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Z obecního úřadu
A máme tady prázdniny!
Vážení spoluobčané,
právě jste začali pročítat letní vydání českobřízského zpravodaje. Co se událo na obecním úřadu
od vydání jarního čísla? Bylo toho dost – příjemného i nepříjemného. Jelikož jste se většinu
mohli dozvědět na veřejném zasedání, které se konalo 27. června 2018, zmíníme se jen o tom
nejdůležitějším.
Opět jsme se zúčastnili akce „Čistíme Česko“. Brigáda na úklid obce a jeho okolí se uskutečnila
28. dubna a účast byla opět úžasná – zúčastnily se všechny věkové kategorie. Díky tomu jsme
mohli pokrýt všechna místa, která potřebovala vyčistit. Od organizátorů akce jsme obdrželi
pytle na odpadky, pracovní rukavice a pro kurátora obecní akce slušivé tričko. Po skončení
následovalo již tradiční občerstvení v místním hostinci venku pod pergolou.

Takřka vzápětí následovalo stavění tradiční májky, které zorganizovalo místní SDH.
Překvapením byla aktivita dětí, které za pomoci rodičů upálily vlastnoručně vyrobenou
čarodějnici.

O víkendu 12. a 13. května byly k dispozici pouťové atrakce pana Palduse. Konečně vyšlo i
počasí, takže nic nebránilo k jízdě na labutích, řetízáku a podobně. Hasiči na sobotu připravili
taneční zábavu, bohužel účast byla malá.
Ihned po odjezdu atrakcí a uvolnění prostranství kolem kulturního domu započala oprava
fasády, která by měla skončit do konce července. Koukněte, jak vypadal před opravou, abyste
měli možnost po dokončení porovnat.

Pokud si ale někdo myslí, že „stačí“ opravit fasádu, tak je na omylu. Abychom zamezili
následnému poškození, je potřeba zajistit například parkování pro cyklisty.

V rámci oslavy dětského dne jsme 2. června uspořádali na místním hřišti zábavné a sportovní
rodinné odpoledne. Účast byla skvělá a myslíme si, že se všichni pobavili. Navštívili nás
profesionální hasiči ze SŽDC Plzeň (drážní hasiči), vystoupila skupina historického šermu
Lorika z Plzně a zlatým hřebem odpoledne byla ukázka požárního sportu v podání dětského
družstva SDH Česká Bříza. Mezi tímto programem probíhaly sportovní a dovednostní soutěže.
Všichni, kdo se soutěží zúčastnili, obdrželi drobné ceny a po celou dobu bylo k dispozici
občerstvení pro děti i dospělé.

V minulém čísle jsme vás informovali o podání dotačních žádostí od Plzeňského kraje. Na
opravu fasády jsme bohužel dotaci nezískali (jsme vedeni jako náhradníci – takže se může stát
ještě cokoliv). Částečně úspěšní jsme byli u žádosti pro hasiče – byla nám schválena „zvláštní“
částka 22.272 Kč na nákup ochranných prostředků. Navíc jsme požádali o dotaci z programu
„havarijních stavů“ a získali jsme 250.000 Kč na avizovanou opravu komunikace „Ke Školce“.
Když už se zmiňujeme o komunikacích – podali jsme „stížnost“ ohledně stavu komunikace do
Zruče (zkusili jsme využít nedávné objížďky, která přes nás vedla), ale byla vyhodnocena jako
neopodstatněná, a to, jak se nyní opravuje, vidíte sami. Tímto na vás apelujeme – pokud se vám
stane jakákoliv újma na autě, kole a podobně, nenechte si to pro sebe, stěžujte si, vymáhejte
úhradu škody. Můžete se obrátit přímo na SÚS Plzeňského kraje nebo využít obecní úřad jako
prostředníka. Jinak asi adekvátní opravy nedosáhneme!
Tím bohužel neúspěchy nekončí. Povodí Vltavy svolalo kontrolní schůzku u místní ČOV, které
se zúčastnili zástupci povodí, obce, a hlavně životního prostředí. Bohužel bylo rozhodnuto, že
je nutno zajistit nový odvod vyčištěné vody, a to přímo do Třemošenky. Momentálně
provozovatel zajišťuje možné řešení (projekt), ale investice této akce jdou na vrub obce. Takže
nyní čekáme „s čím provozovatel přijde“ a hlavně co odsouhlasí odbor životního prostředí.

Pár důležitých informací
Momentálně najdete informace pouze na úřední desce u samoobsluhy a samozřejmě na
elektronické úřední desce – www.ceska-briza.cz
23. 7. až 3. 8. 2018 je na OÚ dovolená.

Volby 2018
5. a 6. října 2018 – v naší obci se budou konat jak do zastupitelstva obce, tak do senátu.
Co se týče komunálních voleb: Kandidátní listiny pro komunální volby se podávají
nejpozději 66 dní přede dnem voleb do 16.00 hodin registračnímu úřadu – Třemošná.
 počet členů zastupitelstva pro období 2018 – 2022 zůstává nezměněno – 7 zastupitelů
 na kandidátní listině může být max. 9 kandidátů
Jakékoliv další informace pro zájemce na kandidování jsou podávány v úředních
hodinách na OÚ.
Na závěr nám dovolte, abychom vám popřáli krásné léto a dětem příjemné prožití
prázdnin.

Z obecního úřadu

Okénko do mateřské školy
….a přišlo jaro.
Velké děti začaly v dubnu jezdit na předplavecký výcvik. Byly velmi šikovné.
Ve školce panuje velmi dobrá nálada, protože se děti těší na další překvapení a výlety, které
jsme si pro ně připravili.
Začátkem května jsme společně s maminkami, tatínky a sourozenci oslavili Svátek maminek.
Děti si pro maminky připravily dárky a také krásné vystoupení, sestavené z pohádek, písniček
a říkanek. Všechno jsme se naučili od zimy do jara.
Za několik dní nás navštívilo divadlo s pohádkou O slůněti Babů.
Koncem května jsme jeli na výlet na statek v Újezdu nade Mží. Mají tam krásnou stezku
s domácími zvířaty a ještě s velbloudem a oslem. Tam děti oslavily i Svátek dětí.
….no a je tu léto.
Celý školní rok putujeme po světě, známe světadíly, vlajky, obyvatele, živočichy. Proto jsme
si také v červnu pozvali divadlo HRA s pohádkou Do Afriky.

Blíží se konec školního roku a prázdniny, léto, koupání, výlety začínají.
Děti z naší MŠ se už se školním rokem rozloučily společně s pohádkou O třech prasátkách a
také nám rytíř pasoval předškoláky na školáky. Letos odchází do školy 6 dětí. Odpoledne jsme
si krásně užili společně s rodiči. Při opékání buřtů si děti pohrály na zahradě a rodiče měli
příležitost si popovídat a zavzpomínat.
Hned druhý den se předškoláci těšili na odpoledne, večer a noc strávenou ve školce bez rodičů.
Odpoledne jsme odjeli vlakem do Plas a po naučné stezce jsme došli až ke studánce s „ živou
vodou“. U rybníka jsme viděli nutrie a kachny. Navečer jsme se vrátili opět vlakem zpátky.
Děti byly statečné a i bez rodičů zvládly přespat ve školce.
Všem přejeme krásné prázdniny a dovolenou.

Okénko do mateřské školy

Spolek přátel České Břízy
Třešně dozrávají, vůně levandulí provoňují zahrádky, motýli létají z květiny na květinu,
sluníčko se na nás směje, a to vše nám hlásí, že nás navštívilo oblíbené roční období - léto.
V tomto čase se kroužek Krteček rozloučil - ale jen na prázdniny - s dětmi a maminkami,
samozřejmě hrou a zábavou. Děti dostaly za svou šikovnost dárečky, které si musely samy najít.
Děkujeme za čtvrteční společně strávený čas a těšíme se na další zážitky. Sejdeme se znovu ve
čtvrtek 13. září v 9.00 hodin na sále kulturního domu.
V jarních měsících Spolek připravoval potřebné dokumenty ohledně ochrany fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů. Vše bylo úspěšně dokončeno.
Tradiční červnová akce Spolku proběhne po uplynutí termínu uzavření příspěvků do
zpravodaje. O akci Vás budeme tedy informovat v zářijovém čísle, kde Vás také seznámíme s
podrobným programem podzimních akcí.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám báječně strávené léto, přesně tak, jak si ho sami přejete. Dětem krásné
prázdniny a odpočinek od školních povinností, plno zážitků a bezva kamarády kolem
sebe.
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 v České Bříze.
Třetí dubnový víkend proběhlo u Drahotína taktické cvičení na vyhledávání ztracených lidí
v terénu. Toto cvičení bylo společné pro okrsky Hromnice a Dolany a jednotku kynologů
z SDH Horní Bříza. Při cvičení jsme si ověřili, že udržovat rojnici hasičů v tak členitém terénu
není vůbec jednoduché a zároveň jsme si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci v praxi.
Další aktivitou hasičů byla dostavba šatny pro zásahové družstvo a příprava garáže pro finální
zednické práce, které si hasiči udělají sami.

V pondělí 7. května proběhlo tradiční čištění koupaliště. Přítok byl opět velmi slabý a vypadalo
to, že koupaliště vůbec nenateče, ale po pár jarních deštích nádrž natekla a je vhodná ke
koupání.
V sobotu 12. května jsme pořádali Pouťovou taneční zábavu. K tanci a poslechu hrála skupina
Procházka band. Účast byla tragická, přišli jen hasiči! Dalších několik občanů nás podpořilo
posláním vstupného, za což jim velice děkujeme.
Během měsíce května proběhlo několik tréninků nových družstev žáků našeho SDH. Podařilo
se nám složit jednot družstvo dívek a jedno družstvo kluků. V sobotu 26. května jsme vyjeli do
Hromnice na okrskové cvičení. Za příznivého počasí probíhala v prvním kola štafeta a
v druhém kole požární útoky. Naším družstvům se vedlo docela dobře, holky obsadily druhé
místo a kluci po menších problémech skončili čtvrtí. Družstvo mužů našeho SDH vybojovalo
druhé místo, když v útoku prohrálo s družstvem Plané o pouhé dvě sekundy. Družstvo dětí
předvedlo ještě ukázku požárního útoku na Dni dětí, který se konal na místním hřišti. Jako
odměnu za šikovnost dostali nanukové dorty od starosty obce.
Zatím poslední aktivitou SDH byla 16. června tradiční „Noční jízda“, které se zúčastnilo 90
soutěžících hasičů z okolních obcí. Trať soutěže vedla z České Břízy do Zruče-Sence,
Druztové, Dolan, Kostelce, Plané, Chotiné, Žichlic, Hromnice a zpět do České Břízy. V každé
obci družstva plnila tajné úkoly, které byly na čas. Celkem soutěžilo 16 družstev, z toho 10
družstev mužů a 6 družstev žen. Pohár starosty okrsku si za první místo odvezly hasičky z SDH
Senec a pohár starosty obce vyhráli hasiči z SDH Druztová. Naše družstvo obsadilo 5. místo.

Vážení spoluobčané, máme zde léto a tak mi dovolte, abych Vám popřál krásné prázdniny
a příjemnou dovolenou.
Za SDH
K. Škubal VJ

SDH Česká Bříza

Restaurace Česká Bříza
Restaurace Česká Bříza je opět v provozu!
Stále platí možnost odebírání obědů, po předchozí objednávce nebo
doručení domů. Navíc je opět obnoven polední provoz restaurace
od 10:00 do 12:30.
Více informací a aktuální nabídku najdete na stránkách
www.klasickakuchyne.cz nebo v hostinci kulturního domu.
Pro telefonickou objednávku nebo v případě dotazu volejte:

+420 720 260 288

+420 725 787 893

Restaurace Česká Bříza

Okénko do historie
léta páně 1922 až 1930

divadlo

náves Německé Břízy

mlýn v Německé Bříze

