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

Vážení čtenáři,
po dlouhé době se v našem zpravodaji objevuje více článků hodnotící
akce pořádané organizacemi a spolky
působících v našem městě. Věřím, že
se můžeme opět společně těšit na řadu
příležitostí potkávat se. Děkuji všem,
kteří na tom mají zásluhu.
Nyní vás ale jistě zajímá, jaké zajímavé články naleznete v tomto vydání. Máte rádi pivo nebo víno? Doporučuji vám rozhovor s Rohatou mafií
nebo zhodnocení Vinobraní. Případně
rádi zkoumáte historii svého okolí?
Ne vždy byla Horní Bříza průmyslové
město. Dříve byla zaměřena především
na zemědělství. O tom více v článku
pana kronikáře.
To vše a o mnoho více v podzimním
vydání Hornobřízského zpravodaje.
Příjemné čtení!
Václav Jícha
šéfredaktor

Hornobřízský zpravodaj: č. 03/2021, registrování MKČR E 12283. Náklad 1000 výtisků. Vychází pravidelně. Toto číslo vychází 27. 10. 2021. Uzávěrka dalšího čísla je stanovena na 30. listopadu
2021. Fotografie: není-li uvedeno jinak, archiv autorů a archiv redakce. Šéfredaktor – Václav Jícha. Grafická úprava – Michal Nágr. Kontakt na redakci: zpravodaj@hornibriza.cz Fotografie na
titulní stránce: Skaut. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přichází k Vám třetí vydání Hornobřízského zpravodaje
v tomto roce, proto bych Vás rád opět seznámil s probíhajícími či ukončenými pracemi ve městě a se záměry do konce
letošního roku.
Prázdninové měsíce byly využity k potřebným opravám
a rekonstrukcím v základní škole a obou mateřských školách. V základní škole proběhla další etapa výměny zářivkového osvětlení za LED. Byly provedeny sanace části suterénu staré školy a výměna podlahových krytin ve třech třídách.
V 1. mateřské škole – ves proběhla oprava a modernizace
klimatizace pro kuchyni, renovace dvou výdejních kuchyněk
u tříd a výměna části plotu na zahradě. V 2. mateřské škole
byla provedena výměna vchodových dveří a interiérových
dveří. Byly obnoveny nátěry a proběhla výmalba prostor.
Nyní probíhá oprava manipulační plochy s vybudováním
mini dopravního hřiště.
V horní části města byl na obslužné komunikace u bytových domů „Mistráků“ položen asfaltový povrch. I celá
ulice U Klubu má nyní nový asfaltový povrch. Rekonstrukcí
prošla též střecha Muzea Horní Bříza. Byla provedena plynofikace Muzea a přilehlých bytových domů č.p. 68 a 85.

kého posouzení. Poté bude projekt předložen na Stavební
úřad Třemošná s žádostí o stavební povolení. Projektová
dokumentace řeší kompletní výměnu elektroinstalace včetně
nouzového osvětlení, klimatizaci prostor, akustiku sálu, kompletní stavební řešení restaurace, toalet a všech dalších částí
Klubu.

Ve spodní části města proběhla 2. etapa revitalizace chodníků ve vnitrobloku sídliště. Bylo dokončeno také nové dětské hřiště, které je sestaveno z certifikovaných herních prvků
včetně pískoviště.

Nejenom prací živ je člověk, proto nezapomínáme ani na
kulturní a společenské vyžití. Po koronavirové pauze se za
dodržení hygienických opatření uskutečnily některé plánované akce. Tou největší byla „Veselice u Kapličky“. Po opravdu
dlouhé době jsme přivítali i nové občánky za roky 2019 –
2021.

A co nás ještě čeká?
Oprava části vozovky v ulici K Černému mostu a Polní
ulice. Pro zvýšení bezpečnosti okolo Muzea, Nákupního
centra a Lékařského domu bude osazen kamerový systém se
záznamem. Nejvíce diskutovaná je v poslední době rekonstrukce kulturního domu Klub. Zde se dokončuje projektová
dokumentace na základě požárně-technického a hygienic-

Moc nám všem přeji klidné podzimní dny.
David Kapr

Přehled nadcházejících akcí města Horní Bříza
Lampionový průvod – 1. 11. 2021 od 17:00
Rozsvícení vánočního stromu – 28. 11. od 17:00 u radnice
Silvestrovský ohňostroj – 31. 12. od 18:00 před sokolovnou
Změny programu vyhrazeny.
Akce organizuje Kulturní a sportovní komise města Horní Bříza.
Podněty a připomínky můžete zasílat na e-mail kultura@hornibriza.cz
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Zápisky Městské policie Horní Bříza
Během letních prázdnin bylo strážníky odchyceno celkem 8 volně pobíhajících psů, kteří byli následně předáni
majitelům. Strážníci apelují na občany, aby si své pejsky
řádně hlídali a zabránili tak jejich útěkům.

V průběhu měsíce června bylo zastaveno větší množství
řidičů překračujících povolenou rychlost. Z toho tři řidiči překročili rychlost v obci přes 90 km/h.

13. 9. na tísňovou linku Policie ČR bylo oznámeno, že
se nad místní čerpací stanicí nachází zmatený postarší muž.
Hlídka na místě zjistila, že muž je klientem místního domova
pro osoby se zdravotním postižením, odkud se vydal na procházku a zřejmě přecenil své síly. Strážníci muže odvezli do
domova a předali jej personálu.

tě neskončila, strážníci zjistili, že zmiňovaný muž ve vozidle
převážel děti ve věku 2 a 6 let.
17. 7. strážníci řešili rušení nočního klidu v jedné z místních restaurací.
15. 7. byl zadržen muž, jenž řídil motorové vozidlo, ačkoliv
nikdy nevlastnil řidičský průkaz. Muž se po zastavení vozidla
pokusil o útěk, ale byl strážníky zadržen.

4. 9. došlo k opětovnému vloupání do vozidla na místním hřbitově, kdy žena ponechala volně odloženou kabelku
na sedačce svého vozu. Tímto chceme apelovat na všechny
motorizované návštěvníky hřbitova, aby nenechávali ve svých
vozidlech volně odložená zavazadla na sedadlech při opuštění
vozidel.

Dále pak strážníci v měsíci červnu řešili větší množství
oznámení rušení nočního klidu.
8. 6. řešila hlídka MP partnerské neshody, kdy muž ženě
rozkopal dveře od vozidla.

4. 9. strážníci MP řešili poškozování dětského hřiště dětmi.
Děti byly předány rodičům a bylo jim důrazně domluveno.

6. 6. předala poctivá občanka nalezenou peněženku i s finanční hotovostí strážníkům, kteří vypátrali majitele a peněženku mu předali.

3. 9. hlídka ve večerních hodinách řešila neshody mezi silně
opilou dvojicí (druhem a družkou) v místním sídlišti.

6. 6. Městská policie HB se společně s Policií ČR účastnila
na dopadení ujíždějícího řidiče z Plzně. Po vytvoření několika
zátarasů na silnicích se podařilo ujíždějícího řidiče dopadnout
v blízkosti obce Žilov.

1. 9. asistovala hlídka MP hlídce Policie ČR při vážné dopravní nehodě osobního vozu a motorkáře v ulici Ke Kaolince.

4. 6. hlídka strážníků a Policie ČR musela násilně otevřít
byt, kde došlo k prasknutí vodovodního potrubí a hrozila velká škoda na majetku. Byt byl zapečetěn a následně předán
majitelce.

30. 8. řešila hlídka MP rodinné neshody před jednou z místních restaurací.
24. 8. byla nalezena a zadržena v HB osoba, která byla v pát
-rání pro Policii ČR.

4. 6. došlo k rušení nočního klidu v bytovém domě, jednalo se o spor obyvatel jednoho z bytů, hlídka vše vyřešila na
místě.

21. 8. se o tom, že se lidské hyeny nezastaví před ničím, přesvědčila jedna z žen na místním hřbitově. Při konání pohřbu
jí bylo vykradeno vozidlo a odcizena volně položená kabelka.

1. 6. bylo provedeno další odtažení dlouhodobě stojícího
vozidla z ul. U Vrbky na záchytné parkoviště.

18. 8. byly hlídkou MP řešeny vzájemné sousedské
neshody.

27. 5. byla hlášena ztráta mobilního telefonu, za součinnosti MP byl telefon vypátrán a vrácen majiteli.

28. 7. hlídka strážníků změřila v obci vozidlo jedoucí směrem na obec Trnová, rychlostí přesahující 75 km/h. Strážníci
začali vozidlo pronásledovat, ale řidič na výzvy k zastavení nereagoval, místo toho přidal plyn a místy jel i rychlostí přesahující 120 km/h. Před obcí Trnová řidič nezvládl řízení, dostal
smyk a po zastavení se pokusil z vozidla uprchnout. Hlídka
strážníků muže zadržela. Jednalo se o známou firmu, muže,
který nikdy nevlastnil řidičský průkaz. Tím celá záležitost ješ-

25. 5. byla na místní oddělení Policie ČR dodána osoba
v pátrání, která byla hlídkou strážníků zadržena ve městě.
22. 5. řešila hlídka strážníků stížnosti občanů na rušení
nočního klidu z lesního tábořiště. Společně s Policií ČR byla
tato sešlost rozpuštěna.

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
Začátek léta 2021 se nesl v duchu zlepšování epidemiologické situace, a tedy i rozvolňování opatření omezujících
konání společenských akcí. Po delší době jsme se tak mohli setkat na několika tradičních akcích, které neodmyslitelně
patří k létu v Horní Bříze.

jemná každoroční tradice. Na těchto řádcích bychom chtěli
poděkovat místním, bez jejichž pomoci a poskytnutého zázemí bychom akci nemohli uspořádat. Jmenovitě patří velký dík
Ludvíku Bartáskovi, Michalu Trejbalovi a Libuši Pechátové.

Zpívaná s kapelami Faux Pase Fonet a King Swing
Sobota 4. září patřila poslední hornobřízské letní zpívané,
na které jsme přivítali 2 kapely. Ani jedna u nás dosud nevystoupila. Nejprve zahrála folková kapela Faux Pase Fonet hrající jak svou autorskou hudbu, tak známé a oblíbené písničky
autorů jiných. Po dvou hodinách se představila jazz-swingová
kapela King Swing M. B. Karpíška, která zahrála známé jazzové „pecky“ nejen Louise Armstronga. S postupujícím večerem bylo patrné, že se s námi léto již loučí. Rychle a citelně se
ochlazovalo a řady návštěvníků dosti prořídly. Sezóna zpívaných skončila a nezbývá, než se těšit zas příští rok.

Zpívaná s kapelami Šerlok Houmles a Batalion
Sezónu letních zpívaných odstartovala v sobotu 17. 7. dvojice rockových kapel Šerlok Houmles a Batalion. Start to ovšem nebyl hladký, kvůli nepříznivé předpovědi počasí a varování před velmi silnými bouřkami byla akce přesunuta dovnitř
sokolovny. To bohužel poznamenalo akustiku i návštěvnost
koncertu. Jsme však rádi, že nám T. J. Sokol Horní Bříza prostory poskytl a akce se mohla konat i za těchto podmínek. Ač
nebyla účast nejvyšší, téměř stovka příchozích si koncert užila
až do konce.
Veselice u kapličky
Srpnová zpívaná, nazvaná „Veselice u kapličky“, která se
konala v sobotu 14. 8., byla trochu neobvyklá místem konání,
programem i délkou trvání. Po loňském slavnostním odhalení sochy „Historie domova“ při příležitosti 840 let od první písemné zmínky o naší obci jsme opakovaně zaslechli, že
byla akce s bohatým programem v prostředí staré vsi krásná
a měla by se zopakovat. Letos jsme proto do staré vsi pozvali dechovou kapelu Moravanka a country kapelu Primáti. Na
obě kapely bylo plno a příchozí si tuto pohodovou akci opět
užili. Vypadá to, že se z letního koncertu u kapličky stane pří-

Diskotéka na kolečkových bruslích
V neděli 12. 9. se za slunečného počasí z hokejbalového
hřiště ozývala hudba a zvuk koleček in-line bruslí. Opět po
roce se zde sešli malí milovníci bruslení a soutěží jako slalomu, bruslení na rychlost, střílení na branku apod., tedy všeho, co si mohou užít na tradiční diskotéce na kolečkových
bruslích. Odpoledne bylo jako tradičně završeno krátkým hokejbalovým zápasem „žlutých“ a „oranžových“. Věříme, že si
všichni účastníci akci užili a pochutnali si na sladké odměně,
kterou si za své výkony zasloužili. Těšíme se na příští rok.
text: Petr Koza
foto: Ladislav Čech, Petr Koza

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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Zemědělství a Horní Bříza
jeho historický vývoj a vliv na utváření obce a města (1.část)
Samotný vývoj zdejšího osídlení, v samém počátku nerozlučně spjatý se zemědělstvím, sahá daleko do historie, do
období 12. století, do období vrcholného středověku. Mezi
hlavní důvody výběru místa lokátorů pro usazení obyvatel
v Březí a v Čermné patřily zejména vhodné podmínky právě
pro zemědělství. Vazby k přírodě a zemědělství během staletí
formovaly životní styl našich předků.

půdorysem obdélník, jehož střed tvoří dvůr. Vjezd byl zastaven vstupní branou, vraty pro povozy a dále brankou pro
chodce. Vznikl tak uzavřený zděný statek charakteristický pro
19. století, jehož obytné stavení bylo většinou orientováno
čelem k návsi a sestávalo ze síně domu, kuchyně, světnice, čeledníku a „kvelbu“, místnosti pro skladování různých potřeb.
V jeho delší boční části byl vchod s verandou směřující na
dvůr. Obytné stavení bylo často lemováno zápražím s přečnívající střechou. Rovnoběžně s obytným domem byla postavena sýpka, která byla někdy vybudována v patře nad kůlnami.
Proti vratům stála většinou stodola a po stranách byly hospodářské budovy (chlévy, maštale atd.). Za stodolou se nacházely buď ovocné sady, nebo odtud hospodář vyjížděl na přilehlé
polnosti. Pod obytným stavením se často nacházel sklep pro
skladování brambor, zeleniny a mléka. Součástí statku byla
i studna.

Základním předpokladem pro životaschopnost obce byl
odjakživa dostatek půdy, kterou bylo možno obdělávat, a
přímé napojení na zdroj vody. Ze sociálního hlediska hrála
v obci nejdůležitější roli náves, která sloužila k setkávání vesničanů. Součástí osídlení byly také nepostradatelné provozní
stavby většinou související se zemědělskou produkcí.
Naši předkové byli nesvobodní, ve stavu poddanském. Byli
dědičnými nájemci půdy, ale museli platit smluvené dávky
s robotními povinnostmi na panském. Pokud své povinnosti
plnili, vrchnost neměla právo zbavit je půdy nebo vyhnat. Byli
spolu půdou a nemovitostmi zbožím, o které se střídali světští
majitelé s plaským klášterem.

V závěru 19. století dynamicky vstoupila do zdejšího regionu industrializace. První tovární výroba se v Horní Bříze objevila právě kolem roku 1848. A to v hornobřízských olejnách
Johanna Starcka s výrobou dýmavé kyseliny sírové a začala
těžba černého uhlí „Na Horách“ a „Na Čábalkách“.

Vrchnost tu zastupoval rychtář. Byl zodpovědný za řádné
odvádění peněžitých i naturálních dávek a také za vykonávání
roboty. Rychtář byl od všech těchto povinností osvobozen,
přesto to byla dost nevděčná funkce.

Převratný vliv na rozvoj obce pak měla výstavba železniční
trati roku 1873 spolu se začátkem těžby kaolinu a zavedením
výroby keramického zboží podnikatelem Johannem Fitzem.

Během následujících let středověku dochází k pozvolnému
rozšiřování zástavby. Vsi Březí i Čermná přečkaly v 17. století
třicetiletou válku a nezanikly, jak tomu bylo u zhruba třetiny
sídel na českém venkově.

S tovární výrobou zde vzniklo mnoho pracovních míst
mimo zemědělství. Tím zákonitě přešlo k přesunu obživy
místního obyvatelstva od zemědělských aktivit k těm nezemědělským. Půda přestala být výhradním zdrojem obživy.

Zrušení nevolnictví 1781 a roboty 1848 přineslo občanské
svobody. Dochází k pozemkové reformě, která si kladla si
za cíl zvýšit zemědělskou výrobu prostřednictvím zakládání
nových a menších usedlostí namísto stávajících velkých panských dvorů.

Se změnou obživy se měnila struktura obyvatel obce i charakter nové zástavby. Feudální společnost byla vystřídána kapitalistickou.
Přesto až do konce 19. století byli obyvatelé naší obce zaměstnáni převážně v zemědělství.

Až do 19. století se půda obdělávala pomocí hakrů a dřevěných pluhů tažených lidmi, později kravskými nebo volskými
potahy, obilí se silo ručně, sklízelo se srpy a výmlat se prováděl pomocí cepů.

Mezi usedlíky přibývali tzv. kovorolníci - domkáři, kteří
chodili do zaměstnání nejčastěji do zdejších kaolinových nebo
uhelných dolů a ve večerních hodinách a o nedělích pracovali
na svých polnostech. Jejich ženy se s dospívajícími dětmi staraly o početnou rodinu a hospodářské zvířectvo.

50. a 60. léta 19. století byla dobou velkého hospodářského
vzestupu a rozvoje průmyslu. Plně se rozvinula celá řada odvětví zemědělského průmyslu, který umožnil vybavování zemědělství novou technikou: secími a sekacími stroji, řezačkami, výmlat byl prováděn mlátičkami na ruční pohon, po roce
1880 žentoury. Pro orbu se používaly železné pluhy (dvojčák,
pospěchák, radlák, obratlík). Dřevěné brány nahradily brány
železné, objevily se první hrabačky, ruční pohon mlátičky nahradily benzinové nebo parní stroje.

Kovorolníci si stavěli domky v okrajových částech obce
podél příjezdových komunikací, které už neměly podobu dřívějších selských usedlostí.
Stavení kovorolníka - domkáře bylo postaveno z vepřovic
(sláma míchaná s hlínou). Komín byl vyzděný z cihel. Mělo
kuchyni a dvě obytné místnosti (jedna místnost se často pronajímala). K domku byl přistavěn chlév, stodola a kůlna na
uskladnění hospodářského nářadí.

Podoba zdejších statků postavených po ničivém požáru
1865, který změnil tvář bývalé vsi Březí, připomíná svým
-6-
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Přesto zde zemědělství na konci 19. století zůstávalo stále
důležitým zdrojem obživy.

V meziválečném období (1918 - 1939) se místním zemědělcům, tak jako v celé republice, obecně zlepšovaly životní
podmínky, nadále ale zůstávali spjati s půdou a byli soběstační.
Nicméně s narůstajícím podílem zdejších obyvatel živících se
mimo zemědělství a s rozvojem spolkové i politické činnosti ztrácí Horní Bříza postupně charakter zemědělské vesnice.

V Horní Bříze bylo v roce 1900 obděláváno 1388 ha
zemědělské půdy.
• 331 ha polí
• 49 ha luk
• 8 ha zahrad
• 29 ha pastvin
•
976 ha lesů.
Bylo zde chováno 56 koní, 234 kusů hovězího dobytka,
97 ovcí, 82 vepřů.

Za okupace se do života místních sedláků promítly protektorátní předpisy, nařízení, příkazy a zákazy, povinné dodávky
(odvody státu) či vyvlastňování půdy.
Ladislav Čása
kronikář města

Koní bylo využíváno jak ve vlastním hospodářství, tak
k povoznictví a ke stahování dříví v lesích v zimních měsících.

Višňovka
Členové komise pro životní prostředí na podzim roku 2020 uskutečnili svépomocí dosadbu sadu známého
jako Višňovka.
V minulosti jste zde mohli obdivovat staré ovocné stromy, které byly však
v minulosti vykáceny. Na tomto místě
jsou nyní vysázeny nové jabloně, višně,
třešně a také švestky.
V letošním roce byl sad ponechán
ladem, pouze byly posečeny plochy
okolo ovocných stromů. Vyšší trávník má zcela zásadní výhodu oproti tomu anglickému. Na tato místa
se koncentrují různé druhy bezobratlých, které jinak na posečením trávníku
vidíte jen zřídka. Navíc vyšší trávník
dokáže daleko lépe zadržovat vlhkost i
v parném létě a nedochází tak k vysychání půdy. Mnohé z vás jistě napadne, že je zde daleko více klíšťat, ale to
musím jednoznačně vyvrátit. Klíšťata
se totiž nevyskytují tam, kde je vysoká tráva, klíšťata se vyskytují tam, kde se nachází i jejich hostitel – obratlovec. Proč by
klíště běhalo na místě, kde nemá potravu? Je jim tedy v zásadě
jedno, jestli budou v nízkém či vysokém trávníku.

Popisky k obrázku
A – sad Višňovka
B – hvozdík kropenatý
C – čmelák

Na srpem pokosených plochách kolem stromků krásně
rozkvetly bodláky, pcháče, růžové hvozdíky, jetele, řebříčky,
zvonky a další nektarující rostliny, které poskytují potravu pro
mnohé skupiny hmyzu. Různé druhy hmyzu jsou velice užitečné jako opylovači na vašich zahradách. Takže až pojedete například pro benzin z centra na kaolinku, nezapomeňte
se podívat na revitalizovaný sad, který zde znovu prosperuje.

D – pestřenka
E – vroubenka smrdutá
F – kobylka křídlatá
(foto: Jan Walter)

Jan Walter
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Ve školce
Milí čtenáři, milí sousedé,

mnohdy musí vyřešit i čmeláčí maminka. K takovým rošťárnám a následovnému usměrňování dochází samo sebou jak
v našich domovech, tak i v naší školce, proto mají k postavám
čmeláčků děti tak blízko. Kde jinde však hledat porozumění,
klid a láskyplnou péči, nežli u maminky, či v našem případě
u paní učitelky? Naším hlavním záměrem a cílem tedy je, aby
se každé dítě cítilo v naší školce v bezpečí, aby bylo pochopeno i podpořeno, zkrátka aby se mu ve školce líbilo. Kromě
čmeláčích kluků, Čmeldy a Brumdy, nás navštíví také Pučmeloud a Kvapník. Pučmeloud je známý svou nemotorností
a neohrabaností, někdy může působit až strašidelně, ale v nitru není zlý. Kvapník je zase natolik zrychlený, že nedokáže zastavit a uklidnit se, stejně jako činí mnoho z nás dospělých. Již
nyní se dá s jistotou říci, že všechny postavy dětem přinesou
dobrou náladu a snad i trochu poučení o tom, že přátelství
a rodina je v životě tou nejdůležitější věcí, na kterou se nesmí
zapomínat. A čím nás letos tito přátelé budou provázet?

dva měsíce utekly jako voda a je tu opět nový školní rok.
Za všechny z vás doufáme, že jste si letní měsíce a dny dovolené užili naplno a naplnili jste své energetické zásobníky po
okraj. A pakliže by vás zajímalo, co se u nás ve školce u lesa
dělo a co se plánuje na nadcházejících deset měsíců, můžeme
vám nyní nabídnout malou ochutnávku. Postačí malá chvilka
vaší pozornosti.
V uplynulém školním roce, tedy 2020-2021, měla naše
školka motivační pohádkové postavy, které nás během celých
deseti měsíců aktivně provázely. Byli to Včelka Mája a Skřítek Medovníček. Tato dvojice pravidelně navštěvovala děti při
jejich pobytu ve školce a snažila se je nenuceně nasměrovat
tou správnou a zábavnou cestou, jíž se život ve školce ubírá.
Mája i Medovníček si s dětmi povídali, navštěvovali je při významných okamžicích, jako například při různých soutěžích
na zahradě, při školce v přírodě apod., v některých případech
děti i obdarovávali, ale hlavně se je snažili podpořit v jejich
první důležité životní etapě, v pobytu ve školce. Nicméně
i tato dvojice má mnoho svých vlastních povinností, a tak
s námi nemohla být dennodenně. V jejich nepřítomnosti
se dětem o nich četly pohádky, vyprávěly příběhy a zanechávaly drobné odkazy poukazující na tyto dětské hrdiny. Snad
všemi známá Mája tak dokázala plně rozvinout svůj dobrý
charakter, když se snažila pílí sobě vlastní, ochotou a nasazením vždy zdárně vyřešit vyvstalý problém. Skřítek Medovníček, který je mladším sourozencem ze světa pohádek, zase
pokaždé vřele a láskyplně pomohl svým přátelům v nesnázích. Již v průběhu června 2021, během pobytu v Orlovicích, se do školky dostalo ale i několik nových postav, které si
u dětí získaly během chvíle značnou oblibu. Tyto postavičky
nás budou provázet během příštího školního roku.

V letošním školním roce se můžeme těšit na spousty zajímavých zážitků. Začátek září se ponese v duchu aklimatizace, seznamování se s třídními pravidly, návyku na nový režim
a poznávání se s novými kamarády a zaměstnanci MŠ. Od
září pak dětem a rodičům přibude možnost výběru z kroužků, jako jsou například Angličtinka, Flétnička, Solná jeskyně

Foto: Jana Janotová

a další. Pokud nám to situace dovolí, rádi bychom nachystali
dětmi i rodiči oblíbené akce, včetně Sportovního odpoledne
s rodiči, Vánočního spaní, Halloweenu, Rozsvícení vánočního stromku ve školce, Jarní brigády, Velikonočního zajíčka,
Májky i Orlovic. Důležitý však bude běžný provoz školky,
který je pro mnoho dětí životní novinkou. Všichni budou mít
možnost najít si nová přátelství, která mnohdy přetrvávají až
do dospělosti. Všichni budou mít možnost načerpat nové a
ukotvit staré informace, neboť dětská poznání jsou pro nás
jednou z priorit. Pokusíme se v co největší možné míře vytvořit dětem přátelské a pevné zázemí, ze kterého se později budou moci sebejistě odrazit k dalšímu životnímu skoku, jehož
dopad bude již na půdě základní školy.

Foto: Jana Janotová

Stávajícím školním rokem, tedy 2021-2022, bude naše školka hostit nové pohádkové kamarády, a to Včelí medvídky. Ti
se s námi seznámili již v červnu a byli natolik energičtí, že v dětech záhy dokázali zažehnout ohníčky smíchu. Jejich zábavné
příhody v sobě vždy nesou kus z dětských rošťáren, které

Za holky ze školky,
Markéta Romanuttiová
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Trochu statistiky ze školy
Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje naši školu 407
žáků (ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo naši školu 360
žáků). Jsme rádi za zvyšující se zájem o hornobřízskou školu.
Naše škola je moderní, dobře vybavená základní škola, která
nabízí základní vzdělání dětem nejenom z Horní Břízy, ale i z
okolí. Tuto školu navštěvují i žáci, kteří nespadají do našeho
školního obvodu.

Žáci jsou rozděleni do 22 tříd. Na prvním stupni pracuje 11 tříd, na druhém stupni deset tříd. I v letošním roce
pokračuje ve své práci jedna třída speciální. Po dlouhé době
máme opět tři první třídy. Školní družina má zcela naplněnou
kapacitu. Ve čtyřech odděleních je zapsáno 105 žáků. Týdně
odučíme na obou stupních 617 hodin. Vzdělávání žáků zajišťuje 32 pedagogů, 9 asistentů pedagoga a 5 vychovatelek. O
zázemí školy, čistotu, stravování se stará 11 provozních zaměstnanců spolu se dvěma administrativními pracovnicemi.

Nejvíce početná skupina žáků je samozřejmě z Horní Břízy
a Trnové, navrací se k nám děti ze Žilova, Tatiné,… Nově
si naši školu pro své děti vybrali rodiče z Nekmíře, Obory,
Nebřezin.

Mgr. Helena Winkelhöferová
ředitelka MZŠ Horní Bříza

Letní umělecké soustředění 2021
Od 15. do 20. srpna 2021 pořádala Základní umělecká
škola Kralovice včetně poboček Kaznějov a Horní Bříza již
potřetí pro nás, jako vždycky milované a legendární, prázdninové soustředění ve Spáleném Poříčí. Co se od předešlých let
změnilo? Název. Tentokrát jsme už nebyli na LHS (Letním
hudebním soustředění) ale LUS (Letní umělecké soustředění). Letos jsme se nezúčastnili pouze my hudebkáři, poprvé si
tento skvělý týden přijelo užít i několik žáků nově otevřeného
výtvarného oboru. Přibrali jsme s sebou výtvarníky, natrénovali nové skladby, bylo nás o dost více než minule. Malíři za
ten necelý týden namalovali spousty obrazů a hudebníci zase
secvičili několik novinek. Na Harryho Pottera nám dokonce
přišel dirigovat skutečný kouzelník v hábitu.

tom. Naše soustředění je vždycky tím světlem, díky kterému
ještě nepropadáme depresi, že nám ty prázdniny už zase tak
rychle utekly. Jsou to ty nejkrásnější chvíle z celého roku. Bylo
skvělé, tenkrát před třemi lety právě díky soustřeďku, potkat
lidi stejně nadšené pro věc, hrát s nimi, tvořit s nimi, povídat
si a smát se. Za nás zuškovské veterány a vykopávky říkám,
že nebýt LUS, nejspíš by z nás nikdy nebyla tak skvělá parta, a
věřím, že ti mladší to mají stejně.
Takže už potřetí z celého srdce děkujeme za tuhle příležitost, za tyhle nezapomenutelné chvíle! Děkujeme především
řediteli naší základní umělecké školy Bc. Luboši Markovi, DiS.
a všem, kteří se na LUS podíleli, za ten obrovský kus práce.
Děkujeme, že jsme už potřetí mohli být spolu a prožít další
úžasný týden. Nikdo nechtěl domů. Chceme zpátky. Chceme
naše čtvrté soustředění.

Ale ty nejdůležitější věci se nezměnily. Zase jsme si to pořádně užili a nechtěli jsme se vrátit domů. Myslím, že teď určitě nemluvím jen za sebe, ale i za všechny ostatní, kteří byli při

Zuzana Pokorná, žákyně ZUŠ

Vernisáž
V pátek 10. 9. 2021 proběhla v Muzeu Horní Bříza vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ Kralovice.
Vernisáž uvedli za město Horní Bříza pan místostarosta
Petr Koza, za ZUŠ její ředitel Luboš Marek a paní učitelka
výtvarného oboru, Alice Pokorná. Součástí otevření výstavy
bylo také krátké hudební vystoupení a o výborné občerstvení
se postarali přímo naši žáci a jejich rodiny.
V prostorách muzea bude až do konce října vystaveno čtyřicet pět děl mladých výtvarníků. Stejně tak jako témata obrazů
a techniky, kterými byly vytvořeny, je rozmanitý také věk jejich
tvůrců. Nejstaršímu žákovi bylo třináct let a tomu nejmladšímu teprve šest. Už v tak nízkém věku dokázali i ti nejmladší
žáci odvést skvělou práci a předvést svůj talent. O tom svědčí
také úspěchy, které za minulý školní rok nově otevřený výtvarný obor zaznamenal: například vítězství Květušky Herejtové,
3. místo Erika Pokorného a čestná uznání Maxe Vetengla a
Veroniky Šimicové v celostátní výtvarné soutěži Příroda kolem nás. Nakonec se o tom, jak se výtvarníkům dařilo, můžete

sami přesvědčit a výstavu kdykoliv v nejbližší době navštívit.
Výtvarný obor se nám postupně rozrůstá a nejen na pobočce
v Horní Bříze, v září byl otevřen také v Kaznějově.
Na závěr děkujeme městu Horní Bříza za zapůjčení prostor, žákům za jejich píli, rodinám za chutné občerstvení
a všem zúčastněným za jejich přítomnost a podporu.
-9-
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Hokejbal

Zahájení sezóny 2021/2022
Také v letošní sezóně se mohou příznivci hokejbalu těšit na
2. národní hokejbalovou ligu. Domácí zápasy sehraje A-tým
Horní Břízy v tradičních nedělních časech, a to od 14 hodin na hřišti Na Hokejce. Sezóna startuje 25. září venkovním
duelem proti celku Litic. V prvním domácím utkání se pak
muži utkají s Taurusem Plzeň, a to 10. října od 14 hodin. Více
informací a podrobný seznam utkání naleznou fanoušci na
facebookových stránkách klubu.

zmíněnému sdružení Parent Project.
Ani po Vánocích nebude o sportovní akce nouze. Na přelomu ledna a února bude k vidění turnaj o pohár předsedy,
kdy se můžete těšit na několik více či méně známých klubů
z české hokejbalové scény.
Všichni jste srdečně zváni. Více informací k pořádaným
naleznete na webu www.facebook.com/SkHorniBrizaHokejbal.
Vojtěch Krejsa

Podzim aneb příležitost pro nové hokejbalové naděje
Jak je tomu již několik let zvykem, září a obecně podzimní
část patří na hokejbale především dětem. I letos je náš oddíl
otevřen všem nováčkům. Ideální je věk 5 až 8 let, ale samozřejmě není podmínkou. Přijít se svými ratolestmi tak můžete
kdykoliv v pravidelných časech tréninků vždy v pondělí a středu od 17 hodin.

Inzerce:

Děti si užijí spousty zajímavých cvičení, postupně získají
povědomí o pravidlech hry, zdokonalí své fyzické i technické
dovednosti a v neposlední řadě poznají, jaké je táhnout za
jeden týmový provaz.

Máte problém se svým počítačem nebo notebookem?
Pomůže vám firma BEST IT s.r.o.

Rychle, levně, spolehlivě

Trenéři pro letošní sezónu připravují hned několik přátelských turnajů, takže o strhující souboje prcků rozhodně
nebude nouze. Nejbližší turnaje se uskuteční v následujících
termínech, vždy na hřišti Na Hokejce.

v sídle společnosti i v pohodlí vašeho domova
Nainstalujeme nebo opravíme váš počítač, notebook, televizor a
chytrý telefon, zajistíme pravidelný servis, naučíme vás základní
ovládání a mnoho dalšího dle vašich požadavků.

4. 12. 2021 - charitativní turnaj
pro PARENT PROJECT
První prosincová sobota bude na našem hřišti patřit turnaji
pro dobrou věc. Tentokrát jsme se rozhodli podpořit sdružení Parent Project (www.parentproject.cz), které vzniklo za
účelem podpory dětí se svalovou distrofií.

VYTVÁŘÍME TAKÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY JIŽ OD 10 000,BEST IT s.r.o

Tel: 723 551 433
www.bestitcz.eu / servis@bestitcz.cz

Turnaj je otevřen pro širokou veřejnost, hrát se bude tradičně formou 3 na 3 bez brankáře. Občerstvení na akci je
samozřejmostí. Veškerý výtěžek z turnaje bude věnován již
- 10 -
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Sokol

Článek v posledním čísle Hornobřízského zpravodaje jsme
končili větou o tom, že se činnost naší jednoty vrací k normálu. A množství přihlášek nejen stávajících, ale především
nových cvičenců, nás naplnilo radostí a nadějí, že děti neztrácí
zájem o pohyb. Dokonce snad poprvé jsme museli v kategoriích rodiče + děti a mladší školáci vyhlásit stop z důvodu
naplnění kapacity cvičebních hodin.

Cvičební rok jsme tradičně zahájili ve středu 8. září Sokolokolením, kterého se zúčastnilo na ploše před sokolovnou
téměř 80 dětí na kolech, koloběžkách, odrážedlech a kolečkových bruslích. A od 13. září začaly pravidelné cvičební hodiny
ve čtyřech věkových kategoriích.
Z mimosokolských akcí je nutné zmínit především pronájem sokolovny na taneční lekce. Což je pro nás novinka.
Výuka byla zahájena 19. září a bude pokračovat až do půlky
prosince.

O posledním prázdninovém víkendu jsme absolvovali již
14. ročník Ostrého víkendu, který je pro hornobřízský Sokol
zakončením léta a zároveň zahájením nové cvičební sezóny.
I když předpověď slibovala chladné počasí a častý déšť, tak
nakonec bylo docela hezky. Takže „souboje“ mezi červeným
a modrým týmem mohly mimo jiné proběhnout i na oblíbených kánoích a raftech. Více jak sedmdesát dětí a dospělých
se během čtyř dní zapojilo do mnoha soutěží. Nakonec byl
šťastnějším červený tým a jeho členové mohli zdvihnout nad
hlavu putovní pohár pro vítěze.

Současně se zahájením cvičení začaly i pravidelné brigády
na opravách sokolovny. Dokončili jsme nové propojení topení. Hlavním vrcholem naší snahy bude v prosinci pokládka
podlahových palubek na podlahu tělocvičny. Nákup materiálu
nám umožnila úspěšná žádost o dotaci od Plzeňského kraje.
Tím bude prakticky dokončena rekonstrukce sálu. Tak teď
ještě našetřit peníze na opravu fasády a bude sokolovna jako
nová.
Tak nám držte palce a někdy v sokolovně nazdar!
Pavel Moláček
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Pod junáckou vlajkou
Tak jsme se po letech rozhodli udělat skautský tábor na
zelené louce, jako za časů bratra Jestřába - Jaroslava Foglara.
Měli jsme nabídku krásné louky nedaleko městečka Úterý na
úterském potoce, kde byl jenom vrt s vodou a jinak nic. Chtěli
jsme se o to štěstí a hlavně práci podělit, tak jsme oslovili pár
oddílů, nakonec se ozvaly sestry z Prahy. Dohodli jsme se na
termínech a začali plánovat. Začalo se v únoru a bylo to tak
akorát.

krát otočili pickup. Končilo se v 23:30 hod., ráno si skautky
dostavěly stany a zabydlely tábor.

Potkali jsme se tam po čtrnácti dnech, kdy jsme od nich
základnu přebírali.
Děvčata už nepůsobila tak nadšeně, všechna byla v holínkách od bláta a táborové náměstí vypadalo jako kaliště divočáků. Ze čtrnácti dnů nepršelo jenom dva, jinak to bylo na
vodě. Ale dala to.
My jsme se rozhodli celý tábor přestěhovat o padesát metrů
vedle, to jsme dělali celý den ve čtyřech lidech. Druhý den dorazili naši skauti a už jsme jenom ladili detaily. Naše středisko
je složené z Horní Břízy, Třemošné a Kralovic. Tábor je pro
nás velká událost, jindy se nemáme možnost vidět všichni pohromadě. Kupodivu nám se počasí vydařilo, každý den jsme
trávili nějaký čas v úterském potoce, kde v rámci celotáborové
hry osadníci rýžovali zlato, dělali výpravy po okolí a navštívili
pitoreskní městečko Úterý, kde se zastavil čas. Stihli jsme dva
slavnostní táboráky, při druhém proběhly skautské sliby těch,
kteří se na ně celý rok připravovali.

V květnu jsme se setkali na společné výpravě na tábořiště
a připravili dřevo z vyřezávky na konstrukci jídelny a tyče na
teepee. Byl to příjemný víkend, děvčata z Prahy jsou čistě dívčí středisko a měli náš obdiv, jak si ve všem poradí, na tábor
jich jelo přes čtyřicet.

Domluvili jsme termín stěhování a stavby tábora, Praha začínala jako první, my jsme pokračovali po nich.

Kuchyně běžela na plynových hořácích, vařili jsme v podstatě celý den, na jídelníčku nemohly chybět legendární lívance - 130 ks, řízky, hamburgery a nepochopitelně vždy nejočekávanější špagety s kečupem.

Dva dny před táborem jsme jeli stavět konstrukci jídelny,
zprovoznit vrt a filtr, a zabydlet tábořiště. Místo je to úžasné,
ale pochopili jsme, proč v letech před námi pojmenovali skauti tábořiště „Komáří louka“.

Snažili jsme se předat co nejvíce tábornických dovedností,
jak to bylo přáno nám, tak uvidíme, co si naše skautská mládež uchová v paměti, až převezme naši roli. Tábor za námi,
a už zase vymýšlíme co příští rok.

V den příjezdu Pražského oddílu jsme oslovili starostu
a místního traktoristu s kontejnerem a ti nám opravdu vytrhli
trn z paty. Odvezli jsme dva kontejnery vybavení a ještě pár-

Přece jenom je to krásná dovolená, v podstatě za odměnu.
Marcel Telín
- 12 -

Hornobřízský zpravodaj 3/2021

Spolková a zájmová činnost, kultura a sporty

Letní stanový tábor Obořice 2021 - Hvězdná brána
Letošní tábor se nesl v duchu Hvězdné brány.
Hned po příjezdu děti čekal náročný dvoudenní výcvik, který prověřil jejich všestrannost pro ochranu
Země a na jehož základě byly rozděleny do armádních jednotek. Prvním těžkým úkolem bylo najít a
zaktivovat Hvězdnou bránu. Aktivace byla zprvu
neúspěšná, ale následující den se povedla, a tím se
nám umožnilo meziplanetární cestování. Pro lepší
orientaci ve vesmíru bylo vytvořeno planetárium a
průhledová mapa. Abychom mohli vstoupit do Aliance, museli jsme splnit několik obtížných úkolů:
absolvovat Finskou stezku, najít bezpečné místo pro
uprchlíky z jiných planet, ubránit doly s vzácnými surovinami před nepřáteli, odhalit v táboře přeběhlíky,
rozluštit zašifrované zprávy a vyléčit se ze zákeřné
nemoci. Po přijetí jsme se účastnili misí na ochranu
Země a dalších planet.

Za celý realizační tým můžeme říci, že se už teď těšíme na
všechny, kteří si s námi příští rok pojedou tábor užít.

Počasí nám letos občas nepřálo, přesto jsme si tábor užili
a vynahradili si to například diskotékou na planetě Vijaya
nebo táborákem s kytarami a houslemi, kterého se zúčastnili
také zástupci města z planety Země.

Jan Michálek

POŘÁDÁ MĚSTO HORNÍ BŘÍZA VE SPOLUPRÁCI
S PIONÝRSKOU SKUPINOU HORNÍ BŘÍZA
A JUNÁKEM – ČESKÝM SKAUTEM Z. S.

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Horní Bříza
otevírá ve školním roce 2021/2022 tyto oddíly:

Pojď se s námi stát tajným agentem!
Všestranně zaměřený oddíl liga výjimečných opět zahajuje svou činnost s celoroční hrou

lampionový
průvod

Kingsman, tajná služba.

Scházet se budeme vždy v pátek od 16:00 do 17:30.
První schůzka se uskuteční 3. 9. od 16:00 do 17:00, sraz před hlavním vchodem do
budovy Masarykovy ZŠ.
Na schůzkách uvítáme nadšence od 1. do 9. třídy, kteří hledají novou partu přátel a nebojí se
naučit něco nového.
Kontakt:

1. listopadu 2021 start od

Eliška Jandová

tel.: 602308048

Jakub Kapr

tel.: 739085535

RINGO

na začátku panelové cesty (Polní ulice)

Sportovní oddíl Ringo opět zahajuje svoji činnost!
Neseďte doma a přijďte si s námi každý pátek od 16:00 do 17:30
rozhýbat těla.

Na start je nutné se předem registrovat
na wWw.hornibriza.eu

Především se zaměříme na hraní hry ringo, ale věnovat se budeme i
dalším sportovním hrám a aktivitám, s námi se rozhodně nudit nebudete!
Součástí tréninků je i příprava na tuzemské a mezinárodní turnaje ve hře ringo.
První trénink se uskuteční 3. 9., sraz bude v 15:50 v horní tělocvičně
Masarykovy ZŠ.

s sebou lampion a buřt
k opečení na konci cesty

Kontakt:

Jakub Šulda

pionyr.hb@gmail.com

Na akci bude pořizován zvukový, fotografický a filmový záznam, který může být použit za účelem
dokumentace a propagace. Svým vstupem na akci berete zmíněnou informaci na vědomí.

- 13 -

tel.: 777209040

Pionýrský skupina Horní Bříza

pionyrska_skupina_hb

Hornobřízský zpravodaj 3/2021

Spolková a zájmová činnost, kultura a sporty

Příměšťák v pohybu

Prázdniny utekly a my můžeme bilancovat, zda jsme je dobře využili. Někteří rodiče uvítali rozšíření nabídky možností
pro své děti. I já jsem přihlásila své dvě děti do Příměšťáku
v pohybu, protože pohybu není nikdy dost. Vybrali jsme jeden ze dvou turnusů a čekali jsme, jak budou děti spokojené.
Příměstský tábor byl od pondělí do pátku, zázemí měli v prostoru naší Masarykovy ZŠ a naplánované různé výlety. Našim
dětem se asi nejvíce líbily různé soutěže, např. na paddleboardu, velký zážitek měly i v Hopsině a na minigolfu v Plasích.

nejdřív vymyslet, jak vlajka bude vypadat a potom ji vytvořit.
Velmi se mi taky líbil výlet do Mrtníka na koupaliště, kde jsme
si společně vařili buřtguláš k obědu. Zážitkem se staly i různé týmové hry, které jsme hráli, např. Fuli, fuli, boj o vlajku
s nerfkami, nebo když jsme si vyzkoušeli skákací boty. Příměšťák v pohybu jsem si moc užila a doufám, že se bude
konat i příští rok, abych se mohla přihlásit.“
Z pozice rodiče hodnotím, že děti byly každý den příjemně naladěné i vcelku unavené, a stejně jako Anička doufám,
že příští prázdniny se Příměšťák v pohybu uskuteční opět.
Nebylo by báječné, kdyby se tento příměšťák uskutečnil i jindy? Realizace je však závislá na platných protiepidemických
opatřeních! Další informace i fotografie z již uskutečněných
turnusů najdete na stránkách: https://www.facebook.com/
primestakvpohybu

Anička Glazerová se zúčastnila prvního turnusu a tábor
hodnotí takto:
„Zážitků z Příměšťáku v pohybu je hodně, ale teď vám popíšu podle mého ty nejlepší. Začnu třeba tím, jak jsme si každý tým vymýšleli své vlastní vlajky a název. Byla velká zábava

Markéta Vodičková
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ÚSMĚV stále aktivně žije!

Úsměv je stále tady, i když nás diváci v Horní Bříze v posledním roce a půl viděli vystupovat naposledy v pořadu pro
Zdeňka Bláhu v lednu 2020. Pokud to bylo možné, stále jsme
udržovali vzájemné kontakty a zaměřili se na venkovní souborovou turistiku. Znovu zkoušet jsme začali letos v červnu

a uspořádali hned soustředění v Janovicích, které se moc povedlo. Spoustu tanců jsme nacvičili s novými mladými členy
souboru a navíc bylo krásné počasí, takže nechybělo koupání. Naši práci jsme pak zúročili na letních vystoupeních, a to
v červenci na Anenské pouti v Čisté u Rakovníka a v srpnu na
Vavřineckých slavnostech v Kožlanech. A protože jsme v létě
nemohli vyjet nikam za hranice, dali jsme raději přednost ještě
jednomu soustředění v Železné Rudě a tamnímu zdravému
šumavskému ovzduší. Také jsme si ho všichni moc užili.
Začal nový školní rok a my jsme po prázdninách navázali
na červnové zkoušky. Taneční zkoušky máme každé pondělí
a čtvrtek, kdy začínáme o něco dříve pro nové zájemce o tanec z řad mládeže.
Takže kdyby někdo ve vašem okolí měl zájem, určitě nás
najdete v uvedené dny v sokolovně.
Čeká nás také další vystoupení, a to 10. října ve Vinohradském divadle v odloženém pořadu pro Evu Rejškovou. Všichni se už moc těšíme a chceme podat co nejlepší výkon, takže
musíme ještě zapracovat na některých detailech v tancích.
Od srpna také aktivně řešíme a připravujeme expozici FS
Úsměv pro Keramické muzeum v Horní Bříze. Shromažďujeme fotky, plakáty, nahrávky, propagační materiály a součásti
krojů na figuríny, které město zakoupilo.
Soubor věnoval pro muzejní expozici krojové kousky, které
nosili naši členové a které byly šité podle předlohy plzeňského
kroje. Myslíme si, že pro návštěvníky muzea budou nazdobené figuríny v krojích velmi zajímavé a přispějí k oživení expozic muzea. A o tom se můžete sami přesvědčit.
Markéta Jílková
- 15 -
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18. hornobřízské vinobraní je za námi
Před půlnocí vše utichlo a všichni pořádající i přes namáhavou přípravu si slíbili, že příští rok, tradičně třetí sobotu
v září, tj. 17. 9. 2022 vše zopakují pro potěšení všech příznivců révy a vína na severním Plzeňsku.

V sobotu 18. září odpoledne mohli obyvatelé v okolí hornobřízské sokolovny slyšet zvýšený ruch s dominantními zvuky hudby a zpěvu. Nebylo to nic jiného než známka v plném
proudu probíhajícího 18. vinobraní na hřišti před sokolovnou, které každoročně společně pořádají Vinaři Plzeňska spolu s městem Horní Bříza.

Vinobraní pohledem návštěvnice Jany Procházkové
ze spolku Vinaři a vinařství – Rodinné stříbro České
republiky
Bylo příjemné se potkat nejen se známými tvářemi – organizátory vinobraní, ale milé bylo zejména vidět, jak se potkávají sousedé, zdraví se a zvou k posezení u jejich stolu nebo
také samotáře, kteří přišli cíleně za „svým“ vínem, koupili si
celou lahev a spokojeně sami popíjeli a vychutnávali celkový
společenský cvrkot.

Letošní vinobraní se vydařilo po všech stránkách, které určují jeho úspěšnost. Jen ve stručnosti: návštěva několik stovek
lidí ze širokého okolí, v jejichž hrdlech postupně zmizelo pár
stovek litrů burčáku a k tomu pár stovek obsahu lahví v desítkách vzorků těch nejlepších odrůdových vín od renomovaných vinařů z jižní Moravy.
U toho všeho s přehledem asistovali členové místního Sokola s bohatým sortimentem občerstvení.
Jako třešnička na dortu působila nabídka plzeňské kavárny
a cukrárny Andělka s dortíky všech barev a chutí!

Na akcích tohoto typu bývají rozjezdy pozvolné, jak
v postupné návštěvnosti, tak v užívání si zlehka samotného
programu. Tady to bylo zcela opačné. Areál se zaplnil velmi
rychle a od počátku hudebního programu nastoupila skupina návštěvnic na plochu u pódia, aby předvedla ostatním
nacvičenou taneční sestavu a ostatní se automaticky přidávali
a tančili nepřetržitě pospolu i samostatně po celou dobu hudebního doprovodu, což bylo celé odpoledne.
Zajímavostí v prodávaném množství byl burčák. Většina
návštěvníků hned po vstupu do areálu jej kupovala po několika petkách najednou, že ač burčáky nepijeme, ze zvědavosti
jsme ochutnali vzorek, a měli jsme hned odpověď. Přestože ještě nebyl moc „rozjetý“, byl vyrobený ze Solarisu a byl
opravdu velmi chutný.

Po celý čas vinobraní se o radostnou a zpěvavou náladu staraly obě povolané hudby: odpoledne Vašek Žákovec s Aničkou Volínovou a večer Cimbálová muzika Réva z Moravy.

Velké poděkování patří zejména organizátorům spolku
Vinaři Plzeňska, kteří tuto akci perfektně zorganizovali.

I počasí nám přálo. Ranní déšť nevěstil nic pěkného, ale
odpoledne se vše v dobré obrátilo a návštěvníci si užili i sluníčko. K našemu vinobraní každoročně patří i dražba těch
nejhezčích a nejsladších vystavených hroznů, což se povedlo
i letos. Hroznů bylo přes tucet, jenom sladkost některých nebyla stoprocentní vzhledem ke zpožděné vegetaci.

Jan Kratochvíl
předseda spolku Vinaři Plzeňska
fotografie: J. Procházková, D. Seko, L. Vejvoda
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Kultura v Horní Bříze
Balonky pro děti k oslavě Mezinárodního dne dětí
K oslavě Mezinárodního dne dětí připravil spolek Kultura
v Horní Bříze malé překvapení. Po příchodu žáků 1. a 2. třídy
do Masarykovy základní školy čekala na děti vyzdobená chodba s asi 100 balonky a v průběhu dne bylo připraveno a předáno žáčkům 1. Mateřské školy v Horní Bříze dalších zhruba
100 balonků. Dětičky z 2. MŠ Horní Bříza byly tento den na
výletě, proto jsme je potěšili balonky v jiný den. Děkujeme
všem dobrovolníkům za pomoc s přípravou balonků.

V polovině srpna 2021 proběhlo na našich sociálních sítích
Facebook a Instagram hlasování o nejhezčí pohled vydaný
v tomto roce. Drtivou většinou vyhrál pohled kapličky, který
byl zaslán v polovině září 2021 do všech poštovních schránek v Horní Bříze. Všechny druhy pohledů jsou k vyzvednutí
na akcích pořádaných vydavatelem, spolkem Kultura v Horní
Bříza (např. koncert Duo Jamaha, vystoupení Zdeňka Izera
a další)

Přehled kulturních a společenských akcí v elektronické podobě
Kulturní a společenský život se v Horní Bříze po nechtěné
pauze s covidem opět vrací do normálu. Nenechte si ujít nejbližší oblíbené, tradiční i nové akce v Horní Bříze.

Podzimní úklid Horní Břízy, 13. – 19. září 2021
Stejně jako na jaře jsme instalovali po Horní Bříze 5 pytlomatů (míst, kde si můžete odebírat pytle a rukavice), určeného pro všechny dobrovolníky, kteří se chtějí zúčastnit celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Děkujeme všem za účast,
která je díky možnosti vyzvednutí pytlů v celém týdnu vyšší,
než když akci konáme v jednom dni. Společně děláme Horní
Břízu krásnější.

Přidejte si do svého mobilního telefonu neustále aktualizovaný elektronický kalendář blížících se akcí v Horní Bříze. Kalendář je umístěný na webu www.kulturahob.cz v sekci „Plán
akcí“, který je také často navštěvován přímo prostřednictvím
webu.

Nové pohledy k výročí 8 let informačního kanálu
Kultura v Horní Bříze
Už je nám 8 let! Už 8 let, od jara 2013, informujeme
o kulturním a společenském dění v Horní Bříze. K 5. výročí,
v létě 2018, jsme vydali 2 druhy pohledů, o které byl obrovský zájem, rozdali jsme jich více jak 2 tisíce kusů, proto jsme
se rozhodli vydat další. Minulý rok v létě jsme Vás vyzvali
k možnosti zapojení se, aby byl přední motiv podle Vás.
Děkujeme tímto paní Ivaně Široké, zástupkyni ředitelky ZŠ
Horní Bříza, za poskytnuté fotografie, díky které Vám představujeme 3 nové pohlednice s motivy Horní Břízy s úctou
k historii. Archivní fotografie pocházejí z archivu Masarykovy
základní školy Horní Bříza a ty novodobé od hornobřízské
TV Report (žáků ZŠ Horní Bříza).

Nadále, již od roku 2013, vydáváme měsíční přehled akcí,
který najdete ve fotogalerii, aktualitách, případně Vám ho
zašleme do mailu (požadavek zasílejte přes kontakt v menu
webu). Měsíční přehled akcí také visí na veřejných informačních deskách v Horní Bříze. Případné změny oproti měsíčnímu přehledu jsou zapracované v níže uvedeném elektronickém kalendáři. Změny jsou vyhrazeny.
Za spolek Kultura v Horní Bříze
Ladislav Čech

Inzerce:
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Rohatá mafie
nás a pro kamarády. Když má někdo barák, sklep, může vařit
najednou i 500 litrů. Stačí velký hrnec a plynový ohřev. My
máme varnu 30 litrů.
Honza: Je to podmíněno tím, že musíme být registrovaní
na celním úřadě. My teoreticky můžeme vařit 4000 litrů, protože jsme registrovaní oba. Ale na to množství nedosáhneme,
na to není ani čas.
Prozradíte, jak dlouho se jedna várka vaří? Co všechno
je k tomu potřeba?
Honza: Vaříme ze surovin jako každý pivovar, to je slad,
chmel, voda, kvasnice, plus potom třeba ovoce, nebo koření.
Štěpán: Záleží na stylu piva. Jsou styly, kam se třeba sype
sůl, dávají bylinky, smrkové jehličí.
Co se surovinami uděláte?
Honza: Slad se našrotuje ve šrotovači, nechá se voda ohřát
na určitou teplotu. Každý styl to má jinak, každý pivovar to
má jinak. My to musíme dělat na vyšší teploty, protože by se
nám to připalovalo. Máme tzv. All in One pivovar, všechno
v jednom. Většinou jsou to dvě nádoby spojené přes čerpadlo.
My to teď vaříme ve Třemošné, ale do roka to budeme vařit
tady. Nasype se tam našrotované obilí, tedy slad, a postupuje
se podle různých cukrotvorných teplot dál, tam se podrží.

Období prázdnin mají mnozí spojené nejen s dovolenými, ale i s možností venku posedět, popovídat a samozřejmě
se něčeho dobrého napít. Pokud jste již plnoletí, jistě jste
ochutnali i pivo. Pivní trh je velmi široký a možná každý máte
svoji oblíbenou značku. Věděli jste, že existuje i pivo z Horní
Břízy? A dokonce už v roce 2020 získalo ocenění Zlatý krýgl?
Jsme rádi, že Vám můžeme představit dva hornobřízské
domovarníky, jimiž jsou Honza a Štěpán Kozlíkovi. Společně nám prozradili některé podrobnosti z vlastní výroby,
kterou by výhledově rádi rozšířili.
Jaká cesta vedla k domácímu vaření piva?
Štěpán: Samozřejmě záliba v pivu a taky nedostupnost. V
době, kdy jsme měli rádi jiné styly piva, nebylo toho na trhu
tolik a bylo to drahé. Mysleli jsme, že tím i ušetříme peníze (směje se). Ale hlavním důvodem byla nedostupnost piv,
těch dobrých. I komerční pivovary vyrobí cizí styl, ale udělají
to ošizené kvůli finanční náročnosti.
Souvisí název Rohatá mafie s Vaším příjmením?
Honza: No, určitě. Tohle oslovení je už zaběhlá rodinná
tradice.
Štěpán: Děda s tátou hodně chodili na ryby a jakmile někam přišli, ozvalo se: hele, rohatá mafie! Prostě Kozlíci.
Jaké styly piv už jste uvařili?
Štěpán: Černý piva od stylu ležák po stout, porter s uzeným sladem, klasický světlý ležák světlého typu, vídeňský
ležák, německý weissbier, kyselá piva gose, americké styly
typu APA, IPA, NEIPA. Piva s ovocem, dýní, je toho hodně,
máme rádi atypická piva.
Jaké množství piva je v domácích podmínkách možné
uvařit?
Štěpán: Když člověk chce oficiálně vařit, roční limit, aby
se pivo nemuselo danit, je 2000 litrů. Ještě předloni to bylo
200 litrů hotového piva. Nemůžeme to prodávat, je to pro

Honza (vlevo) drží meruňkový Sour ale 15° - kyseláč s přídavkem ovoce.
Štěpán má žitný Summer ale 11° - letní osvěžující pivo.
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Štěpán: Každá teplota má prostě svůj úkol, co s tím zrnem
udělá, něco z něj dostat. Nějaká teplota se drží 10 minut, nějaká hodinu, musí se to hlavně míchat, musí tam cirkulovat
voda, aby se to nepřipalovalo.

Štěpán: Určitě jsme pyšní na to, co vyhrálo Zlatý krýgl, to
se povedlo, umístilo se vysoko. Letos jsme na soutěž posílali
asi tři druhy, ani jedno neudělalo ostudu.
Honza: Byli jsme na čtvrtých místech.

Honza: Pak se musí oddělit zrno od vody, zrna se ještě
prolejou 70 - 80°C vodou, tomu se říká vyslazení a přidá se
to k tomu dílu, tomu
se říká sladina. Udělá
se chmelovar, ten také
trvá různé časy. Také se
může rmutovat, to se
dělá u ležáků.

Štěpán: Z celkem asi 300 vzorků, hodnotí to lidi, kteří hodnotí soutěže nejen domovarníků, ale i pivovarů.
Máte přehled o dalších
domovarnících v okolí?
Je někdo další v blízkém
okolí?
Honza: Tady ve Bříze jsou
minimálně dva, o kterých
víme.

Jak dlouho to celkově
trvá?
Štěpán: Každý styl to
má jinak. Ve finále je to
od pěti do osmi hodin.

Štěpán: Jeden je velmi
zkušený.
Honza: Na internetu je
domovarnická mapa, podle
které jsme dokonce čtyři.

Musíte u toho celou
dobu stát?
Honza: Nám to drží
automaticky, teplotu si
nastavíme, máme dva
dohřevy, které to automaticky hlídají.
Štěpán: Je třeba to
kontrolovat.

Máte nějaké doporučení
pro ty, kteří by si chtěli
sami pivo uvařit?
Honza: Stačí napsat na jakoukoliv facebookovou diskuzi.

Honza: Vyslazovat to
musíme ručně, rmutovat
musíme ručně. Chmelovar, tam ten chmel taky
musíme sypat...

Štěpán: Existuje knížka Pivařka, dva díly, kde je všechno krásně popsané. Existují
domovarnické diskuze na
facebooku.

Štěpán: Šest až osm
hodin i s úklidem trvá
uvařit jednu várku.
S tím, že to pak musí
kvasit a dál. Ve finále si
to pivo můžeme dát tak
po čtrnácti dnech.

Honza: My jsme se k tomu
vlastně taky tak dostali. Napsali jsme, že chceme vařit
pivo, jestli někdo něco doporučí, nějakou varnu. A napsal nám, teď už kamarád, že
prodává varnu a je z Plzně.
Celou várku s námi uvařil,
strávil s námi celé odpoledne. To pivo, co jsme spolu uvařili,
nám stočil do sudu a normálně nám to dal.

Uvažovali jste někdy o tom, že začnete vařit ve velkém?
Oba: Denně (smějí se).
Štěpán: Nejsou na to prostory, peníze.

Takže ve výsledku nejpodstatnější je mít chuť to uvařit?
Štěpán: Mít chuť a mít prostor.

Kdybyste měli investora, tak do toho jdete?
Štěpán: No, to by musel být investor pořádný teda. Technologie, místo, není to sranda.

V době vydání Zpravodaje budete mít uvařeno jistě
nějaké další pivo. Jaké chystáte?
Honza: Chystáme Witbier, belgické pšeničné pivo s koriandrovým semínkem a pomerančovou kůrou.

Na jaké pivo jste nejpyšnější?
Štěpán: My jsme naše pivo snad nikdy nevařili úplně stejně
znova. Vždycky vaříme a něco vymýšlíme. Jsme k sobě docela
kritický. I když nikdy jsme neměli takovou várku, která by se
nedala pít.

Děkujeme za odpovědi i ochutnávku a přejeme vám, ať se
naplní to známé rčení: „Kde se pivo vaří, tam se dobře daří!“

Honza: Když chodíme na srazy plzeňských domovarníků,
tak starší kluci, co tomu fakt rozumí, když to pochválí, tak to
potěší.

Markéta Vodičková
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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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