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ČESKOBŘÍZSKÝ ZPRAVODAJ

Z obecního úřadu
Vážení občané, než jsme se nadáli, jsou tu Vánoce, předzvěst příchodu nového roku. Tento rok
byl pro nás všechny hodně zvláštní, takže musíme jen doufat, že ten následující bude lepší a
všichni se budeme moci vrátit k běžnému životu.
Obecní úřad se začal na rok 2021 připravovat plánováním různých akcí resp. vytvořením a
schválením rozpočtu, který počítá s výdaji cca 11 mil. korun, které budou k dispozici na opravy
kanalizace, místních komunikací a v neposlední řadě k zvelebení veřejného prostranství.
Pokud se ohlédneme zpátky k letošnímu roku, tak konstatujeme, že i přes „bláznivý průběh“ se
nám podařilo splnit vše, co jsme měli naplánováno.
Vzhledem k tomu, že je momentálně velmi omezená možnost na společné posezení a chápeme,
že se „nikomu“ nechtělo účastnit se závěrečného zasedání, musíme Vám touto cestou sdělit
jednu nepříjemnou zprávu a tou je zvýšení poplatku za svoz popelnic. Ano, řeknete si, vždyť
se zdražovalo každý rok, bohužel letos už jsme nedokázali vyjednat úpravu návrhu a zdražení
je citelnější, takže aby pak nedocházelo k nedorozumění, přikládáme přehled sazeb na rok 2021.

Typ nádoby
Popelnice 120 l plastová
Popelnice 120 l plastová
Popelnice 120 l plastová
Popelnice 240 l plastová
Popelnice 240 l plastová

A zde přikládáme rozpis svozů:

Četnost svozů
1x měsíčně (č. 13)
1x 14 dní (č. 26)
kombinovaný (č . 42)
1x 14 dní (č. 26)
Kombinovaný (č. 42)

Roční poplatek
1252 Kč
2003 Kč
2926 Kč
3391 Kč
5096 Kč

Nyní ještě pár organizačních informací:
Obecní úřad bude do konce roku uzavřen a otevře se v pondělí 4. 1. 2021. V tomto období bude
taktéž uzavřena knihovna.
Bohužel v dané situaci se tentokrát nesejdeme na Nový rok u tradičního ohňostroje .

Z obecního úřadu – kultura
Nové stromořadí Na Chocholce
V sobotu 7. listopadu bylo organizací Sázíme stromy z. ú. vysázeno nové stromořadí podél
cesty Na Chocholce. Sázet se mělo již na jaře, ovšem kvůli pandemii byla výsadba přeložena
na podzim. I když nepříznivá situace přetrvává, příroda nepočká a sázení stromů se za dodržení
všech vládních opatření i tak uskutečnilo.
Dobrovolníci z řad zmíněné organizace vysadili celkem 43 stromů, konkrétně 30 kusů jedlých
odrůd jeřábu a 13 hrušní. Stromy tak rozdělily velké lány polí, a až povyrostou, poskytnou
prostor pro živočichy, zpevní půdu, zadrží vodu v krajině a časem se budeme i my moct těšit z
jejich plodů. Vzhledem k tomu, že se v této lokalitě vyskytují hojně srnky, sázelo se ke třem
kůlům kvůli stabilitě pletiva.
Výsadba vznikla za finanční podpory společností Hammer Agency Prague s.r.o. a Hoval spol.
s.r.o., tři stromy byly vysazeny díky dvěma individuálním dárcům, kteří si zakoupili dárkové
certifikáty.
Tímto obec děkuje všem zúčastněným, kterým není i v dnešní nelehké době příroda lhostejná.
Jeřáb: odrůdy Konzentra a Moravský sladkoplodý
Hrušeň: odrůdy Clappova máslovka a Konference

Z obecního úřadu – kultura

Z obecního úřadu
Zprávičky z mateřské školičky
Naše mateřská škola funguje od září s výjimkou jednotýdenní karantény nepřetržitě.
Nové malé děti si zvykly na život ve školce, našly své kamarády a naučily se spoustu nových
věcí. Velké děti si zvykají na punc předškoláků a učí se samostatnosti i zodpovědnosti. Přestože
fungujeme zdánlivě běžně, již téměř nevnímajíc neustálou dezinfekci rukou a všech povrchů,
přesto jsme nemohli uskutečnit akce, které jsme měli v plánu.
Děti bohužel přišly o dvě návštěvy divadelních představení v divadle Alfa v Plzni, na které
jsme se všichni těšili. Rovněž jsme nemohli uskutečnit ve Třemošné kurz bruslení pro větší
děti a solnou jeskyni v Horní Bříze. Hodně nás to mrzí, protože jsou to oblíbené aktivity celé
mateřské školy.
Když už nás nepříznivá situace okleštila navenek, snažíme se alespoň si užít to, co můžeme, a
nechceme si nechat kazit život uvnitř mateřské školy. Letošní třídní vzdělávací program je ve
znamení pohádek. Od září si čteme, dramatizujeme a žijeme vždy některým z naplánovaných
pohádkových příběhů. Z tohoto vycházejí i všechny naše vzdělávací činnosti, které jsou
povinné v předškolním vzdělávání, jako je rozvoj řečových kompetencí, předmatematických
představ, získávání znalostí o sobě, rodině, společnosti, o přírodě a světě a další oblasti, kterých

se musíme v rámci předškolního vzdělávání dotknout a rozvíjet je. Děti si užívají s pohádkovým
světem spoustu radosti, učí se na něm řešit různé problémové situace, rozeznávat dobré od
špatného, a přitom všem se ještě učí spolupracovat, rozvíjet kamarádství, respektovat druhého
a pomáhat kamarádovi, který je slabší nebo v nouzi. Zkrátka spoustu věcí, které by měl každý
z nás umět a zvládat po celý život.
Od začátku adventu žijeme Vánočním příběhem. Putujeme s Marií a Josefem do Betléma,
sledujeme příchod Ježíška a zvěstování andělů všem lidem o jeho narození. Děti se naučily
mnoho koled, básniček a nyní celý příběh dramatizujeme. Chtěli jsme naučeného využít i při
rozsvěcení vánočního stromečku na návsi, ale bohužel, situace je jiná. Na žádost Obecního
úřadu, starosty p. Nováka, který vše i natočil, jsme pro vás připravili alespoň pásmo koled, které
jste měli možnost slyšet o 1. adventní neděli v obecním rozhlasu. Snad i vám hlásky našich dětí
navodily vánoční pohodu.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám za celou naši školičku popřála šťastný a
pokojný závěr roku. Roku, který nebyl pro nikoho ani moc příjemný, ani příliš lehký a
přinesl nám všem přinejmenším spoustu starostí a problémů. Ať se tedy v novém roce
konečně vše obrátí k lepšímu!

Chceme Vám popřát krásné a pohodové Vánoce, pokojně prožité s vašimi
milými, a do Nového roku hodně zdraví, štěstí, radosti.
A za naše žáčky bych ráda popřála i životní hodnotu, kterou si ti malí dobře
uvědomují a navzájem si ji přejí …
„ AŤ MÁŠ HODNĚ KAMALÁDŮ A SI VESELÝ!“

Zprávičky z mateřské školičky

SDH Česká Bříza
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o aktivitách dobrovolných hasičů v České Bříze.
Žijeme v nelehké době plné omezení, která se týkají i hasičů, ale přesto musíme být ve stálé
pohotovosti pro potřeby HZS Plzeňského kraje.
V sobotu pátého září se nám podařilo slavnostně otevřít nově opravenou hasičskou zbrojnici a
oslavit padesát let od jejího předání do užívání hasičům. Oslav se zúčastnilo mnoho obyvatel
naší obce a přijelo se podívat i mnoho hasičů z okolních sborů. Za HZS Plzeňského kraje přijel
ředitel územního odboru Plzeň Ing. plukovník František Musil a za Okresní sdružení hasičů nás
navštívil vedoucí historie pan Ladislav Kapitán.
Celé odpoledne nás doprovázelo hezké počasí a kdo se oslav zúčastnil, tak viděl nově
opravenou zbrojnici, naši techniku a vybavení, ukázky požárních útoků mladých hasičů, a
hlavně si užil hudby Veselé šestky a dobrého jídla a pití.

Druhý zářijový týden byla naše jednotka předurčena v systému HZS PK pro práce s motorovou
pilou, to znamená, že se nás budou týkat výjezdy na práce s pilou i mimo území obce.
V pátek 6. listopadu 2020 byl v 17.00hodin naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár
v chatové osadě. Jednotka vyjela v deváté minutě od vyhlášení poplachu v osmi mužích. Na
místě zasahovaly jednotky z Košutky a ze Zruče. Naše jednotka s druhou jednotkou HZS
zůstala na místě v záloze. Jednalo se o únik kouře z komínového tělesa, tak jsme byli po půl
hodině odesláni velitelem zásahu zpět na základnu.
Poslední listopadový pátek jsme vyrazili na výlet. Vezli jsme motor TAZ 1500 do Hranic na
Moravě, kde nám firma Vincker bude dělat novou sportovní stříkačku, kterou nám financují
naši sponzoři. Hotová by měla být do konce února, tak všichni doufáme, že na jaře skončí
omezení a budeme moci začít jezdit na hasičské soutěže.
Nyní, v zimních měsících, nás čeká údržba techniky a menší úpravy zařízení ve zbrojnici.
Výroční valná hromada sboru se konat v lednu nebude, tak alespoň bude zasedat výbor sboru,
který musí vyplnit spoustu dokumentů pro okresní sdružení.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem sboru dobrovolných hasičů popřál
ŠŤASTNÉ A VESELE VÁNOCE, MNOHO ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE
2021!
Jedna rada pro kuchařky a kuchaře:

HOŘÍCÍ OLEJ NA PÁNVI NEHASTE VODOU!!!
Pánev přiklopte pokličkou nebo jinak zamezte přístupu vzduchu!
Za SDH Česká Bříza
K. Škubal ml., VJ

SDH Česká Bříza

Spolek přátel České Břízy
Předvánoční čas, který právě všichni prožíváme, je plný příprav, jak se říká na nejkrásnější
svátky v roce – Vánoce. Jak se každý z nás na toto období vnitřně naladí, záleží jen a jen na nás
samotných. Nalaďme se na harmonii a nenechme si toto období čímkoliv narušit.
Spolek se v tomto roce nenechal rozladit ani epidemickou situací. Sice jsme kvůli ní nemohli
uspořádat ani jednu akci pro veřejnost, ale i tak jsme v „zákulisí nezaháleli“. Udělali jsme
inventuru majetku spolku, například jsme zjistili, co za léta činnosti už odsloužilo, co by se
spolku hodilo. Za každoroční dotaci od Obecního úřadu na pořádání akcí jsme nakoupili
potřebné pomůcky, na které by si spolek dlouho šetřil. Z toho máme velkou radost.
Kroužek Krteček v září svou činnost za daných opatření začal a skončil k datu dle nařízení
vlády. Jakmile podmínky dovolí, opět se budeme scházet každý čtvrtek. Už se moc těšíme.
Plán akcí na příští rok máme sestavený, postupně vás s akcemi budeme seznamovat. Předjarní
akci, která by byla na konci února, ještě vzhledem k situaci nebudeme pořádat. Museli bychom
na ní pracovat již nyní a vzhledem k celkové situaci nevíme, co bude. První akci spolek
uspořádá v červnu.
Velmi děkujeme správní radě, členům za činnost v tomto roce a všem těm, kteří se spolkem
spolupracují a souzní. Těšíme se na další spolupráci.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám harmonii, když přivítáme harmonii v mysli, v duši a v těle, budeme mít
všechno, co skutečně pro život potřebujeme. Prožijte harmonické vánoční svátky s těmi,
s kterými je Vám nádherně. Děti, vám přejeme radost z celkové vánoční atmosféry, kam
samozřejmě patří i dárečky. Dětičky vědí, jak si Vánoce užít, tak je pozorujme a
nasávejme jejich energii.

za Spolek přátel České Břízy
Mirka Cigánková
tel.: + 420 721 465 789
email: cigankova.m@volny.cz
www.ospcb.cz

Spolek přátel České Břízy
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