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Z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
při vydávání loňského jarního zpravodaje, který byl zpožděn kvůli situaci ohledně Covidu, jsme
uváděli, že už můžeme psát optimističtěji, ale bohužel momentálně jsme na tom v podstatě
stejně (ne-li hůře). Život v naší vesnici se ale nezastavil.
Hned od prvního měsíce jsme začali plnit úkoly, které jsme si na konci roku dali. Momentálně
máme hotovou opravu resp. rekonstrukci sklepu pod hostincem, opravu zabezpečovacího
zařízení na úřadě a novou instalaci zabezpečení v mateřské škole. Nyní se přesouváme ven.
Máme v plánu opět opravit některé úseky kanalizace, na tuto akci jsme podali žádost o dataci
od Plzeňského kraje. Ohledně kanalizace nás ale čeká akce nejdůležitější – modernizace ČOV.
Jak jsme již několikrát zmiňovali, naše čistička má povolený provoz do konce roku 2022 a proto
je nutná její modernizace – nyní zajišťujeme řízení ohledně cenových nabídek na projektovou
dokumentaci, která bude obsahovat i nový odvod „vyčištěné vody“ do řeky.
V nejbližší době bude dokončen prořez stromů v obci a hlavně dojde ke štěpkování větví na
„Masňáku“. U nově vysazených stromů na „Chocholce“ bylo provedeno zastřižení, které
provedla sama skupina „Sázíme stromy“. Momentálně se snažíme vytipovat další lokality
v obci, kde by se případně mohly další stromy vysadit.
Mohli bychom se rozepisovat o dalších věcech, které nás čekají, ale to je nyní nejspíše zbytečné.
Nikdo z nás neví, jak se bude dál situace vyvíjet a tak raději nepředbíhejme.
Pojďme si v daných mezích užít blížících se velikonočních svátků a následně celého jara, snad
nás sluníčko nabije pozitivní energií a my tak budeme lépe zvládat tuto zvláštní dlouhotrvající
situaci.
Obecní úřad již delší dobu funguje v normálním režimu - samozřejmě za přísných
protiepidemických opatření – přesto bychom vás chtěli poprosit o přednostní využívání
elektronického kontaktu. Děkujeme za pochopení. Všechny důležité informace včetně
elektronické verze tohoto zpravodaje najdete na internetových stránkách obce
www.ceska-briza.cz
Jsme moc rádi, že i v této době jsme obdrželi od našich spolků či organizací příspěvky do tohoto
jarního vydání a přejeme příjemné počtení. Doufáme, že v dalším vydání bude příspěvků ještě
více a budou informovat o tom, jak jsme se někde sešli apod. 
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UPOZORNĚNÍ
SBĚRNÝ DVŮR TŘEMOŠNÁ
Společnost EKO-SEPAR s.r.o. Nýřany
rozhodla, že z důvodu koronaviru je sběrný dvůr
od 15. března do 3. dubna 2021 (včetně) uzavřen.
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Z obecního úřadu – kultura
Telefonní budka se promění na sousedský zpravodaj
V roce 2019 odkoupila obec za symbolickou cenu do svého vlastnictví telefonní budku, která
již nadále nebyla využívána ke svému původnímu účelu. Chtěli jsme se inspirovat
celorepublikovým projektem, který podporuje proměnu právě těchto vysloužilých budek na
sdílenou bezplatnou veřejnou mini knihovnu.
Po zvážení všech pro a proti jsme nakonec záměr přehodnotili. Z budky se stane místní
zpravodaj a sousedský bazar.
Až jarní počasí dovolí, budou provedeny lehké povrchové a kosmetické úpravy. Uvnitř bude
nainstalovaná nástěnka. Zde budou mít všichni občané možnost vyvěsit své anonce – své
nabídky, poptávky, výměny, přání a stížnosti, budou se zde objevovat informace o kulturních
akcích a o dění v obci.
Pevně věříme, že tato informační služba bude plně využívána a bude k užitku nás všech!

Z obecního úřadu – kultura

Z obecního úřadu
Zprávičky z mateřské školičky
Naše mateřská škola, stejně jako naše společnost, je již téměř měsíc naprosto uzavřená a naše
děti místo každodenního kontaktu s kamarády a naplňování vzdělávacích a rozvíjejících
programů musely zůstat doma. Na tento, ještě nedávno zcela nepředstavitelný stav, si bohužel
pomalu zvykáme. Možná se někomu z vás může zdát, že tento čas je pro nás, zaměstnance
škol, vlastně takový odpočinek. Není tomu ale tak. Do prázdné školky stejně docházíme a
připravujeme ji, jak věříme, na brzký příchod dětí. Ale hlavní tvůrci nápadů, vtípků a dobré
nálady, děti, nám velmi chybí!
Uklízíme prostory školy, vytváříme potřebné vzdělávací materiály, připravujeme si podklady
pro činnosti, které bychom rády s dětmi uskutečnily. A s našimi žáčky jsme v částečném
kontaktu díky WhatsAppové skupině. Děti a jejich rodiče nám sem posílají fotky i krátká videa
ze svých her a dalších aktivit, dokumentují výtvarné, pracovní, pohybové, sportovní a jiné
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činnosti. Velké děti, předškoláci, pracují na úkolech, které z mateřské školy dostaly právě na
tuto dobu uzavření. Společně se tak snažíme udržovat pocit vzájemnosti, nezapomenout, že
máme všichni své kamarády, které sice teď již dlouho nevidíme, ale stále to jsou ti kamarádi,
na které se těšíme a máme je rádi. Prostřednictvím této skupiny si děti mohou prohlédnout fotky
a zjistit, co ostatní dělají, „přečíst si“ jejich vzkazy, poslechnout pozdravy a třeba i písničku
nebo básničku, kterou někteří zazpívají, zarecitují a zasmát se vtípkům, které je naštěstí stále
napadají a rádi je ostatním, alespoň přes telefon, předají.
Za to, jak dobře tato školková komunikace funguje, děkuji hlavně jejich rodičům, kteří
vymýšlejí programy svým dětem tak, aby i v této znehybněné době bylo veselo, zajímavo a
hlavně aktivně. A ještě se navzájem svými nápady podporují. Je to skvělé! A moc jim za to
děkuji!
V mateřské škole se nedávno instaloval zabezpečovací systém. Zajistil a zaplatil nám jej obecní
úřad. Ten by nás měl ochránit od nezvané návštěvy a pohlídat, zda náhodou, nedej bože, nehoří!
Za což jsme opravdu všichni rádi a moc našim radním děkujeme!
Dále bych chtěla poděkovat našim vitamínovým sponzorům, paní Marii Bílkové, Karlovi
Škubalovi a panu Neumannovi, kteří přinášejí dětem do školky ovoce a zeleninu ke zpestření a
zkvalitnění jejich svačinek. Moc jim za to, jménem spokojených dětí, děkujeme!
Další poděkování je určeno paní doktorce Pondělíkové. Ta věnovala školce tapiserii ze své
bývalé ordinace. Její autorkou je paní Dana Raunerová. Pověsily jsme tapiserii do třídy a
myslím, že děti zaujala. Líbí se jim a vizuálně obohatila prostor třídy. I v tomto případě rády
a moc děkujeme!
No vida! Na začátku mého příspěvku z mateřské školy to vypadalo, že zpráva bude téměř
depresivní, a nakonec nacházím a píšu samá pozitiva! Tak ať i vám se život ubírá v podobném
duchu!
Krásné období jara, hodně dobré nálady, radosti a zdraví, přeje „vaše školka“…
Bc. Ivana Mastná

Zprávičky z mateřské školičky
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SDH Česká Bříza
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o aktivitách dobrovolných hasičů v České Bříze.
Stále žijeme v nelehké době plné omezení, které se týkají nás všech, ale přesto se snažíme jako
sbor fungovat, jak je to jen možné.
V posledním čísle zpravodaje jsem psal o výletě na Moravu za účelem stavby nové sportovní
stříkačky. Vše se podařilo a firma Vincker nám na konci roku vyrobila novou „Mašinu“, která
stála 105 000 Kč, a zaplatili nám ji naši sponzoři. Děkujeme! Jen se teď těšíme, až ji
vyzkoušíme a skončí omezení, abychom mohli vyrazit na nějakou soutěž.
Výroční valná hromada sboru se v lednu nekonala, ale i tak jsme museli splnit spoustu úkolů
zadaných Okresním sdružením hasičů (výběr příspěvků, focení dětí na nové průkazky, vyplnění
listin o činnosti sboru atd.).
Jen pro zajímavost uvedu, že sbor dobrovolných hasičů k 1. lednu 2021 čítá: 33 mužů, 13 žen,
23 dětí a 6 veteránů.
V zimních měsících jsme dělali údržbu techniky a dokupovali jsme potřebné vybavení pro
výjezdy jednotky.
Počátkem února byly spuštěny nové webové stránky, které najdete na adrese
www.sdhceskabriza.cz – zde se dozvíte vše o činnosti našeho sboru.
Ve středu 10. března 2021 ve 21:07 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Jednotka vyjela
v sedmé minutě v počtu 9 mužů k nahlášenému požáru nízké budovy v chatách ev. č. 17. Na
místě jsme byli první společně s jednotkou SDH Zruč. Po příjezdu na místo jednotka zahájila
rozebírání konstrukce střechy a obvodových zdí okolo komínového tělesa a prováděla
ochlazovací práce doutnajících materiálů pomocí vysokotlakého proudu od JSDH Zruč. Po
dvou hodinách zásahu jsme se vrátili na základnu.
Ve středu 24. března 2021 v 16:00 byl jednotce vyhlášen poplach, tentokrát za účelem technické
pomoci. Jednalo se o úklid padlého stromu pod „Masňákem“, který zasahoval částečně do
vozovky. Jednotka vyjela v osmé minutě v šesti mužích. Po hodině prací jsme se vrátili zpět na
základnu.
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Závěrem tohoto příspěvku bych chtěl za náš sbor velice poděkovat za finanční sponzorský dar
firmám:
KLAUDIS – Ing. Sommer
Kužílek s.r.o. – Z. Kužílek
Bagry Bříza – M. Šír
Ing. Štorkán
Klas-Bohemia Zruč
Stavby –P. Šik Plzeň
PRO-STORY – Ing. Zábran
OÚ Česká Bříza
Veškeré tyto finance budou použité na vybavení dětských družstev a na vybavení jednotky
SDH.

Za SDH Česká Bříza
K. Škubal ml., VJ
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SDH Česká Bříza – kolektiv mladých hasičů
Jako v uplynulém roce se i letos děti zapojily do celostátní výtvarné soutěže „Požární ochrana
očima dětí a mládeže“. Celkem se zapojilo 6 dětí z kolektivu a nakreslily obrázky s hasičskou
tématikou. Všechny obrázky postupují do okresního kola, a proto budeme držet palce, aby se
alespoň některý náš zástupce dostal do dalšího krajského, a třeba i republikového kola.
A protože se všem dětem jejich obrázky povedly, rozhodli jsme se, že až nám to současná
situace dovolí a budeme se moci sejít na pravidelné schůzce, obdrží všichni naši „malí“
výtvarníci věcný dar za jejich snahu a zapojení.
A vlastě podívejte se sami, jak se jim to povedlo:

Kubík Kramer, 6 let
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Vojtík Sommer, 5 let

Honzík Zábran, 8 let
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Tobík Šafařík, 7 let

Šimon Duchoslav, 10 let
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Adam Zábran, 13 let

SDH Česká Bříza – kolektiv mladých hasičů

SDH Česká Bříza
Spolek šikulka
Před rokem nám vládní opatření přerušila velikonoční akci týden před jejím začátkem. Tenkrát
jsme všichni doufali, že naše radosti odložíme jen na pár měsíců a vše se vrátí do normálu.
Zářijová radost ze setkání se s dětmi v kroužku nám vydržela jen do října. Od té doby můžeme
na naše šikovné a usměvavé děti jen vzpomínat. Nejen na děti, ale i na naše "dospělé" šikulky,
které potkáváme při procházkách a které se nás stále neúnavně ptají: "Kdy už?"
Pro všechny máme jeden důležitý vzkaz: " Hned jak to situace dovolí!"
Přejeme všem krásné prožití Velikonoc, radost z jarního sluníčka a hlavně pevné zdraví.
Za Spolek šikulka Alča a Alena
Pro všechny tvořivé přikládáme foto návod na výrobu velikonoční dekorace do bytu nebo
pergoly.
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FOTONÁVOD: Velikonoční mechová koule
1. Mech si pomocí vázacího drátku vytvarujeme do koule libovolné velikosti.

2. Tavnou pistolí přilepíme skořápky od vajíček, které jsme si předem usušili.

3. Dozdobíme barevnými peříčky a mašlí (nebo dle vlastní fantazie)
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4. Pomocí provázku zavěsíme pod lustr nebo venku v pergole.

Spolek šikulka
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Turistická hra v okolí České Břízy
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