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Z obecního úřadu
Vážení občané,
dovolte, abychom Vás stručně informovali o dění na obecním úřadu od letního zpravodaje.
Skončil čas prázdnin a dovolených a všichni jsme se vrátili ke všedním povinnostem.
Dětem jsme se konec prázdnin snažili zpříjemnit, proto jsme připravili u kulturního domu
táborák a pár soutěží. Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, skok v pytli či
malování „poslepu“. Věříme, že si všichni, včetně rodičů, užili příjemné odpoledne.

A zpátky do práce. Jak jsme Vás dříve informovali, proběhla anketa ohledně
vypracování rozvojového plánu obce. V podstatě každý se mohl zapojit. Bohužel jsme velmi
zklamáni přístupem občanů – ankety se zúčastnilo pouze 52 respondentů a to máme v obci víc
než 400 právoplatných voličů! Z ankety vyšla jako hlavní bod oprava místních komunikací.
Díky zpracování tohoto rozvojového plánu budeme mít (snad) více možností na získání
dotací. Rozvojový plán obce si můžete prostudovat na obecním úřadu a v blízké době bude
k dispozici i na stránkách obce.
Stále probíhá oprava oplocení a úprava prostranství kolem hřbitova. I když se může
zdát, že práce probíhají pomalu, pravdou je, že probíhají dle předem schváleného
harmonogramu a ukončeny budou před „dušičkami“ tzn. do konce měsíce října. Pevně
doufáme, že po dokončení úpravy prostranství za plotem, už nebudou návštěvníci hřbitova
odhazovat odpadky rovnou přes plot (jak se to ukázalo po odstranění porostu), ale budou
využívat přistavený kontejner a odpadkový koš. Děkujeme za pochopení.
Když se zmiňujeme o odpadcích – nezapomínejte, že máme všichni bezplatný přístup do
sběrného dvora ve Třemošné. Vzhledem k nastalé situaci při nedávném přistavení
velkoobjemových kontejnerů máme pocit, že této možnosti nevyužíváte a to je velká škoda.

Pro zajímavost Vám ještě ukážeme, jak také přes léto vypadal kontejner v chatové osadě 

A odpady ještě jednou. V nejbližší době budou na vytipovaných místech umístěny odpadkové
koše spolu se sáčky na psí exkrementy. Prosíme, využívejte je. Úprava zeleně bude tak
jednodušší. Děkujeme.
Jak jste si jistě také všimli, museli jsme za asistence SDH na čas odstranit rychlostní
radar u kulturního domu. Radar se vlivem větru uvolnil a hrozilo jeho zřícení. Nyní je již zpět
na základě vyřízené reklamace.
Bohužel nás překvapil havarijní stav šikmé části střechy kulturního domu, a proto jsme museli
mimo plán (a bez pokusu získání dotace) začít opravu ihned.

Další informace se můžete dozvědět na veřejných zasedáních zastupitelstva obce nebo na
internetových stránkách www.ceska-briza.cz .

Z obecního úřadu

Spolek šikulka
Prázdniny utekly jako voda. Děti opět usedly do školních lavic a v přírodě začal podzim.
Od 12. září se s malými šikulkami scházíme každé úterý na našem kroužku a opravdu se
nenudíme. Máme za sebou již mnoho výrobků, které si můžete prohlédnout během návštěvy
místní knihovny, kde máme všechna naše díla vystavena. Během října začne i večerní kroužek
pro dospělé, kde se můžeme těšit na výrobu šperku. Večerní kroužek bude probíhat pravidelně
jednou měsíčně a budeme rádi za Vaše nápady na tvoření.
11. listopadu se můžete těšit na kreativní odpoledne, které se ponese v duchu blížícího se
adventu. Součástí bude výstava výrobků dětí z kroužku Spolku šikulka a prací dětí z mateřské
školy v České Bříze. Za symbolický poplatek si budete moci všechny své výrobky odnést
domů. Jako obvykle bude zajištěno něco malého na zub od naší paní cukrářky Blanky
Chocové. Pokud nebudete chtít vyrábět, můžete si posedět a popovídat s přáteli u kávy.
Za Spolek šikulka
Alena Stupková

Spolek šikulka

Spolek přátel České Břízy
Čas běží a děti se rozutekly do školních lavic, někteří usedají poprvé jiní zas naposledy a
Mateřské školy opět ožily dětským smíchem a hravostí.
Kroužek "Krteček" od 14. září i v tomto školním roce odstartoval hravé dopolední dovádění
s našimi nejmenšími a rodiči. Na děti čeká pár nových pomůcek a hlavně opravena lavička na
cvičení, která pamatuje ještě cvičení dětí v bývalé místní základní škole. Běhat se nám bude
skvěle i na nově upravené podlaze na sále kulturního domu.
Během léta spolek nepořádal žádné veřejné akce, ale soustředil se na přípravu akcí
podzimních a pomalu začal plánovat i akce na příští rok, které Vám sdělíme v příštím čísle
zpravodaje.

Srdečně Vás zveme na podzimní akce
V sobotu 21. října 2017 od 16.00hodin na místním hřišti vypukne akce "Podzimní rej". V
letošním roce na děti bude čekat dětský kolotoč, skákací hrad, tradiční denní i noční
vystoupení šermířů ze skupiny Avalon, pohádka "O chytrém kašpárkovi", tvořivá dílnička,
ohňostroj, perníčky, výborná italská káva od paní Petry Svobodové a opékání buřtů. Tato akce
je vždy hojně navštívena, budeme rádi, když se i letošní pěkně povede. Přineste si sebou
jakékoliv svítidlo, ať si na vše dobře posvítíme.
V neděli 19. listopadu 2017 od 14.00hodin v sále kulturního domu se uskuteční akce
"Vánoce klepou na dveře". Celou akci zahájí se směsicí svých celoročních písní pěvecký
sbor Kontaktovka. Můžete se těšit na předvánoční trhy plné pěkných výrobků z keramiky,
látky, dřeva, šperky, perníčky, vánoční dekorace, adventní věnce,… Připraveny budou i
dílničky pro děti a hrací koutek pro dětské zpestření. Posezení u kávy a pár dobrot nebude
chybět.
V úterý 5. prosince 2017 od 17.00hodin v sále kulturního domu se děti setkají s čertem,
Mikulášem a andělem. Po nadílce, na kterou děti vždy s vykulenými očky čekají, si budeme
společně hrát a tancovat. Rodiče prosíme o přinesení jednoho balíčku pro své dítě se
jmenovkou.
V podzimním čase bude také uskutečněna každoroční členská schůze členů spolku, pozvánky
každý člen včas obdrží.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám krásně barevný podzim a radost z poslední letošní zahrádkářské sklizně.
za Spolek přátel České Břízy
Mirka Cigánková
tel.: + 420 721 465 789
email: cigankova.m@volny.cz
www.ospcb.cz

Spolek přátel České Břízy

ZVEME VÁS NA

Burzu dětského oblečení
KDY: v sobotu 14. 10. 2017 od 9 do 12h
KDE: Kulturní dům v České Bříze

Na výběr bude:
dětské oblečení a obuv všech věkových kategorií na období PODZIM
-ZIMA, hračky, kočárky, autosedačky, sportovní potřeby (helmy,
lyže), těhotenské oblečení atd.

Kontakt: pepeskov@email.cz nebo tel. 605 864 895
V přísálí bude připraveno i dámské oblečení.

SDH Česká Bříza
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o aktivitách sboru dobrovolných hasičů obce. Máme po
dovolených a prázdninách a hasiče naší obce čeká další spousta práce.
Máme po dovolených a prázdninách a hasiče naší obce čeká další spousta práce.
V sobotu 5. srpna vyjela naše jednotka do obce Studená, která leží mezi obcemi Kozojedy
a Chříč. Konalo se zde velké taktické cvičení celého okresu Plzeň-sever. Jednalo se o
dálkovou dopravu vody do vzdálenosti 3 kilometry s převýšením cca 200 metrů. Na toto
cvičení se sjelo celkem 22 jednotek dobrovolných hasičů a na některé z nich na konci cvičení
ještě čekal ostrý zásah, protože ve vedlejší obci chytlo pole s obilím od kombajnu. Jinak naše
jednotka během léta k žádnému zásahu vyjíždět nemusela.
Další činností hasičů byla 30. září brigáda ve zbrojnici, a protože jsou na návsi kontejnery,
tak byl proveden i úklid v okolí naší obce. Tato brigáda v podzimních měsících nebude jediná.
A abychom nezapomínali i na naše zasloužilé hasičské veterány, tak pro ně sbory hasičů
uspořádali na sobotu 21. října 2017 v restauraci U Drudíků ve Zruči „Setkání zasloužilých
hasičů“, kam je všechny osobně pozveme.

Za SDH
K. Škubal VJ

SDH Česká Bříza

Restaurace Česká Bříza
Restaurace Česká Bříza v kulturním domě

Otevřeno po – pá 10:30 – 13:30
Přijďte ochutnat českou i mezinárodní kuchyni, jídla pro zdravou
výživu, bezmasá jídla a saláty. Pokrmy nabízíme balené, nebo si
je můžete odnést ve vlastních nádobách.
Cena poledního menu je 69 Kč, možnost platby ve stravenkách.
Více informací a aktuální nabídku najdete na stránkách
www.klasickakuchyne.cz nebo v restauraci kulturního domu.
Pro telefonickou objednávku, rezervaci míst a pokrmů, dovoz
do kanceláří, prodejen i výroby nebo v případě dotazu volejte:

+420 720 260 288
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Máte zájem o letecký snímek obce?
Pokud máte zájem o letecký snímek naší obce, objednejte si ho na obecním úřadě
– velikost A3, cena cca 300,- Kč

