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Z OBECNÍHO ÚŘADU

STRANA 1

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
máme tady jaro a tím pádem vychází další číslo našeho zpravodaje.
Tentokrát se píše už trochu veseleji. I když všichni vnímáme napjatou válečnou situaci na
Ukrajině, přesto můžeme konstatovat, že život v našem okolí se již vrací do normálu. V naší
obci již proběhlo několik společenských akcí pro děti i dospělé, a i když ne vždy bylo
„narváno“, je vidět, že lidé se chtějí zase scházet a společně se bavit.
Ale bohužel nelze se jen bavit. Letošní rok bude vzhledem k podzimním volbám pro
zastupitelstvo kratší, proto musí co nejintenzivněji plnit úkoly, které si předsevzalo.
Momentálně byla opravena další část kanalizace a zhotovuje se

projekt

na

zatrubnění

odpadních vod vypouštěných z čističky. Projekt, resp. celá jeho realizace musí proběhnout
do července, tak aby ČOV získala další povolení k provozu. Následně bude muset
proběhnout modernizace technologie.
V nejbližší době proběhne oprava některých místních komunikací a nejspíše i části návsi na
straně nad rybníkem.
Jak jsme již informovali v minulém zpravodaji, letošní rok je pro naši obec pilotní v rámci
nového způsobu platby za odpady. Pro vaši informaci uvádíme přehled poplatků, resp.
výsledek za rok 2021.
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Pro letošní rok máme předepsané poplatky ve výši 390 000,00 Kč. Pokud někoho hned
napadá, proč jsme nestanovili poplatky vyšší, tak k tomu nás vedly dvě věci – výše poplatků
okolních obcí a stav za rok 2020 (jelikož se výše poplatků stanovuje vždy podle roku již
„uzavřeného“). Z výše uvedeného je jasné, že poplatky na rok 2023 se budou zvyšovat.
Ještě nám dovolte připomenout co vše „máte“ za daný poplatek k dispozici:
Svoz popelnic 1x za 14 dní
Kontejnery na separovaný odpad
Kontejnery na bioodpad – neukládejte odpad v pytlích, pak už to není bioodpad :-(
Kontejner na odpad ze hřbitova
Masňák na ukládání větví – momentálně seštěpkováno, tzn. místa dost :-)
Sběrný dvůr ve Třemošné
2x ročně velkoobjemový kontejner a sběr nebezpečného odpadu
Možností je tedy dost na to, abyste do popelnic ukládali jen opravdu „nezbytné“ věci. Přesto
si někteří občané (ačkoliv to doposud nepotřebovali) změnili velikost nádoby na větší, a to
jen proto, že na to mají nárok. Tím pádem svozová firma vyváží poloprázdné popelnice a
samozřejmě obci účtuje objem odpadu dle velikosti nádoby – i toto bude jeden z důvodů
pro zvýšení poplatku.
To je asi to nejdůležitější o čem jsme chtěli v tomto vydání informovat. Ostatní informace
získáte na pravidelných veřejných zasedání zastupitelstva, na internetových stránkách obce
www.ceska-briza.cz a v mobilní aplikaci „V obraze“.
Na závěr nám dovolte poděkovat za prvé členům SDH za zorganizování sbírky pro Ukrajinu
a za druhé všem občanům, díky kterým se shromáždila „velká hromada pomoci“. Děkujeme.
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Proběhlo:

Kulturní víkend
V sobotu a v neděli 26.-27. 3. proběhl v České Bříze doslova kulturní víkend. Nejprve si v
sobotu odpoledne mohly užít děti vystoupení kouzelníka Čáry Kluka, který svými triky a
vtipem pobavil nejen malé diváky, ale i dospělé.
Večer se pak příznivci českého tradičního humoru mohli pobavit na divadelním představení
AKT. Hru z dílny Svěrák/Cimrman/Smoljak přijel zahrát divadelní spolek TRUS z Trnové.

Neděle odpoledne patřila všem příznivcům dechové hudby. Přijela kapela Plzeňská veselka a
pod vedením kapelníka Ladislava Vinše jsme strávili příjemné odpoledne. Někteří si společně s
kapelou i zazpívali a zatančili. Zábavu a dobrou náladu doladily výborné zákusky paní Chocové.
Zpestřením bylo losování tří výherních vstupenek, které získaly jako dárek fotografickou knihu
Česko z nebe.
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Co nás čeká:

Pouťová
V sobotu 14. května vás zveme na pouťovou zábavu se soutěží o nejlepší pouťový koláč!
Po dvouleté pauze chceme opět navázat na první úspěšný ročník. Do soutěže o nejlepší
pouťový koláč se může přihlásit každý, kdo rád peče a rád se pochlubí svým uměním.
Hodnotit bude opět porota, každý donesený výrobek bude oceněn.
Podmínky soutěže: každý účastník musí upéct jeden velký koláč nebo deset malých
koláčků. Registrace proběhne v přísálí kulturního domu, a to od 18 do 18.30 hodin.
Vyhlášení výsledků pak proběhne při večerní taneční zábavě, na kterou každý soutěžící
dostane volnou vstupenku.
K tanci a poslechu zahraje kapela Spirala Theatre Show.

Den dětí
Na začátku června se děti vždy těší na svůj společný svátek. Přijďte ho oslavit v pátek 3.
června od 16 hodin ke kulturnímu domu. Zde bude start a cíl hravé stezky po České Bříze
pro malé i velké. Na všechny, kdo přinesou splněné úkoly, čeká sladká odměna a poté
zábava a posezení s kamarády u opékání buřtů.
Zveme všechny děti a jejich rodiče!

Autobusový zájezd
V období přelomu května a

června

připravujeme

opět

jednodenní

autobusový

zájezd,

tentokrát s návštěvou národní kulturní památky Jízdárna Světce. Termín, cena a podrobný
program zájezdu včas upřesníme a zveřejníme.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Naši školku postihla po novém roce výrazná nemocnost dětí.

Ať ty velké, nebo malé

zůstávaly opakovaně doma s nejrůznějšími virózami, covidem, apod. Nyní se snad již
konečně situace zlepšuje.

Covid nás opustil (kéž by navždy), vzápětí jej však vystřídaly

neštovice. Ale i ty po tom, co promořily téměř všechny naše děti, pomalu ustupují.
Nemoci velmi zasáhly do našeho školního života, a hlavně negativně ovlivnily plánovanou
přípravu předškoláků na vstup do základní školy, což nás velmi mrzí. Doufáme, že alespoň
to nadcházející období bude příznivější a že ještě alespoň částečně zvládneme udělat to, co
jsme si naplánovali.
I tak se ale snažíme o smysluplný a zajímavý školkový život.
S pohádkou v únoru přijelo Šapitó, divadlo jednoho herce. Moc se všem líbilo, některé děti
principálovi i napovídaly, kudy by se měl děj ubírat, a tak trochu i určovaly, co by se v
pohádce mělo dít. Byla z toho nakonec spousta zábavy, písniček, legrace a radosti.
V březnu jsme konečně dokončili kurz bruslení pro předškoláky na zimním stadionu ve
Třemošné. Ten se v tomto školním roce jevil jako nekonečný. Od konce září až do března
proběhlo pouhých 10 lekcí! Jednotlivé lekce se velmi často přesouvaly z jednoho na další, a
ještě další týden, protože ze skupiny bruslařů nebyl téměř nikdo, kdo by byl zdráv a mohl
bruslit. Na závěr byl již tradičně karneval na bruslích. Bohužel se ho zúčastnila opět jen část
dětí, která zrovna nestonala. Přesto bylo potěšující vidět ty malé bruslaře, kteří se ještě
nedávno opírali o trenéra nebo ohrádku, aby se udrželi na bruslích, jak si užívají svoji
čerstvě nabytou bruslařskou dovednost a řádí na ledové ploše!
Brzy nato jsme začali jedenkrát týdně dojíždět do solné jeskyně ve Vískách u Horní Břízy. A
tak nám snad ona, spolu s jarním počasím, pomůže již konečně vymýtit všechny ty choroby,
které nás v tomto školním roce tak extrémně sužovaly!
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Počátkem března proběhl ve školce masopust. Děti se seznámily s významem a průběhem
této tradice, naučily se řadu masopustních písniček a básniček a na závěr takto zaměřeného
týdne se uskutečnila nejočekávanější akce – školkový masopustní karneval. Všichni jsme si
z domova přinesli masky, od rodičů děti donesly i spoustu dobrot a užily si veselý den ve
znamení her, soutěží, hostiny, písniček a tance.
Rovněž v březnu jsme společně s dětmi z MŠ ze Žichlic navštívili TYJÁTR v Plzni

v

Doudlevcích a jako pokaždé si zde užili zábavné dopoledne! Toto rozsáhlé interiérové hřiště
nabízí dětem neskutečnou kombinaci her ve spojení s pohybem a všechny se sem vždy
velmi těší! Pobyt v Tyjátru byl tentokrát natolik aktivní a zážitkový, že když jsme se před
polednem vraceli zpět, museli jsme u MŠ v České Bříze možná polovinu dětí obtížně budit!

Teď se již všichni svorně těšíme na jaro, sluníčko, chybějící kamarády a spoustu
plánovaných akcí, které nás mají dovést až do prázdnin. Tak snad se to povede podle
plánu a alespoň ti malí si budou moci užívat příjemný, radostný a klidný čas!
A vám/nám všem ostatním přejeme, aby se ta nadcházející doba pokud možno zklidnila
a nepřinesla žádné nechtěné následky a konce!
Milí občané České Břízy – užijte si ve zdraví, klidu a pohodě začínajícího jara!
Vaše školka

SDH ČESKÁ BŘÍZA
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SDH ČESKÁ BŘÍZA
Vážení spoluobčané,
jako každý rok měla i letos v lednu proběhnout výroční valná hromada sboru. Bohužel naše
plány nám opět překazila epidemiologická situace v ČR. Nicméně na posledním zasedání
výboru SDH jsme se dohodli, že výroční valnou hromadu našeho sboru v letošním roce
ještě uskutečníme, nejspíše ve spojení s dodáním nového dopravního automobilu, když vše
půjde dle našich představ. O náhradním termínu Vás budeme včas informovat.
Výtvarné práce jsme předali na okresní sdružení hasičů Plzeň-sever,

kde

budou

ohodnoceny v rámci celého okresu a možná se nám opět zadaří jako předchozí rok, kdy dva
obrázky v rámci okresu skončily na 2. místě, dva obrázky zvítězily a postoupily do kola
krajského a jeden se dokonce probojoval do kola republikového. O dalších výsledcích, když
nám budou známy, vás budeme rádi informovat v dalším čísle zpravodaje.
Držíme palce našim malým malířům, aby se jejich obrázky umístily na předních místech…

Kubík Kramer

SDH ČESKÁ BŘÍZA
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Vojtík Sommer

Tobík Šafařík

Honzík Zábran
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Šimon Duchoslav
Jak už jsme uvedli výše, od loňského roku usilovně vyřizujeme ve spolupráci s obecním
úřadem všechny náležitosti ohledně pořízení nového dopravního automobilu pro náš sbor.
V současné době již máme schválené dotace od MV – HZS ČR ve výši 450.000 Kč, odeslali
jsme, prostřednictvím HZS Plzeňského kraje, technické podmínky dopravního automobilu
ke schválení na generální ředitelství HZS ČR a podali žádost o dotaci na Plzeňský kraj ve
výši 300.000 Kč.
Po schválení technických podmínek dopravního automobilu budeme podávat žádost o
registraci akce na generální ředitelství HZS ČR a následně již budeme vypisovat výběrové
řízení na dodavatele a řešit samotnou výrobu automobilu.
Když nám toto vše bez komplikací v letošním roce vyjde, tak nový dopravní automobil již
letos zaparkujeme v naší hasičárně.
Dále jsme podali žádost o dotaci v rámci dotačního programu Můj klub 2022, který vypisuje
Národní sportovní agentura. V případě, že nám tato dotace bude schválena, tak za finanční
prostředky (v případě schválení ve výši 100 % se jedná o 48.400 Kč) pořídíme potřebné
vybavení pro naše mladé hasiče.

SDH ČESKÁ BŘÍZA
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Dne 20. února jsme uspořádali maškarní ples pro děti. I když situace není ještě úplně v
pořádku, sešlo se na sále v kulturním domě celkem 45 masek. Děti si odpoledne moc užily,
v rámci soutěží získaly zajímavé ceny a zařádily si za hudby skupiny TANDEM.

SDH ČESKÁ BŘÍZA
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Dne 6. března jsme v návaznosti na situaci, která v současné době otřásá celým světem,
uspořádali humanitární sbírku na pomoc Ukrajině. I přes „šibeniční“ termín, kdy jsme sbírku
vyhlásili 4 dny předem, se sešlo velké množství věcí, které jsme mohli hned v neděli odvést
do Druztové, odkud poputují přímo na Ukrajinské velvyslanectví v Praze a odtud už přímo
potřebným obyvatelům Ukrajiny.
MOC DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM OBCE, KTEŘÍ SE DO TÉTO SBÍRKY ZAPOJILI.

V neposlední řadě bychom Vás chtěli informovat i o činnosti výjezdové jednotky našeho
sboru.
Začátkem roku došlo v naší jednotce k personální výměně některých členů, kdy stávající
členové chtěli na vlastní žádost svoji činnost v jednotce ukončit. Touto cestou bychom jim
chtěli za všechnu jejich práci v rámci jednotky poděkovat. A pevně doufáme, že i nadále
nám budou nápomocni při naší „dobrovolnické“ činnosti.
V současné době je naše jednotka ve složení:
Velitel jednotky

Karel Škubal ml.

Velitel družstva, zástupce velitele jednotky

Petr Macek

Velitel družstva

Jiří Zábran
Josef Šafařík

Strojník

Jiří Macek
Aleš Kramer

SDH ČESKÁ BŘÍZA
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Josef Novák
Petr Sommer
Jan Miler
Petr Duchoslav
Patrik Mancl

V rámci jednotky všichni členové v tomto období absolvují pravidelné lékařské prohlídky,
které jsou pro jejich zařazení do jednotky nezbytné, a v polovině února členové zařazeni na
funkcích velitel jednotky, velitel družstva a strojník absolvovali školení k prodloužení, popř.
k získání odpovídající odborné způsobilosti.
Dále v jednotce probíhá ve spolupráci s obecním úřadem příprava všech potřebných
dokumentů a finišují přípravy na odbornou přípravu, kterou všichni členové jednotky musí
v letošním roce absolvovat. O této činnosti Vás budeme samozřejmě průběžně informovat.
Než se s Vámi rozloučíme, chtěli bychom Vás informovat, že v letošním roce, když to jen
trochu bude možné, bychom chtěli uspořádat „sranda“ soutěž spojenou s požárním útokem
a dále bychom se chtěli vrátit k pořádání tradiční Noční jízdy, kterou určitě všichni dobře
znáte.
V případě, že byste měli zájem blíže sledovat dění v našem sboru, tak všechny novinky
naleznete na našich internetových stránkách www.sdhceskabriza.cz.
Výbor SDH Česká Bříza
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SPOLEK ŠIKULKA
Od začátku roku ve výtvarném kroužku Spolku šikulka pilně pracujeme a připravujeme se
na jaro a svátky s ním spojené.
V sobotu 12. března 2022 jsme po dvouleté pouze mohli uspořádat Kreativní odpoledne,
které se celé odehrávalo ve velikonoční náladě. Každý z návštěvníků si mohl vyrobit
slepičku z květináče, veselou ovečku z vlny, zajíčka, barevnou květinu a další dekorace.
Kdo neměl náladu na tvoření, mohl si posedět u kávy a zákusku. S velkým zájmem si
všichni prohlíželi výstavu výrobků, které pro ně připravily děti z výtvarného kroužku šikulka.
Velké poděkování patří všem dospělým i dětem, kteří se akce účastnili. Jejich podpora je
pro nás i děti velkou motivací pro další společné kreativní tvoření.
Večerní kroužek pro dospělé proběhne v posledním březnovém týdnu a bude věnován také
Velikonocům. Vytvoříme si vajíčko zdobené technikou Twist art a drobné velikonoční
dekorace.
Všem přejeme krásné prožití Velikonoc, jaro plné sluníčka a dětem bohatou pomlázku. Za
Spolek šikulka Alena Stupková
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SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉ BŘÍZY
Jarní období nám o sobě dává vědět ze všech stran. Sluníčko probudilo svými hřejivými
paprsky první kytičky a květy na stromech či keřích, zahřálo lavičku k pohodlnému
posezení, rozzářilo přírodu a tím vším většině z nás přivolalo úsměv a dobrou náladu. Smích
a dobrou náladu si opatrujme a používejme, dodává nám životní energii a ta posiluje kvalitu
našeho života.
Spolek obdržel každoroční finanční dotaci od Obce Česká Bříza, tímto velmi děkujeme.
Finance využijeme na pořádání letošních akcí pro veřejnost.
První akce tohoto roku „Velikonoční rej“ proběhla v sobotu 19. března na místním hřišti.
Tato akce je již tradiční, ale letos jsme v ní udělali změnu, z kulturního domu jsme ji
přemístili na prosluněné hřiště. Děti a dospěláci od nás dostali velkou důvěru, neboť šli
trasu od hřiště k lesu a sami si plnili zábavné úkoly, za každý splněný úkol si vždy vybarvili
část vajíčka. Za zcela vybarvené vajíčko dostaly děti opět na hřišti odměnu a z vajíčka se
stala medaile. Na hřišti děti pokračovaly ve výrobě slepičky, jarního zápichu a ve zdobení
perníčků. Nechyběl prodej jarních dekorací, kytiček, perníků a občerstvení. Děti stavěly
krtečkovy puzzle, chodily na chůdách, běhaly, smály se, zkrátka krásně a přirozeně řádily.
Z proběhlé akce máme radost, navštívilo nás 60 dětí v doprovodu dospělých, sluníčko
svítilo a na tvářích přítomných jsme pozorovali spokojenost a mnoho úsměvů. Děkujeme.
Kroužek Krteček je stále v činnosti, jezdí k nám děti s rodiči z různých koutů našeho okolí.
Velmi nás těší, že k nám našli cestu. Děti se nádherně propojily, udělaly kus práce ve svém
vývoji. Malé dětičky v kolektivu například neudělají jen tak kruh, aby se navzájem chytly za
ručičky. Chce to poznání a čas. Super a my kruh už máme, to je vždy nádherný pocit, děkuji
vám krtečkové.
Ve čtvrtek 7. dubna na krtečky čeká „Velikonoční zajíček“ s úkoly a pokladem.
A Vám ostatním, aby to nebylo líto, přijďte v sobotu 18. června v 15.00 hodin na místní
hřiště. Budete vítáni, čeká na Vás akce „Cirkusový svět“. Na akci se nyní připravujeme,
proto ještě neprozrazujeme, co zažijete. Nechte se překvapit, ale určitě si tento čas
společně užijeme. Těšíme se na vás.

SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉ BŘÍZY
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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám, ať máte stále slunné dny, i když venku bude nevlídno, protože počasí je
příroda, a ta je nádherná stále a vy též. Užívejte si každičký den, ať Vám přinese cokoliv.
Jarní svátky prožijte radostně s rodinou, přáteli, upečte si voňavého beránka či bochánky,
nádivku, ozdobte krásně vajíčka a zkuste uplést pomlázku. Páni kluci, vyšupejte ženy, dívky,
ať jsou krásné a zdravé.
za Spolek přátel České Břízy
Mirka Cigánková
tel.: + 420 721 465 789
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