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Z obecního úřadu
Prázdniny skončily, …
Je po prázdninách a všichni se „vracíme do práce“.
Ale ani o prázdninách se nelenilo – byla dokončena oprava kulturního domu a díky tomu už je
také „v provozu“ úřední deska umístěná u vchodu.

Pevně doufáme, že se vám nový kabát líbí 
Dále byla také dokončena oprava komunikace „Ke Školce.“

Nyní ještě budou osazeny zpomalovací prahy před mateřskou školkou.
A když už jsem u komunikací, vrátíme se ke Hvízdalce. Konečně jsme našli projektanta (díky
panu Váchalovi), který se pokusil dát do pořádku původní projekt. Jakmile budeme mít
k dispozici vyjádření patřičného úřadu, podnikneme kroky k dokončení chodníku a vjezdů.

A co se dělo dál?
Dne 25. srpna se uskutečnil zájezd do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka, která
slavila 45. výročí. Počasí nám přálo, takže jsme všichni strávili příjemný den, prohlédli jsme si
exponáty a zhlédli zajímavé dovednostní soutěže.

Sedmého září jsme na místím hřišti zahájili nový školní rok. Akci připravily maminky dětí,
obecní úřad zajišťoval „technické“ zázemí. Pro děti byly připraveny různé sportovní a
dovednostní disciplíny, na závěr, již v přítmí, je čekala stezka odvahy. Byl to příjemný
podvečer, který si užili doslova všichni.

V sobotu 22. září se nejprve konalo v kulturním domě slavnostní vítání nových občánků naší
obce. Přivítali jsme 6 dětí, z toho 5 děvčat. O kulturní program se postaraly děti z místní
mateřské školy, které přednesly pásmo písniček a básniček.

V podvečer vystoupil ochotnický soubor Divoch ze Třemošné s komedií „Naši tupitelé“.

Dle ohlasu v téměř plném sále bylo vystoupení velice úspěšné, všichni se výtečně bavili.
Doufejme, že takových představení uvidíme více.
A nyní pár důležitých informací pro následující období
Ve dnech 5. a 6. října budou probíhat volby do zastupitelstva obce a doplňující volby do Senátu
Parlamentu ČR. S velkou pravděpodobností se 12. a 13. října uskuteční druhé kolo voleb do
Senátu Parlamentu ČR. Volební místnost bude v přísálí kulturního domu.
Informace o volbách najdete na www.volby.cz

Z programu „Lípa republiky“ jsme získali sazenici, kterou bychom měli vysadit 28. října v
rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Lípa bude vysazena na
návsi. O případném doprovodném programu vás budeme včas informovat. Informace o této
akci najdete na https://lipyrepubliky.cz/
Na závěr mi vážení spoluobčané dovolte, abych vám za zastupitelstvo obce, kterému dnem
voleb končí funkční období, poděkoval za spolupráci a podporu. Bez vás bychom těžko
uskutečnili některé akce, zvelebující život v naší obci.

Z obecního úřadu

Okénko do mateřské školy
….a máme tu září….
Děti už se těšily po prázdninách do školky. Nové dětičky si rychle zvykaly, a to bez slziček.
Celý rok nás čeká bohatý výběr zážitků a akcí, uvedeme například bruslení, plavání, divadélka,
vystoupení pro rodiče i pro širokou veřejnost, návštěvy zajímavých lidí a další a další.

Krásné podzimní dny přejí děti a zaměstnankyně mateřské školky.

Okénko do mateřské školy

Spolek přátel České Břízy
Úroda z polí a našich zahrádek má již většinou místo svého uskladnění, jak se říká: "Na horší
časy". Vlaštovky se houfují se svými kamarády a příroda nám ukazuje nejkrásnější barvičky,
aby ne, je tu překrásný podzim!

I v tomto krásném období se opět začaly scházet dětičky a maminky na Krtečkovi, a to každý
čtvrtek od 9.00 hodin na sále KD. Hrajeme si na aktuální období, neboť podzim nám přináší
mnoho báječného, sklízíme úrodu, zkoumáme podzimní počasí, ukládáme zvířátka k zimnímu
spánku,…. Chcete vědět více, přijďte mezi nás.
Tradiční červnová akce Spolku proběhla po uplynutí termínu uzavření příspěvků do minulého
zpravodaje, proto jen pár slovy se o této akci "Putování ročními obdobími" zmíníme.
Ač počasí bylo všelijaké, vlastně není divu, krásně - kromě sněhové bouře - s námi
spolupracovalo, se na hřišti sešlo kolem padesáti dětí, které bezvadně plnily úkoly z celého
roku. Odpoledne nám zpestřil pan Milan Zaleš se zábavným vystoupením dravců. Děti,
maminky i tatínkové krásně spolupracovali. Spolupráce se líbila i samotným dravcům, uvelebili
se totiž i některým zúčastněným na hlavě. Luky a Domča si s dětmi zahráli úspěšně očekávaný
fotbálek. Občerstvení a prodejci drobného zboží s dílničkami, které k této akci též tradičně patří,
bylo ňam a výrobky fajn.
Jakmile zamáváme létu, má Spolek plné ruce práce. Připravuje plán akcí na další rok a vrcholí
přípravy akcí letošních. Srdečně Vás zveme na naše podzimní akce, seznamte se s tím, na co se
můžete těšit.

Podzimní akce
V sobotu 20. října 2018 na hřišti vypukne jako každý rok "Podzimní rej". Šermířská skupina
Avalon nás pobaví denním a večerním vystoupením, plného ohně, dýmu a boje s meči. Hraná
pohádka "O dvanácti měsíčkách" čeká na všechny děti i dospělé, kteří mají rádi legraci.
Světélka, hudba, tvořivá dílnička, opékání buřtíků, svařené víno, ohňostroj, smích, zkrátka
všechno, co k této akci patří, vás nemine. Přineste si jakékoliv svítidlo.
V neděli 18. listopadu 2018 od 14.00 hodin na sále kulturního domu s akcí "Vánoce klepou
na dveře" pustíme do všech koutů vánoční atmosféru. Vánoční trhy, tvořivé dílničky, poslech
pěveckého sboru Kontaktovka a dobré občerstvení nás určitě svátečně naladí.
Ve středu 5. prosince 2018 od 17.00 hodin na sál kulturního domu za dětmi přijde čert, anděl
a Mikuláš. Po nadílce si zahrajeme zábavné hry a zatancujeme si. Prosíme rodiče, aby přinesli
jeden balíček se jmenovkou pro každé své dítě. Děkujeme.
V pátek 7. prosince 2018 od 17.00 hodin v přísálí Spolek pořádá členskou schůzi pro všechny
své členy.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám pestrý podzimní čas, ať Vám tento čas přinese krásné životní prožitky a
radost ze všeho, co děláte a prožíváte.
za Spolek přátel České Břízy
Mirka Cigánková
tel.: + 420 721 465 789
email: cigankova.m@volny.cz
www.ospcb.cz
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Spolek šikulka
O prázdninách jsme si všichni užívali sluníčka, ale ještě předtím jsme se museli rozloučit, a to
ne jinak než na zahradní párty, kterou pro děti každý rok pořádáme. Letos se odehrávala v duchu
českých večerníčků, jako jsou Rumcajs, Rákosníček, Motýl Emanuel a Ferda mravenec. Děti
si užily spoustu zábavy. Domů si všechny odnesly "vysvědčení" za svou celoroční práci.
Zábavu si užili i rodiče, kteří se museli také poprat s papírem, nůžkami a lepidlem, a najeden z
nich se při tom zapotil.
Nyní už je září pomalu za námi, děti už nastoupily nejen do školy, ale i do pravidelného kroužku
Spolku šikulka. Scházíme se již tradičně každé úterý v zasedací místnosti kulturního domu.
Začali jsme podzimním tvořením, které se nám v brzké době překlene v přípravu na Vánoce.
Děti se moc snaží, protože se budou chtít svými výrobky pochlubit na výstavce, která je
každoročně součástí již tradičního vánočního tvoření, které pro vás připravujeme.
Alena Košťálová
Spolek šikulka
Česká Bříza 101
330 11 Třemošná
IČO: 3655105

Spolek šikulka

Restaurace Česká Bříza
Restaurace Česká Bříza
V restauraci je možnost odebírání obědů, po předchozí objednávce
nebo doručení domů.
Polední provoz restaurace od 10:00 do 13:00.
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

A něco pro děti

+420 725 787 893

