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Vážení čtenáři,
právě si prohlížíte poslední číslo
Hornobřízského zpravodaje před dalšími volbami do zastupitelstva našeho města. Společně jsme strávili čtyři
roky, které utekly opravdu rychle. Víte
ale jak se vyvíjela samospráva v Horní
Bříze od středověku do současnosti?
Více v článku od kronikáře pana Čásy
uvnitř čísla.
Jsem rád, že se zpravodaj stal opět
oblíbeným i pestrým periodikem.
Doufám, že jste se, stejně jako já, vždy
těšili na nové vydání a zajímavé články. Chtěl bych poděkovat své redakci
i ostatním přispěvatelům za spolupráci. Uznání si zaslouží i grafik Michal
Nágr, který se stará o profesionální
zpracování zpravodaje.
Pevně věřím, že i nové zastupitelstvo bude pokračovat ve vydávání.
A pokud u toho budu moci být, budu
se těšit. Pořád je co zlepšovat. V loňském roce jsme skončili jako druhý
nejlepší zpravodaj v kraji. Proč nebýt
příští rok první?
Příjemné čtení!
Václav Jícha
šéfredaktor

Hornobřízský zpravodaj: č. 03/2022, registrování MKČR E 12283. Náklad 2000 výtisků. Vychází pravidelně. Toto číslo vychází 16. 9. 2022. Předpokládaná uzávěrka dalšího čísla je stanovena na
20. listopadu 2022. Fotografie: není-li uvedeno jinak, archiv autorů a archiv redakce. Šéfredaktor – Václav Jícha. Grafická úprava – Michal Nágr. Kontakt na redakci: zpravodaj@hornibriza.cz.
Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Titulní fotografie: Vojta Krejsa (archiv).
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Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Ve 2. mateřské škole na Továrně vzniká přestavbou a úpravou třídy Kuřátek nová prostorná třída a zároveň herna pro
nejmenší děti. Došlo také k celoplošnému vyasfaltování příjezdové komunikace, tím vznikl v areálu mateřské školy prostor pro dopravní výchovu.

přichází k Vám letošní třetí Hornobřízský zpravodaj. Jako
tradičně Vás chci informovat o zrealizovaných záměrech
a investicích. V ulici Družstevní u TEBYTU byla vybudována
nová parkovací plocha, kde veřejnost může využívat 38 nových parkovacích míst, z toho jsou 2 místa pro invalidy. Tato
výstavba pomohla částečně vyřešit potřebu parkovacích stání
v rámci sídliště – ves.

Jsem velice rád, že Vás mohu informovat o nových skutečnostech ohledně Kulturního domu Klub. Bylo provedeno
výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky „KD Klub
Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova“. Byl vybrán
zhotovitel MENE INDUSTRY s. r. o. , se kterou byla podepsána 26. 8. 2022 smlouva. Dne 1. 9. 2022 jí bylo předáno
staveniště. Termín dokončení prací byl stanoven na 1. 9. 2023.

Druhou významnou akcí je celoplošná oprava asfaltového
povrchu ulice K Zastávce včetně příjezdových komunikací
k rodinným domům.
Během sezóny probíhalo sečení trávy a údržba okrasných
keřů na veřejných prostorách města. Pro sečení jsou veřejné
prostory rozděleny do několika ucelených celků a jsou dle časového harmonogramu sečeny vždy s ohledem na aktuální
počasí. Četnost sečení je: travní porost 4x ročně, okrasné keře
3x ročně, zahrady školek a školy se sečou dle potřeby. Klasické
kácení a prořezávka dřevin je na základě zákona prováděna ve
vegetačním klidu od listopadu do března. Mimořádné kácení
či prořezávka probíhá jen v důsledku nenadálé události (silné
poryvy větru, podmočení), kdy je ohrožena bezpečnost lidí.
Na zahradě 1. mateřské školy – ves byly osazeny nové herní prvky a na zahradě odloučeného pracoviště u hasičárny
byly provedeny opravy herních prvků a výstavba části oplocení včetně terénních úprav pro zvýšení bezpečnosti dětí.

Toto číslo Hornobřízského zpravodaje je i číslem posledním v tomto volebním období, proto tímto děkuji všem
radním a zastupitelům města za odvedenou práci pro Horní
Břízu. Velké poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci městského úřadu, úředníci, pečovatelky, knihovnice, zaměstnanci
údržby a městské policie. Dále děkuji za spolupráci ředitelkám
příspěvkových organizací – základní školy a mateřských škol.
A v neposlední řadě děkuji také Vám, občanům Horní Břízy,
za Vaši podporu, náměty a připomínky. Všichni jmenovaní
přispěli k tomu, že jsme společně Horní Břízu posunuli dál
a že se nám tu zase o něco lépe žije.
David Kapr, starosta města
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Zápisky Městské policie Horní Bříza
Úvodem si dovolujeme poděkovat občanům města, kteří jsou všímaví.
Díky nim se podařilo včas zabránit rozsáhlejším lesním požárům v okolí.
24. 6. došlo k brutálnímu napadení mezi bratry, kdy hlídka
na místě zjistila i další lehce zraněné osoby. Strážníci společně
s hlídkou Policie ČR nabídli osobám první pomoc a celou záležitost na místě zadokumentovali. V dalším šetření pokračuje
Policie ČR.

11. 8. při měření rychlosti v obci hlídka naměřila momentálního rekordmana tohoto roku. Řidič se řítil v obci rychlostí
106 km/h, a přesto hlídce neujel. Řidič bude projednán ve
správním řízení, kde mu hrozí odebrání řidičského průkazu.
8. 8. hlídka při měření rychlosti zastavila řidičku, která překročila nejvyšší povolenou rychlost v obci, a následnou lustrací bylo zjištěno, že již 7 let nevlastní řidičský průkaz.

21. 6. hlídka přijala oznámení od ženy, která sdělila, že do
jejího bydliště se snaží dostat jeden místní mladík, který se dožaduje peněz. Po krátké době přijel na místo druh ženy a celá
věc přerostla v oboustranné fyzické napadení. Po uklidnění
situace byla věc předána Policii ČR.

22. 7. hlídka pátrala společně s Policií ČR po pohřešované
osobě, která byla ohrožena na zdraví. Osoba byla nalezena o
několik hodin později.

6. 6. hlídka obdržela oznámení o vloupání do místní prodejny potravin. Díky kamerovému systému došlo ke ztotožnění a vypátrání podezřelých osob.

12. 7. hlídka narazila na skupinu křiklounů, která porážela
popelnice. Pod dohledem hlídky museli výtržníci uvést vše do
původního stavu.

5. 6. před služebnou MP seděl na lavičce starší zmatený
muž bez obuvi, který sdělil hlídce, že se ztratil. Po krátkém
šetření bylo zjištěno, že muž je klient místního domova důchodců, kam byl předán personálu.

7. 7. strážníci se zúčastnili pátrání po mladé dívce, která
byla za několik hodin úspěšně nalezena a předána rodičům.
4. 7. hlídka společně s místní jednotkou sboru dobrovolných hasičů asistovala při transportu pacienta do FN Plzeň.

31. 5. hlídka přijíždí jako první k dopravní nehodě na komunikaci I/27, kde se střetlo osobní vozidlo s nákladním vozidlem. Hlídka poskytuje první pomoc a zároveň na místo
přivolává další složky IZS.

1. 7. strážníci asistovali při dopravní nehodě v ulici Tovární,
kde hlídka usměrňovala provoz.
29. 6. byla zjištěna rozsáhlá černá skládka v lese u jižní jámy
na kaolince. Hlídka na místě pořídila fotodokumentaci a věc
je nadále v šetření.

28. 5. v okolí areálu JZD v obci Tatiná překvapila strážníky
kráva, která byla na útěku. Ve spolupráci se zaměstnancem
JZD byla odchycena.

26. 6. hlídka obdržela oznámení o fyzickém napadení ženy ze strany jejího druha. Když strážníci přijížděli na adresu oznamovatelky, všimli si muže, který nasedá
do vozidla a snaží se ujet. Následně byl zadržen a vyzván
k orientační dechové zkoušce na alkohol, kterou odmítl. Celá
věc byla předána do správního řízení.

27. 5. na služebnu MP oznamuje dcera slovní rozepři mezi
rodiči. Jelikož tato událost se děla mimo katastrální území
města, byla k celé události vyslána hlídka Policie ČR, kterou
na místo události, díky místní znalosti, navedl strážník MP
v civilu.

24. 6. hlídka vyjíždí k napadení ženy, kterou napadá její bývalý partner. Hlídka na místě zjišťuje, že se šarvátky na místě
zúčastňuje i další muž. Celá událost byla na místě uklidněna
a ukončena.

Městská policie Horní Bříza
Třída 1. máje 300, Horní Bříza
telefon: 377 955 369
mobil: 602 486 678
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Ohlédnutí za společenskými akcemi
Pivní slavnosti
Poslední květnovou sobotu 28. 5. město Horní Bříza uspořádalo po dvouleté pauze vynucené epidemií covidu další ročník Pivních slavností. Vedle ochutnávky piv pivovarů Proud,
Hubertus Kácov, Lobkowicz, Modrá hvězda, Bizon a dalších
na návštěvníky čekala hudební produkce kapel Telefon rock,
Sanchez band a Anakonda Benda. V průběhu večera se návštěvníci mohli zúčastnit několika soutěží s pivní tematikou
– vzpírání prázdného sudu, pití piva na čas nebo pivní štafety.
Počasí vyšlo na výbornou, účast byla hojná, a tak se už nyní
těšíme na další rok.

Slavnosti města
Poslední červnová sobota 25. 6. patřila po dvouleté pauze
největší tradiční akci – Slavnostem města Horní Bříza. Společně jsme oslavili už 28 let od doby, kdy se z obce Horní
Bříza stalo město. Oslavy začaly tradičním vystoupením žáků
Masarykovy ZŠ, obou MŠ, dětí i rodičů z T. J. Sokol Horní
Bříza a tanečníků, zpěváků i muzikantů Úsměvu i Úsměváčku.
Hladký průběh všech vystoupení narušila jen přeháňka, která
bohužel znemožnila taneční vystoupení Úsměvu. O to více si
však Úsměváci spolu s diváky užili zpívání lidových písní. Pomyslnou štafetu pak převzal Orchestr Betula Základní umělecké školy Kralovice a po něm místní sbor VoHoS. Po poslechu více či méně známých skladeb v podání obou hudebních
těles a zaslouženému aplausu již počasí dovolilo vystoupení
pod širým nebem. Opět jsme tak mohli obdivovat zdatnost a
pružnost místních Sokolů, dále členek Fit Clubu Veronika a
také skupiny orientálních tanců Lucie Řičicové. Pozornost se
pak obrátila zpět k pódiu, kde už byla přichystaná skupina Sto
zvířat, která na hodinu a půl rozhýbala a rozezpívala takřka
celý areál. Naše hlasivky i ruce neušetřila ani další vystupující,
známá muzikálová zpěvačka Leona Machálková za doprovodu pianisty Ondřeje Hájka. Zpěvačka se po koncertu ochotně
fotila s fanoušky a místním hasičům podepsala pro štěstí jejich nové auto. Program slavností se blížil do finiše, pódium
opanovala kapela Wanastowi vjecy revival a parket byl opět
nabitý k prasknutí. Chvíli odpočinku tancujícím dopřála až
pauza, kterou svou dechberoucí a obdivuhodnou ohňovou
show s hořící kostkou vyplnila skupina Chůdadlo. O půlnoci
nebe rozzářil tradiční ohňostroj, po němž následovala ještě
hodinová afterparty s reprodukovanou hudbou, o níž se postaral Ladislav Čech.

Den dětí
Poslední květnový víkend byl plný akcí – po sobotě, kdy
si na Pivních slavnostech přišli na své dospělí, si neděli užily
naopak děti. V lese za Grünsportem pro ně byla připravena
stezka s úkoly a soutěžemi, které byly letos tematicky zaměřené na piráty. I přes úvodní nepřízeň počasí nakonec přilákala
řadu účastníků. Děti si cestu s úkoly, za jejichž splnění získávaly zlaté, stříbrné nebo měděné dublony, užily. Po absolvování stezky děti dorazily do „pirátského městečka“ na louce
u Grünsportu, kde mohly nastřádané dublony utratit za pirátské tetování, vyraženou pamětní minci, lanové atrakce, občerstvení, sladkosti a další. Akce se stejně jako v minulém roce
vydařila a děti si ji užily. Velké poděkování za spolupráci, bez
které by akce v takovéto podobě nemohla proběhnout, patří
Lucii Řičicové, Pionýrské skupině Horní Bříza, SDH Horní
Bříza, T. J. Sokol Horní Bříza, SVČ při Masarykově ZŠ Horní
Bříza, SK Horní Bříza a Spolku přátelství mezi městy Horní
Bříza a Villeneuve sur Yonne.
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Keramický a farmářský trh
Stejně jako poslední víkend v květnu, i poslední červnový víkend byl plný akcí. Prostor před sokolovnou se den po
slavnostech, v neděli 26. 6., proměnil v tržiště. Po dvouleté
pauze se zde konal tradiční Keramický a farmářský trh. Akci
navštívilo mnoho lidí i přes změnu lokality, kdy se trh kvůli
uzavřenému KD Klub a tím i nedostupnému zázemí nemohl
konat v přilehlém parku. Návštěvníci si mohli prohlédnout a
koupit keramické výrobky místního učiliště, Exodu i dalších
prodejců, ale také něco na zub, zavařeniny, koření, perníčky
a mnoho dalšího. K poslechu hrálo duo Robert Jíša Band. I
přes úsilí města i učiliště dorazilo jen několik prodejců keramiky, většina ostatních tradičních účastníků s prodejem keramiky skončila během těžkého období covidu. Nezbývá než
doufat, že se v dalších letech situace zlepší a prodejců keramiky na trhu opět přibude.

Hornobřízský zpravodaj 3/2022

stoupil i známý zpěvák Jarek Šimek. Akci moderovala Anna
Doxanská, která návštěvníkům v průběhu akce vysvětlovala,
proč se u vchodu do areálu nachází fotky koní s dalšími informacemi. Vstupné na akci bylo totiž dobrovolné, veškerý výtěžek putoval na podporu Jezdeckého areálu Míšánek v Dobříši, který se stará o staré, nemocné a týrané koně. U vstupu
bylo možné zakoupit na podporu areálu také náramky nebo
placky. Během večera se vybralo celkem 7308 Kč. Návštěvníci
si tak akci užili, zatančili si a zazpívali, a ještě pomohli dobré
věci.

Veselice u kapličky
Po rockové zpívané na konci července si v sobotu 13. 8.
přišli na své i milovníci dechovky a country. Ve staré vsi se již
potřetí konala „Veselice u kapličky“, letos s dechovou kapelou
Libkovanka, která svým energickým koncertem rozezpívala a
roztančila mnohé příchozí. Kapelu tradičně vystřídali Primáti
se svým repertoárem nabitým country. I oni sklidili zasloužený úspěch. Občerstvení na akci tradičně zajistilo SDH Horní
Bříza. Akce u kapličky byla jako vždy příjemná, zdejší prostředí si pochvalovaly i kapely. Nezbývá než se těšit na další
ročník.

Zpívaná aneb Mejdan ro(c)ku z náklaďáku
První letní zpívaná již téměř tradičně patřila kapele Batalion. Letos koncert konaný na ploše před sokolovnou vyšel na
sobotu 30. 7. Akce s názvem „Mejdan ro(c)ku z náklaďáku“
byla však větší než obvykle. Jak už název napovídá, pódiem
byl návěs náklaďáku. Na něm na úvod zahrála kapela Šerlok
Houmles, pak samotný Batalion. V průběhu večera navíc vy-

Petr Koza, kulturní a sportovní komise města
foto: Josef Fiala a Václav Šaroch
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Dějinný vývoj samosprávy v Horní Bříze
od středověku do současnosti
Ve dnech 23. a 24. září tohoto roku přistoupí čeští voliči
k volebním urnám, aby zvolili více než 6 400 obecních
samospráv. Jednou z nich bude i ta naše v Horní Bříze. Z 68 kandidátů čtyř nezávislých sdružení budeme
vybírat a rozhodovat o složení tentokrát 17členného
zastupitelstva, kterému svěříme samosprávu našeho
města pro léta 2022 až 2026. Taková je současnost...

Byli zodpovědní za řádné odvádění peněžitých i naturálních
dávek a také za vykonávání roboty. Sami byli od těchto povinností osvobozeni.
Obce přestaly podléhat panské vrchnosti a získaly samosprávu teprve zrušením poddanství a roboty v roce 1848.
Obec s 266 obyvateli, už s užívaným názvem Horní Bříza, se
stala v roce 1850 samostatnou obcí v politickém a soudním
okrese Plzeň. Katolickou farní správou náležela k Ledcům.

Jenže jak tomu bylo se samosprávou Horní Břízy v minulosti, jak vypadal její dějinný vývoj od středověku
do současnosti? O tom se máte možnost dozvědět
v následujícím příspěvku.

V té době byly v obci zřízeny dva orgány: obecní výbor
(volený na tři roky) a obecní představenstvo. Obecní výbor
byl kolegiální orgán, rozhodující většinou hlasů. Měl usnášecí

Foto: Radnice v HB cca v r. 1945

a dozorčí pravomoci. Ze svého středu si volil obecní představenstvo, složené z obecního představeného – starosty, který
prováděl usnesení obecního výboru, a alespoň dvou radních.

Ve středověku byly Březí a Čermná (v průběhu 17. stol.
splynuly v jeden celek - Hořejší Březí) vesnicemi ve vlastnictví
plaského kláštera, pánů z Gutštejna a Gryspeků na Kaceřově.
Po Bílé hoře byl Gryspekům majetek konfiskován a navrácen
plaskému klášteru. Po zrušení kláštera se vlastníkem plaského
panství stal v roce 1827 rakouský kancléř kníže Metternich,
který byl posledním patrimoniálním vlastníkem tehdejší vsi
Hořejší Bříza, patřící pod patrimoniální neboli vrchnostenskou správu. Tu zde vykonávali vrchností pověření rychtáři.

Politickým úřadem byl jmenován prvním starostou Václav
Matějovec z čp. 1.
Hospodaření obce bylo údajně jednoduché. První kronikář
František Valeš jej popsal následovně:
„Po Novém roce svolal starosta obecní výbor do hospody,
-7-
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Hornobřízský zpravodaj 3/2022
Volby do zastupitelstev se v roce 1938 nekonaly, uvolněná místa byla obsazována kandidáty schvalovanými úřadem
německého oberlandráta. Volba starosty byla potvrzována
říšským protektorem, později rovněž oberlandráty. Protektorátní moc měla rozhodující slovo ve schvalování dosazovaných vládních komisařů, členů zastupitelstev nebo obecních
správních komisí.

Příjmy měla obec hlavně z obecních lesů. Různé požitky
z nich plynuly také starousedlíkům. Ti však za to museli udržovat cesty, kovárnu, pastoušku a kapličku a starat se o obecní
chudé. Pokud bylo třeba vypisovaly se obecní daně, dále poplatky ze zábav a pokuty za polní pych. Obec měla příjmy i
z dobrovolných darů a sbírek.“

V květnových 1945 byl v obci ustaven Revoluční národní výbor v čele s předsedou Emanuelem Kalivodou, kterého
v průběhu roku vystřídal Vojtěch Sopr. 5. května 1945 obecní
úřady zanikly a byly nahrazeny místními národními výbory.

Po pádu absolutismu vešlo v roce 1864 v platnost obecní
zřízení a volební řád, byly uzákoněny volby. Voliči byli rozděleni do tří sborů podle toho, kolik platili daní.

V roce 1946 se konaly první volby do místního národního výboru, za předsedu byl zvolen Václav Rada. Ve funkcích
předsedů MNV v Horní Bříze postupně působili: Jaroslav Vachtl, Josef Juha, Adolf Meister, Stanislav Šilpoch, František
Tikal a Milan Vodička.

Každý sbor volil tři zástupce a náhradníka. V prvním sboru
bylo pět až osm voličů, nejvíce voličů měl třetí sbor. Největší poplatník (plaský velkostatek a později keramická továrna)
určoval bez voleb svého zástupce - virilistu.
Prvním tehdy zvoleným starostou Horní Břízy tehdy s přibližně 320 obyvateli a 35 domy byl Vojtěch Sládek, zvaný Masika.

V roce 1990 byly národní výbory v čele s předsedy zrušeny
a opětně nahrazeny obecními úřady se starosty. 6. prosince
1990 byla na ustavujícím zasedání nově zvoleného hornobřízského zastupitelstva zvolena pětičlenná obecní rada s prvním
„polistopadovým“ starostou Františkem Monhartem a místostarostou Ing. Vladimírem Procházkou.

Z 6. prosince 1909 pochází nejstarší zápis o volbě obecní
rady, kdy byli zvoleni starostou Josef Karez a radními Artur Bartoš, Josef Štěpánek, Jan Dolejš a obecním tajemníkem
Karel Žák. Obec tehdy zaměstnávala dva hajné, obecního sluhu, pastýře a ponocného.

Funkci starosty následně vykonávali až do současnosti:
Ing. Milan Dlouhý (1994-2002), Ing. Karel Hinz (2002-2006),
Ing. Vojtěch Šedivec (2006-2009), Jiří Kříž (2009-2010),
Ing. Vojtěch Šedivec (2010-2018) a stávající starosta David
Kapr (od 2018).

Po vzniku Československa bylo nutné novelizovat ustanovení o volebním řádu i o obecním zřízení. Po volbách v roce
1919, odkdy měli všichni (muži i ženy) stejné volební právo,
spravovalo obec se zhruba 1300 obyvateli a 120 domy obecní
zastupitelstvo, které ze svého středu volilo obecní radu, tvořenou starostou a radními. V obcích byly zřizovány komise. Finanční a letopisecká komise byly povinné, ustavení jiných záviselo na rozhodnutí zastupitelstva. Nově byl zaveden obecní
trestní senát (starosta a dva členové obecní rady), který vykonával trestní působnost obce.

29. června 1994 převzal v Praze starosta obce František
Monhart od předsedy Parlamentu ČR jmenování naší obce
městem. Po více než 800 letech trvání se z původně středověkých vesnic Březí a Čermné, posléze z novověkých vesnic Hořejšího Březí a Horní Břízy, stalo 1. července 1994
město, kterému byl 19. ledna 1995 udělen městský znak
(autorem J. Lang) a prapor.

Volby v roce 1919 do patnáctičlenného zastupitelstva Horní Břízy vyhrál sociální demokrat Julius Fencl, který funkci
starosty vykonával až do května 1945. Byly ustaveny komise
finanční, školská, lesní, stavební, aprovizační (pro nouzové
zásobování civilního obyvatelstva potravinami a dalším zbožím) a bytová.

Usnesením městského zastupitelstva ze dne 13. prosince
1995 byla k 1. lednu 1996 zřízena Městská policie Horní Bříza.
V končícím volebním období 2018-2022 se na správě města s přibližně 4 100 obyvateli a 800 domy podílely 7členná
rada města ve složení: David Kapr (SNK Město lidem) –
starosta, Mgr. Petr Koza (SNK Kultura v H. Bříze) – místostarosta, Mgr. Alena Šůmová a Bc. Zdeněk Procházka (oba
SNK Město lidem), Renata Walterová a Bc. Jessica Kuttová
(obě SNK Kultura v H. Bříze) a Jan Seko (KSČM), 21členné zastupitelstvo, finanční a kontrolní výbor, komise kulturní
a sportovní, stavební, životního prostředí a komise pro projednávání přestupků.

Po volbách 1923 přibyly komise zdravotní, sociální péče a
chudinství, pro sestavování porotních listin (seznamy laických
přísedící v trestním soudnictví), obchodní, místní osvětová a
trestní senát.
O umístění obecního úřadu před rokem 1923 nejsou v archivním fondu města žádné údaje. Z tohoto roku však pochází zmínka, že pro schůze obecního zastupitelstva a knihovnu
byly upraveny prostory hasičské zbrojnice čp. 80 (zbourána,
stála v těsné blízkosti restaurace Český lev). Po rekonstrukci
staré školní budovy v roce 1931 byla pak v jejím přízemí zřízena nová místnost pro zasedání obecního zastupitelstva. Od
roku 1940 sídlí obecní úřad v stávající radnici čp. 300 projektované architektem V. Šimanem.

Ladislav Čása, kronikář města Horní Bříza
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Prameny:
Rom, K., Kliková, Z., 2010: Archiv obce Horní Bříza 1875-1950,
SOA Plzeň-sever, Plasy
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Kroniky obce Horní Bříza (1950-1996)
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Volby do zastupitelstva města konané
23. 09. – 24. 09. 2022
Termín a místo konání voleb
•

Pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00

•

Sobota 24. září 2022 od 8:00 do 14:00

•

Volební okrsek 1 – Střední škola Horní Bříza, U Klubu 302

•

Volební okrsek 2, 3 a 4 – Masarykova základní škola Horní Bříza, Tř. 1. máje 210

Jak volit

Komunální volby jsou specifické. Nekroužkuje se jako při jiných volbách, nýbrž křížkuje. Ať se rozhodnete volit celé sdružení či kandidáty, vždy jim svůj hlas dáte křížkem. Volby do zastupitelstva města jsou také jedinečné tím, že si můžete ze všech
kandidátů bez ohledu na to, v jakém jsou sdružení, určit, které skutečně chcete. V Horní Bříze se nově volí 17 zastupitelů. Pro
volbu si můžete vybrat 3 způsoby:

Volič označí jednu stranu nebo sdružení
Ztotožňujete-li se s programem jednoho sdružení či strany, máte možnost křížkovat celou kandidátku. Jde o nejjednodušší
způsob volby a daná strana od vás získá největší podporu mezi všemi díly vašich hlasů.
Volič označí kandidáty napříč stranami
Na volebním lístku jednoduše zakřížkujete přesně tolik lidí, kterým chcete dát hlas. V Horní Bříze je to pro následující volby
17 hlasů. Můžete využít všech 17 křížů, ale nemusíte. Můžete dát hlas klidně jen jedinému člověku, ale maximálně 17. Pokud jich
bude zakřížkováno víc, tak je volební hlas neplatný.
Volič obě metody zkombinuje
Tento způsob volby je kombinací dvou výše uvedených možností. Pokud chcete dát svůj hlas svému oblíbenému sdružení či
straně, a přitom se vám líbí i kandidát či více kandidátů z jiných sdružení, tedy dáte křížek vybranému sdružení (straně) a vybraným kandidátům. Pamatujte však na to, že pokud dáte hlas celé straně a vyberete např. 3 kandidáty z jiných stran, tak o vaše hlasy
tím pádem přicházejí 3 poslední kandidáti z vybrané strany.
Nyní je jen na vás, kdo bude zvolen.

Připomínáme si 20 let od povodní. Máte fotografie?
fotografie: Václav Kozák, Dolanský most

I Horní Bříza si v těchto dnech připomíná
20 let od významné povodně v roce 2002.
Chystáme k tomuto tématu více podrobností. Za tímto účelem sháníme fotografie nebo
jiné dokumenty k povodni v Horní Bříze a
okolí. Budeme rádi za jejich poskytnutí na
mail info@kulturahob.cz
Předem děkujeme.
Petr Koza
člen rady spolku Kultura v Horní Bříze
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Kandidátní listiny
Kandidátní listiny
O vaše hlasy se v letošních volbách do zastupitelstva města uchází čtyři sdružení nezávislých kandidátů. Níže vám představíme
jednotlivé kandidáty. Jednotlivé kandidátní listiny jsou seřazené dle vylosovaného pořadí tak, jak je najdete na volebním lístku.
SNK Hlas občanů města
Kandidát
poř. číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

příjmení, jméno, tituly
Moule Michal
Svobodová Jana Bc.
Šlaufová Eva
Hnát Ladislav
Fikar Petr
Levová Lucie Ing.
Šmucerová Jana
Sutnar Jan Ing.
Janka Lukáš
Bělík Václav
Průcha Jiří
Gábová Veronika Mgr.
Jansa Jiří
Andrle Petr
Moule Adam
Domanický Patrik
Reindl Dominik

věk
52
44
48
45
44
43
51
46
37
48
36
32
42
37
19
18
18

Povolání
podnikatel
mzdová účetní
radiologická asistentka
inženýr zákaznické kvality
pracovník v sociálních službách
vedoucí oddělení poplatků finančního odboru
cukrářka
vedoucí lomu
obsluha CNC stroje
skladník
asistent pedagoga
učitelka
vedoucí autoservisu
řidič
student
obsluha CNC stroje
student

SNK MĚSTO LIDEM
Kandidát
poř.číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kapr David
Kočí Roman JUDr. MBA, MSc
Procházka Zdeněk Bc.
Šůmová Alena Mgr.
Peroutka Jaroslav Ing.
Želízko Radek Ing.
Mildorfová Tereza Mgr.
Molcar Lukáš PhDr.
Riedl Petr Ing.
Bretšnajdr Jiří
Lopata Vladimír
Bourke Kristýna
Leščinská Alena Mgr.
Procházková Michaela Mgr.
Lang Filip
Čábal Vlastimil
Majer Roman

47
47
49
59
67
47
45
42
61
48
37
34
69
27
28
65
53
- 10 -

Povolání
starosta města
právník - vedoucí odboru
státní zaměstnanec
učitelka ZŠ
obchodní konzultant
projektant
státní zaměstnanec
IT manažer České spořitelny
energetik
živnostník
vedoucí skladu
zástupkyně ředitelky 1. MŠ
důchodkyně
učitelka střední školy
logistik
důchodce, OSVČ - pojišťovnictví
soukromý podnikatel
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Kandidátní listiny
SNK KULTURA V HORNÍ BŘÍZE
Kandidát
poř. číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Povolání
příjmení, jméno, tituly
Koza Petr Mgr.
Walterová Renata
Jícha Václav Mgr.
Marek Luboš Bc. DiS.
Čech Ladislav
Michálek Jan
Pikl František
Glazerová Pavlína Bc.
Seko Dominik Bc.
Řičicová Lucie Mgr.
Škubal Jiří
Mráz Daniel
Preisingerová Kateřina DiS.
Moulis Václav
Kuttová Jessica Bc.
Vetenglová Halina
Kos Štěpán MgA.

věk
30
46
26
28
34
31
44
22
23
39
58
36
42
76
27
66
47

učitel na gymnáziu, místostarosta města
asistentka v pojišťovně, radní města
učitel na gymnáziu
ředitel základní umělecké školy
grafik FN Plzeň, pořadatel kulturních akcí
NC programátor
elektromechanik
studentka VŠ
učitel na SŠ a ZŠ, student VŠ
učitelka na základní škole
profesionální hasič
supervisor výroby
učitelka v mateřské škole
průvodce muzea, organizátor zájezdů
všeobecná sestra, radní města
ředitelka charity, dobrovolnice v DOZP
pedagog, umělec

SNK Hornobřízští občané
Kandidát
poř. číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Navrátil Lubomír Ing.
Vanžura Viktor Mgr.
Šedivec Vojtěch Ing.
Kargeradov Vladimír
Kapr Stanislav
Hadinger Petr Ing.
Týmr Ladislav
Kaprová Milena
Školová Lucie Bc.
Veverka Jaroslav
Jindra Pavel
Moláček Pavel
Růžek Luboš
Šlauf Filip
Štěpánek Petr Ing.
Vondrák Marek
Voráček Kamil

69
48
67
44
59
48
48
64
40
45
56
54
40
46
31
45
51

Povolání
důchodce
ředitel školského zařízení
důchodce
manažer kvality
konstruktér
hasič - operační důstojník
operátor CNC strojů
důchodce
ředitelka mateřské školky
podnikatel
strojník
účetní
podnikatel
radiologický asistent
technik rozvoje v elektroenergetice
ředitel firmy
kuchař
Informace o kandidátech převzaty z Volby.cz
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1. mateřská škola
V posledním Hornobřízském zpravodaji jsme zmiňovali,
jaké zajímavé akce a výlety nás ještě čekají na konci školního roku. Červen byl opravdu vydařený měsíc plný dětského
smíchu, výletů, zážitků, zmrzliny a slunečného počasí. Hned
na začátku června jsme se vydali s dětmi na školu v přírodě.
Orlovice už máme léty prověřené a rádi se tam vracíme. Škola
v přírodě je vždy zážitek nejen pro děti, ale i pro paní učitelky.
Celý týden na Šumavě nás provázeli skřítci z Duhového stromu. Byli s námi na procházkách, na hřišti, u jezírka, dokonce i v jídelně. Každý den jsme si užívali čerstvého vzduchu,
stopovaček, procházek. Opekli jsme si buřty, zatančili jsme si
na diskotéce, dokonce jsme potkali i vodníka a pomáhali mu
pochytat neposedné rybičky.

mu Moulisových v Milínově. Prostě o zážitky nebyla nouze.
Na konci června jsme za přítomnosti rodičů a pana starosty Kapra pasovali předškoláky na školáky. Všem budoucím
školákům přejeme hodně štěstí, samé krásné známky, hodně
kamarádů a hlavně jim přejeme, aby měli stále chuť se učit
něco nového a poznávat svět.

Po návratu ze Šumavy jsme vyrazili celá školka na výlet
do plzeňské zoo, kde nás přivítal pan Vobruba a zažili jsme
komentované krmení tučňáků. Výlet do zoo má u dětí vždy
velký úspěch.

Během měsíce července je naše mateřská škola uzavřena.
V průběhu tohoto měsíce se vždy snažíme o zvelebování naší
školky či větší rekonstrukce. Od začátku letošního roku jsme
řešili velký projekt, a to kompletní rekonstrukci dětských herních prvků na naší školní zahradě. Nové zahradní prvky jsou
nyní usazeny a my můžeme říct, že se moc těšíme, až se děti
v září po zahradě proběhnou a všechny nové průlezky, skluzavky, houpačky i trampolínu vyzkouší.
Co dalšího jsme ve školce stihli? Ve třídě Berušek se předělaly záchodky pro děti, máme nový sprchový kout. Další
rekonstrukce koupelny ve třídě Papoušků je naplánována na
měsíc srpen. Zároveň se vymaloval prostor školní kuchyně.

Děti ze třídy Motýlků vyjely na výlet do Zážitkového parku
Zeměráj. Po dlouhé cestě autobusem si děti protáhly nožičky na stezce bosou nohou. Celá stezka naboso byla dlouhá
1 km a naše nožičky byly masírovány chůzí po trávě i lesní
stezce, šiškách, jehličí, klacíkách, písku i blátu, prošly se po
valounech, byly chlazeny vodou. Jednotlivé úseky stezky jsou
vytvořeny z mnoha druhů přírodních materiálů a stezka je doplněna řadou stanovišť, kde se děti hravou formou dozvěděli
informace o přírodě kolem nich. Dále jsme si prošli středověkou vesničku a dozvěděli se, jak lidé dříve žili, jak pekli chléb,
šili si oblečení.

Teď už opravdu září klepe na dveře a naše školka opět otevře své dveře. Čekají nás nové děti, ze kterých budou naši kamarádi. Školním rokem nás bude provázet Káťa a Škubánek.
Budeme si povídat o přátelství nejen mezi lidmi, ale i mezi
člověkem a zvířetem. A v neposlední řadě se budeme snažit
vyvolat v dětech chuť dozvědět se spoustu nových věcí, které
budu v životě potřebovat.
Za naši mateřskou školu Vám přejeme krásný zbytek léta.

Na konci června jsme podnikli výlet do Mirákula. Počasí
nám přálo. Svítilo sluníčko, zmrzka byla dobrá a ve vodním
světě se vyřádili malí i velcí. Děkujeme městu Horní Bříza, že
máme možnost takového krásného výletu.

Kristýna Bourke

Jaké další výlety jsme zvládli? Všechny děti z mateřské školy jely autobusem do divadla J. K. Tyla. Podruhé v tomto školním roce děti navštívily Malou scénu, kde zhlédly představení
Jeníček a Mařenka. Třída Papoušků vyrazila do Farmaparku u
Toma v Ledcích, třída nejmenších dětí podnikla výlet na far- 12 -
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2. mateřská škola

Milí sousedé z Horní Břízy i okolí, opět uplynul nějaký čas,
po kterém bychom se vám mohli ozvat a sdělit vám, co je
u nás ve školce nového. V době, kdy vznikají tyto řádky, je
prozatím ještě měsíc srpen a děti si tedy užívají prázdniny se
svými blízkými. Dospělé školkové osazenstvo si taktéž vychutnává poslední doušky volna, aby načerpalo síly na nadcházející měsíce.

Všem rodičům nově nastupujících dětí chceme popřát pevné
nervy a hodně trpělivosti. Náš kolektiv udělá pro vaše děti
maximum.
Dalšími akcemi prvního pololetí bude sportovní odpoledne s rodiči. Rodiče budou mít možnost seznámit se s prostředím naší mateřské školy a strávit aktivní čas se svým dítětem
při různých pohybových soutěžích. Na závěr této akce bude
možnost opéct na ohýnku buřt či párek, ale pozor na ohárek.
Na konci října nás bude čekat halloweenský ples, v prosinci
rozsvícení vánočního stromečku a spaní ve školce s Ježíškem.
V podzimních měsících uspořádáme informační schůzku pro
rodiče našich předškoláků, kde společně probereme všechna
možná i nemožná úskalí zápisu do ZŠ. Doufáme, že se nám
podaří zajistit také kulturní obohacení ve formě divadelních
představení.

Září a nový školní rok někde sehnaly sedmimílové boty,
kterými překročily dva slunné měsíce, červenec a srpen. Je to
jako včera, kdy jsme se loučili s našimi předškoláky, a nyní už
budeme vítat naše tříleté nováčky. Čas je však nezastavitelný,
a proto není radno s ním špatně nakládat. Právě vzhledem
k tomu jsme dali hlavy dohromady již v srpnu, abychom vymysleli, co se u nás bude prvních pár měsíců dít, a doba zde
strávená byla pro děti co nejvíce přínosná.
V měsíci září bude na pořadu dne aklimatizace dětí. Ve
školce přivítáme mnoho nových tříletých tváří, které se budou
muset vzdálit z bezpečných náručí svých milovaných rodičů.
Je vysoce pravděpodobné, že se mnoho z těchto nováčků nebude ve školce těch prvních pár dní cítit zcela komfortně.
Vyměnit maminky náruč za třídu dalších dvaceti dětí a nějaké
cizí tety chce opravdovou dávku odvahy a kuráže. Právě od
toho jsme tu my, dospěláci ve školce, aby byl tento životní
milník co nejvíce pohodový. Učitelky a asistentky jsou trpělivé bytosti a pro slzy a stesk mají vysokou míru pochopení.
Obejmout, utěšit a pochovat není nikomu za těžko. Paní uklízečky a kuchařky jsou zase veselé kopy, se kterými není nikdy
nuda. Zkrátka a dobře jsme na 100% přesvědčeni, že náročný
start bude brzy přeměněn na přátelství, zábavu a poznávání.

Dále jsme pro děti připravili množství dobrovolných volnočasových aktivit, jako je například kroužek Angličtinky,
Flétničky, Bruslení a dalších. Je jen na rodičích a dětech, zda si
z nabízené škály zvolí některý ze zájmových kroužků.
V naší 2. Mateřské škole jsme všichni přesvědčeni, že nový
školní rok přinese samé zajímavé zážitky a mnohá nová dětská dobrodružství. Naši zaměstnanci jsou po prázdninách
psychicky i fyzicky zregenerovaní a těší se na práci s malými
kamarády. Všem našim předškolákům, kteří vstoupí 1. září do
první třídy, přejeme mnoho úspěchů a příjemně strávené roky
na základní škole.
Markéta Romanuttiová
foto: Jana Janotová
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Vzdělávací instituce

Masarykova základní škola - trocha statistiky
Prázdniny skončily, nastala škola. Kolikrát jsme tuto větu
slyšeli. Hornobřízská základní škola zahájila školní rok ve
čtvrtek 1. září 2022. Školu navštěvuje 470 žáků, kteří jsou
rozděleni do 23 tříd.
I v letošním školním roce máme tři první třídy. O vzdělávání žáků se stará 35 učitelů a 12 asistentů pedagoga. Družina má v letošním školním roce navýšenou kapacitu na 120
účastníků a pracuje ve 4 odděleních. Oddělení školní družiny
navštěvují přihlášení žáci prvního stupně.

ale čeká je spousta dalších aktivit na doplnění a prohloubení
učiva (velké množství přednášek, exkurzí, soutěží, výletů a
sportovních aktivit). Hned v září zahájí žáci druhých, třetích a
čtvrtých tříd plavecký kurz. Všechny třídy se budou připravovat na chovatelskou výstavu, budou v hodinách výtvarné výchovy připravovat tematické práce. Dále nás čekají projektové
dny – Den jazyků, Ochrana člověka za mimořádných situací.
O dalších aktivitách, které proběhnou během tohoto školního roku, vás budu ráda informovat příště.
Mgr. Helena Winkelhöferová, ředitelka MZŠ Horní Bříza

Pro naše děti je připravena pestrá a zajímavá vzdělávací nabídka. Svůj školní čas nebudou trávit pouze v lavicích,

ZUŠ

Úspěch výtvarného oboru ZUŠ
Výtvarný obor ZUŠ Kralovice zaznamenal velký úspěch.
Několik našich žáků pod vedením Alice Pokorné se opět
umístilo v celorepublikové soutěži Příroda kolem nás na příčkách vítězů. V soutěži se sešlo 1500 obrázků ze 190 škol.
Marie Vodičková získala 1. místo ve druhé kategorii, Květuše Herejtová 2. místo ve čtvrté kategorii a Barbora Fajfrlíková 2. místo v páté kategorii. ZUŠ Kralovice také získala
ocenění za soubor děl ve 4. kategorii. Jednalo se o malby Květuše Herejtové, Marie Fidlerové a Ellen Růžkové.
Všem jmenovaným žákům moc gratulujeme. Vítězné práce
budou k vidění v návštěvnickém středisku Správy národního
parku Podyjí v Čížově až do konce návštěvnické sezóny.
Alice Pokorná

Výstava výtvarného oboru ZUŠ
8. 4. 2022 proběhla vernisáž výtvarného oboru ZUŠ Kralovice. Výtvarný obor funguje na pobočce v Horní Bříze již
druhým rokem a v Kaznějově prvním. Pro kaznějovskou skupinu se jednalo o výstavní premiéru, hornobřízská skupina
měla za sebou již jednu výstavu. Výstava se konala na Městském úřadě v Kaznějově a prezentovali se na ní žáci obou
skupin. Návštěvníci měli možnost zhlédnout práce 30 mladých autorů ve věku od pěti do sedmnácti let. Výstava byla
přístupna veřejnosti do pátku 6. 5. 2022. Součástí vernisáže
bylo i hudební vystoupení žáků ZUŠ, promítání animací, které
žáci vytvořili, a předávání cen žákům, kteří uspěli v soutěži
Příroda kolem nás. Do budoucna plánujeme pořádat výstavy
obou skupin dohromady střídavě v Horní Bříze a v Kaznějově. Máte se rozhodně na co těšit.
Alice Pokorná

Žáci ZUŠ uspěli v soutěžích
Žáci hudebního oboru ZUŠ Kralovice reprezentovali na
soutěžích a zaznamenali úspěchy. V letošním roce se konala
soutěž vyhlášená MŠMT v oborech Hra na dechové nástroje
a Sólový zpěv. V okresním kole na dechové nástroje uspěli: Václavíková Klára, Valachovičová Ema, Svoboda Václav,

Šlehoferová Stella, Bartoníčková Bára, Helmichová Kateřina,
Beneš Jakub, Váhala Matouš. V okresním kole ve zpěvu uspěli: Jindrová Natálie, Dolejšová Eliška, Tremlová Lucie, Boudová Michaela, Šlehoferová Diana, Mohylová Ludmila, Pokorná Gita, Soukupová Natálie, Štěrbová Marie, Stejskalová
Zuzana, Hanzlíčková Eva.
Do krajských kol se probojovali a uspěli: Šlehoferová Stella
- 2. místo (hra na saxofon), Bartoníčková Bára - 1. místo (hra
na zobcovou flétnu), Beneš Jakub - 2. místo (hra na trubku),
Váhala Matouš - 2. místo (hra na baryton), Jindrová Natálie - čestné uznání (sólový zpěv), Dolejšová Eliška - 3. místo
(sólový zpěv).
Také proběhla tradiční krajská soutěž Plzeňský akordeon,
kde úspěšně reprezentovali: Matyáš Gallik - 2. místo, Antonín
Štěrba - 2. místo.
ZUŠ Kralovice má také úspěch v mezinárodní soutěži
PRAGuitarra Clásica 2022, kde 3. místo obdržel Jan Štěrba
ve hře na kytaru.
Děkujeme žákům, vyučujícím a rodinám za přípravu, výbornou reprezentaci ZUŠ Kralovice a přejeme mnoho úspěchů do příštích let.
Luboš Marek
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Ekologický spolek Horní Bříza
Na začátku roku 2022 vznikl v Horní Bříze nový spolek
s názvem Ekologický spolek Horní Bříza. Jsme skupina občanů Horní Břízy, kterým záleží na kvalitě životního prostředí
v našem městě, a chceme se aktivně podílet na jeho zlepšování. Témat okolo ekologie je mnoho. Ekospolek chce především konkrétními činnostmi zlepšovat životní podmínky ve
městě a jeho okolí.

Jaké jsou tedy naše cíle?
• Zkvalitňování veřejného prostoru, zejména pak veřejné zeleně
• Tvorba nových prvků zlepšujících kvalitu životního prostředí ve městě (liniové sadby stromů, sady, květnaté trávníky, trvalkové záhony)
• Tvorba ekologických stabilizačních prvků v okolní krajině
Horní Břízy (mokřady, remízky, studánky, tůně,…)
• Práce na zvyšování ekologické stability lesů a podpory biodiverzity v lesích
• Řešení otázek v oblasti ekologických zátěží ve městě a jeho
okolí
• Úklid veřejného prostoru a likvidace černých skládek
• Obnova alejí a polních cest
• Osvěta a edukační práce pro širokou veřejnost v oblasti
ekologie
• Spojení občanů Horní Břízy se zájmem o ekologii a veřejný
prostor
• a mnoho dalšího…

Foto: Na jaře letošního roku jsme v rámci celostátní akce „Ukliďme
Česko“ vyklízeli starou černou skládku v části Továrna.

K realizaci těchto aktivit hledáme každého, kdo se nebojí práce v terénu a rád by přidal ruku k dílu. Nejbližší akce se konala
v neděli 18. 9. od 09:00 (úklid skládky na Továrně).
Zaujalo Vás některé z výše uvedených témat? Měli byste zájem stát se aktivními členy spolku? Trápí Vás nějaké další záležitosti týkající se veřejného prostoru a přírody v okolí Horní
Břízy? Nemáte moc času, ale chtěli byste na podobné aktivity
přispět jiným způsobem? Napište nám.
Marek Hanza

Kontakty: mail: ekospolhb@gmail.com,
telefon: 607 142 551, facebook.com/ekospolhb

Přehled nadcházejících akcí města Horní Bříza
9. 10. 2022 od 9:00 - Nohejbalový turnaj – na hřišti u hasičárny
15. 10 od 19:00 - Dva Koni s princeznou - Divadlo Osada v aule ZŠ
26. 10. 2022 od 18:00 - Zábavná historie jídla a vaření (přednáška)
v komunitním centru (suterén lékařského domu)
31. 10. 2022 - Lampionový průvod
16. 11. 2022 od 18:00 - Zábavná historie vánočních svátků (přednáška)
v komunitním centru (suterén lékařského domu)
27. 11. 2022 od 17:00 - Rozsvícení vánočního stromu - před městským úřadem
3. 12. od 19:00 - Černá komedie - Divadlo Osada v aule ZŠ
31. 12. 2022 od 19:00 - Silvestrovský ohňostroj – na hřišti u sokolovny
Změny programu vyhrazeny. Akce organizuje Kulturní a sportovní komise města Horní Bříza.
Podněty a připomínky můžete zasílat na e-mail kultura@hornibriza.cz
- 15 -
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Hokejbalový oddíl SK Horní Bříza
Druhý zářijový víkend odstartuje podzimní část 2. národní
hokejbalové ligy, ve které bude A-mužstvo usilovat o body
s dalšími osmi týmy. Loňský vítěz ligy, Datlové z Blatné, postoupil o stupínek výš do 1. Nhbl. Mezeru po chybějícím mužstvu naopak zaplnilo béčko Dobřan. Minulá sezona byla i přes
četná zranění klíčových hráčů vydařená. Další vážná zranění
se nám doufejme budou vyhýbat, a tak bychom rádi uzavírali
ligovou tabulku z předních pozic. Více ukáží až úvodní kola,
která nastíní kvality a připravenost ostatnich celků.
Domácí utkání se konají tradičně v neděli od 14:00 na hřišti
Na Hokejce. Podrobný rozpis utkání lze nalézt také na našem
facebooku nebo stránkách www.hokejbal.cz v sekci Soutěže 2. liga. Již od minulého roku je navíc možné sledovat online
výsledky, které jsou aktualizovány v průběhu každého klání.
Za tento krok, kterému napomohly elektronické zápisy, dáváme svazu hokejbalu palec nahoru! Na zápasy jste srdečně
zváni. O občerstvení se i nadále stará Jarda v naší klubovně,
a tak rozhodně bude co jíst i pít. Těšíme se na Vaší podporu,
která je vždy jedinečná.

Tréninky se konají od 5. září, a to každé pondělí a středu vždy od 17:00 do 18:00, za každého počasí, na hřišti Na
Hokejce. Venkovní aktivity budou probíhat v období od září
do listopadu, jarní část pak podle počasí odstartuje v lednu,
v některé z místních tělocvičen. Prosinec bude patřit Vánocům a odpočinku.
Rádi bychom také ujistili rodiče, že si děti mohou přijít
hokejbal vyzkoušet bez nutnosti vlastnit své vybavení. Na
nezbytně nutnou dobu rádi zapůjčíme hokejky, přilby, či rukavice. Stačí přijít ve sportovní obuvi a oblečení dle počasí.
Hlavním trenérem dětí je od loňské sezóny Kuba “Šmuci”
Šmucer, který zkušeně zajišťuje pro děti atraktivní tréninkovou náplň.
Pro podzimní část se prozatím trenéři rozhodli nepřihlašovat soutěž minipřípravky ani přípravky. Dle vývoje a zájmu se
nejprve uskuteční několik přátelských utkání tak, aby si děti
osvojily principy hry. Další vývoj bude na posouzení trenéra
v průběhu sezony.

Sezóna a tréninky hokejbalu pro děti ve věku 5 - 8 let
K naší radosti bude v letošní sezoně opět navázána spolupráce s místní základní školou, kdy bude naše aktivita vedena
pod hlavičkou zájmových kroužků. Září bude tradičně věnováno nováčkům. V plánu jsou náborové tréninky pro děti ideálně ve věku 5 - 8 let. Ale rádi přivítáme mladší, či starší.

Spolupráce s místní mateřskou školou
Velice nás potěšil také projevený zájem dětí a paní ředitelky
z místní 2. MŠ. V letošním roce tak nově zavádíme kroužek
hokejbalu pro naše nejmenší, a to na půdě školky na Továrně.
Jedná se o 1 hodinu týdně, při které si děti protáhnou tělo, zahrají si týmové hry a vyzkouší základní dovednosti hokejbalu.
My se na tuto spolupráci moc těšíme.
Vojtěch Krejsa

Sledujte
nás na
facebooku
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Úsměvácké folklórní léto
Letošní léto jsme se souborem prožili opravdu na plné obrátky. Začali jsme se připravovat na všechny akce a letní festivaly už na konci května na pravidelném soustředění v Úborsku. V červnu jsme vystoupili na Mezinárodním folklórním
festivalu v Konstantinových Lázních a v Plzni na pódiu
U Branky, kde o diváky opravdu nebyla nouze. Jako každoročně jsme potvrdili účast i na Městských slavnostech v Horní
Bříze, ale bohužel celé naše vystoupení propršelo. A tak jsme
si alespoň s lidmi pod stanem společně zazpívali úsměvácké
písničky ze zastřešeného pódia. Tak snad příště vyjde lepší
počasí.

Čekaly nás ale ještě další srpnové akce a jsme moc rádi, že
jsme opět i letos mohli vystoupit na Chodských slavnostech
v Domažlicích. A to rovnou ve dvou pořadech: v dopoledním
programu s názvem „Jak se u nás tancuje“ jsme si zatančili a
zazpívali společně se souborem Rokytí z Rokycan, a v druhém odpoledním pořadu „Kdo si počká, ten se dočká“ jsme
se potkali se všemi chodskými soubory. Domažlické náměstí
u pódia u brány bylo naplněné lidmi včetně podloubí a zážitek z vystoupení byl pro nás tím pádem opravdu báječný a
nezapomenutelný. Srpnové akce jsme zakončili vystoupením
tanečníků a zpěváků na Bartolomějské pouti v Březíně, kam
už pravidelně jezdíme 6 let.
Na konci července jsme konečně po třech letech čekání
a jednání vyjeli na zahraniční festival do Francie v Bédarieux.
Cestou tam i zpátky jsme měli možnost vidět spoustu krásných měst a přírodních zajímavostí – např. švýcarské město
Bern a Lausanne na břehu Ženevského jezera, francouzský
Avignon a Pont du Gard. Festival byl krásný, členové francouzského souboru nás ubytovali v rodinách, bylo to velmi
milé a příjemné setkání. Seznámili jsme se na festivalu s mnoha zajímavými lidmi a poznali kulturu jiných souborů, např.
tanečníky a bubeníky z Konga nebo španělský soubor z Valencie. Dostali jsme také od starosty města v Saint Gervais
sur Mare čestné občanství. Přivezli jsme si z Francie spoustu
zážitků a domů se nám ani nechtělo.

Letošní folklórní léto s Úsměvem jsme si opravdu užili
a další naše akce a vystoupení můžete sledovat na našich
webových stránkách. Je tam i fotogalerie ze všech uskutečněných letošních i minulých akcí souboru. Budeme rádi, když se
na nás zase někdy přijdete podívat.
Markéta Jílková

Fotky Horní Břízy

Ukažte Horní Břízu v tom nejlepším světle!
Stačí nahrát fotku na Instagram s hashtagem #HorniBriza, my ty nejlepší
repostneme a zveřejníme v HB zpravodaji.
@fotkyhornibrizy
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Letní stanový tábor Obořice 2022 – The 100
Téma letošního tábora bylo na námět seriálu „The 100“. Po
čtyři generace přežívala skupina lidí na oběžné dráze s cílem
přečkat válku, která pustošila Zemi. Až pak jednoho dne velitelství vesmírné stanice rozhodlo, že bude na Zemi vyslána
mise s cílem zjistit, zdali je planeta opět obyvatelná. Poté, co
děti sestoupily ve vesmírném modulu na planetu Zemi, čekal
je náročný úkol v podobě hledání a stavby základny. Následující den byl zaměřený na všestranný výcvik, po kterém se
při ceremoniálu táborníci rozdělili do čtyř klanů. V průběhu
následujících dnů se klany potýkaly s problémy nového prostředí, jako je získávání potravy, nemoci, útoky domorodých
klanů i války mezi kolonizátory samotnými. Nakonec díky
snaze a schopnostem všech členů mise vše skončilo dobře
a naši táborníci mohli začít spokojený život ve své domovině.
Během tábora nechyběl celodenní výlet do Liblína ani
sportovní a noční hry, či přespání v lese nebo výroba paracord
náramků. Počasí se letos obešlo bez většího deště a nezastavilo nás ani horko – jedno odpoledne jsme se ochladili vodní
bitvou. V neposlední řadě jsme měli tři slavnostní táboráky
a jednoho z nich se, jako každý rok, účastnila i vesmírná delegace v podání zástupců města Horní Břízy.

těšíme na příští tábor. Také doufáme, že budeme mít i nadále
tak skvělou skupinu táborníků, jako jsme měli doposud.

Věříme, že si táborníci letošních 12 dní užili stejně dobře
jako my, a za celý realizační tým můžeme říci, že se už nyní

David Sonntag, Karolína Tremlová

Jako každý rok se od začátku září otevřou dva oddíly, které
se schází pravidelně a celoročně. Jeden oddíl je všeobecného zaměření a druhý je sportovně zaměřený především na
hru ringo. Těšíme se, že se budeme potkávat na oddílových
schůzkách.

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Horní Bříza
otevírá ve školním roce 2022/2023 dva oddíly

______________________________________________________________________________
pionyr.hb@gmail.com
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Mufík a Noc sokoloven 2022
V minulém čísle zpravodaje jsme psali o přípravě akce
MUFÍK 2022. Tato každoroční celorepubliková sokolská
akce s oficiálním názvem MOVE WEEK se velmi vydařila,
a to především díky příznivému počasí. Akce se zúčastnilo
160 dětí a dospělých. Na hřišti kolem sokolovny jsme si pro
účastníky připravili několik stanovišť ze sokolského odznaku
zdatnosti. K naší radosti se do měření sil, rychlosti a obratnosti zapojili i rodiče dětí a užili jsme si společně i hodně legrace. Věříme, že tato tradice zůstane zachována a budeme se
společně setkávat při dalších akcích, které pro vás chystáme.
Další pro nás již tradiční akcí je Sokolokolení, které se konalo
7. 9. 2022. I zde mají možnost děti i jejich rodiče změřit své
síly na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích a ty nejmenší na odstrkávadlech.

V červnu také proběhla již tradiční Noc sokoloven. My
jsme tuto akci pojali jako zakončení cvičebního roku a také
setkání nás cvičitelů a dětí společně s rodiči. Udělali jsme si
oheň a opekli buřty a pak už hurá na prázdniny.
Markéta Bartošová, Jana Svobodová

Podlaha konečně dokončena
Na konci cvičebního roku jsme se pustili do vyklízení celé
tělocvičny, aby mohlo začít pokládání nové dřevěné podlahy.
Celý minulý školní rok jsme cvičili na provizorním povrchu
z OSB desek. O prázdninách se začalo s broušením těchto
desek, poté následovala pokládka dřevěné palubové podlahy
z červeného dubu. Pak fáze broušení a tmelení, po kterém
bylo třeba dokonale uklidit tělocvičnu od veškerého prachu a nečistot před následujícím lakováním a lajnováním.
Veškeré práce jsme se snažili dělat vlastními silami, kromě
pokládky podlahy a lajnování, které jsme svěřili profesionálům. Jen pro představu – broušení celé podlahy proběhlo
4krát, mezitím 2krát tmelení, vrstvy různého laku se nanášely 5krát.
Cvičební plocha je tímto připravena na zahájení školního
roku 2022/2023. Je ale ještě třeba dodělat obložení stěn smrkovými palubkami, aby tělocvična byla již kompletní.
Věříme, že se vše podaří a v září už se můžeme těšit na
nové i již ostřílené cvičence, jelikož cvičení máme téměř obsazené.
Markéta a Radek Bartošovi
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Chovatelské výstavy
Základní organizace chovatelů v Horní Bříze připravuje tradiční výstavy.
Členové ZO ČSCH v Horní Bříze opět ve spolupráci
s městem pokročili v budování svého areálu a připravují se na
podzimní výstavní sezonu. První akcí bude tradiční propagační výstava ve spolupráci s Masarykovou základní školou v sobotu 8. 10. 2022. Zde budou bez účasti posuzovatelů předvedeny ukázky chovaných plemen drůbeže, holubů a králíků.

Rozsáhlejší výstava se uskuteční ve dnech 4. a 5. 11. 2022 –
viz přiložený plakát. Na této výstavě bude příležitost seznámit se blíže s činností organizace i navázání kontaktů mezi
chovateli i zájemci o chov drobných hospodářských zvířat.
Členové organizace uvítají každého zájemce o vstup do
organizace.
Václav Richtr

ZO ČSCH HORNÍ BŘÍZA
pořádá ve spolupráci s městem Horní Bříza v chovatelském areálu „Na staré vodárně“
Na Návsi č. p. 664

4. ročník místní

VÝSTAVY DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA
KRÁLÍKŮ – HOLUBŮ - DRŮBEŽE
Pátek 4. 11. 2022 od 13:00 do 19:00
Sobota 5. 11. 2022 od 8:00 do 15:00
Součástí výstavy bude soutěžní přehlídka holubů plemene GIGANT
chovatelů Plzeňského kraje pro rok 2022

Inzerce:
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Divadlo Osada - rozhovor s rejžou
O nově připravované hře divadelního spolku Osada nám něco řekne Kamil Voráček. Proč právě on?
Protože Kamil přijal výzvu a vzal na sebe roli režiséra
této připravované novinky… Kamile, řekni nejprve
čtenářům, o jakou hru se jedná a na co se mohou
těšit.
Tentokráte připravujeme pro diváky divadelní situační komedii od Petera Schaffera s názvem Černá komedie. Snad neprozradím moc, když řeknu, že skoro celá hra se odehrává
večer v jenom bytě, v absolutní tmě, jelikož vypadly pojistky
a nahodit je může jen elektrikář. Ten samozřejmě není v tuto
pozdní hodinu tak snadno k sehnání. Jelikož je v bytě absolutní tma, dochází ke spoustě komických i trapných situací.
Divák se ovšem nemusí bát, že po celé představení uslyší jen
zvuky. Celý vtip v tomto scénáři je v tom, že když má být na
scéně absolutní tma, světla svítí naplno! A to je pro herce
další výzva. Když je na jevišti skoro tma, hraju, že perfektně
vidím a když je plné světlo, nevidím si ani na špičku nosu.
Zkoušky už běží v plném proudu a my zjišťujeme, že to není
vůbec lehké! Ale o to větší zábava to pro diváka bude, když se
to povede dobře zpracovat. A musím své kolegy herce moc
pochválit! Snaží se do toho dávat všechno a sami už vidí, že to
bude velká zábava nejen pro diváka, ale i pro ně.

Režírování této hry na mě tak nějak zbylo. Skoro od počátku našeho divadla nás v drtivé většině režíroval Pavel Palán. Ten nás vlastně naučil základům jevištní mluvy a pohybu. Tentokráte jsme ale režiséra nemohli sehnat, tak jsem se
rozhodl, že to zkusím. Také se neustále potýkáme s absencí
osvětlovače a zvukaře. Tyhle technické věci mi docela jdou,
tak zároveň obsadím i tuhle funkci. Sice mi blbnutí na jevišti
bude chybět, pro zachování chodu divadla se rád ,, obětuju‘‘.
Pár věcí už jsem v divadle spolurežíroval. Naposledy Měsíční
pohádku a hru s dětmi Gameboy, která se bohužel kvůli covidu nedokončila. Tentokráte to tedy zkusím sám. I když při
zkoušení na place je to mnohdy spíše kolektivní práce. Ale to
je dobře.

Jak dlouho již probíhá příprava Černé komedie a kdy
se diváci mohou těšit na premiéru?
Černou komedii jdme začali zkoušet asi někdy v březnu?
Nejsem si jistý. Každopádně premiéru plánujeme někdy na
listopad. Určitě alespoň na Manětínský divadelní podzim. Tak
snad to stihneme. Máme před sebou ještě spoustu práce a
bude to makačka. Ale kulisy už máme skoro hotové, teď už
jen poshánět a případně vyrobit zbývající rekvizity a kostýmy.
A hlavně to pořádně nazkoušet. Je to pohybově docela náročná hra.

Jaká dlouho se vlastně divadlu věnuješ a co ti na něm
nejvíc baví?
Divadlu v Horní Bříze se věnuji již od jeho vzniku, kdy nás
Jirka Vynahlovský posbíral po Bříze a založil divadelní spolek
Osada. Od té doby jsme spolu s Osadníky ušli už pěkný kus
cesty. Vždyť jsme spolu nastudovali už více jak 25 divadelních
kusů ve formě komedií, pohádek, kabaretů a jiných taškařic.
Letos jsme ještě uspořádali a odehráli již 10. ročník Cisterciáckých nocí s Osadou v plaském klášteře. Od malička jsem
asi byl komediant, který se snaží bavit a rozesmát lidi kolem
sebe. A když máte trochu té drzosti a odvahy si stoupnout
na jeviště, můžete těch lidí pobavit ještě víc. To mě fakt baví.
Jak ses dostal k „režisérování“ a je to tvá první zkušenost v této roli?

Co je podle tebe na práci režiséra v ochotnickém
divadelním spolku nejtěžší a naopak co tě příjemně
překvapilo?
Myslím si, že alespoň v mém případě je náročné, aby herci
poslouchali. Přeci jen jsem hlavně jejich kamarád a cizího by
asi poslouchali víc. Ale jsou na mě zatím hodní a já na ně snad
také, tak ono to půjde. A to je i to, co mě příjemně překvapilo.
Že se pořád v klidu respektujeme. Tedy zatím.
Pavel Mainzer
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,,V nohách mám už tísíc mil”
O tom, jaké to doopravdy je mít v nohách tisíc mil, ví své
místní občan Vojta Krejsa. Tento vášnivý cyklista se se svým
kolem letos v červenci úspěšně zúčastnil akce s názvem
„1000 Miles Adventure“, což je extremní závod vlastní silou
na 1 000 mil napříč Česko – Slovenskem.
Vojto, můžeš nám říct o závodu něco bližšího?
Jedná se o závod z kategorie „self supported“ aneb závod
vlastní silou, bez zabezpečení. To znamená, že na trase mohu
přijmout pouze náhodnou pomoc, ale nesmím například naplánovat zastávku, kde by na mě čekal někdo z rodiny s pitím
a jídlem. Člověk musí zkrátka přežít s tím, co si sám uveze
na svém kole. Závod má 1000 mil, tedy necelých tisíc sedm
set kilometrů. Na trase jsou tři záchytné body, na kterých
je poskytnuto základní zázemí od pořadatele. Do závodu se
může zaregistrovat kdokoliv i odkudkoliv ze zahraničí. Zároveň závod nemá žádná kvalifikační kritéria.
Proč jsi se rozhodl pro tento závod?
Jsou lidé, kteří se snaží do závodu zaregistrovat třeba pět
let za sebou a nepodaří se jim to, zkrátka na ně nevyjde řada.
Mně se to paradoxně povedlo na první pokus, a to jsem letos
vůbec neměl v plánu jet. Jen jsem tu registraci prostě zkusil
a ono to vyšlo. Já ani nejel kvůli tomu, že bych chtěl závodit,
ale chtěl jsem vidět co nejvíc z těch hor, z té krajiny, kterou
se projíždí. Viděl jsem tolik míst, které bych jinak jen tak
neviděl. Často jsem zastavoval a ta místa si fotil. Ostatní si
ze mě pak dělali legraci, jak je možný, že jsem tak vepředu,
když pořád jen fotím.

Závod se tedy jede na čas?
Ano. Na závodě je hromadný start a cílový čas poté určuje
pořadí. Ale dalo by se říct, že velká většina účastníků chce
především závod dokončit, bez ohledu na čas. S tím jsem do
toho šel i já. Na té severní trase nás startovalo sto padesát a
závod dokončilo asi jen šedesát lidí.

Jaká je trasa závodu?
Start závodu byl v nejvýchodnější vesnici na Slovensku,
Nová Sedlica. Cíl byl v Třebeni na západě Čech. Nutno říct,
že směr závodu se pravidelně střídá. Příští ročník tedy bude
startovat v České republice a cíl bude na Slovensku. Letos se
poprvé jely dvě trasy, severní a jižní. Původní je ta severní,
při které se výškově celkem vystoupá 40 000 metrů a která
kopíruje česká pohoří – Vizovické vrchy, Hostýnské vrchy,
Jizerské hory, Orlické Hory, Krkonoše, Krušné hory a další.
Na Slovensku se projíždí například skrz Slovenský ráj, Velké
a Malé Fatry, Nízké Tatry. Nejvyšším bodem trasy je Križná
(1574 m.n.m). Já jel severní trasu. Když to vyjde, tak bych za
dva roky rád zkusil tu druhou, jižní trasu.

Jak probíhaly tvé přípravy?
Důležité pro mě bylo udělat si seznam věcí, které je třeba mít s sebou. Původně jsem plánoval mít na seznamu tak
dvacet věcí. Nakonec z toho bylo devadesát věcí, které bylo
třeba nabalit na kolo. To byla velká výzva. Jinak jsem se snažil
jezdit na kole a něco málo jsem najezdil na trenažéru, ale to
není ono. Bohužel měsíc a půl před startem jsem chytl nějakou virózu, ze které jsem se nemohl vyhrabat. Před startem
jsem měl najeto tedy asi jen 1100km, což je asi třetina mého
původního tréninkového plánu.

Jak je cesta značená?
Trasa není nijak značená, byla nám pouze elektronicky zaslána týden před startem. Pořadatel pak podle GPS (Globální polohový systém – umožňuje pomocí elektronického přijímače určit
přesnou polohu na povrchu Země) kontroluje, že závodník projel
přesně tu trasu, která je určena.
Probíhají na závodě nějaké kontroly?
Ano, dělají se náhodné kontroly, při kterých se mimo jiné
kontroluje i povinná výbava. Například kvůli velkému množství medvědů na Slovensku je povinné mít ve výbavě pepřový sprej, dále také píšťalku, nebo signalizační zrcátko.
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Co všechno je třeba mít na cestách s sebou?
Velké dilema třeba je, jestli si vzít batoh. Batoh na kole
není úplně ideální věc. Já si ho ale nakonec vzal a vozil jsem
v něm hlavně vodu a jídlo. To mě zachraňovalo, protože první dny závodu byly extrémně vysoké teploty. Velké téma byl
třeba taky spacák. Bylo třeba, aby byl lehký a zároveň i teplý, protože třeba v Krušných horách jsem zažil po ránu čtyři
stupně nad nulou. Dále jsem vezl karimatku, kvalitní oblečení,
hygienu, lékárničku, různé baterie do světel, power banku na
telefon a základní nářadí na opravu kola. Důležitá součást mé
výbavy byl sudocrem - zinková mast na otlačeniny. Jediné, co
jsem neměl a potřeboval, byla ibalginová mast na bolavá kolena. Klíčové rozhodnutí bylo například použít na cestu bezdušové pláště. To znamená, že tmel nalitý v plášti dokáže sám
zalepit vpichy. Po návratu ze závodu jsem napočítal jen na
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zadním kole 14 defektů, které bych jinak po cestě musel řešit.

Jaké bylo počasí?
Zažil jsem velká vedra, bouřky, i teploty, které se na teploměru blížily nule. Bylo to dost všelijaké. Lepší je, když je
chladněji, to se člověk může obléct. Když ale byla čtyřicetistupňová vedra a já měl před sebou kopce na otevřené
louce, kde nebyl jediný strom a kousek stínu, tak to bylo dost
vyčerpávající.
Chtěl jsi to někdy vzdát?
Jednou jsem měl vážně krizi. Já neměl v hlavě, že bych
chtěl skončit kvůli únavě, ale bál jsem se, že budu muset
skončit kvůli nějakému zdravotnímu problému. Jeden den
mě šíleně chytla kolena, to byla fakt velká bolest. Myslel jsem
si, že pokud to bude druhý den stejné, budu muset skončit.
Naštěstí pomohl spánek a odpočinek a další den jsem mohl
pokračovat.

A teď už k průběhu závodu…
Na místo startu jsem jel vlakem, to byla docela dlouhá cesta. Vyrážel jsem v šest večer z Prahy a na východní Slovensko
jsem přijel druhý den asi v 9 hodin dopoledne a v 15 hodin
jsme již startovali. Spánek ve vlakovém kupé bohužel nebyl
příliš kvalitní, takže jsem v noci před samotným závodem naspal asi jen tři hodiny. Příště bych jel na závod den předem,
abych se pořádně vyspal.
Kde jsi během závodu přespával?
Každý se může rozhodnout, kde přespí. Jestli to bude pod
širákem, v přístřešcích, v penzionu, nebo jestli třeba pojede
celou noc. Já spal čtyřikrát v penzionu, jinak jsem využíval
ostatní, výše zmíněné možnosti. Ubytování v penzionu totiž
vždy znamená větší zdržení, ten jsem opravdu využíval jen,
když byla velká krize. Akorát na Slovensku to bylo trochu jinak, právě kvůli medvědům. To jsme museli spát v civilizaci a
od devíti hodin večerních do šesti hodin ranních jsme nesměli
být v lese. Já měl naplánováno pět hodin spánku denně. Vstával jsem většinou mezi čtvrtou až pátou hodinou ranní.

Zabloudil jsi někdy?
Jo, bloudí se často. Pro představu, závod je trasovaný tak,
že člověk přijede na rozcestí, kde jsou čtyři krásné cesty. Trasa
ale vede pátou cestou, která je tam mezi nimi někde schovaná,
zarostlá borůvčím, trávou a vším možným, není vlastně ani
pořádně vidět. Je to tak udělané schválně, aby to bylo o to
těžší.

Setkal jsi se s medvědem osobně?
Já jsem ho nepotkal. Ale jeden klučina, co jel kousek za
mnou, se musel na trase otočit a vrátit zpět, právě protože
mu do cesty vlezl medvěd. Bylo to zrovna v době, kdy byla
hrozná bouřka a já jsem strašně promrzl. Myslím tedy, že bych
ho v tom stavu, v jakým jsem byl, stejně ani nezaznamenal.

Jaké bylo nejhezčí místo, které jsi viděl?
Hrozně jsem se těšil do Jeseníků. Tam je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Bylo to opravdu nádherný, to
bylo jako kdyby mě někdo polil živou vodou. A na Slovensku
bylo krásné, když jsem měl poprvé výhled na Vysoké Tatry.

Je určený limit, za jak dlouho musíš závod zvládnout
nejdéle dokončit?
Limit určený není, já to bral jako dva týdny dovolené a nikam jsem se nehonil. Zároveň jsem si byl ale jistý, že pokud
pojedu déle než čtrnáct dní, tak už sám se sebou nevydržím.
Měl jsem naplánováno ujet denně cca sto třicet až sto čtyřicet
kilometrů, a to se mi docela i dařilo dodržovat. Nejvíc jsem za
jeden den ujel sto sedmdesát kilometrů.

Jaká byla cesta do cíle?
Posledních třicet kilometrů vlastně ani nebyla tak náročná
trasa, ale tělo už jak kdyby cítilo, že se blíží konec a já jsem
posledních třicet kilometrů prostě soustavně brečel. Já nevím
proč, ale nešlo přestat. Do cíle přijela půlka rodiny, pořadatel
mě prohlásil za Hujera, protože jsem měl v cíli nejvíc fanoušků. Dostal jsem od dcerky medaili, bylo to opravdu krásné.
Moc se mi po rodině stýskalo. Bylo to hodně emotivní, hlavně
uvnitř mé hlavy.

A jak se ti jelo?
Když jsem obdržel trasu závodu, tak jsem si ji pečlivě rozplánoval do jednotlivých dní. Měl jsem to naplánované na nějakých dvanáct dní. Pak ale přišel první kopec a zjistil jsem, že
to taková pohádka nebude. Ve finále všichni jedou průměrnou rychlostí 10km/hod a je to jen o tom, kdo kolik hodin
denně spí, někde se zdrží, zabloudí, nebo kolik času prosedí
třeba v hospodě u jídla. Upřímně, po cestě jsou tak veliké
kopce, které na kole téměř nelze vyjet, mnoho z nich jsem
musel kolo tlačit. Celkově jsem na kole strávil každý den asi
15 hodin. Jeden den ve Vizovických vrších nás třeba chytly
ukrutné deště, a tak jsem musel kolo tlačit šíleným bahnem
snad 100 kilometrů, ve kterém se zkrátka nedalo jet.

Kolikátý v pořadí jsi dojel?
Dojel jsem do cíle jako patnáctý. Z celkového počtu sto
padesát lidí, kteří tu severní trasu odstartovali.
To je krásný výsledek! A co následující dny, jak jsi se
cítil?
Já jsem čtrnáct dní v kuse potom pořád jedl. To bylo hrozně zvláštní, ale byl jsem schopný sníst třeba tři obědy. A taky
jsem o trochu víc spal. Po týdnu jsem šel znovu na kolo a
myslel jsem, že nedojedu na konec ulice.
Co bys k závodu chtěl ještě dodat?
Měl jsem obrovskou psychickou podporu od rodiny a přátel. Mohli sledovat na internetu, kde se zrovna pohybuji, tak
to všichni prožívali se mnou a bylo to fakt super. Pro mě bylo
důležité i to, že jsem jel směr ze Slovenska do Česka. Věděl
jsem, že se vlastně vracím a přibližuji k domovu.

Jak jsi se po cestě stravoval?
Většinou jsem nakoupil něco v sámošce. Pečivo, salám, sýr,
něco sladkého. Moje největší záchrana po cestě byly slané korbáčiky. Snažil jsem se každý den mít jedno pořádné teplé jídlo,
ale stejně jsem chvílemi měl problém s žaludkem.
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Vojto, moc děkujeme za rozhovor a přejeme ještě mnoho šťastně najetých mil!
Jessica Kuttová

Fotky Horní Břízy

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