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ČESKOBŘÍZSKÝ ZPRAVODAJ

Z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
končí prázdniny a vše se rozbíhá k další činnosti. V tomto zpravodaji se víceméně zaměříme
na zveřejnění plánovaných společenských akcí, které pro vás připravily spolky a v neposlední
řadě obecní úřad. Bohužel situace ohledně koronaviru je stále nestabilní, ale pevně všichni
doufáme, že se plánované akce uskuteční, i když třeba některé s částečným omezením. Ale to
ukáží až následující dny.
Nyní pár postřehů a informací z uplynulého období.
Odpadová kázeň ve „sběrném dvoře“ je stále katastrofální. Ačkoliv má každý občan možnost
odpad odvézt zdarma do sběrného dvora ve Třemošné, objevují s v přístřešku věci, že
normálnímu člověku zůstává rozum stát. Jiná věc je nárůst tříděného odpadu – proto byl
přístřešek rozšířen a budou objednány další kontejnery. Jen díky obětavosti paní Brožové se
odpad neválí nikde kolem apod.
Konečně se nám podařilo „získat“ firmu na údržbu stromů v obci. Momentálně proběhlo
prořezání stromů na hřišti a v třešňové aleji.
V druhé polovině září proběhne oprava povrchu v „Uličce“. Je proto nezbytné, aby v této době
(která bude samozřejmě upřesněna) občané dbali pokynů provádějící firmy a nekomplikovali
průběh prací např. parkováním apod.
A nyní nejdůležitější informace pro nadcházející období.
Jak jistě víte, od 1. září se opět zpřísňují opatření ohledně šíření koronaviru. Pro nás to hlavně
znamená, že od středy 2. 9. 20 až do odvolání je vstup na obecní úřad povolen pouze se
zakrytými ústy a nosem. Pro ty co navštěvují budovu kulturního domu, jsou k dispozici
zásobníky s dezinfekcí umístěné na toaletách.
Zpřísněné opatření jsou již platné i pro období voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje, které
se konají 2. a 3. října 2020 tzn., že vstup do volební místnosti je povolen taktéž pouze se
zakrytými dýchacími cestami.
Výzva pro zájemce.
Obecní úřad s okamžitou platností vyzývá zájemce o vedení kroniky obce. Paní Mottlové tímto
za její práci moc a moc děkujeme!
Dále od 1. 1. 2021 hledáme správce sběrného místa tříděného odpadu.
Na závěr tohoto krátkého příspěvku nám dovolte dětem popřát hodně zdaru v novém
školním roce a nám všem hodně trpělivosti se současnou situací.

Z obecního úřadu – kultura
Zveme vás na:

Další plánované podzimní akce:
Vítání občánků – slavnostní uvítání nově narozených dětí hlášených v České Bříze
starostou obce;

sobota 10. října od 15 hodin v sále kulturního domu
Kapela Plzeňská Veselka – odpoledne s dechovkou nejen pro seniory;
neděle 18. října od 14 hodin v sále kulturního domu
Sázení nové aleje – díky iniciativě neziskové organizace Sázíme stromy, z. ú., se naše
obec zapojila do projektu pro podporu obnovy zeleně. Podél cesty Na Chocholce bude
vysázeno celkem 13 hrušní a 30 jeřábů;

sobota 7. listopadu
Zájezd na muzikál Sestra v akci do hudebního divadla Karlín v Praze

neděle 8. listopadu
Divadlo pro občany s trvalým pobytem v České Bříze, vstupenky v ceně 300 Kč jsou k
zakoupení na obecním úřadě. Doprava autobusem zajištěna. Odjezd ve 12 hodin z návsi.

Všechny akce se budou konat za platných bezpečnostních a hygienických
opatření.
Z obecního úřadu - kultura

Z obecního úřadu
Zprávičky z mateřské školičky
Školní rok pomalu končí, nový začíná. Prázdniny utekly jako voda a jsme opět v pracovním
procesu. Letos byly pro nás, zaměstnankyně, trochu kratší. Mateřská škola byla v provozu celý
červenec a my nastoupily po třítýdenní dovolené poslední týden v srpnu, na takzvaný přípravný
týden.
Nyní začínáme finišovat s úklidem a přípravou celého objektu na příchod dětí. Během prázdnin
jsme zakoupily nábytek, který nyní již stojí v nové třídě. Teď jej ještě musíme vybavit
nejrůznějšími pomůckami a výukovými materiály, které čekají, uložené v mnoha krabicích, na
svoje nové místo a první školáčky, kteří s nimi začnou brzy pracovat. Do tohoto kýženého stavu
však ještě zbývá všechny pomůcky vyndat, pečlivě přebrat, zastaralé a poškozené vyházet,
opravit, očistit od prachu, ořezat, poskládat atd. a uložit na to nové, správné místo.
Do školního roku 2020/21 v naší mateřské škole vykročí 25 žáčků, z toho 10 předškoláků, 8
tzv. střeďáků a 7 tříleťáčků. Věřím, že se všem těmto dětem bude u nás líbit, lehce učit novým
věcem a dobře a vesele žít jak se svými kamarády, tak s námi, pracovnicemi MŠ.
Ten končící rok nebyl příliš jednoduchý. Ani pro rodiče, ani pro pedagogy a rozhodně ani pro
děti. Celá naše společnost řešila novou situaci, pandemii koronaviru. Oklešťovala nás spousta
nařízení, zákazů, příkazů, které se vzápětí zase proměňovaly v jiné a nutily nás měnit své
postoje, plány, zvyklosti a omezovaly naše životy. A jak se zdá, tak se tento stav opět určitým
způsobem opakuje. Nevíme, jakou měrou bude znovu ovlivňovat naše životy a záměry.
Nezbývá než tedy brát věci trochu sportovně, s nadhledem a věřím, že při troše dobré vůle,
vzájemného porozumění a spolupráci, všechny problémy v klidu zvládneme.
Všem obyvatelům České Břízy proto přejeme krásný podzim, pevné zdraví a veselou mysl,
která je, jak všichni víme, půl zdraví.
Bc. Ivana Mastná, ředitelka MŠ

Zprávičky z mateřské školičky

SDH Česká Bříza
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o aktivitách dobrovolných hasičů v České
Bříze.
Máme pomalu po prázdninách a dovolených a navracíme se zpět do pracovních procesů. I
když letos z důvodu pandemie byly téměř všechny hasičské soutěže zrušeny, tak nějakých
akcí jsme se během léta zúčastnili. V neděli 21. června jsme se zúčastnili „dálkové dopravy
vody“ v Nynicích. Jednalo se o prověřovací cvičení okrsku Hromnice. Bylo třeba dočerpat
vodu do opraveného rybníka v Nynicích. Cvičení se zúčastnilo pět sborů a bylo nataženo
vedení o délce 1400 m s převýšením 60 metrů. Téměř po pěti hodinách byl rybník dopuštěn.
V sobotu 4. července jsme byli pozváni do Chotiné na oslavu 125. výročí založení místního
SDH. Oslavy se konaly na louce za obcí a sluníčko svítilo až moc. Jako první proběhla soutěž
dětí v netradiční štafetě a požárním útoku. Děti našeho SDH obsadily třetí místo. Pak
následovala štafeta a útok žen, které rovněž obsadily třetí místo. Vyvrcholením soutěžního
odpoledne byly štafety a útoky družstev mužů. Naše družstvo obsadilo po menších
problémech ve štafetě čtvrté místo, i když čas útoku byl druhý nejrychlejší.
Další sobotu jsme vyjeli do Plzně k Bauhausu, kde se konala předváděcí akce motorek Harley
Davidson a my jsme zde se Záchranou službou Karlovarského kraje předváděli vyproštění a
ošetření zraněného jezdce. Projekt se jmenoval „Lepší být v šest doma než v půl šestý
v nemocnici.“ Sjelo a sešlo se zde spousta přihlížejících a ukázka měla velký ohlas i na
sociálních sítích.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás závěrem tohoto příspěvku pozval za naše SDH na
oslavu 50.výročí postavení hasičské zbrojnice a zároveň nového otevření po rekonstrukci.
Akce se koná 5. září od 14.00 hodin před zbrojnicí. Prohlédnete si naši zbrojnici, techniku a
uvidíte ukázky výcviku mladých hasičů. To vše za poslechu hudby „Veselá šestka“ a dobrého
občerstvení.
Těšíme se a děkujeme za Vaši návštěvu.

SDH Česká Bříza

Spolek přátel České Břízy
Prázdninové dny pomalu končí. Nevadí, vždy když něco končí, tak se otevírá cesta k dalšímu
poznání. Budeme poznávat vše, co nám přinese podzimní čas. V tomto období se Spolek
zaměřuje na přípravu tradičních podzimních akcí a pravidelné činnosti.

Na jaké akce se můžete těšit?
Ve čtvrtek 10. září od 9.00 hodin se opět s velkou radostí sejdeme na sále kulturního domu na
kroužku KRTEČEK. Zveme dětičky nejen s maminkami na zábavné dopoledne s tetou
Mirkou. Sbalte si přezůvky, svačinku, pití a veselou náladu. Těšíme se.

V sobotu 17. října od 17.00 hodin se na hřišti rozpoutá kouzelná energie - akce "Podzimní
rej". Tradiční program této akce se budeme snažit zachovat. Včas se o všem dozvíte z plakátů
na tuto akci.
V neděli 15. listopadu od 14.00 hodin v sále kulturního domu zazní klepání "Vánoce klepou
na dveře". Na tuto akci zamlouváme hosty a prodejce rok dopředu. Proto již nyní můžeme
prozradit, že opět vystoupí pěvecký sbor Pilsen Voice.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám zdravé, krásné a pohodové podzimní dny. Děti, prožívejte školní rok tak volně a
radostně jako prázdninové dny.
za Spolek přátel České Břízy
Mirka Cigánková
tel.: + 420 721 465 789
email: cigankova.m@volny.cz
www.ospcb.cz

Spolek přátel České Břízy

Spolek šikulka
Mimořádné události letošního jara, které nás zastihly těsně před Velikonoční akcí pro veřejnost
a nakonec zastavily i celou činnost pravidelných kroužků jsou snad za námi. Situace se uklidnila
a o to více si nyní užíváme posledních prázdninových dnů plných sluníčka, koupání a výletů.
V září děti usednou do školních lavic a my doufáme, že jim zbude dostatek sil a chuti vrátit se
do našeho kroužku a tvořit jako v předešlých letech. Na naše malé šikulky se budeme těšit od
22. září 2020 v obvyklém čase od 17.00 hodin v 1. patře kulturního domu. Kroužek pro dospělé
zahájíme v průběhu října a o přesném datu budeme jako vždy informovat. Zároveň se budeme
těšit na Vánoční kreativní odpoledne, které pravidelně pořádáme pro širokou veřejnost.

Přejeme příjemný zbytek prázdnin a dětem šťastné vykročení do nového školního roku.
Za Spolek šikulka Alena Košťálová

Spolek šikulka

