ČESKOBŘÍZSKÝ ZPRAVODAJ

Z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom vás ve stručnosti informovali o dění na obecním úřadu a přidali pár
organizačních informací.
V posledním zpravodaji jsme informovali o podání žádostí o dotace od Plzeňského kraje, dnes
můžeme oznámit, jak jsme dopadli:
- park na návsi žádost o 400.000,- Kč (náhradník)
- JSDH nákup ochranných prostředků – 20.000,- Kč schváleno v plné výši
- nová žádost v dubnu – havarijní stavy Kanalizace „V Uličce“ - 800.000,- schváleno
450.000,Od roku 2016 podáno 10 žádostí o dotace v celkové částce 3.745.000,-, 9 žádostí schváleno,
v jedné žádosti jsme momentálně náhradník; z celkové částky nám bylo přiděleno 1.977.272,-;
z toho 77.272,- pro potřeby JSDH a 1.900.000,- na opravy v obci.
A co se nám podařilo od jara udělat – byla dokončena obnova interiéru sálu kulturního domu
(palubkový obklad, nátěr parket, nové závěsy na jevišti), takže jsme s klidným svědomím mohli
uvítat akci Setkání přátel České Břízy, kterou jste mohli všichni navštívit.
Dále jsme nechali ve školce vybudovat altán, aby se děti měli kam schovat před deštěm či
sluncem, bez toho že budou trávit čas
„zavřeny“ v budově školky.
Instalovali jsme novou lavičku ke
hřbitovu a nyní doufáme, že tam nějaký
čas zůstane.

Byla provedena údržba víceúčelového hřiště, takže je připravené na prázdninové sportování.
Během prázdnin a hlavně po jejich ukončení budou následovat tyto akce: oprava plotu ve
školce, oprava poslední části plotu na hřišti, obyvatelé Hvízdalky se konečně dočkají
chybějících vjezdů a bude opravena komunikace od hřiště ke Hvízdalce až hranici soukromých
pozemků. Největší plánovanou akcí bude oprava kanalizace v Uličce resp. její dokončení, tak
abychom mohli v příštím roce udělat nový povrch komunikace. Pro děti jsme objednali nová
houpadla „na hřiště“, která nahradí stará již nevyhovující.
Nyní tady máme pár praktických upozornění, žádostí nebo informací.
Upozorňujeme občany, aby nevhazovali do odpadu (kanalizace) zbytky jídel, jinak se
nedokážeme účinně zbavit potkanů, kteří i přes prováděnou deratizaci v kanalizaci přežívají.
Dále do odpadu nepatří vlhčené kosmetické ubrousky či kapesníčky, které se velmi složitě
rozkládají, ucpávají kanalizaci a dokonce ohrožují chod ČOV.

Žádáme občany (včetně chatařů a chalupářů) aby respektovali svoje sousedy a nepoužívali
alespoň v neděli motorové pily, sekačky, kosy nebo cirkulárky. Na posledním veřejném
zasedání nám bylo vyčítáno, že nemáme veřejnou vyhlášku, která by toto upravovala. Pokud
tedy nebude ochota respektovat tuto žádost, nezbyde nic jiného než vyhlášku pořídit.
Informujeme o prázdninovém provozu obecního úřadu. 22. a 24. 7. budou úřední hodiny pouze
od 7,30 do 13 hod.; 29. a 31. 7. bude obecní úřad uzavřen; 5. a 8. 8. budou úřední hodiny pouze
od 17 do 19 hod., bez možnosti ověřování a přijímání hotovosti.
A na závěr zveřejňujeme výsledky ankety o výběru obecních symbolů.
Ankety se zúčastnilo celkem 128 respondentů všech věkových kategorií. Ze všech návrhů získal
nejvíce hlasů znak č. 3 (42,2%) a k němu vlajka pod označením 3/2. Zastupitelstvo obce bude
nyní kontaktovat heraldickou kancelář Dauphin a společně pokračovat v náležitostech pro
získání obecní symbolů.

Z obecního úřadu – kultura
Autobusový zájezd na státní zámek Kozel, 14. května
Autobus s přihlášenými zájemci z řad občanů se vydal v úterý 14. května ráno na státní zámek
Kozel. Domluvena byla hromadná prohlídka vnitřních prostor tohoto klasicistního loveckého
zámku, a poté jsme si dali kávu v místní kavárně. I přesto, že bylo chladné a deštivé počasí, si
všichni tento výlet užili.
Pouťová zábava, 18. května
Velkou společenskou událostí letošního jara v naší obci byla pouťová zábava, tentokrát se
soutěží o nejlepší pouťový koláč. Mezitím, co se děti bavily na pouťových atrakcích před
kulturním domem, pekařky se doma pilně činily, aby se mohly pochlubit svými výtvory. Pánská
odborná porota v čele s předsedkyní paní Miladou Tylovou nakonec ohodnotila 18
přihlášených pouťových koláčů. Výběr těch nejlepších byl opravdu nesnadný. Všechny
přinesené výrobky byly skvělé, na prvních třech místech se umístily:
1. Jana Roubalová
2. Lucie Jelínková
3. Michaela Nováková
Všechny účastnice byly oceněny malým dárkem.
Po soutěži následovala večerní zábava. K tanci a poslechu skvěle hrála kapela Spirala Theater
Show, nechybělo ani překvapení večera - vystoupení orientálních tanečnic skupiny Pala Miraja.
Všem děkujeme za jejich účast, a pevně věříme, že příští ročník přiláká ještě více zájemců.

Dětský den, 1. června
U příležitosti Mezinárodního dne dětí byla pro děti všech věkových kategorií připravena
zábavná stezka „Po stopách historie České Břízy“. Děti i dospělí se tak mohli seznámit s historií
několika míst a objektů naší obce – mateřské školy, staré školy, hasičárny, pomníku nebo
kapličky. Zároveň děti plnily úkoly, a vyzkoušely si tak psaní tuší, kreslily naší kapličku nebo
zasadily kytičku u pomníku padlých. V cíli na ně čekala sladká odměna v podobě perníkové
medaile. Všem děkujeme za příjemně strávené odpoledne!

Vystoupení divadelního spolku Kulišáci, 16. června
V neděli 16. června v sále kulturního domu vystoupil divadelní spolek Kulišáci – skupina dětí
ze základní školy ve Zruči pod vedením Markéty Kodajkové Bockové. Na programu byly dvě
divadelní hry: Mach a Šebestová, upravená verze dle původní předlohy Miloše Macourka a
České nebe, divadelní hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana.
Děti předvedly skvělý výkon, který obecenstvo ocenilo řádným potleskem.

Všem občanům přejeme krásné léto a budeme se těšit na setkání při příštích akcích.

Již nyní vás můžeme pozvat:
6. září – rozloučení s prázdninami – rodinný večer soutěží a her s opékáním buřtů a stezkou
odvahy. Akce se bude již tradičně konat na hřišti od 17 hodin.
14. září – Zahrada Čech - pro všechny zájemce z řad občanů je pořádán autobusový zájezd
na veletrh zemědělských produktů, zemědělských strojů a potřeb pro zemědělce a zahrádkáře,
který se koná v Litoměřicích. Zájemci se mohou již nyní hlásit na OÚ.

Z obecního úřadu - kultura

Z obecního úřadu
Spolek šikulka
Právě se těšíme z krásných slunečných dnů léta a nemůžeme se dočkat prázdnin plných
koupání, výletů a zasloužené dovolené.
Vraťme se ale na začátek dubna, kdy jsme uspořádali Kreativní odpoledne na téma Velikonoce.
Návštěvníci si mohli kromě velikonočních dekorací i originálně potisknout tričko a tašku, o což
byl jako vždy, velký zájem. Součástí akce byla i výstava výrobků dětí z Mateřské školy v České
Bříze a kroužku Spolku šikulka.
Poslední týden v květnu jsme ukončili kroužek pro dospělé, který probíhá každé poslední úterý
v měsíci. Téma "Hmyzí říše" se odráželo v každém úkolu od výroby brouka přes motýla až po
skládání housenky. Nutno pochválit především starší účastnice, které přišly v převleku a
ukázaly mladým, že mají pro příští rok co dohánět. Nejlepší převleky a výrobky byly odměněny
vtipnými cenami, všechny účastnice pak dostaly veselé vysvědčení.
Druhou sobotu v červnu bylo v naší obci Setkání přátel České Břízy. Zde se náš spolek
prezentoval nástěnkou z naší krátké historie a výrobky dětí i dospělých.
Rozlučka se školním rokem čekala děti z kroužku společně s rodiči 18. června. Sešli jsme se
tradičně u nás na zahradě. Naše "zahradní párty", jak ji děti nazývají, byla letos na téma "Svět
zvířat". Děti musely stihnout vyrobit slona, ptáčka, medúzu, ježka, broučka a kapříka, což
nebylo vůbec jednoduché. Přestože měly předlohu, žasli jsme nad jejich představivostí a
šikovností dětských ručiček a každý kousek byl nakonec originál. Po náročné práci si děti
pochutnaly na sladké svačině.

Rodiče letos vyráběli rybu a motýla podle vlastní fantazie a bylo se opravdu na co dívat, jak
jsou někteří rodiče zruční a nápadití. Úloha porotců, kteří vybírali vždy jeden nejzajímavější
kousek z každé skupiny, nebyla vůbec snadná. Vybrané výrobky byly ohodnoceny a jejich
výrobci dostali malé odměny. Všechny děti si odnesly perníkovou medaili v podobě kapříka,
vysvědčení a malý dárek za jejich celoroční snahu.
Přejeme vám všem krásné léto, dětem slunečné prázdniny se spoustou dobrodružství
a v září se opět budeme těšit na jejich šikovné ručičky.
Za Spolek šikulka Alena Stupková

Spolek šikulka
Okénko do mateřské školy
Celé jaro a začátek léta děti zažívaly spoustu překvapení, které je obohatí o zážitky.
Velké poděkování patří zastupitelům obce, panu Milerovi a Plevkovi za vybudování altánu na
zahradě MŠ.
Ke Dni dětí jsme jeli na celodenní výlet autobusem z České Břízy do Plzně na hlavní nádraží a
vlakem do Plas, kde jsme navštívili minizoo. Náš průvodce po ZOO byl velice šikovný, dětem
se tam moc líbilo. Nezapomněli jsme ani nakrmit kachny a nutrie u rybníka. Vlak z Plas nám
odjížděl v 15 hodin a v Třemošné na nás čekali rodiče. Výlet jsme si moc užili.
Červen je poslední společný měsíc nás všech v MŠ, než se rozjedeme na prázdniny.
Čtvrtek 20. června, byl pro naše předškoláky obzvlášť významný. Čekalo je pasování na školáky
a rozloučením se školním rokem. Na základní školu nám odchází sedm školáků.
Spaní předškoláků v MŠ se již stalo tradicí. Hned druhý den v pátek odjeli naší školáci na
celodenní výlet do Žihle ke kamenům Bába a Dědek. Navečer v půl šesté se vrátili plní zážitků a
moc spokojeni. Tento den zůstávali ve školce a přespali do rána.
Přejeme všem hezké prázdniny a příjemné léto
Všichni z MŠ

Okénko do mateřské školy
Spolek přátel České Břízy
Vlčí máky, heřmánek či chrpa lemují louky a pole, sluníčko se na nás vesele směje a ve škole
slyšíme poslední zvonění v tomto školním roce. Hurá, je tu léto a s ním mnoho plánů každého z
nás.
Jaro Spolek přivítal akcí "Velikonoční rej". Na sále v kulturním domě si děti vyráběly nejen
jarní dekorace, velikonoční trh nabízel i mnoho krásných dárečků a pěvecký soubor Souhlas
opravdu rozpoutal jarní pohodu.
Velikou akci Spolek uspořádal v sobotu 8. června, a to "Setkání přátel České Břízy". Po deseti
letech se mnoho lidiček opět setkalo v sále kulturního domu, vzpomínali na předchozí setkání,
na dětství, mládí a nasávali i současnost naší vesničky. Prezentaci o historii České Břízy si
připravila paní Hana Králová a o posledních deset let proměn obce se v podobě prezentace
postaral starosta obce pan Josef Novák. Velmi děkujeme. Společně jsme nahlédli do světa
filmu. Shlédli jsme pár záběrů z první filmové Prodané nevěsty, která se natáčela i v naší obci.
Spolek Aleš nám zatančil ukázky tanců a pěvecký soubor Pilsen Voice nádherně zazpíval.
Procházkou po vsi nás doprovázela živá hudba, která do našeho kroku plynule zapadla. Po
večeři hudba pana Ladislava Ježka rozproudila naše hlasivky, nohy i ruce v taneční kreace. Po
celou akci byla k dispozici výstavka fotografií a mnoho dalšího, co patří do naší vesničky. Velmi
děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách akce a pomáhali i v den akce. My, jakožto
pořadatelé, máme mnoho zákulisních zážitků a jsme opravdu rádi, že jsme tuto akci uskutečnili.
Jaké emoce v nás zanechala akce tehdejší a současná, je na dlouhé vyprávění. Věříme, že i vy
nějaké máte a nezapomenete na ně, neboť jsou vaše. X měsíců práce nám za to stálo. Celou
akci jsme ukončili písní "Někdy příště". Co na to říkáme my? "Nechme vše volně plynout a
uvidíme".

Akce "Zvířátkový svět" proběhla v sobotu 22. června na hřišti. Tato akce byla krásně komorní
i za deštivého počasí nás navštívilo 25 dětí s rodiči a prarodiči. Pod altánkem se odehrávala celá
akce. Děti sbíraly šupinky pro rybičku za splněné zvířátkové úkoly. Malování na obličej bylo
príma a výroba svíček bavila i dospěláky. Skupina Žongléros nás naučila cirkusovým kouskům.
Stánek se šperky a keramikou potěšil všechny z nás. Na této akci jsme si uvědomili, jak je
krásné, že i za deštivého počasí k nám dorazí lidé z okolí, velmi děkujeme. Odpoledne jsme si
pohodově užili a děkujeme počasí za milou zkušenost.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám léto plné pohody a odpočinku. Děti, prožijte nádherné prázdninové dny, které
Vás obohatí o nové zážitky a prožitky.
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.
Poslední dubnovou sobotu jsme vyjeli na soutěž okrsku Dolany, která se konala ve Zruči. Byli
jsme sem pozváni jako hosté, a tak naše výsledky se nezapočítávali do soutěže. Cvičení se
zúčastnilo osm družstev mužů a šest družstev žen. Naše družstvo žen zde čekala premiéra v
požárním sportu. Soutěž to byla zajímavá, ale ne zrovna regulérní, protože každý sbor má jiný
stroj o různém výkonu, ale i tak jsme statečně bojovali. Družstvu mužů se útok nepovedl,
protože se nám rozpojilo přívodní vedení, a družstvo žen bylo skvělé, mimo hodnocení svým
časem obsadilo druhé místo.
První květnovou sobotu jsme měli tradiční brigádu na vyčištění koupaliště. Přítok je opět velmi
slabý, tak budeme doufat, že nádrž nateče. Odpoledne ještě probíhal trénink obou družstev na
soutěž našeho okrsku.
V sobotu 11. května jsme jeli na okrskové cvičení do Hromnice. Zde už s námi bylo i družstvo
dětí. Za příznivého počasí probíhala v prvním kole štafeta a v druhém kole požární útoky. Při
útocích se počasí pokazilo, takže se zbytek soutěže konal za pěkného deště. Našim družstvům
se vedlo dobře. Družstvo dětí skončilo na druhém místě. Družstvo žen na třetím místě, družstvo
mužů nad „50let“ na čtvrtém místě a družstvo mužů „A“ soutěž vyhrálo.
Další květnovou sobotu jsme čistili koupaliště v chatách a večer se náš sbor zúčastnil místní
Pouťové zábavy, kterou pořádal Obecní úřad.

V pondělí 3. června byl naší jednotce vyhlášen poplach za účelem likvidace nebezpečných
stavů. Jednalo se o úklid zlomeného stromu v zatáčce směrem na Zruč a jednoho vyvráceného
stromu v chatách. Jednotka se po hodině a půl prací vrátila zpět na základnu.
První červnovou sobotu jsme byli pozváni na soutěž dětských družstev okrsku Dolany, která se
konala na louce za školou v Dolanech. Soutěže se zúčastnilo 23 družstev dětí. Naše dvě družstva
si vedla celkem dobře, mezi staršími skončila na čtvrtém a pátém místě.
Zatím poslední aktivitou SDH byla 22. června tradiční „Noční jízda“ v České Bříze, které se
zúčastnilo 80soutěžících hasičů a hasiček z okolních obcí. Trať soutěže vedla z Č. Břízy do
Zruče-Sence, Druztové, Dolan, Kostelce, Plané, Chotiné, Žichlic, Hromnice a zpět do Č.Břízy.
V každé obci družstva plnila tajné úkoly, které byly na čas. Celkem soutěžilo 13 družstev, z
toho 6 družstev mužů a 7 družstev žen. Soutěž začínala ve 20 hodin a končila ve dvě hodiny
ráno, za stálého deště. Ale pro družstva České Břízy to byl déšť štěstí.
Tady to konečně vyšlo. Družstvo žen obsadilo první místo a družstvo mužů také skončilo na
prvním místě.
Za SDH
K. Škubal VJ

SDH Česká Bříza

Nabídka služeb

Restaurace Česká Bříza
V restauraci je možnost odebírání obědů po předchozí objednávce
nebo doručení domů.
Polední provoz restaurace od 10:30 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

+420 725 787 893

Odpolední provoz hostince (nevaří se): PO – ČT 17,00 – 22,00; PÁ 17,00 – 24,00
SO 15,00 – 24,00; NE 15,00 – 22,00

Nabídka služeb

Něco pro zábavu

