ČESKOBŘÍZSKÝ ZPRAVODAJ

Z obecního úřadu
Vážení občané,
než jsme se nadáli, jsou tu Vánoce, předzvěst příchodu nového roku.
Myslím si, že tento rok byl docela rušný, a to díky nejrůznějším akcím – ať už byly pracovní či
kulturní. Nyní připravujeme náplň činnosti na rok 2018. Co se týče větších akcí, tak dokončíme
Hvízdalku a posléze opravíme povrch „spojovací“ komunikace od hřiště. V plánu máme opravu
další místní komunikace a to „Ke Školce“. Pokud všechno půjde tak si představujeme, dostane
nový kabát kulturní dům. Jsme přesvědčeni, že si to po těch letech zaslouží a hlavně je to
budova, která „vítá“ všechny, kteří k nám do obce míří od Zruče. Na některé akce se budeme
snažit získat dotace od Plzeňského kraje či od Ministerstva místního rozvoje. Ani na kulturu
nezapomeneme, např. k osvědčeným divadelním zájezdům bychom rádi přidali zájezd na
výstavu Země živitelka - uvidíme, jaký bude zájem. Co všechno máme v plánu, se můžete
dozvědět na pravidelných veřejných zasedáních zastupitelstva a na internetových stránkách
obce. Mohlo by Vás zajímat, že rozpočet na rok 2018 počítá s výdaji cca 9 miliónů korun –
samozřejmě se počítá se stejnými příjmy.
Drtivá většina akcí by se nemohla uskutečnit bez Vašeho přispění! Děkujeme všem občanům a
spolkům za pomoc a za pořádání různých akcí jak pro děti, tak pro dospělé. Díky tomu je naše
obec „živá“ a všichni se mohou společně setkávat.
Nyní pár organizačních informací:
Obecní úřad bude dne 27. 12. 2017 uzavřen, taktéž i knihovna. 3. 1. 2018 nebude možno
v odpoledních hodinách provádět hotovostní platby a nebude se ověřovat.
Ve dnech 12. a 13. 1. 2018 příp. 26. a 27. 1. 2018 budou probíhat volby prezidenta České
republiky.
Svozový kalendář na rok 2018

Nový autobusový spoj

Několik fotografií z obce

větve „Na Masňáku“ – leden 2017

odpadky u požární nádrže – leden 2017

brigáda – úklid obce březen 2017

čištění požární nádrže – květen 2017

dětské hřiště za kult. domem – červen 2017

malí hasiči – červen 2017

zkouška na rozsvícení stromečku – prosinec 2017

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem obecního úřadu popřál krásné vánoční svátky, dětem
bohatého Ježíška!

Do nového roku 2018 přejeme všem hodně štěstí a pevné zdraví a doufáme, že se všemi sejdeme
na tradičním Novoročním ohňostroji!

Z obecního úřadu

Spolek šikulka
Nastal čas Vánoc a my vás chceme seznámit s tím, co se během podzimu odehrálo ve Spolku
šikulka.
Podzimní tvoření jsme ukončili výstavou na kreativním odpoledni, které se konalo v polovině
listopadu. Pak už nastal čas pustit se do vánočního vyrábění, které ukončíme 19. prosince již
tradičním posezením s cukrovím a čajem, spojeným s vánoční nadílkou.
Během večerního kroužku pro dospělé jsme si vyrobili překrásné šperky a vánoční koule
tvořené technikou plstění.
Spolek šikulka uspořádal v sobotu 11. listopadu své v pořadí již páté Kreativní odpoledne pro
širokou veřejnost. Akce se setkala opět s velkým zájmem nejen místních, ale i zájemců z
přilehlého okolí. Na sále našeho kulturního domu bylo připraveno celkem 8 dílniček, u kterých
pod šikovnýma rukama dětí i rodičů a za vydatné pomoci členek Spolku vznikaly výrobky,
které byly už přípravou na nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Příchozí si u vstupu prohlédli
všechny výrobky, které jsou pro ně připravené a mohou si je vyrobit. Uprostřed sálu u
slavnostně prostřených stolů si návštěvníci mohli odpočinout při kávě, čaji, vínečku a
občerstvení, o které se postarala paní Chocová z Hromnice. Její vánoční cukroví v míse u
vchodu rychle mizelo v pusinkách malých nezbedů a muselo se neustále doplňovat.
Na sále panoval čilý ruch. V dílničkách se lepilo, stříhalo, barvilo atd. Byl to opravdu "šrumec"!
Děti vyráběly zápichy a pozvánky s vánoční tématikou, z krepového papíru jim pod rukama
rostly krásné stromečky a ubrouskovou technikou zdobily zvonečky z květníčků. Napilno měly
děti u stolků, kde vyráběly sněhové koule z odličovacích tamponů a ze smrkové šišky
roztomilého andělíčka. V dalších dílničkách se malí i velcí návštěvníci zabavili výrobou svícnů.
Čtyři účastníci se mohli těšit z drobné výhry v tombole.
Součástí odpoledne byla výstava výrobků dětí z kroužku Spolku šikulka a dětí z Mateřské školy
v České Bříze, které zaplnily jeviště kulturního domu. Bylo velmi zajímavé pozorovat, s jakým
zaujetím děti i jejich rodiče pracují. A což teprve rozzářené oči dětí, když pozdě odpoledne s
plnými náručemi opouštěly sál!
Již tradičně vyrobil Spolek ozdoby na vánoční strom na návsi, který byl slavnostně rozsvícen
3. prosince a při této příležitosti, rozdaly děti občanům malou pozornost a přání našeho Spolku.
Za celoroční spolupráci chceme poděkovat:
Obecnímu úřadu Česká Bříza
Komerční slévárně šedé a tvárné litiny Turnov, a.s.
RUPA, spol. s r.o.
rodičům
a všem, kteří se zúčastňují našich akcí.
Děkujeme.
Přejeme všem krásné a ničím nerušené svátky vánoční a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v
novém roce.
Za Spolek šikulka
Alena Košťálová

Spolek šikulka

Spolek přátel České Břízy
Sváteční čas přichází. Rolnička zacinká, zvoneček zazvoní, cukroví zavoní, stromeček se
rozsvítí a nejen dětské oči se rozzáří. Na Vánoce zavoláme a dárečky si rozbalíme. To vše a
mnohem více nás v tento pohádkový čas čeká.
A co bylo?
V letošním roce Spolek uspořádal celkem pět akcí pro veřejnost a jednu členskou schůzi členů
SPČB. Návštěvnost akcí byla hojná a celkem se zdařil i jejich průběh.
Kroužek "Krteček" si v tomto roce vedl též dobře, dětičky i maminky mají smysl pro hravost,
humor, zkrátka dovednost ze všech směrů se jen hrne.
V novém roce si začínáme opět hrát ve čtvrtek 4. ledna od 9.00hodin na sále KD.
Spolek děkuje za finanční sponzorský dar ve výši 1 000,-- Kč panu Pavlu Daňkovi, Elektro Team s.r.o. Zruč - Senec. Dar jsme obdrželi na naší poslední letošní akci.
Upřímné poděkování patří všem těm, kdo jakkoliv podpořil naši práci v tomto roce.
V dobrovolné činnosti je potřeba velký pytel radosti a nadšení pro život. Díky patří těm, kdo
tento pytel má a dokáže ho rozhodit i ostatním. Přejme si, ať se Spolku daří pytel nést i v roce
2018.

Plánované akce na rok 2018
10. března - Velikonoční rej
23. června - Putování ročními obdobími
20. října - Podzimní rej
17. listopadu - Vánoce klepou na dveře
5. prosince - setkání s čertem, andělem a Mikulášem
7. prosince - členská schůze SPČB

Proběhlé podzimní akce
V sobotu 21. října 2017 na akci "Podzimní rej" se na hřišti vytvořila opravdu příjemná
atmosféra, každý si našel vyžití dle své chuti. Děti řádily na skákacím hradu, kolotoči, dlabaly
různé dobroty, shlédly tradiční vystoupení šermířů ze skupiny Avalon, nechyběla ani pohádka,
do které se samy zapojily. V tvořivé dílničce si vyrobily dekorativní dýni a ani letos nechyběl
krásný ohňostroj. Tuto akci navštívilo zhruba 150 dětí.
V neděli 19. listopadu 2017 jsme s akcí "Vánoce klepou na dveře" odstartovali předvánoční
čas. Akci v duchu vánočního trhu, tvořivých dílniček pro děti, posezení u občerstvení a
poslechu živé hudby v podání pěveckého sboru Kontaktovka jsme uspořádali poprvé. Akce nás
opravdu naladila do svátečního a pohodového času, děkujeme.

V úterý 5. prosince 2017 se děti opět na sále setkaly s čertem, andělem a Mikulášem. Nadílka
proběhla v klidu, bez dětských slziček, vytřeštěných očiček, ba naopak, klidná energie se valila
i okolo čerta. Společně jsme si užili i tanečky a zábavné úkoly.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám pohádkový předvánoční a vánoční čas, v novém roce zdravíčko, štěstíčko,
lásku a pohodu vrytou do úsměvu na tváři.
za Spolek přátel České Břízy
Mirka Cigánková
tel.: + 420 721 465 789
email: cigankova.m@volny.cz
www.ospcb.cz

Spolek přátel České Břízy

SDH Česká Bříza
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o aktivitách dobrovolných hasičů obce.
Podzim jsme opět započali brigádou, která se konala 18. listopadu a jednalo se o úklid
listí na návsi, v parku, na hřišti a za kulturním domem. Po brigádě jsme si dali dobrou
polévku v místní restauraci.
Další velkou akcí bylo 25. listopadu Okresní zasedání představitelů všech SDH okresu
Plzeň-sever. Zasedání se konalo od ranních hodin v kulturním domě za účasti okresních
představitelů a 130 zástupců SDH Plzeň-sever. Po skončení jednání následovalo vyhlášení
výsledků hry PLAMEN na okrese Plzeň-sever, takže dospělé hasiče vystřídalo téměř 90 dětí.
Závěrem celého dne bylo velké osobní poděkování od starostky okresu paní Foldové
za uspořádání tohoto zasedání.
Další akcí, kterou jsme uspořádali v kulturním domě, bylo 9. prosince „Setkání hasičských
veteránů“ okrsku Hromnice.
Závěrem tohoto příspěvku bych Vás rád pozval na Řádnou valnou hromadu naší SDH, která se
koná v sobotu 20. ledna roku 2018 od 15.00hodin v přísálí KD. Všechny občany srdečně
zveme.
Vážení spoluobčané, jménem SDH Česká Bříza Vám přeji příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2018.
Za SDH
K. Škubal VJ

SDH Česká Bříza

Okénko do mateřské školy
V září začal nový školní rok, všichni jsme se těšily na nové kamarády. Nových kamarádů přišlo
šest, takže je nás zase plná školka.
Za dobu od září do prosince jsme se obohatili o nové zážitky a příběhy. Ještě v září jsme si na
sebe zvykali, všechno proběhlo bez slziček a děti se do školky těší. V říjnu jsme pořádali
společnou drakiádu. Byl silný vítr, ale za pomoci rodičů jsme draky zvládli, odměnou byl
výborný opečený buřt, asi poslední v roce, a děti dostaly za statečnost drobné dárky.
Za nedlouho po drakiádě k nám přijela paní doktorka z veterinární správy a povídala si s dětmi
o zvířatech, jak se o ně starat, neubližovat jim. Viděli jsme spoustu obrázků a dostali jsme i
dárečky. Děti nakreslily spoustu obrázků se zvířaty.
Měsíc říjen byl bohatý na zážitky. Vypravili jsme se do Plzně a navštívili jsme interaktivní
patrové hřiště. Tam děti mají možnost posilovat svou odvahu a procvičovat pohybové
dovednosti.
V říjnu za námi přijelo divadélko HRA s pohádkou Kocour v botách.
V listopadu jsme se scházeli v MŠ při nacvičování programu k rozsvícení stromečku. Velmi
nám pomohli starší kamarádi, kteří chodí již do školy, letos se nás sešlo opravdu hodně.
Hudební doprovod zajistili Veronika Zábranová, Eva a Michaela Novákovi a pan Beran, za což
jim moc děkujeme. Vystoupení se nám povedlo a doufáme, že se Vám také líbilo.
V prosinci jsme také měli ve školce mikulášskou nadílku společně s čertem a Mikulášem.
Nedávno jsme si společně s rodiči zkrátili čekání na Ježíška společnou vánoční besídkou, děti
rodičům zahrály pohádku O Koblížkovi, ta se jim moc povedla. Pak jsme předvedli, co jsme se
naučili od září, písničky, básničky, říkanky a hry. Zazpívali jsme si oblíbené koledy a vyráběli
jsme malou vánoční dekoraci na sváteční stůl. Odměnou dětem byl ohňostroj, který jste možná
slyšeli nebo viděli.
Nejkrásnější svátky roku se blíží, přejeme všem krásný vánoční čas a hodně zdraví do
nastávajícího roku 2018.

Okénko do mateřské školy

Restaurace Česká Bříza
Restaurace Česká Bříza v kulturním domě nabízí polední menu.

po – pá 10:30 – 13:30
Přijďte ochutnat českou i mezinárodní kuchyni, jídla pro zdravou
výživu, bezmasá jídla a saláty. Pokrmy nabízíme balené, nebo si
je můžete odnést ve vlastních nádobách.
Cena poledního menu je 69 Kč, možnost platby ve stravenkách.
Více informací a aktuální nabídku najdete na stránkách
www.klasickakuchyne.cz nebo v restauraci kulturního domu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

25. 12. 2017 do 20 hod. – Myslivecký bál, k tanci a poslechu hraje duo TANDEM Music
Václava Kokošky.
Silvestr 2017

Restaurace Česká Bříza

