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Zastupitelstvo města
Jan Seko
Zdeněk Chýnovský
Bc.Zdeněk Procházka
Ladislav Čech
David Kapr
Ing.Radek Želízko
Mgr.Martin Sarkisov
Mgr.Alena Šůmová
Mgr.Viktor Vanžura
Milena Kaprová
Ing.Vojtěch Šedivec
Václav Haramule
MDr.František Šlauf
Stanislav Kapr
Vladimír Kargeradov
Ing.Lubomír Navrátil
Ing.Petr Hadinger
doc.Mgr.Václav Richter CSc.
Pavel Moláček
Emilie Hrabáková
Jaroslav Rozum
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starosta Ing.Vojtěch Šedivec
místostarosta Ing.Lubomír Navrátil.

Rada města
Vojtěch Šedivec
Lubomír Navrátil
Emilie Hrabáková
Stanislav Kapr
Vladimír Kargeradov
Václav Richter
Viktor Vanžura

Výbory
Finanční výbor:
Předseda Vladimír Kargeradov,
Členové: Milena Kaprová, Roman Majer, Pavel Moláček a Jarmila Šavlíková
Kontrolní výbor:
Předseda Václav Richtr,
Členové: Jan Seko, Radka Siebrová,
Ph.Dr.Lukáš Moncar, Mgr.Martin Sarkisov

Komise
SPOZ
Předsedkyně komise: Petra Kadlecová
Členky: Emílie Hrabáková,Anna Janouškovcová, Bohumíra Šedivcová
Za tragicky zesnulého zastupitele Petra Gruna byl ustanoven Václav Haramule a do rady
města byla zvolena Emílie Hrabáková.
Dne 25.9.2017 se ze zdravotních důvodů vzdal mandátu zastupitele Jan Seko a na jeho místo
byl ustanoven Jan Hadinger.
Dne 18.10.2017 se vzdal mandátu zastupitele města Mgr. Martin Sarkisov a na jeho místo byl
ustanoven Marek Vondrák.
Zastupitelstvo města dává souhlas s celoročním hospodařením města Horní Bříza za rok
2016, dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a to bez výhrad
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Hospodaření města
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Návrh závěrečného účtu města za rok 2017
Příjmy
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Výdaje
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Přehled kapitálových výdajů v roce 2017
Investiční výdaje v oblasti byly vynaloženy na
- zpracování stavebních dokumentací 296.839,57 Kč
- nákup pozemků 1.500.000,- Kč
- územní plán 67.760,- Kč
- dětské hřiště - lanové centrum 1.998.372,- Kč
- ZŠ - rekonstrukce kuchyně 734.889,- Kč
- žaluzie 243.500,- Kč
- rekonstrukce sociálního zařízení 525.704,- Kč
- kanalizace Tovární ul. 327.197,- Kč
- rekonstrukce rozhlasu 589.983,- Kč
- rekonstrukce šaten hřistě 1.398.914,80 Kč
- stání pod kontejnery 146.823,- Kč
- rekonstrukce NS + knihovna 538.826,- Kč
- rekonstrukce topných rozvodů 3.089.630,50 Kč
- metropolitní síť 248.216,- Kč
- rekonstrukce schodů a fasády MěÚ 2.170.659,86 Kč
- bezbariérový vstup do MěÚ 162.873,- Kč
- dopravní prostředky 319.650, Kč
- programové vybavení 185.054,50 Kč
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Rozpočet na rok 2018
Příjmy
Výdaje
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Činnost zastupitelstva - investice
Během roku zastupitelstvo veřejně zasedalo pětkrát: 27.2., 10.4., 26.6., 25.9. a 18.12. 2017.
Na těchto zasedáních byla řada usnesení přijata jednomyslně, v rozporných případech pak
uplatňovalo sdružení „Hornobřízských občanů“ svou dominanci. Díky nadpolovičnímu počtu
zastupitelů i jejich hlasovací kázni snadno přehlasovávalo opozici.
V tomto roce se opět významně projevoval občanský aktivismus. Řadoví občané iniciovali
řešení několika závažných témat: Výroba akrylátových van firmou Kreiner a její dopady na
ovzduší obce, sanace oprámů a jejich zavážení popílkem z tepláren, odpor proti zrušení muzea
a přesun jeho expozice do Klubu a zásadní změny prostoru parků před radnicí, školou a
kulturním domem Klub.

Petice proti emisím z pekárny
Prvním případem řešeným na prvním zasedání roku byla petice za omezení emisí z pekárny
v Třemošenské ulici, kde si občané stěžovali na spad sazí, které poškozují jejich majetek.
Bylo rozhodnuto o předání kauzy České inspekci životního prostředí.

Nemovitý majetek města
Město předalo občanům několik pozemků formou prodeje nebo vydržení vlastnického práva.
Samo pak nabývalo pozemky z majetku státu. Ve všech těchto případech se jednalo o menší
pozemky v řádu desítek m2. Z důvodu nutnosti zbudování nové čerpací stanice odpadních
vod pak zakoupilo od občanů dva pozemky o celkové rozloze přes 2000 m2. S Žilovskou
zemědělskou a.s. město vyměnilo pole o výměře 2 111m2 za les o výměře 1 583m2..
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Zakoupením pozemku pod novým fotbalovým hřištěm za 1 100 000 Kč pak město udělalo
tečku za dlouho se vlekoucí a komplikovanou kauzou pozemku pana Vopata.
Město i nadále pokračovalo ve snaze rozprodat byty v budovách čp. 207 a č.p.58 („malá
vila“),
Čp.58 Malá vila v Tovární ulici u nádraží byla postavena roku
1890 pro Johanna Fitze, zakladatele
hornobřízských závodů. Fitz v ní bydlel
při svých cestách do Horní Břízy.
Většinou však bydlel v Rokycanech. Po
jeho smrti se využívala jako hotel pro důležité návštěvníky továrny.
V územním plánu je vedena jako budova s historickou hodnotou.
které nabízelo stávajícím nájemníkům za 5 330 Kč/m2. Dále schválilo prodej bytových
jednotek v „Penzionu“ v ulici u Vrbky stávajícím nájemníkům za 2 250 Kč/m2.
Zastupitelstvo dále schválilo prodej výměníkové stanice v Družstevní ulici za 550 000 Kč.

Nákupy vybavení
Byl odhlasován nákup elektro vozidla. Bylo k tomu vysvětleno, že klasická multikára stojí
kolem 2 500 000 Kč, zatímco elektrovozidlo jen 1 800 000 a navíc při jeho koupi lze získat
dotaci od Státního fondu ŽP ve výši 500 000 Kč a dostat se tak na pouhou polovinu ceny
multikáry.

Kanalizace
Z rozkladu předloženého starostou vyplynulo, že město na svém území stále vlastní menší
část vodovodní a kanalizační sítě, pro kterou musí tvořit fond obnovy řadu. Převedením
zbytku sítě Vodárenské a kanalizační a.s. Plzeň by odpadly náklady na obnovu a
administrativní činnost v této věci. Tento převod by byl zaplacen navýšením počtu akcií
města ve Vodárenské, které jsou nyní ve výši 7,18 %.

Klub
Na zasedáních byl opakovaně kritizován liknavý přístup města k budově Klubu, že jiných
majetků si město hledí více. Bylo též zdůrazňováno zatékání do
budovy Klubu.
K tomu bylo uvedeno, že v rozpočtu minulého roku byla na sanaci
Klubu vyhrazena částka 2 000 000 Kč, která ale nebyla čerpána.
Klub nemohl být sanován proto, že k tomu chyběla projektová
příprava, byl připraven jen projekt hydroizolace. Řešení
kanalizační přípojky pak bylo zase vázáno na rekonstrukci Tovární ulice.
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Muzeum
Vedení města poukazovalo na slabé využití muzea k poměru
vynakládání peněz na údržbu jeho budovy. Z tohoto důvodu
že uvažuje o zrušení muzea a přesunu jeho expozic do
budovy Klubu. V diskuzi, která se k tomu rozvinula bylo
řečeno, že v dobách, kdy mělo muzeum ještě stálou otevírací
dobu přišlo tam 900 lidí ročně. Dále bylo připomenuto, že muzeum nemá téměř žádnou
propagaci, že muzeum keramické výroby je jediné v ČR a že v jiných městech se zakládají
muzea, přestože jejichž expozice se našemu muzeu nemohou rovnat, zatímco naše muzeum se
má zrušit.

Zveřejňování zvukového záznamu
Na zasedáních bylo opakovaně probíráno téma zveřejňování zvukového záznamu ze zasedání
zastupitelstva. Důvodem byly stížnosti na nepřesnosti v zápisu. Proti zveřejňování zvukového
záznamu bylo představenými města namítáno, že záznam by musel být anonymizován a že by
bylo také potřeba souhlasu osoby, která na záznamu hovoří a že to je dáno zákonem o obcích
a zákonem na ochranu osobních údajů. Bylo občanem zjištěno, že zdůvodnění je nesprávné.
Ve stanovisku úřadu pro ochranu osobních údajů č.2/2013 se uvádí
U zastupitelů, úředníků obce a dalších úředních osob je tento právní titul obsažen v § 5
odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, neboť lze předpokládat, že informace,
které k těmto osobám zaznějí (stejně jako jejich samotná přítomnost) na zasedání
zastupitelstva, mají přímou souvislost s jejich úřední činností. Proto v jejich případě není
třeba získávat souhlas s pořízením a zveřejněním záznamu, ani není nutné jejich osobní
údaje jakkoliv anonymizovat.
Naopak u osoby z veřejnosti, která aktivně na jednání zastupitelstva vystoupí k některému z
bodů, lze její osobní údaje související s vystoupením zpracovávat bez jejího souhlasu, neboť
takové vystoupení je projevem politického práva a aktivity konkrétního občana, která již z
povahy věci není a nemůže být anonymní.
Kromě toho, zvukový záznam je již delší dobu běžně zveřejňován na webech řady měst a
obcí.
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Radnice

Byl odhlasován návrh na stavební úpravy budovy radnice. Jednalo se o vytvoření
bezbariérového přístupu do budovy a rekonstrukci její fasády. To vše za celkovou částku
2 400 000 Kč. Na dalším zasedání pak bylo sděleno, že rekonstrukce fasády nebude se
zateplením.
Byl vypracován projekt, podle kterého se měla podstatně změnit podoba budovy

Záležitost projednával Kontrolní výbor města s tímto výsledkem

Fasáda byla dokončena v září tohoto roku, bezbariérový přístup doposud zbudován nebyl.
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Knihovna
Občanům, kteří se těšili na novou knihovnu a kultivované
prostředí plánované v patře nákupního střediska „spadla
čelist“. Starosta oznámil, že v důsledku zvýšené poptávky
po stavebních pracích se zvýšila také jejich cena a částka
10 mil.Kč za knihovnu, která se mnohým zdála být
enormní se teď zvýšila na víc než dvojnásobek. Z těchto
důvodů město musí od tohoto projektu odstoupit.
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Biotop
Po třech letech byla oprášena kauza obecního koupaliště.
Starosta podrobně vysvětlil, jaké výhody má biotop oproti
klasickému bazénu a nechal hlasovat o dalších nákladech na
přípravnou fázi ve výši 200 000 Kč. To proto, že všechna
povolení získaná pro toto řízení v roce 2014 časem propadla.
Biotop by se vybudoval v lokalitě v lese za Oázou, část lesa by
se musela vymýtit. V tomto místě byl proveden vrt, který má
průměr 150 cm je hluboký 80 m, již ve 25 m je voda. Při
spotřebě by došlo k poklesu hladiny vody o 1,5 až 2 cm.

Komunikace Klub – restaurace Oáza
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na vynaložení finančních nákladů na pořízení
projektové dokumentace pro územní řízení - Komunikace Klub – Oáza, ulice K Rybníčku
ve výši 200 000 Kč.
Jako jeden z problémů je vyřešení přístupu na toto koupaliště.
Dopravní inženýr Policie ČR nesouhlasil s tím, aby viaduktem u
Oázy v dolní části byla smíšená doprava jak motorových vozidel
tak pěších chodců dohromady. Návrh řešení je na využití objízdné
trasy kolem klubu a SOU, upravila by se šířka komunikace, tak aby
měla minimálně 3,5 m, měla by být vybudována vyhýbací místa. K
tomuto by měla být vypracována dokumentace pro územní
rozhodnutí v předpokládané výši 200 000 Kč.
Biotop tak připomíná kašnu, do které pověrčiví turisté házejí mince.
Dále bylo řečené, že přístup auty musí být nějak umožněn kvůli osobám s omezením pohybu.
Parkoviště u biotopu by mělo mít kapacitu 40 aut a příjezd k němu by tedy musel být jinudy
než viaduktem.
Ke stále neexistujícímu biotopu by musela být zbudována cesta za blíže neurčenou částku a
jen projekt k ní by stál 200 000 Kč. K tomu bylo namítáno, že před třemi lety měl být
budován biotop s dotací, která by nyní chyběla a navíc současná dopravní omezení, která
tehdy ještě neplatila, by celou akci ještě prodražila.
pí. Mgr. Šůmová uvedla, že v současné době jsou tady rozpracovány tří velké akce. Prioritou
je rekonstrukce ulice Tovární, v této věcí nevíme, kolik přesně tato akce bude stát. Pak jsme
schválili knihovnu ve výši 10 mil. Kč a pak máme v plánu školní hřiště. To všechno bude stát
desítky milionů Kč. Zajímá jí, kolik přesně ten biotop bude stát, když si to spočítá, tak ji
vychází částka ve výši 50 - 60 mil. Kč, všechno by se mělo provést v tomto roce. V této věci
se domnívá, aby to město neomezilo.
Zastupitelstvo města schvaluje finanční náklady na přípravu realizaci a obnovu povolení
pro výstavbu biotopu města Horní Bříza ve výši do 200 000 Kč včetně DPH a včetně
vyřešení dopravní obslužnosti. –
hlasování č. 10, usnesení č. 35/2017 pro 16 proti 2 (p. Seko, p. Chýnovský)
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Skupina zastupitelů předložila tento rozklad
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Bezdrátový rozhlas
Rekonstrukce bezdrátového rozhlasu města Horní Bříza
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na vynaložení finančních nákladů na
rekonstrukci bezdrátového rozhlasu města Horní Bříza. Uvedl, že každou chvíli stávající
rozhlas nefunguje. Zjišťoval si informace s Třemošnou o způsobu fungování
bezdrátového rozhlasu. Byla navržena částka ve výši 700 000 Kč včetně DPH. Jednalo
by se o rekonstrukci a výměnu stávajícího systému za nový systém. Tento systém má
jiné výhody jako např. hlášení poruch, nahrávání hlášení apod.

Místostarosta uvedl, že byla oslovena firma SOVT Radio. Tato firma působí již v 150
obcích a městech západních Čech jako např. Všeruby, Touškov, Utušice, Žihle, Plasy
apod. Velká výhoda je nainstalování nové ústředny. Rada města doporučila
zastupitelstvu schválit rekonstrukci. Cena by byla ve výši do 700 000 Kč včetně DPH.
Rozhlas
Bylo dále sděleno, že rozhlas se bude platit z rozpočtu města, Horní Bříza na dotaci
nedosáhne, neboť není v záplavové oblasti a neočekává se zde stav živelních katastrof.

Metropolitní síť
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na vynaložení finančních nákladu
na zřízení metropolitní sítě ve výši 650 000 Kč. Starosta vysvětlil
problematiku metropolitní sítě. Napojení sítě k Městskému úřadu dále
do zařízení Domu pro osoby s tělesným postižením dále do SOU
(Středního odborného učiliště), které jsou zařízení kraje. Je zde krajem
poskytována dotace ve výši 50 % na pokrytí nákladu spojených s
vybudování této sítě. Lze tuto síť využít například k monitorování
jednotlivých části města. Město chce využít budoucích výkopových
prací v souvislosti s výměnou rozvodu CZT v sídlišti, komunikace
Tovární s možnosti uložení kabelových sítí do těchto výkopu. Celkem
se jedná o částku ve výši 900 000 Kč, z toho v letošním roce by město
využilo částku ve výši 650 000 Kč.
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Bytová politika města
Ubytovna č.p. 443
Do programu zasedání bylo již potřetí vloženo hlasování o prodeji
problematické ubytovny čp. 443 v ulici na Ke Kaolince. K námitce, že zastupitelstvo prodej
již dvakrát neschválilo, bylo uvedeno, že hlasování se musí opakovat pro novou nabídku,
která zvyšuje cenu odkupu na 1 450 000 Kč. Zastupitelstvo pak prodej ani potřetí neschválilo.
V diskuzi zaznělo, že místo prodeje by se město mělo o ubytovnu lépe starat. K řešení
dohledu nad provozem ubytovny byla zmíněna také možnost zřízení funkce domovníka dle
metodiky Ministerstva vnitra. Tato možnost však nebyla dále probírána.
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K tomu z historie
V roce 1921 tento domek č.p. 24 v ulici U kapličky
zakoupila obec pro obecní chudé
a zřídila v něm také byt pro strážníka.
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Bytový dům U vrbky čp.637
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Sociální programy
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Městská zeleň
Na zasedáních zastupitelstva města byla opakovaně podrobována kritice občanů revitalizační
politika města.

Hřbitov
Bylo upozorněno, že stav zeleně na hřbitově, který byl revitalizován
v r.2011 za statisíce Kč je tristní. Nová výsadba tam téměř celá uschla a je
nahrazována výsadbou nových stromů, což znamená další náklady.

Zastávka
Revitalizace plochy u vlakové zastávky také nedopadla dobře. Bylo tam
pokáceno asi 8 vzrostlých bříz a místo nich zasazeno asi 10 okrasných jabloní,
ze kterých přežily jen dvě.

Revitalizace před radnicí a školou
Z krátké zprávy ve zredukovaném Hornobřízském zpravodaji letos v červenci a z následně
vyžádané dokumentace vyplynulo, že město chystá rozsáhlou revitalizaci v parcích před
radnicí a školou a před Klubem. Má k ní dojít z důvodu omlazení porostu a dále kvůli
otevření prostoru a zviditelnění rekonstruovaných budov. Již začátkem minulého roku byla,
na základě požadavku vedení města z roku 2015, zpracována tato studie:
ZADÁNÍ
Úkolem projektu bylo zpracovat regeneraci předprostoru budovy Městského úřadu a
Základní školy v Horní Bříze, která bude respektovat provozní i architektonické
potřeby území. Řešení musí být navrženo s ohledem na stávající dřeviny, především
na jejich krajinářskou a ekologickou hodnotu.

PRŮZKUMY
Základní informace o prostoru byly získány vlastní prohlídkou a osobní konzultací
s vedením města. Podrobné informace o stávajících dřevinách byly získány
provedením inventarizace dřevin (výkres č. 02 a tabulková část – Inventarizace
dřevin).
Park v prostoru před budovou Městského úřadu a Základní školou v Horní Bříze svojí
krajinářskou hodnotou již nevyhovuje svému současnému účelu, vzhledem
k uspořádání prostoru neplní plocha funkci ani reprezentativní ve vztahu k budovám
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městského úřadu a školy, ani odpočinkové. Dřeviny byly postupně dosazovány bez
jakékoliv koncepce a v současné době „ucpávají“ prostor. Chybí zde odpovídající
mobiliář a odpočinkové místo. Většina vegetačních prvků se dostala za hranici
optimálního věkového stadia veřejné zeleně. Zdravotní stav dřevin je průměrný nebo
podprůměrný, koruny stromů jsou deformované, kmínky jsou často nenávratně
poškozené.
Nejvýznamnějším stromem je zde Strom Republiky, lípa srdčitá, vedená pod
inventarizačním číslem 31.
. Veškerá opatření se budou řídit dle platné normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

DOKONČOVACÍ PÉČE
Pro udržení perspektivy nově zakládaných vegetačních prvků je nutné provádět pěstební
opatření v rámci tzv. rozvojové péče v délce min. 3 let ve smyslu ČSN DIN 18 919
Sadovnictví a krajinářství – Rozvojová a udržovací péče o rostliny. Po uplynutí rozvojové
péče bude u stromů postupně odstraněno kotvení a po několika letech také ochranné kryty
proti poškození zvěří. Dokončovací péče není v tomto projektu rozpočtována, ale je nezbytná
pro zajištění existence nově založených výsadeb.

HARMONOGRAM OPERACÍ V RÁMCI DOKONČOVACÍ PÉČE
STROMY

Pracovní operace
Zálivka rostlin jednotlivě à 100l
Odplevelení výsadbové mísy
Kontrola kotvení, úvazků, bandáže kmene
ŽIVÉ PLOTY
Zálivka rostlin à 10l
Odplevelení výsadeb
Odpíchnutí okraje záhonu od travnatých
ploch
Tvarovací řez
TRVALKY

Zálivka rostlin 20l/m2
Odplevelení výsadeb
Odpíchnutí okraje záhonu od travnatých
ploch

Četnost provádění/rok
7x
3x
2x
5x
3x
3x
2x
5x
3x
3x

TRAVNATÉ PLOCHY
8x
Seč vč. sběru posečené hmoty
Dle potřeby
Zálivka 25-40l/m2/týden
HARMONOGRAM OPERACÍ V RÁMCI ROZVOJOVÉ PÉČE (3 ROKY)
STROMY
Pracovní operace
Zálivka rostlin jednotlivě à 100l
Odplevelení výsadbové mísy
Kontrola kotvení, úvazků, bandáže kmene
Výchovný řez
Znovuuvázání 10% dřevin
Uvolnění úvazků - po 2 letech po výsadbě

Četnost provádění/rok
7x
3x
3x
1x
2x
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Odstranění kotvení, úvazků, bandáže kmene a osetí výsadbové mísy travním osivem – 3
roky po výsadbě
ŽIVÉ PLOTY
Zálivka rostlin 20l/m2
6x
Odplevelení výsadeb
4x
Odpíchnutí okraje záhonu od travnatých
1x
ploch
Tvarovací řez
2x
Výměna uhynulých jedinců 10%
1x
Doplnění mulčovacího materiálu
1x
Hnojení minerálním hnojivem
1x
TRVALKY
Zálivka rostlin 20l/m2
6x
Odplevelení výsadeb
3x
Odpíchnutí okraje záhonu od travnatých
1x
ploch
Výměna uhynulých jedinců 10%
1x
Hnojení minerálním hnojivem
1x
2
(dávka 4-6g/m /rok)
Odstranění odkvetlých částí
1x
TRAVNATÉ PLOCHY
Seč
8x
Jarní výhrab listí
1x
Podzimní výhrab listí
1x

V tabulce inventarizace dřevin je navrženo pěstební opatření u jednotlivých dřevin.
Jedná se o odstranění nevhodných dřevin - kácení (ODS), výchovný řez (VŘ) a
zdravotní řez (ZŘ).
Pro využívání parčíku k odpočinku je navržena středová pěšina s mlatovým
(prašným) povrchem. Na ní jsou umístěna téměř symetricky dvě odpočívadla. Hlavní
přístupová cesta k budově úřadu je doplněna novou výsadbou půdopokryvných růží
a lavicemi s neobvyklým esovitým tvarem. Přístup ke škole je oživen trvalkovým
záhonem. Do travnaté plochy před budovou školy jsou umístěny jednoduché herní
prvky, pro zkrácení času dětí při čekání na zahájení školní výuky nebo odpolední
kroužky.

Má se vykácet
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Bude pak osázeno

Z materiálu tedy vyplývá, že revitalizace si má vyžádat vykácení 50ti velkých stromů
z celkového počtu 75. Na ponechaných stromech má být proveden tzv. výchovný řez, což
obvykle znamená rasantní ořezání větví, které každý strom nepřežije. Parky tak mají být zcela
zbaveny stínu.

Višňovka
Zastupitelstvo města schválilo obnovu veřejného
prostranství - višňovky v Horní Bříze do výše 200 000 Kč
včetně DPH. Zastupitelstvo města schvaluje obnovu
veřejného prostranství - višňovky v Horní Bříze do výše
200 000 Kč včetně DPH. Na vysázení 21 nových stromů
byla tedy schválena částka 170 000 Kč s rezervou do
200 000 Kč.
p. Špaček uvedl, že se tam byl podívat a viděl, že se tam
pokácelo asi 20 stromů a jenom jeden z nich byl shnilý.
Starosta uvedl, že to není pravda, strom tam není zdravý
žádný.
Ze sdělení České inspekce životního prostředí později
vyplynulo, že se ve višňovce kácelo bez povolení.
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Zajištění škod jako důsledku antropogenní činnosti
Hornobřízské oprámy – firmou ELRON
Historie na úvod
Pan ing.Mašek (největší odborník na místní důlní
činnost) ve své knize "Kaolin na severním
plzeňsku", v kapitole "Plaské odklizy" píše o
objevení dalšího ložiska kaolinu ing.Tutzem v
letech 1918-19. V roce 1921 pak byla zahájena
těžba a vznikla tak tzv. "Severní a Jižní jáma".
Těžilo se štolami, povrchově a tzv. "sudováním".
Ložisko bylo vyčerpáno v r.1931. Vzhledem
k vysoké kvalitě kaolinu bylo toto ložisko v Horní
Bříze nejvýznamnější. V době jeho opuštění byla
hloubka severní a jižní jámy, po povrchové těžbě,
shodně 30m pod úrovní terénu. Autor uvádí, že
ložisko kaolinu sahalo až do hloubky 60m.
Během 60 a 70tých letech byl do jam zavážen odpad z kaznějovské chemičky.
.
V daném případě se jedná o sanaci oprámů. V současné
době jsou všechny čtyři "laguny" (tři společně nazývané
"severní jáma" a pak samostatná "jižní jáma") naplněné
toxickou vodou, pod kterou jsou toxické kaly.
Na hladinách se vesele prohánějí kachny, lysky a jiná
havěť. Firma Elron zde hodlá detoxikovat vodu i uložené
kaly. Detoxikované kaly chce smíchat s
dováženým popílkem z tepláren, vrátit zpátky do jam, to
vše skrápět detoxikovanou vodou a pak udusat pojezdy
dozeru. Hotové dílo má být pak překryto blíže neurčeným
kompostem. Zda se bude veškerá detoxikace provádět na
místě pomocí instalovaných zařízení nebo se část materiálů bude vozit jinam, není ze studie
jednoznačné.
V každém případě mají Horní Břízou a lesy Kaolinky
projíždět náklaďáky s popílkem, údajně 16 denně po
dobu 15ti let. Není zřejmé, zda je v tom zahrnuta i
doprava smrdutého kompostu. Kapacita všech jam je
spočítána na 1,2 mil.tun, přičemž není zřejmé, jaký
podíl z toho bude činit vrácení detoxikovaných kalů do
jam. Kdyby to všechno byl jen popílek, tak by těch aut
(10titunových Tater) projíždělo Horní Břízou 60 denně
Za největší hrozbu lze považovat ohrožení spodních
vod, které napájejí Horní Břízu a další obce. Ze souvisejících materiálů vyplývá, že podloží
vody je spádováno od předmětných jam k Býkovu a k Horní Bříze. Z celkem sedmi vrtů
je odebírána voda z hloubky asi 50m. Pokud štoly, kterými je oblast poddolována jsou v
podobné hloubce jako spodní voda, pak by jejich prolomení vahou popílku a ostatního
materiálu mohlo způsobit kontaminaci nebo dokonce likvidaci těchto vodních zdrojů.
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Dále současná, hojně navštěvovaná, turisticky ideální oblast s pěknými lesy a cestami má být
totálně zdevastována kácením lesa, nákladní dopravou, skladováním materiálu, ničením cest,
hlukem a zápachem po následujících 15 let, resp. do doby dokud se jámy zcela

nenaplní. Firma Elron dokonce napadá i legálnost Naučné stezky, která tudy vede a doslova
lže, když uvádí, že oblast nemá turistickou hodnotu.

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE, ODBOR ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
píše 27.4.17...Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obec a kraj) a dotčené
správní úřady ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému
úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
kraje.Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti
vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
kladen zvýšený důraz
Naše město se ani po výzvě Krajského úřadu k tak závažné věci, která může ovlivnit život
občanů města, vůbec nevyjádřilo. Naštěstí to za něj udělali jiní. Dotčené instituce, až na malé
výjimky, vyjádřily zásadní výhrady k záměru firmy Elron a celou řadu požadavků na jeho
dopracování.

Krajský úřad
Kromě jiného, upozorňuje, že: ...pro rekultivační materiál na bázi aditivovaného
energetického popílku. (Pozn.: Certifikát výrobku č. 204/C5/2013/030-048628 odkazuje na
již neplatnou legislativu, Stavební technické osvědčení č. 030-048626 pozbylo platnosti dne
30. 11. 2016.)

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
Uvedla nejvíce výhrad
sděluje, že zpracování kapitoly 2.4.3. Hydrogeologické podmínky je vzhledem k důležitosti
této kapitoly pro řešenou problematiku zcela nedostatečné.
konstatuje, že v kapitole 2.6. Seismicita a geodynamické jevy by měl být uveden údaj o
opakovaném sesouvání oprámové hráze (toto je popisováno v Aktualizované analýze rizik).
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upozorňuje, že v kapitole 2.7.1. Ložiska nerostných surovin není uveden údaj o chráněném
ložiskovém území, které zde však leží.
ke kapitole 2.7.2 Poddolovaná území uvádí, že poddolované území se zde vyskytuje.
upozorňuje, že v kapitole 2.11. není uvedena existence naučné stezky.
sděluje, že v celém oznámení záměru jsou nejednoznačně uváděny materiály, které mají být
k zásypu používány (v kapitole 1.6: výkopová zemina, rozdrcený stavební odpad; v kapitole
G: zeminy, jíly, jiné vhodné inertní materiály, certifikované výrobky vhodné k rekultivacím
a rekultivační materiál – kompost). Nikde v oznámení záměru není definováno, z čeho bude
vyráběn kompost a odkud se bude surovina k výrobě kompostu dopravovat, popř. kde se
bude získávat organický materiál.
upozorňuje, že zájmová oblast leží v poddolovaném území a veškerou stavební činnost je
nutné přizpůsobit tomuto faktu.
uvádí, že zájmová oblast také leží v chráněném ložiskovém území a z toho důvodu by měl
před zahájením prací vydat závazné stanovisko krajský úřad, v součinnosti s příslušným
obvodním báňským úřadem tak, aby při provádění záměru nebylo narušeno nebo
znemožněno dobývání ložiska kaolinu, k jehož ochraně bylo chráněné ložiskové území
stanoveno.[ko]
V materiálech firma Elron uvádí: Zápach při provozu záměru může způsobovat pouze
kompostování, nikoli však takový, aby byl obtěžující pro obyvatele okolních obcí. Pokud by
vznikal zápach, který by obtěžoval okolí procházející občany, jednalo by se pravděpodobně o
důsledek běžné činnosti kompostování

POKUTY ZA PŮL MILIONU KORUN ULOŽILI PLZEŇŠTÍ
INSPEKTOŘI FIRMĚ ELRON CZ S.R.O.
Pokutu 400 tisíc korun uložili inspektoři z oddělení odpadového hospodářství za porušení
zákona o odpadech a dalších sto tisíc korun jejich kolegové z oddělení ochrany ovzduší za
provozování zdroje znečišťování ovzduší bez povolení Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Společnost ELRON CZ s.r.o. vyrábí rekultivační kompost mimo jiné i z kalů z ČOV a
papírenských kalů dovážených ze SRN, který je spolu s granulátem z Plzeňské energetiky
a.s. využíván jako materiál pro vytváření teras reliéfu odvalu ZUD a.s. „Při výrobě tohoto
kompostu společnost neprovozovala zařízení k využívání odpadů v souladu s jeho
schváleným provozním řádem a s obecnými zásadami pro správné procesy kompostování a
tím porušila ustanovení zákona o odpadech. Důsledkem tohoto byl mimo jiné zápach, který
se šířil ze zařízení do obce, a na který si občané stěžovali. Dokonce sepsali petici, která byla
spolu s podnětem zaslána k nám na inspekci,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního
inspektorátu ČIŽP v Plzni.
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Hornobřízský zpravodaj

Zpravodaj byl tvrdě zredukován. Jen velmi pozornému čtenáři přesto neušlo, že se chystají
zásadní změny – drsná proměna zdejších parků a zbavení se budovy muzea.
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Hornobřízský zpravodaj se po mnoha letech vrátil k formátu svého praotce.
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Kronika
Na zasedání zastupitelstva města 25.9.2017 bylo otevřeno téma kronik.
p. Seko vznesl dotaz, zda někdo dělá kroniku města. Uvedl, že poslední zápis je z roku 2002.
Starosta odpověděl, že kroniky byly předány do oblastního archívu v Plasích a tento tyto
kroniky převedl do elektronické podoby a ty jsou pověšené na webových stránkách města. V
současné době jsou na městě uloženy soubory údajů, které se musí dát dohromady do ucelené
podoby.
p. Špaček uvedl, že paní Royová měla tenkrát kumulovanou funkci jako zaměstnankyně
muzea a zároveň kronikářky.
Starosta odpověděl, že v současné době bude město rádo, když se kroniky dají dohromady.
Místostarosta uvedl, že kronika není vedena od roku 2002, tak jak by měla být vedena.
p. Ing. Želízko uvedl, že od události s paní Royovou to je tak tři roky zpátky, položil dotaz,
zda je i za tuto dobu kronika vedena aspoň formou ústřižků.
Starosta odpověděl, že kronika je vedena touto formou ústřižku a ty je potřebné rovněž
zpracovat.
Diskuze byla plná nepřesností. Skutečný stav je tento:
V hornobřízském muzeu, v místnosti pro personál, jsou
v polici šanony podle jednotlivých let, popřípadě jsou
někde i dva roky v jednom šanonu. Jsou zde takto
uloženy kroniky za léta 1999 až 2011. Jednotlivé listy
kronik jsou v igelitových obálkách. Prakticky celá
historie Horní Břízy je zde sestavena z výstřižků
z novin, kde se psalo o Horní Bříze a doplněna plakáty,
reklamními materiály firem a fotografiemi, které
pořídila kronikářka paní Royová. Rok 2002, zmiňovaný
panem místostarostou, není v řadě kronik nijak
výjimečný. Kronika byla vedena stejným způsobem před ním i po něm.
Teprve v pozdějších letech, asi od r.2009
postupně přibývá v kronikách více textu od
kronikářky. V elektronické podobě je dále
k dispozici textová část kroniky za rok 2012 a
jakési torzo z roku 2013. Za rok 2014 jsou
k dispozici jen obálky s nasypanými výstřižky
a fotografiemi.
Od roku 2015 není kronika vedena vůbec a
zcela chybí také starší roky 1996-1998, přestože v těchto letech již byla kronikářkou města
paní Royová. Kroniky, které byly předány oblastnímu archivu v Plasích, končí rokem 1995
(nikoliv 1992) a jsou k nahlížení na webu Porta fontium. Odkaz na tento web je na stránkách
města.
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Ze srovnání s jinými městy a obcemi, alespoň dle obsahu webu Porta fontium, vychází Horní
Bříza až neskutečně dobře. Na tomto webu má souvislou historii od pravěku až po současnost,
přerušenou jen obdobím II.světové války. Dík za tento unikát patří zejména panu řídícímu
učiteli Františku Valešovi, který založil a vedl „Pamětní knihu“ Horní Břízy od roku 1921 do
roku 1934, kdy odešel do důchodu. Po něm
ji převzal ředitel školy pan Bulant. Pan
Valeš ale v důchodu nezahálel, bádal
v historii obce a sepisoval knihu od
pravěkých časů až do své současnosti.
V roce 1948 ji daroval Horní Bříze. I tato
kniha je na webu Porta fontium a za časů
bývalé kronikářky byla k nahlédnutí také
v tištěné podobě.
Je špatnou vizitkou města, neúctou ke
své historii a k práci dřívějších kronikářů,
když za celé tři roky nedokázalo pro tuto
pozici získat někoho, kdo by byl schopen na
kronikářskou tradici Horní Břízy navázat.
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Lanové centrum
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K lanovému centru bylo různými zastupiteli namítáno, nedostatečné předchozí projednání
v zastupitelstvu města a dále to, že jsou ve městě potřebnější investice, zejména Klub, který je
více využíván veřejností. Dále byly probírány otázky údržby lanových atrakcí a provoz celého
areálu. K tomu bylo oponováno, že zastupitelé obdrželi informaci o záměru zbudování
lanového centra a měli možnost vyžádat si včas podrobné materiály.
Místostarosta v souvislosti s výstavbou lanového centra uvedl počty dětí a mládeže města
Horní Bříza, které byly zjišťovány po jednotlivých skupinách, a to: a) do 6 let b) 7 až 15 let c)
15 až 25 let To je celkem 1 259 dětí, což zrovna není málo.

U příležitosti oslav Dne dětí bylo lanové centrum slavnostně otevřeno.
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Průmysl
Výroba akrylátových van firmou Kreiner
Z nenápadné výzvy k podání vyjádření vyvěšené na úřední desce městského úřadu zjistili
občané, že v Horní Bříze, v areálu bývalé Flísky, má být zřízena továrna na výrobu
akrylátových van. Z obsáhlé zprávy přiložené k této výzvě vyplynulo, že jde o výrobu
produkující škodlivé látky a že jejich odfiltrování nebude dokonalé. Tuto informaci předali
zastupitelům. Na krajském úřadě se pak sešla dvě vyjádření s požadavky od těchto občanů a
od skupiny zastupitelů. Obě vyjádření krajský úřad zamítl.
Další důležitou informaci získala a přednesla na zasedání zastupitelstva občanka, která si
zjistila zkušenosti dvou moravských obcí, kde je provozována podobná výroba. Popsala
veliké problémy s čistotou ovzduší a náročné dlouhodobé vyjednávání obecních úřadů
s firmami. Situace tam musela být nakonec řešena nákladnými spalovacími filtry a ani potom
nebylo ovzduší dokonalé. Zastupitelstvo pak uložilo starostovi, aby zjistil všechny souvislosti
pro posouzení vlivu na životní prostředí tohoto záměru.

Diskuze na zasedání zastupitelstva
Starosta uvedl, že byl požádán firmou Kreiner o umožnění prezentace na dnešním zasedání.
Na základě tohoto požádal firmu Kreiner o přednesení prezentace. Pan Kreiner a zástupci této
firmy provedli prezentaci, a to seznámení s výrobou volně stojících akrylových van.
Zástupci Fa Kreiner uvedli: - záměr přestěhovat výrobu do Horní Břízy - jedná se o firmu,
která je jednou z největších výrobců akrylových van na světě - projekt byl vypracován ve
spolupráci s odborníky v oboru vzduchotechniky, čištění vzdušniny a vlivu na životní
prostředí - zahájení provozu výroby je rozvrženo do 3 etap:
1. Etapa (A0): s maximální kapacitou výroby 20 van denně (s dovozem korpusu z Číny –
odpadá nejvíce emisně náročná část výroby)
2. Etapa (A1): výroba nad 20 van denně (s dovozem korpusů z Číny – pořád odpadá nejvíce
emisně náročná část výroby). Předpoklad uvedení do provozu 1-2 roky. Bylo by provedeno
osazení 1. biofiltru.
3. Etapa (B): celková výroba s lisováním korpusů (s osazením 2 biofiltrů). Momentálně se
tato fáze nepřipravuje.
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V průběhu etapy 1 a 2 se počítá s maximálním počtem 80 zaměstnanců. Primární snahou je
vytvoření stabilních pracovních pozic pro obyvatele z blízkého okolí.
Byly představeny jednotlivé kroky výroby akrylových van:
1. Krok – ořez panelu.
2. Krok – lepení.
3. Krok – tmelení a broušení.
4. Krok – lakování.
5. Krok – vytvrzení.
6. Krok – leštění.
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Dále byl popsán aktuální stav: - stavební povolení bylo zrušeno přezkumným řízením pro
procesní chybu ve stavebním řízení - objekt včetně technologie je dokončen - čeká se na nové
závazné stanovisko Krajského úřadu, odboru životního prostředí, které bude podkladem pro
nové stavební povolení - předpoklad podání žádosti o povolení zkušebního provozu a jeho
zahájení – v průběhu ledna 2018 - pozvánka zastupitelům města Horní Bříza – ve zkušebním
provozu (prohlídka výrobní technologie a systému vzduchotechniky). Představená prezentace
je součástí zápisu jako příloha č. 3
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p. Trnka vznesl dotaz, zda již v první etapě bude použit biofiltr vzhledem k úniku styrénu do
ovzduší.
Odpověď fa Kreiner – jedná se o velmi malé množství v řádu mikrogramu. Styren není v
přírodě stabilní, jedná se o množství 70 mikrogramů – to je téměř nezměřitelná hodnota.
Firma čeká na stanovení limitu Krajským úřadem, který je firma připravena dodržet. 3 p.
Špaček vznesl dotaz na pachovou stopu z této výroby.
Odpověď fa Kreiner – hodnota nepřekročí čichový práh, 60 – 80 mikrogramů, mimo areál
nebude cítit.
p. Trnka vznesl dotaz ohledně benzpyrénu. Odpověď fa Kreiner – benzpyrén nesouvisí s
výrobou a ve výrobě vůbec nevzniká. Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) řeší
asi 300 metrů od budov.
p. Špaček uvedl, že první obytné budovy od provozních budov jsou již ve vzdálenosti 100
metrů. Odpověď fa Kreiner – výrobní budovy jsou v prostoru areálu od oplocení firmy do
vzdálenosti 270 metrů. Výrobní budova je rozdělená na dvě části. V této souvislosti pozvala
zastupitele na prohlídku areálu při zahájení výroby.
p. Špaček vznesl dotaz ohledně původního záměru, zda byl tento zveřejněn.
Odpověď fa Kreiner – celý průběh plánované výroby prošel určitým procesem a byly
stanoveny jednotlivé etapy. Ve stavebním řízení to již bylo obsaženo v květnu minulého roku.
Dva úřady se mezi sebou nedokázaly domluvit a tím došlo k zrušení stavebního řízení.
Vznikem nového stanoviska fa. Kreiner předá toto k vyjádření města Horní Bříza a
zastupitelům jako zástupců občanů, v tomto akceptuje správní řád.
p. Trnka vnesl dotaz, proč se to řeší až teď, kdy výrobní linka stojí. Myslí si, že by občané o
tom mohli vědět.
p. Čása vznesl dotaz, jak jsou biofiltry ošetřeny, a jak bude řešená jejich likvidace.
Odpověď fa Kreiner – jde o směs rašeliny a bakterií, které látky rozkládají na jednotlivé
organické látky. Nevzniká přitom žádný odpad, musí se udržovat určitá teplota na fungování
bakterií. Jde o 80 až 90 % rozložení organických látek, po 5 až 7 letech se náplň (kompost)
odveze do kompostárny.
p. Trnka vznesl dotaz, zda to bude fungovat i v zimě.
Odpověď fa Kreiner – ano bude se tam udržovat teplota přes kompresovnu, stavebně je to již
připravené.
Starosta uvedl, že biofiltr funguje na bázi chovu bakterií, které tu látku rozložily. Uvedl, že fa.
Lubenec má biofiltr, kde výroba je 3 krát větší a pachová postižitelnost tam nebyla zjištěna.
Jsou tam umístěny bakteriologické filtry, ve kterých se to kombinuje s termickou likvidaci.
Filtry jsou temperovány vlhčím vzduchem.
p. Chýnovský vznesl dotaz, jak bude prováděna kontrola účinnosti biofiltru.
Odpověď fa Kreiner – měření jeho účinnosti bude prováděno ve zkušebním provozu 1 krát za
3 měsíce v trvalém provozu 1 krát ročně cestou akreditované laboratoře inspektorem ČIŽP.
Toto mimo jiné bude obsahem stanoviska Krajského úřadu.
pí. Hrabáková vznesla dotaz ohledně vzniku prachu, jak se tento bude likvidovat.
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Odpověď fa Kreiner – ve filtru tam se bude ukládat, pak se prach vysype a odváží (vzniká
bílý prášek), filtr má účinnost na 99,9 % (snížení limitu na tuhé látky). Filtrovaný vzduch
nejde ven, ale vrací se zpátky.
p. Hadinger Jan vznesl dotaz, kolik vznikne pracovních míst pro Horní Břízu.
Odpověď fa Kreiner – tak jak již bylo uvedeno celkem 80 pracovních míst.
p. Špaček uvedl, že nějaká pracovní agentura uvádí v poznámce, že práce je vhodná pro
cizince.
Odpověď fa Kreiner – uvedla, že firmou nebyla kontaktována žádná pracovní agentura. Bylo
to pouze vyvěšeno na pracovním úřadu. Dále uvedla, že firma potřebuje pevnou a stabilní
pracovní sílu.

Byla sestavena petice a zahájen sběr podpisů proti zhoršení ovzduší v důsledku výroby van.

PETICE
Dle čl. 18 Listiny základních lidských práv a zákona č.85/1990 sb. o právu petičním

PROTI ZHORŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ VE MĚSTĚ
My občané Horní Břízy se cítíme ohroženi zhoršením kvality ovzduší v důsledku výroby
akrylátových van v blízkosti našeho bydliště, neboť emisně nejnebezpečnější fázi výrobylisování vynových dílů za vysokých teplot- firma Kreiner do budoucna nijak nevyloučila
Touto peticí žádáme vedení města, aby výrobu van v Horní Bříze nepovolilo.
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Obchod a služby
Cukrárna U Rozárky v
Horní Bříze
Od uživatele Kultura v Horní Bříze · Aktualizováno asi před 2 lety

Jak už jsme Vás informovali, v pátek 1.12.2017 se v Horní Bříze asi po 20 ti
letech otevřela cukrárna. Sídlí naproti mateřské školce - ves na adrese Tř.
1. máje 88. Otevírací doba: Pondělí až pátek 7:30-17:00; víkend 11:00-17:00
hod. Vzhledem k pracovní vytíženosti jsme měli možnost cukrárnu navštívit
až v neděli 3.12.2017, ale i přesto tam na nás čekalo okolo 20 ti druhů
nádherných zákusků, několik chlebíčků, italská káva připravovaná z
profesionálního pressovače a samozřejmě posezení, které je velmi stylové a
krásně barevně vyladěné. No, posuďte sami podle fotografií a nebo zajděte
posedět s přáteli či se svými ratolestmi, nechybí ani dětský koutek. Nám
hlavně moc chutnalo a to je to nejdůležitější. Pamatujete, kde byla
naposledy v Horní Bříze cukrárna? Bylo to v současném sídle Generali
pojišťovny vedle rybářských potřeb, tedy kousek od té nynější
:)
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Školství
Mateřské školy
Průběžně byly pořádány zájezdy do plaveckého bazénu a výuka cizích jazyků. Tématem
hlavní zábavy byli šmoulové. Děti si je malovaly na trička apod.

Z vystoupení dětí na slavnostech města

Masarykova základní škola
foto z roku 2000
Asi největší letošní událostí školy byl odchod dlouholetého
ředitele pana Ladislava Čásy do důchodu. Rozloučil se
s vedením města na červnovém veřejném zasedání
zastupitelstva :
Pan Čása vystoupil se svým příspěvkem k jeho osobě jako
ředitele MZŠ. Oslovil zastupitelstvo, že ve funkci ředitele
Masarykovy základní školy končí k 30. 6. 2017. Od 1. 7. 2017
nastupuje po výběrovém řízení na funkci ředitelky Masarykovy
základní školy paní kolegyně Dobrá.
Celkem 40 let aktivní práce má za sebou. Nastoupil 1. 9. 1976
do Horní Břízy jako čerstvý absolvent Pedagogické fakulty. Vzpomenul paní Alenu
Kepkovou, která jej převedla do Horní Břízy. 1. 12. 1996 byl jmenován do funkce ředitele
Masarykovy základní školy, připomněl, že jedině pan František Vlasák byl ve funkci ředitele
déle. Za dvacet let se udělalo hodně práce, přesto se domnívá, že mu nepřísluší toto hodnotit.
Ocenil podporu města Horní Břízy jmenovitě každého starosty.
Nastoupil za starosty pana Milana Dlouhého. Povedlo se mu to, co chtěl v této škole
dosáhnout a bylo to také zásluhou materiální podpory města a také vynaložených velkých
finančních nákladů. V roce 1996 proběhla dostavba školského areálu. Poukázal na to, že i na
dnešním zasedání se hovořilo o tom, jaké další finanční prostředky do školy půjdou. Vyjádřil
radost z toho, že Masarykova základní škola vypadá moc dobře. Poděkoval za podporu
starostovi panu Šedivcovi, pedagogickému sboru, hlavně za to, že dokázal myšlenky
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realizovat. Svoji činnost v Horní Bříze nekončí a je připraven pomoci městu s dalšími
pracemi.
Kdyby byl znovu mladý, chtěl by být znovu učitelem, ale i ředitelem Masarykovy základní
školy v Horní Bříze. Při této příležitosti popřál novému vedení hodně úspěchu v jeho práci.
Jeho projev byl odměněn potleskem všech účastníků zasedání. (dle zápisu ze zasedání)
Starosta vyslovil poděkování řediteli Masarykovy základní školy panu Čásovi za činnost
a velkou část života, kterou věnoval svému povolání. Připomenul, že v loňském roce byla
na kontrole školy školní inspekce. Tato vyslovila velké uznání jak k družině a výuce, tak
výchově žáků. Uvedl, že se s panem Čásou domluvili na další spolupráci.

V průběhu tohoto roku byla pro žáky uspořádána beseda na téma šikany. Dále
návštěva Techmánie. Z dalších zájezdů to byla návštěva Koněpruských jeskyní,
příměstských táborů, zoologické zahrady a návštěvy představení v divadle Alfa .
Z dalších aktivit pak výstava technické tvořivosti žáků na téma „stroje a vynálezy“,
maškarní bál, pěvecká soutěž žáků školy SOLASIDO v Klubu a zdravotnický kurz
„ochrana člověka za mimořádných situací“ ve spolupráci se střední zdravotnickou
školou.
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Střední odborné učiliště
I v tomto roce pokračovaly problémy s nedostatkem žáků v učebním oboru
kamnář. Po kamnářských pracích je ve společnosti trvale velká poptávka, kdy
zákazníci si nechávají stavět kachlová kamna, krby apod. Možnosti uplatnění
kamnářů na trhu práce jsou velmi příznivé, neboť zakázky jsou běžně v řádu deseti, někdy až
statisíců Kč. Přesto se učni na tento obor nijak nehrnou.
Stavba kachlových kamen má v Horní Bříze velkou tradici, která sahá až do počátku
minulého století. Kamna se ve zdejší keramičce přestala vyrábět až v 60tých letech.
Na počátku třicátých let vznikl ve
zdejší flísce unikátní výrobek v tomto
oboru. Šlo o přenosná kachlová
kamna, která se nemusela stavět na
místě. Tato kamna měla ohromný
prodejní úspěch a to i v době krize a
později i za války. Dodnes je mají
někteří zdejší občané doma.
Škola se snaží kamnáře všemožně motivovat a pořádá pravidelné
pobyty v Portugalsku, kde účastníci poznávají i jiné metody práce
v tomto oboru.
Jak sdělila zástupkyně ředitele paní Škreňová Plzeňskému deníku, je
zdejší učiliště jednou z mála škol, ve které se obor kamnářství vyučuje
a na trhu se po jeho absolventech jen zapráší.Kamnářství však
vyžaduje především trpělivost a um.
Tato kamna postavili žáci učiliště jako svojí maturitní práci…..
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Kultura
Den dětí
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Slavnosti města
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49

Hospoda na kolečkách

Zpívaná

Vánoce
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Tvořivá Plzeň
V rámci projektu „Tvořivá Plzeň „ se letos ve dnech 23.-24.9. 2017 konal
víkend otevřených ateliérů, během kterého výtvarníci i řemeslníci
předváděli své práce. Vystavovalo 82 autorů na 48 místech v Plzni a okolí.
Horní Bříza nezůstala stranou. Po dlouhé době se nakrátko otevřely „brány“
hornobřízského muzea, aby hostily tuto akci. V rámci ní proběhla též
prohlídka exponátů muzea a role průvodců se zhostili pánové Jaroslav Lang,
který je odborníkem na historii obkladaček a starosta ing.Vojtěch Šedivec,
jako největší znalec v oboru kameniny.
Ve výstavní místnosti v patře budovy pak vystavovaly svá díla, obrazy a
fotografie, čtyři dívky, které jsou zároveň členkami zdejšího divadelního souboru Osada.
Výstavě dominovaly obrazy Evy Zajícové (první tři).

Otevřen byl též atelier pár kroků vzdáleného hornobřízského učiliště.
Tam dlouholetá pedagožka paní Marcela Vokáčová popsala situaci
v učilišti i přetrvávající problémy s nedostatkem učňů. Přesto, že je
absolventům učiliště nabízena řada pracovních příležitostí, včetně
blízké keramičky, volí mladí často jinou činnost, např. rozvoz zboží
pro internetové obchody apod. Zajímavé bylo, že naopak senioři, kteří
zde absolvují tzv. „univerzitu třetího věku“, mají o práci s keramikou
takový zájem, že nastávají problémy s dostatkem materiálu pro jejich
keramické výtvory. K vidění zde byla též kamna, která postavili žáci
učiliště jako svou maturitní práci.

51

Dechovky
Šohaji v Horní Bříze, 25. 2. 2017
S koncerty v Horní Bříze jsme už dospěli tak daleko, že si
můžeme dovolit pro návštěvníky pozvat kapelu z druhé strany
republiky. Nejmenší slovácká dechovka Šohaji přijela
pod vedením kapelníka Josefa Rapáče do Horní Břízy v sobotu
25. 2. 2017 a na svůj koncert přilákala necelých 200 příznivců.
Celým koncertem provázela úžasná, vtipná a krojovaná paní
zpěvačka Alena Rapáčová. Děkujeme, že jste za námi přijeli z takové dálky a opět
se v našem KD Klub Horní Bříza tančilo, zpívalo a veselilo jak se sluší a patři i díky
tak skvělé návštěvnosti.

Malá muzika Nauše Pepíka s Honzou Kubíkem v Horní
Bříze, 8. 4. 2017
Pamatujete na kapelu, které se na konci roku 2013 loučila
s koncerty dechových kapel v Oboře, které tam pořádalo několik
let o.s. Zpívejte si s námi? Správně, byla to právě Malá muzika
Nauše Pepíka, kterou jsme přivítali již podruhé v sále KD Klub
Horní Bříza v sobotu 8. 4. 2017 i s čestným hostem a uznávaným
heligonkářem Honzou Kubíkem. Pokud jste si koncert nechali ujít, tak jste přišli
o jedinečný zážitek, Honza Kubík si dokonce s kapelou zazpíval svojí oblíbenou
písničku a získal tak velký potlesk publika. Vážíme si přízně všech - bývalých
pořadatelů a našich podporovatelů z Obory, podpory Plzeňského kraje a hlavně Vás
návštěvníků koncertů dechové muziky.

Rožmitálská Venkovanka v Horní Bříze, 20. 5. 2017
Další skvělý koncert z pořadu dechovek v Horní Bříze
se uskutečnil 20. května 2017. Tentokrát v sále KD Klub Horní
Bříza vystoupila středočeská kapela z Rožmitálu
pod Třemšínem Rožmitálská Venkovanka. Tento orchestr
pod vedením pana kapelníka tvoří 19 členů, vč. zpěváků,
konferenciérky, zvukaře a hornobřízáka klarinetisty Zdeňka
Šindlera. Svou premiéru s Venkovanou si odbyla konferenciérka Jarmila Krůtová
a tubista Zdeněk Háse. Děkujeme za skvělý koncert, který si užilo bezmála
200 diváků. Celou akci uvedl pan Václav Moulis.

DUO Václav Žákovec & Anna Volínová v Horní Bříza,
8. 7. 2017
Říkáte si, že DUO Václava Žákovce a Aničky Volínové není
žádná dechovka? Ano, máte pravdu, ale přesto muziku
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dechových kapel rádi hrají a nejen tu. O tom, že i regionální umělci zaplní sál
hornobřízského kulturního domu jste se mohli přesvědčit 8. 7. 2017. To, že se jejích
muzika líbí dokazuje jeden z nejvyšších prodejů CD na TV Šlágr. Na akci navíc přijal
pozvání Zdeněk Chýnovský, zastupitel města Horní Bříza a kandidát do parlamentu
ČR, který diváky a umělce přivítal a poděkoval organizátorům akce za jejich ochotu
při přípravě koncertů. Jsme rádi, že jste si večer se "Žakym a Aničkou" užili.

Netolička v Horní Bříze, 19. 8. 2017
Prázdninový program dechovek v Horní Bříze jsme zakončili
v sobotu 19. 8. 2017. V Klubu jsme přivítali jihočeskou
dechovou kapelu Netolička. Ta přijela barevně sladěná
a potěšila více jak 150 diváků. Programem provázeli Petr Koza
a Václav Moulis.barevně sladěná a potěšila více jak 150 diváků.
Programem provázeli Petr Koza a Václav Moulis.

Veselka Ladislava Kubeše v Horní Bříze, 30. 9. 2017
To nejlepší z české dechovky v Horní Bříze. Toto "heslo" platilo
tentokrát dvojnásob. Nejenom, že se při sestavování programu
Ladislav Čech (zastupitel města Horní Bříza pověřený
organizací) se svými kolegy snaží pro diváky zajistit to, o co
mají skutečný zájem a právě Veselka Ladislava Kubeše Original Südböhmische Blaskapelle je dechovka v té nejlepší
kvalitě. Na snímcích, které moc hezky vyfotil Pavel Karez jistě každý fanoušek pozná
na první pohled kapelníka pana Ladislava Kubeše, ale také zpěváky Milana
Černohouse, Blanku Tůmovou a mnohé další. Byla to opravdu nevídaná událost.

Járinky s Jirkou Škvárou podruhé v Horní Bříze 18. 11.
2017
Určitě si mnozí vzpomenete na dámskou kapelu JÁRINKY,
která společně s Jirkou Škvárou přijela na jaře rok 2015 do
Horní Břízy. Pro velký úspěch jsme koncert zopakovali
po necelých 2 letech, v sobotu 18. 11. 2017, a ten kdo dorazil,
určitě byl nadšený z této kapely, kterou vede křehká paní
Jaroslava Rasezbergerová. A právě proto, že se jednalo
o poslední koncert roku 2017, tak Ladislav Čech zastupitel
města pověřený pořádáním této akce popřál všem přítomným
příjemně strávené Vánoce a mnoho zdraví do nového roku. I kapela přála hezký
zbytek roku všem přítomným nejen mluveným slovem, ale zazněly i nějaké koledy.
Děkujeme všem příznivcům živé muziky a těšíme se na viděnou na prvním koncertě
v roce 2018, který se uskuteční 27. ledna - přivítáme regionální kapelu Nýřaňanka.
Tým pořadatelů: Ladislav Čech, Petr Koza, Václav Moulis, Pavel Karez, Halina
Vetenglová, Renata Zavadilová, Jiří Škubal
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Program na příští rok
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Sport
Fotbalový Memoriál Petra Grüna odstartoval
30.1.2017

Horní Bříza – Tradiční zimní přípravu
v Horní Bříze zahájila vítězně mužstva
Kaznějova a Štěnovic.
Třemi sobotními zápasy začal každoroční zimní
fotbalový turnaj, který od letošního roku nese
jméno po tragicky zesnulém Petru Grünovi,
prezidentovi oddílu SK Horní Bříza.
V zahajovacím utkání se představila mužstva
Kaznějova a Petřína B. Kaznějov, kterému se vydařila podzimní část sezony a v tabulce I. B třídy
skupiny C se nachází na třetím místě, byl v zápase úspěšnější a s petřínským béčkem si poradil
v poměru 6:3.
Druhý zápas zvládli lépe fotbalisté Štěnovic, kteří porazili Křimice 4:2. Štěnovice si tak alespoň
částečně spravily chuť po slabém podzimu. V tabulce I. B třídy skupiny B jsou předposlední, ze
třinácti utkání si odnesli pouhých devět bodů a na jaře budou muset o setrvání v soutěži ještě
zabojovat.
Týmy Košutky a starších dorostenců Senka Doubravka se rozešly smírně po nerozhodném výsledku
4:4. Dvěma brankami potvrdil svou pozici nejlepšího střelce celku po první polovině sezony
košutecký Daniel Triner.
Letošního ročníku se účastní čtrnáct mužstev, přičemž každé z nich odehraje pět utkání. Nováčky
jsou týmy Košutky, Petřína B, Hunčic a Trnové. Dalšími zápasy se pokračuje opět v sobotu.
Seznam účastníků: SK Horní Bříza, Sokol Křimice, TJ Košutka Plzeň, Bohemia Kaznějov, Petřín
Plzeň B, Sokol Štěnovice, Dioss Nýřany, Slavia Vejprnice B, Sokol Dolní Bělá, Sokol Trnová,
Sokol Hunčice, FK Dýšina, Sokol Druztová, Senco Doubravka U18.
Výsledky: Kaznějov – Petřín B 6:3 (Lavička 2, Vondráček 2, Vinkler, Kiss – Provod 2,
Krystl), Křimice – Štěnovice 2:4 (Volena, Kuneš – Boček 2, Hostačný, Grasl), Košutka –
Senco Doubravka U18 4:4 (Triner 2, Liška 2 – Svitek 2, Řehoř, Fleissig).
Další program: sobota 4. února: Druztová – Dolní Bělá (11:00, rozhodčí Orlík), Dýšina –
Nýřany (14:00, Finklar); neděle 5. února: Vejprnice B – Křimice (12:00, Klik), Nýřany – Trnová
(14:00, Krauz).
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Horní Bříza vybojovala na půdě Chotíkova dva body
28.10.2017


Chotíkov – Fotbalisté Chotíkova se
v sobotním duelu 12. kola nejvyšší
krajské soutěže rozešli s nováčkem
z Horní Břízy smírně 1:1. Druhý bod
si i díky penaltovému kolapsu
domácích připsali šťastní hosté.
Papírovým favoritem byl před samotným
duelem rozhodně výběr Chotíkova, kterému po odehraných jedenácti kolech patřilo se ziskem
23 bodů čtvrté místo. Horní Bříza byla až desátá, hlavně díky tomu, že se ji na cizích hřištích
zatím příliš nedaří. Z pěti výletů na venkovní stadiony si svěřenci trenéra Martina Löffelmana
připsali pouhé čtyři body. Nutno však podotknout, že tyto body získali právě v posledních
dvou duelech - v Mýtě remizovali 1:1 a na hřišti plzeňského Rapidu po výborném taktickému
výkonu zvítězili těsně 1:0

ÚVODNÍ NÁPOR A RYCHLÝ GÓL
Domácí fotbalisté vstoupili do zápasu s nováčkem soutěže aktivně a hned ve třetí minutě se mohli
radovat z vedení. Kapitán David Míka si nikým nehlídán naskočil na nadýchaný rohový kop a
perfektně umístěnou hlavičkou rozjásal promrzlé chotíkovské publikem poprvé. Navýšit náskok
mohl soubor trenéra Petra Nyklese po deseti minutách hry. Se střelou jednoho z ofenzivních borců
Chotíkova si ale hostující brankář Jan Schimmer poradil.
Další obrovskou šanci si Chotíkovští vypracovali po půl hodině hry, ale výsledek byl naprosto
stejný jako situace z desáté minuty – gólu totiž zabránil výborný zákrok gólmana Horní Břízy.
Zápas byl do této chvíle v jednoznačné režii domácích. Hostující mančaft se na polovinu soupeře
příliš nedostával a když ano, jeho slibně rozvíjející se akce zastavil zvednutý praporek pomezního
na lajně. Ve zbytku prvního poločase se již nic zajímavého nestalo a i přes velkou snahu přidat další
branku, odcházeli domácí hráči do kabin s nejtěsnějším možným náskokem.

NEČEKANÝ OBRAT VE HŘE OBOU TÝMŮ
Na začátku druhého dějství mohli hosté z Horní Břízy z čista jasna vyrovnat. To by ale Pavel
Chocholatý musel se svou příležitostí z hranice malého pokutového území naložit mnohem lépe.
V 56. minutě se sám na domácího brankáře řítil Milan Zavadil. V rozhodující chvíli si ale míč
předkopl a ten mu chotíkovský gólman lapil. Za mírné provětrání Bejdákových rukavic si navíc
hornobřízký hráč s číslem šest na zádech vysloužil od hlavního arbitra žlutou kartu. Že ale zazdil
vyloženou příležitost ho příliš mrzet nemuselo. Aktivnější hosté se totiž dočkali vyrovnání o chvíli
později. Autorem branky byl střídající Jiří Sedlecký. Horní Bříza byla v tuto chvíli na koni a
pomohlo jim k tomu také vyloučení domácího Martina Míky, který se musel po druhé kartě žluté
barvy předčasně pakovat ze zeleného pažitu.
V 77. minutě mohl překlopit misky vah na stranu svého týmu hostující vytáhlý stoper Lukáš Janka,
který se do zakončení dostal po nebezpečně kopnutém rohovém kopu. Nabídnuté příležitosti se ale
zaĺekl a míč poslal do ochranné sítě vysoko na branku.
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V 86. minutě inkasoval domácí kapitán David Míka po tvrdém zákroku na polovině hřiště
druhou žlutou kartu a stejně jako jeho spoluhráč a bratr v jedné osobě musel předčasně do
sprch. Závěrečný nápor hostů se nekonal, a tak se oba celky rozešly smírně 1:1.
V penaltovém rozstřelu pak byla úspěšnější Horní Bříza, která sice neproměnila jeden
pokus, ale díky třem selháním domácích to na zisk bonusového bodu stačilo.
FC CHOTÍKOV 1932 – SK HORNÍ BŘÍZA 1:1 (1:0)Zdroj: https://plzensky.denik.cz/fotbal_region/hornibriza-vybojovala-na-pude-chotikova-dva-body-20171028.html
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Spolky
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Český svaz chovatelů
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Hasiči
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Francouzský spolek
Oslava 20 let od podpisu smlouvy
českou stranou
06.10.2017

V Kulturním domě v Horní Bříze proběhla oslava
podpisu smlouvy mezi našimi městy. V rámci oslav
proběhl bohatý kulturní program, na kterém se podílely
folklórní soubor Úsměváček a Úsměv, pěvecký sbor
Horní Břízy, Sokol, žáci ZUŠ Kralovice, pobočka Horní Bříza a cvičenky FIT
Clubu Veronika a děti z Masarykovy základní školy v Horní Bříze.
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Betula viridis
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Sokol Horní Bříza
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Divadelní spolek Osada

Po několika měsíční pauze jsme opět oprášili komedii A je to v pytli! Zúčastnili jsme se s ní
nesoutěžní regionální přehlídky ochotnických divadelních spolků Divadelní máj, kterou
pořádá městské kulturní zařízení v Horšovském Týně.
I přes pouze jedinou zkoušku po tak dlouhé době nenastal během představení žádný
závažnější zádrhel, žádné části kostýmů ani žádná rekvizita nechyběla a herci hráli opravdu s
chutí. Po delší době jsme si zahráli na tak pěkném a velkém jevišti, jaké v Horšovském Týně
mají a k dobrému výkonu přispěla i velice dobrá divácká účast a časté bezprostřední reakce
publika.
Kdo ještě tuto bláznivou komedii neviděl nebo by si chtěl návštěvu zopakovat, má už pouze
dvě možnosti. Posledním výjezdovým představením této hry bude v pátek 2. června obec
Čistá na Kralovicku a derniéru si užijeme hned následující den, v sobotu 3. června na domácí
scéně v Horní Bříze
Osaďáček se se svou prvotinou, Měsíční pohádkou, zúčastnil soutěžní oblastní přehlídky
činoherních ochotnických divadelních souborů hrajících pro děti. A byla to velice zajímavá
zkušenost
Bylo to pro nás v pořadí šesté představení. Od toho posledního uplynul více jak měsíc, proto
jsme přehlídkový den zahájili ranní zkouškou. Spravedlivě si musíme přiznat, že dětské, ale i
dospělácké, výkony nebyly po osmé ranní nijak oslnivé, a takto jsme s drobnými obavami
odjížděli do místa soutěžního klání, do Radnic.
Po přípravě scény a vyřešení technických problémů se ozval třetí gong a šlo se na to. S hrdostí
musím konstatovat, že se všichni vypjali k až heroickému výkonu a jak děti, tak dospělí
podali při představení nadprůměrný výkon. Opravdu jsme sami ze sebe měli velkou radost,
reakce diváků byly bezprostřední a kladné a i děti (herci) byly po ranní „depce“ jako
vyměněné a všechny jejich oči rozzářené. Tak jsme se začali těšit na odpolední hodnocení
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odborné poroty zejména pro to, aby naši dětští herečtí kolegové dostali nějaký nový kladný
impuls a motivaci do další práce a aby měli radost z odvedené práce, které věnovali opravdu
spoustu času, který mohli jinak bezstarostně využít jako jiné děti sledováním tabletů a
mobilních telefonů.
Bohužel této podpory se ze strany odborné poroty téměř nedostalo. Naprosto chápu technické
připomínky odborníků, které jsme my dospělí ochotničtí herci nedokázali vštípit dětem, chápu
i některé připomínky týkající se scény apod. Už ale méně chápu zásadní připomínku týkající
se třeba výběru hry a jejího uchopení. Mám dojem, že, ovlivněni následujícím soutěžním
představením souboru Na poslední chvíli Ostrov (mimochodem velice dobré představení,
které však dle mého názoru na přehlídku souborů hrajících pro děti nepatřilo a budoucí vítěz
přehlídky), porota při vší úctě nedokázala rozlišit, jednak kdo hrál, a také pro koho hrál.
Vždyť přece Měsíční pohádku hrají především děti a je určena opravdu dětskému publiku.
Nejsem si jistý, že šesti, osmiletý divák vyžaduje přesně vyvíjející se charaktery postav, nebo
že bude nespokojený, že ho příběhem provází pestrobarevný motýlí muž v cylindru jezdící na
jednokole, nebo snad bude nazlobený, že měsíc nemluví jako člověk, ale hlasem „z vesmíru“
a navíc to překvapení, že během padesáti minut uslyší dvanáct chytlavých písniček, které,
pravda, nejsou vcelku o ničem, ale mají jednoduchý text a zpěvnou melodii. Podle mého
laického názoru je právě úkolem takové pohádky pro mladší podpořit dětskou fantazii,
zaujmout je svou rozmanitostí, a také tím, že se jasně identifikuje dobro a zlo. Proč velká
odporná strašidla dokážou malí skřítkové zcela nelogicky přemoci a zahnat? No právě proto,
že alespoň v pohádkách vítězí dobro nad zlem – i když to mnohdy nemá logické opodstatnění.
Je to přeci poslání do budoucích životů dětí, že být dobrý a poctivý je správné. Nechci se zde
vůbec zastávat autora hry, nechci v žádném případě ani omlouvat naše nedostatky. Přes
všechny jistě dobře míněné rady, které si opravdu zkusíme vzít k srdci, mi v hodnocení
porotců však chyběl prvek motivace. Proč po dobře míněné kritice směrované dospělým
nepřišla podpora dětí a ujištění, že to co dělají je správné, a že jejich volnočasová aktivita je
mimořádná třeba v porovnání s jejich spolužáky? To opravdu nebylo co pochválit? Ona ta
pochvala od nás, rodičů, totiž není taková…
Závěrem chci poděkovat porotě, za cenu našemu souboru za dobrou práci s dětmi. My,
dospělí, za cenu za práci s dětmi, děkujeme. Škoda jen, že děti vyšly na prázdno…
Naše pohádkové putování pokračuje i na jaře. Minulý týden jsme s Měsíční pohádkou zavítali
do Hromnice, příští týden se chystáme do sousední České Břízy a v průběhu května se
zúčastníme Oblastní přehlídky činoherního divadla pro děti nazvané Radnický dráček.
Po loňském období, kdy jsme pohádku s dětmi docela intenzivně zkoušeli, si teď užíváme
větší „volnosti“ během zájezdních představení. Slovo „volnost“ je uvedeno v uvozovkách
záměrně. Volnost má totiž pouze část celého ansámblu – ta dětská - a dospělí musejí jednak
nakládat a vykládat kulisy a rekvizity, stavět scénu, instalovat světelnou a zvukovou techniku,
tak zároveň alespoň po očku dohlížet, co během toho děti dělají. Mimo ten běžný dohled nad
tím, zda zrovna neskáčou po hlavě z jeviště nebo zda neobjevily nějakou tajnou chodbu do
útrob kulturního domu, je nutné překontrolovat, zda mají připravené kostýmy, zda jsou
všechny jejich rekvizity na svých místech nebo zda jsou děti před představením najedené a
vyčůrané. Sami pak na poslední chvíle v panice dohledáváme vlastní kostýmy a scénáře,
zjišťujeme, co jsme vlastně ani nestihli vyzkoušet a záchod, ten holt necháme až po
představení. Prostě si to všichni dospělí náramně užívají. Ale přes to všechno jsme stejně
nakonec všichni rádi, že se právě naše děti věnují tak bohulibé činnosti jako je divadlo, a že
spolu s námi dospělými přivážejí radost jiným dětem.
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Tohle všechno, co bylo výše popsáno - a je toho ještě mnohem víc, nejde zvládnout bez
kvalitního zázemí. Dospělí, kteří se na představení podílejí, nejsou jenom herci, kteří v
pohádce vystupují. O to, aby všechno klapalo, se starají další, kteří nakonec nejsou ani vidět a
jimž patří stejně velký dík. Jedná se o již protřelé divadelníky Moniku Širokou (nápověda),
Vladislava Valma a Michala Trejbala (technici). Máme zde ale ještě jednu novou dobrou duši.
Je to manželka jednoho ze strašidel a maminka dvou skřítků Jana Nágrová. Ta se začala
objevovat na zkouškách nejprve jako host (nejspíš z důvodu, že jí bylo samotné doma smutno,
když celá rodina odjela zkoušet), posléze začala jen tak mimoděk pomáhat nejmenšímu
skřítkovi a pak na ní zbyly i další činnosti včetně oblíbeného líčení strašidel. Dneska si už
představení bez Jany nedokážeme ani představit. Máme jí moc rádi pro její přátelskou
povahu, ale přeci jenom ty její buchty a moučníky, to je sen všech dětí. My dospělí také
oceňujeme její přátelskou povahu a navíc jsme rádi, že pracuje v jedné nejmenované plzeňské
společnosti. Doufáme, že s příchodem Japonců se kvalita nezmění…
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Folklorní soubor Úsměv
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Slatiňany
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Tradiční předvánoční vystoupení Úsměvu
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Pionýři

Krajské kolo turnaje v Ringu, Uzlařská regata a
doprovodné soutěže
16.1.2017 | akce

Nový rok naše pionýrská skupina započala opět tradičně, sportem. Dne 13. 1. 2018 se
konal již 23. ročník Krajského turnaje ve hře RINGO a soutěž Uzlařská regata, který jsme
uspořádali ve spolupráci s PS MP Obora. Letošní účast byla naprosto fenomenální,
přihlásilo se rekordních 186 účastníků. Někteří pionýři, někteří hasiči a někteří jen
nadšenci, co si chtěli zábavně užít sobotní dopoledne. Celkem se tedy akce zúčastnilo 11
organizací: PS Horní Bříza, PS Nepomuk, PS Březová, PS MP Obora (SDH Obora), SDH
Třemošná, SDH Všeruby, SDH Tlučná, SDH Nýřany, SDH Zbůch, SK Lutra a Turistický
oddíl Sýčfíni. Část přijela bojovat o putovní pohár turnaje RINGO, jiní se předvedli v
uzlech nebo doprovodných soutěžích. Bylo z čeho vybírat a ti nejrychlejší stihli bojovat o
ceny ve všech soutěžích. Samotného turnaje RINGO se účastnilo 48 týmů, které přijely z
různých koutů republiky. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích a bylo se na co
dívat. Naše pionýrská skupina v turnaji RINGO vybojovala hned několik medailí. V
kategorii A první místo a v kategoriích B, C a D první a třetí místa. Zároveň se našim
týmům ve složení: Begala Jiří, Motyčková Karolína, Šulda Jakub (kategorie D), Kaprová
Adéla, Glazerová Marie, Krob Tomáš (kategorie C), Glazerová Anna, Smržová Kateřina,
Dlouhý Martin (kategorie B), podařilo vyhrát putovní pohár. Ani v doprovodných
soutěžích jsme nezaháleli. Klára Kepková získala první místo ve střelbě z foukačky a další
první místo ve střelbě ze vzduchovky, Tomáš Krob ve hře Kloboučku hop vyhrál krásné
druhé místo, první místo poskládala v puzzlích Lenka Trchová, třetí místo vystřílela ze
vzduchovky Marie Glazerová a Jan Michálek si ze vzduchovky vystřílel první místo. Za
organizační tým celé akce bych chtěla všem, co s organizací pomáhali, poděkovat,
protože bez nich bychom tuto akci neuskutečnili. Doufám, že se v příštím roce sejdeme v
tak hojném počtu a započneme další nový rok sportem, který máme tak rádi.
a dalšími soutěžemi, který baví jak malé, tak velké.

Kompletní výsledky a foto z akce naleznete níže v přílohách
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Eliška Jandová

Výsledovka RINGO
Výsledovka Regata

Výsledovka RINGO - pohár

Výsledovka Doprovodné soutěže

Turnaj v ringu, uzlařské regatě a dalších

Krajské kolo turnaje v Ringu, Uzlařská regata a
doprovodné soutěže
16.12.2017 | pozvánka

V sobotu 13.1.2018 se uskuteční 23. ročník Krajského kola turnaje v Ringu a
Uzlařské regatě. Připraveny jsou také doprovodné soutěže. Probíhat bude jako
každoročně v Masarykově základní škole Horní Bříza ve spolupráci s PS Mladých
požárníků Obora. Bližší informace jsou v plakátku akce. Pro větší skupiny je
připravena hromadná přihláška ke stažení. Pravidla budou zveřejněna v nejbližší
době. Upozorňujeme, že přihlášení do turnaje je nutné udělat do 6.1.2018, v den
konání turnaje bude již všechno rozlosováno a připraveno. Pokud se zúčastníte
jen doprovodných soutěží a regaty, přihlašte se také dopředu, urychlíte tak
odbavení na registraci.

Těšíme se na Vaši účast
Organizátoři turnaje

Plakát ringo

Pravidla ringo

Prihláška ringo

Mikuláš v Caparticích
8.11.2017 | akce

Ahoj kamarádi,
zveme Vás na mikulášský výlet, který se uskuteční v termínu 1. - 3.12. na chatě
v Caparticích. V této lokalitě Chodska jsme už
zažili plno legrace a věřím, že tomu nebude jinak ani tentokrát
.
Těšíme se na viděnou
Pionýři z Horní Břízy
Letáček - Mikuláš v Caparticích
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Sběr surovin - listopad
27.10.2017 | akce

Pionýrská skupina Horní Bříza pořádá dne 23.11. od 16,30 do 17,00 h. sběr
papíru, PET lahví a Alu plechovek v buňce pod MěÚ. Další informace na tel.: 728
218 791
Pionýři z Horní Břízy

Na vlastní pěst - výsledky
18.10.2017 | akce

V neděli 15.10.2017 uspořádala Pionýrská skupina Horní Bříza ve spolupráci s
Pionýrskou skupinou Mladých požárníků Obora 20. ročník branného závodu Na
vlastní pěst. Počasí nám tento rok přálo a u vysílače nad vlakovou zastávkou
Horní Bříza se sešlo 203 účastníků. Ti soutěžili ve 4 věkových kategoriích dále
dělených na ženy/dívky a muže/chlapce. Pro soutěžící byly připraveny tradiční
branné disciplíny jako střelba ze vzduchovky, luku, foukačky, hod na cíl, lanové
překážky, ale i zatloukání hřebíku a elektrika. Všichni zúčastnění dostali v cíli
tradičně gulášovou polévku a pamětní list o absolvování závodu. Po ukončení
závodu následovalo vyhlašování výsledků tří nejlepších v každé kategorii, kteří
získali medaili, věcnou cenu a diplom.

Děkujeme všem závodníkům za účast a těšíme se na setkání na dalších akcích.

Podrobné výsledky a fotografie naleznete pod tímto článkem.
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Václav Steidl - PS Horní Bříza
Výsledovka NVP

Foto NVP

Oddíl Všeználci
15.9.2017 | oddíly

Ahoj kamarádi, přátelé pionýra,
v příloze naleznete letáček oddílu VŠEZNÁLCI, informace o konání schůzek
celoroční hře.
Pohodový krok do nového školního roku ;-)
Oddíl VŠEZNÁLCI

Sběr surovin - vyhodnocení školní roku 2016/2017
27.6.2017 | akce

Jak mnozí z Vás jistě ví, naše Pionýrská skupina Horní Bříza se již několik let
účastní soutěže ve sběru druhotných surovin, kterou pořádá společnost AVE
sběrné suroviny a.s. v Plzni. Ani letos tomu nebylo jinak a malí i velcí, kteří se
přihlásili do XIV. ročníku sběrové soutěže, poctivě třídili a sbírali papír, karton,
plastové lahve a víčka a také plechovky.
V letošním roce se nám podařilo nasbírat neuvěřitelných 9,781 tun a naše
skupina tak skončila na 6. místě z celkového počtu 54 přihlášených škol a
spolků. Soutěž se také vyhodnocuje z pohledu průměrného množství
odevzdaného sběru na účastníka. V této kategorii jsme se umístili na 1. místě s
průměrem 388,24 kg odevzdaného sběru na účastníka. SUPER!!!
Hezké prázdniny
Eliška Jandová
Sběr surovin - výsledky
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ČESKÝ POHÁR V RINGU – MLADÁ BOLESLAV
1.5.2017 | akce

Dne 22. dubna 2017 se uskutečnil v Mladé Boleslavi 6. ročník ČESKÉHO POHÁRU
V RINGU, na kterém nemohli členové našeho oddílu ringa chybět. V Mladé
Boleslavi jsme hráli poprvé, ale tělocvičny dvou místních základních škol nás mile
překvapily. Cesta nám utekla rychle, ten kdo nepospával, napjatě vyhlížel ceduli
oznamovací, že už jsme na místě. Na turnaj dorazilo 26 týmů z různých koutů
České republiky a dokonce i jeden tým ze sousedního Slovenska. Zápasy byly
velmi napínavé, vyrovnané, takže se bylo na co dívat, nebo se i něco přiučit. Bylo
to těžké, ale zadařilo se nám.
V nejmladší kategorii získal tým ve složení Kateřina Smržová, Anna Gregorová,
Martin Dlouhý a Tomáš Krob krásné druhé místo. Stříbro získal i tým v nejstarší
kategorii v čele s trenérem Jiřím Begalou, kterého doplnily Eliška Jandová a
Karolína Motyčková. Celý turnaj se nesl v přátelském duchu s dobrou náladou.
Ostatní týmy sice na medaili nedosáhly, ale musím říct, že všichni hráli skvěle,
konkurence byla prostě veliká.
Eliška Jandová
Foto z turnaje

Tábor Obořice 2017 - plně obsazen
9.4.2017 | tábory

Letní dětský tábor Vesmírná odysea je z důvodu kapacitních možností základny
plně obsazen, proto již nebudeme přijímat další účastníky.
Děkujeme za pochopení.
Václav
Hlavní vedoucí tábora

Steidl
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Turistický pochod Hornobřízský puchýř 2017
8.2.2017 | turistika

O víkendu 10. - 12.3.2017 se uskuteční v Horní Bříze 29. ročník turistického
pochodu Hornobřízský puchýř. Všichni jste srdečně zváni a věříme, že i letošní
ročník se Vám bude líbit ať už vyrazíte s dětmi a kočárky na krátkou trasu 6 km
nebo se nadšení turisté vydají na 50ku kolem řeky Mže. Budeme rádi, když se s
Vámi zase setkáme.
Bližší informace popř. nalezne přímo na webových stránkách určených tomuto
pochodu - odkaz v pravém sloupci.
Organizátoři pochodu

Turnaj v ringu
17.1.2017 | akce

V sobotu 14.1.2017 se v tělocvičnách Masarykovy základní školy v Horní Bříze
rozduněly podlahy při příležitosti dalšího, tentokrát 22., ročníku ternaje v Ringu.
Součástí turnaje byly i doprovodné soutěže, aby účastníci zaplnili volnou časovou
mezeru mezi utkáními v turnaji. Soutěžemi byly střelba ze vzduchovky a z
foukačky, skládání puzzlů, a hra Kloboučku hop. Dále ještě pod vedení pionýrů z
Obory probíhala soutěž Uzlařská regata, též pravidelná soutěž v uzlování.
Celkem bylo 125 účastníků, sice méně než v minulém roce, ale i tak byl celý den
povedený a zábavný. Níže naleznete výsledkové listiny, bohužel se při této
příležitosti musíme přiznat a omluvit se za jednu chybu, kdy u kategorie D v
Puzzlích bylo chybně uděleno 2 a 3 místo :-(
Ještě přidáváme odkaz na fotogalerii Honzy, kde jsou fotky z akce.
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Vandrovníci
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Vinaři Plzeňska
14. Hornobřízské vinobraní
Vinaři Plzeňska za podpory města Horní Bříza pořádají 14. Hornobřízské VINOBRANÍ,
které se koná v sobotu 16.9.2017 od 13:55 hod. Přijďte na ochutnávku vín a
burčáku z moravské oblasti.
ve 13:55 zahájení
od 14:00 hraje DUO Václav Žákovec a Anička Volínová
od 17:30 proběhne dražba hroznů
od 18:30 do 23:00 hraje Cimbálová muzika Tomáše Zouhara V průběhu akce bude
probíhat výstava hroznů vypěstovaných vinaři v plzeňské oblasti. Vstupné je 50 Kč.
* Plakát bude doplněn
Místo konání akce: Sokol Horní Bříza, Tř. 1. Máje 330, Horní Bříza
Datum začátku akce: 16. Září 2017 14:00
Datum ukončení akce: 16. Září 2017 23:00
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Základní kynologická organizace
V Horní Bříze se již podruhé uskutečnilo mistrovství světa
kníračů
30.10.2017


Plzeň - Malí, střední i velcí. Všechny spojoval knír.
Od středy do neděle se stala Horní Bříza Mekkou pro
všechny milovníky kníračů z různých koutů světa. Do
malého města na severním Plzeňsku se sjelo 56 závodníků
z 15 zemí, aby soutěžili o titul mistra světa. O titul světového
šampiona se bojovalo již po šestadvacáté, vítězové se určují
ve dvou kategoriích. První disciplínou byla IPO – FH neboli
stopaři. Úkolem psa bylo najít předmět v časovém limitu do
tří hodin. Celkově pak musel knírač najít dvě stopy. Druhou
kategorií byla tzv. IPO 3. Jedná se o nejvyšší kategorii ve
sportovní kynologii, která se skládá z poslušnosti, obrany a
stopy. Dalo by se říci, že se jedná o trojboj.

Harmonogram soutěže byl rozdělen následovně: Ve středu se uskutečnila prezentace
soutěžících. Ve čtvrtek museli psi projít veterinární prohlídkou a pak následovalo
slavnostní zahájení, po kterém si soutěžící vylosovali startovní čísla. V pátek a sobotu se již
naplno soutěžilo. V průběhu sobotního večera se uskutečnila slavnostní večeře a galavečer.
V neděli se ještě soutěžilo a pak už následovalo vyhodnocení. Vítěz si odnesl řadu cen,
pohár, ale hlavně prestižní titul mistra světa.

ČESKÝ ÚSPĚCH
V kategorii IPO 3 vybojoval pro Čechy cenné vítězství Lukáš Slowioczek se svým psem
Frenklinem ze Slunečné verandy. To, že se jedná o cenný triumf, potvrzuje i skutečnost, že
největší velmocí v chovu kníračů jsou Němci. Ti měli také největší zastoupení mezi
soutěžícími. A jak se ke kníračům dostal vedoucí českého týmu Jiří Pavlík? „Před kníračem
jsem vlastnil dobrmana a ovčáka, ale nakonec u mě zvítězil knírač. Toto plemeno si mě
získalo tím, jak je velké a silné, ale zároveň má duši dobráka. Dokonce si lze všímat, jak
ostatní plemena dávají najevo svůj respekt vůči kníračům.“
A to, že si tito psi získají opravdu každého, doložil Pavlík i historkou se svou manželkou:
„Když jsem si pořídil knírače, tak manželka řekla, že na zahradu nikdy nepůjde a ten pes
nepřekročí práh našeho baráku. Ale potom, když jí dal hlavu do klína a podíval se na ni
těma svýma očima, znenadání změnila názor.“
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Vůbec největší výhodou kníračů je podle Jiřího Pavlíka nenáročná péče o jejich srst
v porovnání s ostatními plemeny.

Zdroj: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/foto-v-horni-brize-se-jiz-podruheuskutecnilo-mistrovstvi-sveta-kniracu-20171030.html

Keramický trh
Letos dne 25.června proběhl již tradiční 19. keramický trh. Stejně jako
v jiných letech měly největší úspěch práce žáků a žákyň zdejšího učiliště.
Fronta před stánkem učiliště se vytvořila již hodinu před zahájením trhů a
téměř všechna díla byla během krátké doby vyprodána.
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Hornobřízský puchýř
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Městská policie
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Počasí
Hned na začátku ledna se ochladilo a přišel sníh. Napadlo ho až 15 cm a díky trvalým
mrazům se držel až do začátku února, kdy přišlo trvalé oteplení.

V květnu „pastýřova hůl“ byla většinou suchá a při teplotách ke 30ti stupňům to na „v stodole
ráj“ taky moc nevypadalo.

Pro srovnání rok 2010, kdy bylo počasí „ještě v pořádku“.

Taky srpen dal najevo, že to s tím globálním oteplováním a vláhovým deficitem myslí vážně.
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O patrně nejblbější vtip století se postaral prosinec. Krátce před vánocemi nasypal aspoň
trochu sněhu ale pak na vánoce ho honem vyměnil za bláto, aby po vánocích zase nasněžil.

Bohužel letošní počasí znamenalo další příspěvek k vláhovému deficitu a k citelnému úbytku
spodních vod.
Grafy převzaty z meteorologické stanice Mikulka Plzeň.

