ČESKOBŘÍZSKÝ ZPRAVODAJ

Z obecního úřadu
Vážení občané,
než jsme se nadáli, jsou tu Vánoce, předzvěst příchodu nového roku.
I obecní úřad začal vplouvat do tohoto krásného a pohodového období. Tomu ale ještě
předcházelo závěrečné finišování, které bylo zakončeno veřejným zasedáním 18. 12. 2019.
Na posledním letošním zasedání jsme seznámili přítomné s plánovaným rozpočtem na rok
2020, který počítá s výdaji cca 11 mil. korun. Z více finančně náročných akcí na příští rok
můžeme uvést např. kompletní obnova povrchu „V uličce“, nahrazení betonového povrchu
multifunkčním kolem budovy MŠ, oprava hasičské zbrojnice a třeba „zřízení“ a vybavení
sběrného místa na bioodpad, tak abychom všichni mohli celoročně vyvážet nejenom posekanou
trávu, ale i vše ostatní rostlinného původu z našich zahrad.
Ale zpátky k letošnímu roku. Po celý rok se v naší obci něco dělo, ať už pracovního nebo
kulturního. O všechny akce byl ze strany občanů zájem a my jsme rádi, že tady stále žije ten
„venkovský duch“. Toto soužití by se dalo dokonce i zlepšit – prosíme Vás, nepodléhejte
různým fámám a dezinformacím. Pokud se dozvíte „nějaké zaručené“ informace, přijďte za
námi a věřte, budete se divit, co je a není pravda .
Nyní pár organizačních informací:
Obecní úřad bude do konce roku uzavřen a otevře se v pondělí 6. 1. 2020. V tomto období bude
taktéž uzavřena knihovna.
Dle posledních informací by měl být uskutečněn první svoz TKO ve čtvrtek 2. 1. 2020 a zároveň
od nového roku obec zajišťuje likvidaci jedlých tuků a olejů, které je možno ukládat (nejlépe
v PET lahvích) do sběrné nádoby u pomníku.

Z obecního úřadu – kultura
Co se událo?
V sobotu 26. října jsme zhlédli v sále
kulturního domu netradiční zpracování jedné z
našich nejpopulárnějších oper RUSALKA
v podání
divadelního spolku Jezírko.
Činoherní zpracování bylo určeno pro všechny
diváky bez rozdílu věku.

V sobotu 9. listopadu proběhl úklid naší obce.
Děkujeme všem občanům, kteří se brigády
zúčastnili!
Tento den pak byl určen také pro milovníky
dechové hudby a heligonek. Přijeli zahrát Josef
Pospíšil a Josef Kupilík známí jako duo „Veselí
plzeňský Pepící“. Při kávě a proslulých
zákuscích paní Chocové návštěvníkům hráli a
historkami bavili celé odpoledne.

V neděli 24. listopadu byl vypraven autobus do Prahy na muzikál Kvítek Mandragory s hity
Heleny Vondráčkové. Představení se konalo v Divadle Broadway. Všem zúčastněným se
představení moc líbilo.
Dne 1. prosince, první adventní neděli, jsme
společně rozsvítili vánoční strom na návsi.
Program opět připravila naše mateřská škola
ve spolupráci s rodiči. Poslechli jsme si pásmo
vánočních písní a říkanek, pro všechny
návštěvníky byl připraven tradiční vánoční trh
a občerstvení. Děti dostaly od obce malý dárek
a mohly se svést na koni.

Co nás čeká v novém roce?
Ve středu 1. ledna, od 18 hodin, pořádá obecní úřad tradiční novoroční setkání u kulturního
domu.
V neděli 19. ledna pořádá obecní úřad zájezd do Prahy na letiště Václava Havla. Milovníci
letadel se mohou zúčastnit exkurze exteriérů letiště a Záchranné požární stanice – bohužel již
obsazeno.
V sobotu 22. února pořádá obecní úřad zájezd na muzikál Čas růží do pražského divadla
Karlín.
V sobotu 7. března přijede do naší obce u příležitosti MDŽ dechová kapela Domažličanka. Je
připravené zábavné odpoledne nejen pro ženy.

Z obecního úřadu - kultura
Děkujeme všem občanům a spolkům za pomoc při brigádách a za pořádání různých akcí jak
pro děti, tak pro dospělé. Drtivá většina akcí by se nemohla uskutečnit bez Vašeho přispění!
A nyní nám dovolte, abychom Vám popřáli krásné vánoční svátky a dětem bohatého
Ježíška!

Do nového roku 2020 přejeme hodně štěstí a pevné zdraví a doufáme, že se všemi sejdeme
na tradičním Novoročním ohňostroji!

Z obecního úřadu

Spolek šikulka
Nový rok už nám klepe na dveře a tak Vás chceme seznámit s činností našeho Spolku šikulka
za podzimní období.
Děti z výtvarného kroužku Šikulka se celý podzim snažily stříhat, lepit a vytvářet, aby se mohly
svými výrobky pochlubit nejen rodičům, ale i ostatním, kteří navštívili Kreativní odpoledne.
Letošní rok jsme ukončili s dětmi 17. prosince vánočním posezením. Společně se opět setkáme
až 7. ledna 2020 v 17.00 hodin.
Na večerním tvoření pro dospělé jsme se sešli třikrát a opravdu jsme nezaháleli. Jak při výrobě
ježků z kávy, tak i sněhových vloček nebyla nouze o spoustu legrace. Těšit se budeme na
všechny maminky, babičky a prababičky opět 28. ledna 2020 od 19.00 hodin.
Sál kulturního domu patřil v neděli 8. prosince již tradičnímu Kreativnímu odpoledni. Ti kdo
přišli, si mohli na některém ze sedmi stanovišť vyrobit sněhovou kouli, soba, andělíčka nebo
jinou drobnost. Nemuselo se ale jen tvořit, dalo se i příjemně posedět u kávy a zákusků od paní
Blanky. Své výrobky měly na sále nejen děti ze Spolku šikulka, ale jako vždy i děti z naší
mateřské školy. Všem, kteří se zúčastnili, chceme poděkovat a doufáme, že s námi prožili
příjemné odpoledne.
Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
v roce 2020.
Za Spolek šikulka
Alena Stupková

Spolek šikulka

Zprávičky z mateřské školičky
Naše mateřská škola se v novém složení pomalu zajíždí do každodenního rytmu.
Malé děti si již zvykly a do svého „druhého domova“ – školky, vcházejí bez pláče. Z větších se
zvolna stávají předškoláci a přivykají si na zvýšenou míru nároků na svoji osobu. A není to
vůbec lehké, tomu věřte!
I v letošním roce je program MŠ bohatě naplněný. Právě dobíhá kurz bruslení na zimním
stadionu ve Třemošné. Z ještě nedávno vrávorajících a padajících nešťastníků se již stávají
ostřílení bruslaři, kteří zvládají během výcviku si vymyslet i nějakou tu nezbednost a legrácku,
pro pobavení sebe i svých kamarádů. Kromě sportovního vyžití děti několikrát navštívily i
pohádkové představení v divadle Alfa v Plzni a do prostor MŠ přijelo se dvěma pohádkami i
divadlo Hra. Všechna tato představení jsou našimi malými diváky přijímána s nadšením, až na
malé výjimky, které si ještě stále nejsou jisty svým bezpečím uprostřed dramatického děje,
plného nebezpečných ježibab, draků a jiných hrůz. Ale těch je, bohudík, čím dál méně.
V MŠ také probíhá kurz anglického jazyka, který vede nová českobřízská obyvatelka, Bára
Smutná. Dostavují se i její první úspěchy, děti ležérně odpovídají na naše dotěrné české otázky
slovy „no, yes“ apod. Rovněž probíhá, již několikátým rokem, program Mgr. Michaly
Novákové, který zábavnou a zajímavou formou přivádí děti ke knížkám a čtení. Jsem moc ráda,
že se jí toto daří a děti do knihovny chodí rády a knihy si půjčují! Mateřská škola, více než
dříve, zní nyní dětským zpěvem a klavírem, na který krásně hraje paní učitelka Renáta
Kočandrlová. O radosti, které dětem toto zpívání a muzicírování přináší, jste se mohli sami, na
vlastní uši a oči, přesvědčit během našeho vystoupení, při rozsvěcení vánočního stromečku
1.12. v České Bříze. Děkuji moc VŠEM, kteří nám toto vystoupení pomáhali připravit!
Kromě těchto činností plníme v mateřské škole samozřejmě hlavně výchovně vzdělávací
program, kterým připravujeme naše děti na co nejsnazší vstup do základní školy a doufáme, že
se nám tento úkol s předškoláčky podaří splnit i letos.
Milí „břízáci“ dovolte nám, kolektivu MŠ, abychom Vám všem poděkovali za přízeň, se
kterou k mateřské škole přistupujete a popřáli Vám šťastné prožití Vánoc v kruhu těch,
které máte rádi.
A do roku 2020 přejeme Vám i nám, mnoho šťastných dní, zdraví a úspěchů v osobním
i pracovním životě,
a aby nám VŠEM NIKDY nechyběl čas pro ty nejmenší
…. VĚTŠÍ …
… i NEJVĚTŠÍ!
Ať se nám spolu navzájem žije KRÁSNĚ!! 
Bc. Ivana Mastná a kolektiv MŠ

Zprávičky z mateřské školičky

Spolek přátel České Břízy
Světelná dekorace rozzářila naše domy, zahrady, ulice a všem je jasné, že nastal vánoční čas.
Říká se, že jsou Vánoce nejkrásnější svátky v roce, nechme se tímto duchem vést a nasávejme
vše, co k těmto svátkům a ke konci roku patří.
Spolek odevzdal dokumenty OÚ Česká Bříza k vyúčtování dotace za tento rok a zažádal o
dotaci na činnost na rok následující.
Celkem tento rok spolek uspořádal šest akcí pro veřejnost.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli v letošním roce na činnosti spolku a
všem příznivcům této aktivity.
Činnost spolku a členů je ustálená, tohoto si velmi vážíme, necháváme vše volně plynout a
uvidíme, co nám přinese rok 2020.
Kroužek Krteček se rozloučil s tímto rokem 19. prosince, hráli jsme si, jak jinak nežli na
Vánoce. Každé děťátko, které si zazvonilo na zvoneček, našlo pod stromečkem dáreček.
Zvonění všem velmi dobře šlo, takže dárečky byly. Maminkám a babičkám patří díky za
výborné pohoštění.
V novém roce se sejdeme opět ve čtvrtek a to 9. ledna, budeme si hrát na paní ZIMU.

Jaké akce proběhly na podzim?
19. října "Podzimní rej" - kolem 100 dětí s rodiči chodí na tuto akci pravidelně a téměř
pokaždé máme velmi pěkné počasí, tak to bylo i nyní. Světélka, opékání buřtíků, ohňostroj,
hudba, střílení z luku, zábavné hry,... Letos chybělo šermířské vystoupení ( skupina měla menší
nehodu při cestě k nám ), ale nezaháleli jsme. Velké poděkování patří našim dětem. Chlapecká
parta se chopila příležitosti a během chvilky nacvičila nádherné šermířské vystoupení. Dokonce
jsme měli i světelné vystoupení v podobě létajících dronů. Děvčata zase předvedla taneční
kreace. Na děti je zkrátka spolehnutí, jejich rozmanitost, chuť a žití v přítomnosti nás dospěláky
může velmi učit. Ještě jednou díky!
17. listopadu "Vánoce klepou na dveře" - vánoční jarmark, tvořivé dílničky, pěvecký sbor
Pilsen Voice, posezení u kávy, to vše jste mohli s námi zažít. Poklidná atmosféra všechny
naladila na vánoční čas.
5. prosince "Mikulášská nadílka" - tento den nás již léta navštěvuje čert, anděl a Mikuláš,
jsou milí a vždy dětem něco přinesou. Velmi vám děkujeme a těšíme se za rok zase.
6. prosince "Členská schůze SPČB" - zhodnocení roku, plány dalšího roku a příjemné
posezení, pozastavení a povídání členů spolku bylo tečkou letošní činnosti.

Jaké akce nás v roce 2020 čekají:
21. března - Velikonoční rej
20. června - Svět cirkusu
17. října - Podzimní rej
15. listopadu - Vánoce klepou na dveře
4. prosince - členská schůze SPČB
5. prosince - Mikulášská nadílka

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám usměvavé, pohodové, zdravé, láskyplné vánoční svátky. Toto přání, ať Vás
provází stále bez ohledu, zda Vánoce jsou či nikoli, takže, ať tímto směrem máte Vánoce
po celý nový rok.
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 obci.
První víkendovou sobotu v říjnu jsme i s družstvem dětí vyrazili na dálkový pochod
Třemošenská padesátka. Počasí nám moc nepřálo, a tak nás šlo poskromnu. Trasa vedla přes
Třemošnou do Záluží, pak pokračovala do Horní Břízy a dále k Oborskému kanálu, kde byla
kontrola a občerstvení. Po delší přestávce jsme pokračovali lesem nad chatami až
k Českobřízkému mlýnu, kde se nacházel další kontrolní bod. Trasa dále pokračovala zpět do
Třemošné kolem potoka až na stadion v Třemošné, kde byl start i cíl pochodu. Zde každý turista
obdržel diplom a skleničku. Tady ale naše cesta ještě nekončila, protože jsme museli
ještě dojít domů. Za zmínku stojí, že celou trasu, která měřila 25kilometrů, ušli i ti nejmladší.
Další aktivitou hasičů byla účast na brigádě, kterou svolal obecní úřad za účelem úklidu listí
v obci. Uklízeli jsme na návsi, u pomníku a na hřišti. Po práci jsme si dali dobrý oběd v místní
restauraci.
První pátek v prosinci jsme měli akci pod názvem „Příběh hraček pokračuje“. Jednalo o výběr
přebytečných hraček, které jsme pak předali do dětského domova a nemocnice. Vybrali jsme
šest pytlů plyšáků a spoustu velkých krabic plných her a dětských knížek. Bylo toho tolik, že
samotná starostka okresu nevěřila svým očím. Děkujeme všem, kdo nám přispěl nějakou
hračkou.
První adventní neděli jsme pomáhali obecnímu úřadu uspořádat rozsvícení vánočního stromu a
zajišťovali jsme občerstvení pro naše spoluobčany.
Nyní v zimních měsících probíhají opravy techniky a zároveň připravujeme Řádnou valnou
hromadu sboru, která se bude konat 11. ledna od 15.00 hodin v přísálí Kulturního domu.
Srdečně zveme všechny občany.

A když se nám blíží vánoce, tak opět připomínáme jednu radu pro kuchařky a kuchařeHOŘÍCÍ OLEJ A OMASTEK NA PÁNVI NEHAZTE VODOU!!! Zamezte přísunu
vzduchu třeba pokličkou, v horších případech volejte 150!
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem celého sboru dobrovolných
hasičů popřál Šťastné a veselé prožití Vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví do nového
roku.
Za SDH Česká Bříza
K. Škubal VJ

SDH Česká Bříza

A NEŽ PŘILETÍ JEŽÍŠEK, …

