ČESKOBŘÍZSKÝ ZPRAVODAJ

Z obecního úřadu
Nové zastupitelstvo již pracuje naplno.
Vážení občané, dovolte nám, abychom vám zpětně poděkovali za účast při volbách
zastupitelstva obce. Vážíme si toho, že jste voleb zúčastnili, i když byla k dispozici pouze
jedna kandidátní listina.
A teď již krátce k dění v obci. Dne 28. 10. 2018 jsme v rámci stého výročí vzniku republiky
zasadili na návsi „Lípu republiky“ a položili věnec k pomníku padlých. Po několika debatách
jsme se rozhodli, že toto uskutečníme bez doprovodného programu. A nakonec jsme za to byli
rádi – ten den bylo tak ošklivé počasí, že jsme i my okamžitě po zasazení stromu a položení
věnce spěchali domů do tepla.

Dne 30. 10. 2018 proběhlo v přísálí ustavující zasedání, kde jsme splnili všechny zákonné
náležitosti, abychom mohli ještě letos uskutečnit nějaké akce.
Svolali jsme tradiční brigádu na úklid obce, při které se nám podařilo uklidit takřka všechno
spadané listí a ostatní nepořádek. Zásluhu na tom neměli jen účastnící brigády, ale i ostatní
občané, kteří uklízeli již v průběhu týdne. Ti byli ale „okradeni“ o zakončení brigády v místním
hostinci 

Povedlo se nám osadit komunikaci „Ke Školce“ avizovanými zpomalovacími pásy kvůli větší
bezpečnosti dětí MŠ a máme již dopravní zrcadlo na křižovatce u „sběrného dvora“.

Svolali jsme také schůzku se zástupci zemědělské farmy, na které jsme dosáhli dohody o
pravidelném čištění komunikace vedoucí od farmy dále kolem pomníku padlých a poté hlavní
silnici od pomníku ke kulturnímu domu. Čištění bude prováděno (pokud počasí dovolí) každou
první středu v měsíci. Proto prosíme občany, aby v těchto dnech a v časovém rozmezí 7 – 16
hod. na uvedených komunikacích neparkovali.
Když už jsme se zmínili o úklidu, čištění apod., nabízíme vám obrázky toho, co lze najít
v kontejnerech na separovaný odpad!

Pro příští rok plánujeme opět opravy komunikací, kanalizace (za poslední dva měsíce jsme již
měli dva havarijní stavy, které nám pomohl odstranit provozovatel kanalizace Čevak). Finančně
jsme dostatečně zajištěni – rozpočet obce na rok 2019 je navržen v příjmové části na cca 7 800
000,-Kč a ve výdajové části na cca 9 950 000,- Kč (rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovnáme
finančními prostředky z minulých let). Budeme se snažit získávat dotace – tak jak bylo zvykem.
Nyní před koncem roku jsme obdrželi dárek od Plzeňského kraje – dodatečnou dotaci (byli jsme
náhradníky) na opravu kulturního domu ve výši 400 000,- Kč. Tuto částku hned využijeme
resp. její díl, na vymalování všech prostor kulturního domu – začneme hned po novém roce,
tak aby bylo vše hotové, než začnou kulturní akce na sále.
Ale dost už práce, jdeme na kulturu.

Z obecního úřadu – kultura
Vážení občané,
dovolte, abychom Vás informovali o dění v naší obci od posledního vydání českobřízkého
zpravodaje.
První adventní neděli jsme na návsi společně rozsvítili vánoční strom. Jeho výzdobu opět krásně
dokreslily výrobky dětí Spolku šikulka. I přes nepřízeň počasí nás přišlo opravdu hodně. Pásmo
vánočních říkanek a koled připravila za podpory starších dětí a rodičů mateřská škola. Ochutnali
jsme výborné klobásy, napečené cukroví od maminek dětí z MŠ, a v neposlední řadě svařené
víno, které nás pěkně zahřálo a svou vůní navodilo příjemnou vánoční atmosféru. Místní
Galerie Sam 83 svátečně vyzdobila kapličku, do které jsme mohli nahlédnout. Pro všechny
zúčastněné děti byly nachystané dárkové balíčky a těm, které si svůj dopis Ježíškovi hodily do
vánoční poštovní schránky, určitě již putuje odpověď.

Druhou adventní neděli 8. prosince pozval obecní úřad své občany na volné bruslení na zimní
stadion v Třemošné. Tato již několikrát opakovaná akce opět nezklamala. Přišlo opravdu hodně
milovníků bruslení a všichni tu našli zábavu. Malé děti se učily bruslit, větší kluky zase zlákal
hokej a dospělí s úsměvem na tváři jezdili na ledě nebo se jen tak bavili s přáteli a užívali volno
v předvánočním shonu.

Akce plánované na začátek příštího roku:
1. ledna 2019 od 18 hodin nás čeká novoroční ohňostroj u kulturního domu. Všichni jsou srdečně
zváni!!
V neděli 27. ledna 2019 je naplánovaný zájezd do Prahy. Bude možné navštívit Národní zemědělské
muzeum nebo Národní technické muzeum. V případě zájmu lze objednat komentované prohlídky.
Zájezd je vhodný pro celou rodinu i starší občany. Bližší informace najdete v letáčku:

2. března 2019 bude vypravený autobus do Prahy na muzikál Kleopatra.
10. března 2019 přijede do naší obce dechová kapela Domažličanka. U příležitosti
Mezinárodního dne žen zpříjemní odpoledne nejen ženám, ale i mužům, kteří si chtějí se svými
partnerkami zatančit, nebo se jen pobavit se svými sousedy a rodinami. Připraven je zábavný
program pro všechny generace. Účastníky zajisté potěší i vystoupení mateřské školy nebo
výborné zákusky paní Chocové a další občerstvení. Pro občany České Břízy bude vstup
zdarma, začátek ve 14 hodin v sále kulturního domu.

Z obecního úřadu - kultura
A nyní ještě pár praktických informací:
Obecní úřad bude o svátcích uzavřen, 31. 12. 2018 taktéž.
Od 9. 12. 2018 platí nový jízdní řád, který naleznete na zadní straně zpravodaje (děkujeme
panu Korunkovi za zpracování )
Na úplný závěr nám dovolte, abychom vám všem popřáli krásné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce. Těšíme se na vás 1. 1. 2019 na tradičním
novoročním ohňostroji!

Z obecního úřadu

Spolek šikulka
Blíží se nám konec roku 2018 a to je ten správný čas se ohlédnout za uplynulou činností našeho
Spolku šikulka.
Výtvarný kroužek pro děti Šikulka stále probíhá, a to každé úterý od 17.00 hodin v klubovně
kulturního domu.
Rádi bychom Vás také pozvali na kreativní večery pro „dospěláky“, které se budou konat každé
poslední úterý v měsíci od 19 hodin.
První setkání proběhlo 27. 11. 2018, kde si každá z nás mohla vyrobit svůj adventní věnec.
Výrobky byly následně k vidění na další akci, pořádané pod „taktovkou“ našeho spolku, s
názvem „Kreativní odpoledne“. Akce se stala tradicí jak před časem velikonočním, tak i
vánočním.
Báječné sobotní odpoledne se konalo 8. 12. v našem kulturním domě.
U vchodu přivítala návštěvníky vůně vanilky a mísa vánočního cukroví. Sál byl vyzdoben
výrobky dětí ze spolku a také dětí z naší mateřské školky. Uprostřed bylo připraveno posezení
s vánoční výzdobou a návštěvníci si u něj mohli popovídat u kávy nebo vínečka a strávit tak
příjemně adventní čas. O sladké občerstvení se opět postarala paní Blanka Chocová
z Hromnice.
U připravených stolů si bylo možné vyrobit spoustu dárečků pro sebe i své blízké jako např.
skleněný svícen, dárkové tašky, vánoční přání anebo zasněžený stromeček. Účast byla opět
hojná a my Vám takto chceme poděkovat za Vaši přízeň.
Přejeme šťastné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví do nového roku a těšíme se na
shledání v roce 2019.
Za Spolek šikulka
Michaela Duchoslavová

Spolek šikulka

Okénko do mateřské školy
….a máme tu Vánoce, konec roku 2018….
Všem přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví do roku 2019.

Děti a zaměstnankyně mateřské školy.

Okénko do mateřské školy
Spolek přátel České Břízy
Cukroví voní po bytě, světélka září v oknech, čerstvé jmelí nese štěstí, děti píší svá tajná přání
Ježíškovi, všichni nasáváme sváteční atmosféru, vždyť po roce jsou tu zase Vánoce. S nimi
konec roku, něco končí a něco zatím pro nás neznámého začíná.
V měsíci říjnu jsme uspořádali tradiční akci ve znamení světélek "Podzimní rej". Skupina
Avalon zazářila svými šermířskými vystoupeními, že se nejen dětem tajil dech. Do děje
pohádky "O dvanácti měsíčkách" se děti krásně zapojily. Opékali se buřty, pilo svařené víno,
tancovalo, vyrábělo se podzimní strašidlo a na konec - oblíbený ohňostroj. Z akce jsme měli
radost, neboť vše - od počasí, programu až k návštěvnosti bylo krásné.
V listopadu jsme odstartovali akcí "Vánoce klepou na dveře" vánoční čas. Vánoční trhy
nabízely mnoho pěkných, převážně ručně vyráběných výrobků, děti byly velmi snaživé při
tvořivé dílničce a téměř každé dítě si odneslo všechny nabízející se výrobky. Lidé se při této
akci zastavili, poseděli při kávě a někteří poslouchali i pěvecký sbor Kontaktovka. Bylo milé,
že tuto akci navštívilo velké množství účastníků.
Po uzavření příspěvků pro tento zpravodaj Spolek ještě organizoval akci "Setkání s Mikulášem
a čertem" a členskou schůzi. Malé Krtečky čeká vánoční dopoledne plné zábavy a překvapení.

Spolek přátel České Břízy děkuje všem, kteří nás v naší činnosti po celý rok jakkoliv
podporovali. Velké díky patří správní radě za nadšení, nápady a sílu v dobrovolné
činnosti.

Plánované akce na rok 2019
30. března 2019 - Velikonoční rej
8. června 2019 - Setkání přátel České Břízy
22. června 2019 - Zvířátkový svět
19. října 2019 - Podzimní rej
17. listopadu 2019 - Vánoce klepou na dveře
5. prosince - Mikulášská nadílka
6. prosince 2019 - členská schůze SPČB
V květnu příštího roku tomu bude deset let, kdy Spolek uspořádal historicky první "Setkání
přátel České Břízy". Spolek se proto rozhodl, že 8. 6. 2019 uspořádá akci podobnou i
vzpomínkovou na první setkání. Z organizování této akce máme mnoho zkušeností a
vzpomínek, už víme, co nás čeká, proto budeme ze zkušeností čerpat. Jistě - první setkání, na
které velice rádi vzpomínáme, už to nikdy nemůže být, ale vzpomínky si určitě chceme oživit.
Brzo dostanete pozvánky s programem. Prosíme Vás o poslání nebo předání pozvánek i Vašim
příbuzným, kteří by o akci měli zájem. Jakmile dostanete pozvánku, budete se moci přihlásit
na adrese Spolku (Česká Bříza 115), počet míst bude omezen dle kapacity stolů a židlí v
kulturním domě.
Fotografie či jiné materiály o České Bříze, které byste nám rádi pro tuto akci zapůjčili, prosíme,
přineste na adresu Spolku. Děkujeme za spolupráci.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám krásně prožité vánoční svátky, ať pod stromečkem každý najdete dáreček
darovaný s láskou, až vykročíte šťastně do nového roku 2019, po celý rok Vám slouží
zdravíčko a máte stále úsměv na tváři, s kterým to v životě jde zaručeně lépe.
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.
Počátkem října jsme i s družstvem dětí vyrazili na dálkový pochod Třemošenská padesátka.
Trasa vedla přes Třemošnou na Orlík, pak do Zruče a dále k Drahotínskému rybníku. Zde se
nacházela kontrola a občerstvení. Po delším posezení jsme pokračovali lesem a polem k České
Bříze. Další kontrolní bod byl na rozcestí u mlýna. Trasa pokračovala zpět do Třemošné kolem
potoka až na stadion v Třemošné, kde byl start a cíl. Zde každý turista obdržel diplom a
skleničku. Zde ale naše cesta nekončila, protože jsme šli ještě zpět domů. Za zmínku stojí, že
celou trasu, která měřila 25 kilometrů, ušli i ti nejmenší Vašík Hotěk a Šimon Duchoslav a za
celou cestu nebylo slyšet, že by je bolely nožičky.
Další aktivitou hasičů byla brigáda na úklid listí v obci. Akce se konala v sobotu 17. listopadu.
Uklízeli jsme listí na návsi, u pomníku, u zbrojnice a na hřišti. Po práci jsme si dali dobrý oběd
v místní restauraci.
Nyní, v zimních měsících probíhají opravy vnitřních prostor zbrojnice a příprava na Řádnou
valnou hromadu, která se bude konat 19. ledna v 15.00 hodin v přísálí kulturního domu.
Srdečně zveme všechny občany.
A když se nám blíží vánoce, tak jedna menší rada pro kuchařky a kuchaře: HOŘÍCÍ OLEJ A
OMASTEK NA PÁNVI NEHASTE VODOU! Zamezte přísunu vzduchu třeba pokličkou.
V horších případech volejte 150!
Vážení milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál Šťastné a veselé prožití
Vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví do nového roku.
Za SDH
K. Škubal VJ

SDH Česká Bříza

Zveme Vás na:

