesla tašku s nákupem.
Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zene-hrozili-nozem-chteli-penize20141203.html
Policistům ve středu dopoledne oznámila, že lupiči s nožem v ruce požadovali peníze. Později ale
obrátila a vypověděla, že k přepadení nedošlo. Případ tak policisté vyřešili během několika hodin.
„Žena nejprve uvedla, že ji napadli dva muži a způsobili jí zranění v obličeji. O peníze nepřišla a
muži z místa činu utekli," informoval policejní mluvčí Jan Koželuh.
Po výslechu na místě ji policisté odvezli na služebnu obvodního oddělení policie v Třemošné.
„Nepodala trestní oznámení a řekla, že k přepadení nedošlo," dodal Koželuh.
Policisté od začátku pracovali s verzí, že si údajná oběť přepadení mohla vymyslet. Z dechu ženy
byl totiž cítit alkohol a nebyla schopna provést dechovou zkoušku. A navíc její zranění na první
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pohled neodpovídala tomu, jak policistům popsala útok. Podle informací Deníku ženě s největší
pravděpodobností nehrozí obvinění z křivé výpovědi.
Autor: Martin Švec

Noční služba se strážníky městské policie v Horní Bříze
Měli jsme skvělou možnost, strávit skoro celou noční službu se strážníky z
tohoto malého městečka.
14. prosince 2014 12:06 , aktualizace 12:06

Uvítali nás dva strážníci - Petr a Václav, právě přebírali službu a tak jsme viděli nejen jejich
služebnu, ale i výzbroj a výstroj. Bylo vidět, že obec na jejich vybavení nešetřila a i sami
strážníci si vše pochvalovali. Pak už jsme vyrazili do terénu a stejně jako vybavení, mě
potěšilo i jejich vozidlo. Nová oktávka, mimo jiné vybavená počítačem s přístupem do mnoha
užitečných databází a další policejní vymoženosti. Kluci mi ukazují riziková místa s častým
výskytem kriminality a je to stejné jako všude jinde: herny s asijskou obsluhou, částečně
opuštěná továrna i další odlehlá místa a samozřejmě některé hospody. Dnes k tomu
vyjímečně přibyl i kulturák, kde si omladina právě užívá maturák.
Jako první kontrolujeme jednu z heren, kde právě partička hostů cosi oslavuje. „Dobrý děň
páň velitěl!“ zní pozdrav od skupiny a je hned jasné, odkud muži nedávno vyšli, protože jde o
typické oslovení z věznic. „Tohle jsou chlapi z místní ubytovny, tam také pojedeme. Ta nám
asi dělá nejvíc starostí", vysvětlují strážníci. Jedeme se podívat ke kulturáku a strážníci mi
cestou objasňují, že zde nemají obvodní oddělení policie, takže často řeší i věci, které by ve
větším městě řešili kolegové od Policie ČR, spolupráci s policisty si ale oba pochvalují. Před
kulturákem řešíme drobnou rvačku o holku, maturanti už se výhružně drželi za kravaty. Saka
od obleků z tanečních zahodili do trávy. Na tento dorost ale stačila jen domluva.
Pak už nastává slíbená kontrola ubytovny. Byli jsme připraveni na mnohé, známe ubytovny z
Plzně a tak nečekáme žádný luxus. To, co vidíme nás ale přesto ohromuje. Spodní patro je
zcela vybydlené, kolem nás proběhla i krysa velikosti překrmené kočky a na zemi leží lidské
výkaly. V horním patře normálně žijí lidé a děti, a ačkoli je hodně po půlnoci, potkáváme
malou, osamocenou holčičku, jdoucí do brlohu, kterému říká pokojíček. Opravdu hrůzný
zážitek.
Po kontrole ubytovny míříme zpět do města, cestou kontrolujeme opuštěnou továrnu, kde
policisté nedávno rozprášili polsko-český gang, zabývající se kradenými díly aut. Už to
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vypadá, že je to nejhorší ze služby za námi, když z restaurace Český Lev volají, že se zde
nachází asi třicetiletá opilá, agresivní a hysterická žena, která je nezvladatelná.
Po příjezdu do restaurace se žena nacházela na podlaze, křičela a kopala okolo sebe
nohama. Nejen že nereagovala na oslovení, ale její stav se zhoršoval a tak strážníci museli
přivolat zdravotní záchrannou službu. Záchranáři si ženu převzali a rozhodli o převozu do FN
Plzeň na psychiatrickou ambulanci. I za přítomnosti záchranářů se agresivita ženy
zvyšovala, proto bylo nutno jí přiložit pouta a provést asistenci v sanitním voze.
Záchranka odjíždí směr Plzeň a v ní sedí Václav, zatímco Petr sanitku sleduje ve služebním
vozidle. Strážníci se v nemocnici zdrží minimálně hodinu, takže tuto reportáž pro dnešek
končíme.

Děkujeme strážníkům do Horní Břízy a do dalších služeb jim přejeme hodně štěstí.
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