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Z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
předem se omlouváme za „pozdní“ vydání jarního zpravodaje, ale v době původního termínu
by nejspíše obsahoval pouze samé příkazy a zákazy. Nyní se doba trochu uklidňuje a je možno
psát optimističtěji.
Každého z nás zasáhla tato nečekaná situace různě, zvláště rodiče s dětmi a starší občany.
Starším občanům byla nabídnuta pomoc ze strany obecního úřadu, ale ukázalo se, že všichni
mají kolem sebe někoho blízkého, kdo je ochoten pomoci, a tak této nabídky nikdo nevyužil.
Samozřejmě i obecní úřad musel na vzniklou situaci ohledně hrozící nákazy zareagovat a
omezit různé činnosti v obci. Největším rozhodnutím bylo uzavření mateřské školy, které
proběhlo po domluvě vedení školy s rodiči.
Tomuto uzavření předcházela svízelná situace s chybějícím pedagogickým personálem. Tuto
situaci pomohla vyřešit paní Marie Žižková, která vedení školky
nabídla svoji pomoc, a za to jí patří obrovské poděkování.
A v děkování pokračujeme ☺. Velikánské poděkování míří
k Veronice Martínkové (a jejím pomocníkům) za nezištnou nabídku
šití ochranných roušek pro naše občany a další poděkování patří
paní doktorce Marcele Buňatové za nabídnutí pomoci (rady) těm
občanům, kteří se nemohli spojit se svými praktickými nebo
odbornými lékaři apod. V neposlední řadě děkujeme paní Evě
Brožové, která v této době čelí obrovskému přívalu tříděného
odpadu (bohužel i netříděného ) v našem sběrném místě. Pevně
doufáme, že odpadová neukázněnost je pouze dočasná a plyne ze stávajícího stavu – ale ani to
není omluva!
A jdeme dál. I přes tuto zvláštní dobu se podařilo splnit několik plánovaných akcí. Hned na
začátku roku, jakmile to počasí dovolilo, začala oprava hasičské zbrojnice. Budova dostala
novou fasádu, byla zabudována nová vrata a v té části, kde parkuje výjezdové vozidlo, byla
zhotovena nová podlaha se speciálním povrchem.

Kolem budovy byla položena betonová dlažba a nyní ještě schází opravit část asfaltového
povrchu před vraty a provést úpravu zeleně.
Další akcí, která byla zahájena, je úprava terasy ve školce, vybudování tzv. mlhoviště na
osvěžení dětí v horkých letních dnech a trochu neplánovaně i úprava vnitřních „nevyužitých“

prostor, ze kterých vznikne nová místnost k výuce starších dětí. Terasu s mlhovištěm jsme
přihlásili do dotačního programu Plzeňského kraje, ale v momentální situaci nikdo neví, zda se
nějaké dotace budou přidělovat. Momentálně je potřeba dodělat vodovodní přípojku
k mlhovišti – snažíme se obnovit původní studnu, která by jistě ulehčila nákladům na provoz.
Ve vnitřních prostorách jsme zajistili stavební práce, ostatní náklady na vybavení apod. si
zařizuje školka ze svého rozpočtu.

Když už jsme započali úpravy týkající se potřeb dětí, nechali jsme vyměnit písek v pískovišti
ve školce a na hřišti a zároveň jsme „opravili“ dopadovou plochu pod houpačkami za kulturním
domem dle požadavků odborné revizní zprávy.

Ještě jednou se vrátíme k odpadovému hospodářství. Tak jak je někomu jedno, kde a co odhodí,
tak jsou naštěstí mezi námi tací, kteří naopak ve svém volnu obchází různá místa a odpad sbírají.
Což je případ paní Hany Raunerové, která se snažila vysbírat odpad „v malém Kozinci“.
Několik pytlů jsme naložili a odvezli do prostoru stodoly „u Palánů“ a zlikvidujeme je, až AVE
obnoví svozy nebezpečného odpadu, při čemž u nás jsou vždy v této době přistavěny
velkoobjemové kontejnery. Paní Raunerové děkujeme a její započatou práci postupně
dokončíme právě v době, kdy budou kontejnery na návsi k dispozici. Malou útěchou u toho
odpadu je, že je to odpad letitý, který se objevuje sesuvem půdy a povětrnostními podmínkami.
Na prosincovém veřejném zasedání jsme slibovali soustředění sběru bioodpadu na jednom
místě, a to v Kozinci u hřbitova. V současné době vybíráme dodavatele velkoobjemových
kontejnerů a dáváme dohromady naše představy, jak by toto místo mělo správně vypadat, tak
aby bylo možno ke kontejnerům možno zajet jak s kárkou, tak automobilem a odpad co

nejjednodušeji vyložit. Počítáme, že zhruba v druhé polovině roku bude toto sběrné místo
k dispozici a tím pádem se zruší odvoz větví na Masňák.
Takže navzdory nenadálým okolnostem se daří naplňovat rozsah prací, které jsme si na letošní
rok naplánovali. Zatím jediná věc, která se neuskutečnila, bylo zahájení výsadby stromů na
Chocholce. Plánovaný jarní termín zhatila pandemie, takže musíme počkat do podzimu.
Jak jste již všichni zaznamenali, velké uvolnění restrikcí je plánováno od 11. 5. 2020., do tohoto
termínu bude na plno obnoven chod obecního úřadu (samozřejmě s dodržováním zakrytí
dýchacích cest, počtu osob apod.), taktéž bude obnoven provoz knihovny a v případě zájmu
budou moci budovu opět využívat i spolky. Již od tohoto pondělí 4. 5. bude přístupné
víceúčelové hřiště, ale ještě na něm v nejbližší době proběhne každoroční údržba, která se
bohužel díky daným omezení trochu zdržela.
Hned na začátku jsme děkovali osobám, které se snažily v této době nezištně pomoci, ale ve
skutečnosti si zasloužíte všichni jedno velké poděkování za to, jak tuto nepříjemnou situaci
zvládáte. Nemuseli jsme řešit žádnou nepříjemnou věc ohledně nedodržování různých nařízení
– a že jich bylo a stále je. Samozřejmě, najdou se tací, kteří ze svého přesvědčení roušku při
pohybu v obci nenosí, ale ti by se dali na prstech jedné ruky spočítat.
Prosíme, buďte trpěliví, už se to začíná zlepšoval, ale nelze hned vše najednou ☺.

Z obecního úřadu – kultura

Ohlédnutí za zimou
Exkurze Letiště Václava Havla v Praze
V neděli 19. ledna se uskutečnil obecní autobusový zájezd. Cílem bylo tentokrát Letiště
Václava Havla, největší mezinárodní letiště v České republice. Čekala nás dvouhodinová
exkurze vyhlídkovým autobusem, odkud jsme mohli sledovat letištní provoz, jako například
odbavení letadel, navádění letadel na stání a jejich přistání i odlétání. Poté trasa prohlídky vedla
do cargo zóny, kde se nakládají a vykládají velká letadla určená pro přepravu zboží. Finále
patřilo návštěvě nejmodernější požární stanice v ČR a zhlédnutí z vyhlídkové terasy přistání a
parkování největšího dopravního letadla, dvoupatrového Airbusu A380. Dospělí i děti si tento
den moc užili a odnesli si sebou domů nové zajímavé poznatky o „životě na letišti“.

Kapela Domažličanka v České Bříze
V sobotu 7. března, u příležitosti Mezinárodního dne žen a oslav příchodu jara jsme do naší
obce pozvali kapelu Domažličanka. Program byl určen převážně pro seniory, kteří mají v oblibě
dechovou muziku. S kapelou si všichni mohli zazpívat i zatančit, nechat si zahrát svou
oblíbenou písničku nebo jen zavzpomínat při kávě a lahodných zákuscích paní Chocové
z Hromnice. Kdo se již hudebního odpoledne účastnil minulý rok, věděl, že se může těšit na
kvíz z historie naší obce. Potěšilo nás, že všichni zúčastnění projevili hravého ducha!
Program zpestřilo také milé vystoupení dětí z naší mateřské školy a děti z kroužku Šikulové
připravily pro všechny ženy papírové kytičky. Všem moc děkujeme!

Je nám líto, že vzhledem k opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií, musíme zrušit
akce, které na nás v této době čekaly. Všichni si však uvědomujeme, že zdraví je přednější, a
tak jen termíny posuneme na podzim nebo na příští rok. Týká se to pouťové zábavy v květnu a
v červnu zájezdu pro seniory na zámek Chyše. Náhradní termín včas oznámíme.

Přejeme Vám dny plné zdraví a jarní pohody a zveme Vás v pátek
8. května na malé hudební vystoupení ke Dni vítězství.
Na návsi u rybníka nám trumpetista Martin Smutný zahraje krátké
pásmo amerických a českých písní.
Začátek je v 18 hodin, za dodržení všech platných bezpečnostních
opatření.

Všichni jste srdečně zváni!
Z obecního úřadu - kultura

Z obecního úřadu

Zprávičky z mateřské školičky
Nový rok školka zahájila ve třídě opět u vánočního stromečku, aby si i ty děti, které byly před
Vánocemi nemocné, objevily a užily to, co jim Ježíšek pod stromeček nadělil. A protože jsou
naše děti samozřejmě hodné, nebylo toho málo. Různé druhy stavebnic, z nichž nejvíce se
zalíbily ty magnetické, puzzle, gumová hopsadla, na kterých mohou rozvíjet svoji obratnost
a pohybovou koordinaci, číselné hry, které do hraní vnášejí i poznávání čísel a množství,
odrážedlo, lano, které se skvěle využije jak při hraní, tak i ke sportování a učení, míče, pastelky,
barvy. Ježíšek zkrátka jako vždy věděl, co děti potřebují a co je potěší.
Ve druhé polovině ledna jsme začali jedenkrát týdně jezdit do solné jeskyně ve Vískách
u Horní Břízy. Zde si při relaxační hudbě děti hodinu volně hrají. Tato aktivita má pozitivní
účinky na zdraví a psychickou pohodu dětí. V únoru nás navštívilo naše oblíbené interaktivní
divadlo Hra s pohádkou O dvanácti měsíčkách. Mělo u dětí veliký úspěch. Paní „učitelka
Zdenička“ a pan „školník“ vtáhli děti do děje a umožnili jim aktivně se zapojit do představení
plného hudby, legrácek a fantazie.
Závěr tohoto měsíce byl v MŠ ve znamení masopustu. Děti se seznámily s historickým
významem této tradice. Společně jsme si vyrobili papírové masky na obličej, rodiny pak
vytvořily pro děti krásné kostýmy. A aby to byl masopust se vším všudy, samy děti si zadělaly
a vytvořily masopustní vdolečky, které jim paní kuchařka usmažila. Vdolečky si nazdobily
povidly, tvarohem či šlehačkou. Všichni jsme si moc pochutnali. A že se to opravdu povedlo,
dosvědčily prázdné tácy a povidlové pusiny našich miláčků.
Týden, který byl celý masopustu věnován, vyvrcholil maškarním karnevalem. Zpívali jsme
písničky, každá maska se představila a vysvětlila ostatním, kdo je. Společně jsme si zopakovali
básničky k tomuto svátku, zahráli hry a zatancovali si při veselé hudbě. S dětmi jsme si tuto
akci velmi užily i díky paní Vlastě Šantorové, která nám hodně kostýmů zapůjčila. Děkujeme!
☺
Následoval týden jarních prázdnin, během kterého se však všeobecně pohodová situace
radikálně změnila. Do našeho života vstoupila nová zkušenost, koronavirus a převrátila nám ho
všem naruby. Já jsem se dostala do karantény, paní učitelka Renata se ocitla v nemocnici
s kolapsem organismu z vyčerpání a školka se rázem ocitla v kritické situaci. Tu nám pomohla
vyřešit bývalá p. ředitelka Maruška Žižková. Moc jí děkujeme za ochotu a pomoc!
Mateřská škola je nyní uzavřená, stejně jako 99 % všech ostatních MŠ v republice, a zatím stále
není úplně jasné, od kdy a za jakých podmínek ji bude možné opět otevřít.
V čase, který nám byl takto neočekávaně poskytnut, však nezahálíme. Ve školce se
rekonstruuje, přestavuje, buduje… Na zahradě vznikla cesta s mlhovištěm, jejichž povrch je ze
speciálního měkkého, bezpečného materiálu, vhodného k dětským hrám. Skladové prostory,
které nebyly využité, se přestavěly na malou třídičku, kterou připravujeme hlavně pro práci
s předškoláky. Bude zde prostor také pro přírodovědné pokusy a další aktivity.
Na zahradě jsme zhotovily záhonek, kde se děti budou moci podílet na pěstování vhodné
zeleniny, kterou si i snědí. Zasadily jsme jabloňku, hrušeň, rybízy, angrešty i několik okrasných

keřů pro zkrášlení zahrady. Všechno toto bylo možné realizovat díky významné finanční
podpoře obecního úřadu. Moc děkujeme!!! ☺
Podle informací, které jsme se zřizovatelem získali, si myslím, že by to mohlo být 25. května.
Prozatím se však doporučuje omezený počet dětí. Chtěli bychom tedy upřednostnit děti
zaměstnaných rodičů a hlavně předškoláčky, abychom se s nimi mohli rozloučit před odchodem
do ZŠ a umožnili jim i tradiční pasování na školáky a celodenní výlet s následným přespáním
ve školce, pokud to hygienická nařízení dovolí.
MŠ měla být v červenci uzavřena kvůli malování, rekonstrukci a úklidu, ale bude otevřena.
Všechny práce chceme zvládnout do květnového otevření.
Tyto informace jsou však pouze předběžné, nikdo neví, jak se situace bude vyvíjet dále.
Budeme reagovat na změny a doporučení hygieny a nadřízených orgánů. Všechny potřebné
informace předáme včas rodičům prostřednictvím webových stránek či telefonicky.
Bc. Ivana Mastná, ředitelka MŠ

Zprávičky z mateřské školičky
SDH Česká Bříza
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o aktivitách dobrovolných hasičů v České Bříze.
Letošní rok 2020 jsme započali Řádnou valnou hromadou, která se konala 11. ledna v přísálí
kulturního domu za účasti všech členů SDH a hostů ze spřátelených sborů. Zde jsme zhodnotili
aktivitu v loňském roce a stanovili jsme si spoustu úkolů na letošní rok. Naši valnou hromadu
navštívila za okresní sdružení hasičů sama starostka okresu Plzeň-sever paní Foldová. Velice
byla překvapená účastí na valné hromadě, a ještě více chválila činnost našeho sboru.
V neděli 2. února uspořádal náš sbor hasičů maškarní bál pro děti. K tanci a poslechu hrála
skupina Tandem Václava Kokošky. Bál navštívilo 65 masek a 60 rodičů. Děti čekalo velké
odpoledne plné hudby a různých soutěží, které pro ně připravilo družstvo žen našeho SDH.
Každá soutěž byla ohodnocena velkou odměnou a během odpoledne byla tažena bohatá
tombola.
V sobotu 7. března jsme měli velkou brigádu na vyklizení zbrojnice před rekonstrukcí, a hlavně
jsme ořezali přerostlé břízy kolem zbrojnice.
O víkendu 7. a 8. března proběhlo v Manětíně školení vedoucích mladých hasičů. Za náš sbor
se školení zúčastnili Josef Šafařík, Ladislav Plevka, Michaela Duchoslavová a Jitka
Rollingerová. Všichni zakončili školení úspěšným přezkoušením z nemalých znalostí. Takže

až pomine tato nelehká doba, může se naplno rozběhnout činnost dvou družstev mladých
hasičů.
Vážení spoluobčané, nyní žijeme v nelehké době, kdy byl v naší zemi vyhlášen nouzový stav,
což velice omezuje nejen činnost našeho sboru, ale i Vás občany. Přesto poslední týdny probíhá
velká rekonstrukce hasičské zbrojnice, která nám letos slouží již dlouhých padesát let a opravu
si jistě zaslouží.
Závěrem tohoto příspěvku bych chtěl za náš sbor hasičů poděkovat firmám:
Plasty Z. Kužílek
Hromosvody J. Vurm
Bagry M. Šír
A. Štorkán
Kovoobrábění V. Šnajdr
P. Riedl
za sponzorský dar, který bude použitý na nákup nové sportovní motorové stříkačky.
Za SDH Česká Bříza
K. Škubal ml., VJ

SDH Česká Bříza

PLZEŇSKÝ KRAJ PŘIPRAVUJE ZCELA NOVOU DOPRAVU PO KRAJI
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od 14. června mohou těšit na více než 300
nových moderních autobusů v barvách Plzeňského kraje. Všechna vozidla budou nízkopodlažní
a vysoce komfortní – vyjma moderního vzhledu a zvýšeného pohodlí nabídnou i klimatizaci,
USB nabíječky a na hlavních trasách ve vybraných spojích bude k dispozici i Wi-Fi připojení.
Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci lidé využívat jak pro autobusy,
tak i pro vlaky, a platný bude pro jednotlivé jízdy i pro předplatné. Rozhodnete-li se cestovat
veřejnou dopravou v rámci Plzeňského kraje, bude vám na cestu stačit vždy jedna jízdenka.
Nebudete tak muset komplikovaně řešit, se kterým dopravcem pojedete, a u koho to vyjde
levněji.
Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného systému, který bude hlídat
přestupní vazby na nádražích, a to i mezi drážní a autobusovou dopravou. Přes dispečink bude
možno objednat také tzv. spoje na zavolání. Jde o spoje s nepravidelnou vytížeností, které
jsou místo zrušení převedeny do režimu objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj, autobus
nevyjede. Objednávka bude možná telefonicky přes číslo, které bude na každém jízdním řádu,
či přes webový formulář.
Díky změně navíc Plzeňský kraj, jako provozovatel, výrazně ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit, a to zhruba 16 milionů ročně. Nový
dopravce bude Plzeňský kraj obsluhovat deset let, jak uvádí smlouva s Plzeňským krajem, který
je provozovatelem této dopravy, a který bude pobírat příjmy z jízdenek či naopak dotovat
některé spoje.
Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových stránkách www.idpk.cz a
Facebooku a Instagramu IDPK.cz.

