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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, máme tady prázdniny :-). První polovinu roku jsme si už mohli užívat
takřka bez omezení, a proto to už bylo o hodně veselejší než v minulém roce.
O činnosti obecního úřadu se dozvídáte na internetových stránkách obce nebo na
veřejných zasedáních zastupitelstva, proto přidáme jen pár upozornění a organizačních
informací.
Právě probíhá zatrubnění odtoku z ČOV, proto dbejte opatrnosti při pohybu kolem ČOV a
„Na Masňáku“. Práce by měly být dokončeny do konce července a následně prodloužena
doba pro používání stávající ČOV.
Za nejdůležitější upozornění považujeme to, že po prázdninách proběhnou volby do
zastupitelstva. Termín voleb je 23. a 24. září 2022. Do zastupitelstva naší obce bude opět
potřeba zvolit 7 členů. Případní kandidáti (sdružení) musí svoji kandidaturu podat na MěÚ
Třemošná nejdéle 66 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin. Vzory potřebných dokumentů
najdete na internetových stránkách obce.
Na začátku jsme se zmiňovali o prázdninách, takže ještě jedna informace: obecní úřad
bude uzavřen v době od 25. července do 5. srpna 2022.

Z OBECNÍHO ÚŘADU - KULTURA

V sobotu 14. května, kdy se po celý víkend děti mohly těšit
z pouťových atrakcí před kulturním domem, se uskutečnila
pouťová zábava a soutěž o nejlepší pouťový koláč. Po
dvouleté odmlce jsme mohli opět prověřit a porovnat
pekařské dovednosti našich spoluobčanů. Sedmičlenná,
převážně pánská porota, v jejímž čele ale zasedly dvě
dámy, a to Jana Roubalová (výherkyně z minulého ročníku)
a Milada Tyllová, rozhodovala o pořadí 17 koláčů, které
byly do soutěže přihlášené. Rozhodování bylo opravdu
těžké, všechny výrobky zaujaly svou chutí, vůní a
vzhledem. Po vyhlášení výsledků začala volná taneční
zábava s kapelou Spirala Theatre Show.

1. místo Petra Pešková
2. místo Marie Bílková
3. místo Milan Loukota
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Z OBECNÍHO ÚŘADU - KULTURA
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Příjemný slunečný den si také užili naši
senioři. Ve čtvrtek 2. června se uskutečnil
společný zájezd do Tachova, na prohlídku
zámku. Po společném obědě v místní
restauraci

následovala

exkurze

právě

rekonstruované Jízdárny ve Světcích.
S veselým výkladem místního kastelána si
na závěr naše skupina mohla prohlédnout
expozici kovářství i byt kováře.
Páteční odpoledne 3. června patřilo našim nejmenším. U kulturního domu se konala oslava
Dne dětí. Nejprve si děti prošly stezku obcí a luštily hádanku – slovo KAMÍNEK. Za odměnu
si pak mohly kamínek nabarvit, sníst perníkovou medaili, vyzkoušet skákací dráhu a zahrát
jiné hry. Na závěr pak malí i velcí měli možnost posedět u ohně a opékat špekáčky.

Co plánujeme po prázdninách?
Pátek 2. září se bude konat tradiční rodinná akce Rozloučení s prázdninami. Jako vždy
nebudou chybět hry, pouťový kolotoč, opékání a bobřík odvahy.
Začátkem září uplyne 100 let od natočení prvního němého filmu Prodaná nevěsta, který byl
z velké části točen v České Bříze. U této příležitosti plánujeme film a naší klasickou operu
více přiblížit a toto jubileum připomenout a oslavit. Podrobnosti o akci budou včas
upřesněny.
Všem přejeme pěkné léto.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Školní rok 2021/22 je již téměř u konce a všichni se těšíme na léto, prázdniny, odpočinek i
nové zážitky. Ve školce se ale stále ještě děje spousta věcí!
Velké děti dokončují kurz plavání a z některých jsou již téměř plavci! Teď v červnu jsme byli
také na školním výletě. S dětmi jsme jeli autobusem do Plzně a potom vlakem do Plas, kde
jsme navštívili zoologickou zahradu. Dětem se moc líbila, a dokonce plnily vědomostní
soutěž, kterou nám připravili pracovníci ZOO. Za své nemalé znalosti o zvířatech získaly jako
ocenění sladké dobrůtky a pitíčka. Po takovém náročném výkonu jsme si chtěli zpříjemnit
výlet návštěvou cukrárny, ta však již v Plasích není, musela tedy stačit zmrzlinka do
kornoutu od zmrzlinářky u silnice. Myslím, že chutnala a opravdu stačila. Ještě jsme se
prošli okolo rybníka, trošičku pohráli na dětském hřišti a pak už zase zpátky domů, tedy
vlakem do Třemošné, kde čekali na nádraží rodiče.
Tato akce však měla ještě své pokračování. Na předškoláky čekala závěrečná zkouška
samostatnosti, kterou bylo ten den spaní v mateřské škole. Děti si zbytek dne ve školce
hrály, plnily různé úkoly, po setmění každé absolvovalo stezku odvahy po školní zahradě
označenou zapálenými svíčkami. Společně jsme si připravili večeři, povyprávěli trošku
strašidelné příběhy i pohádku před spaním, která byla spíše veselá, a děti spaly, jako když
je do vody hodí. V sobotu ráno jsme je nemohli ani probudit! Nakonec, po dobré snídani,
odcházeli v sobotu dopoledne všichni spokojení a veselí!
V úterý 14. června jsme se na pozvání vedení ZD Žichlice zúčastnili Dne otevřených dveří.
Na místo jsme se se vydali hned ráno pěšky. Zde již byla spousta dětí z okolních škol a
školek. Organizátoři měli celou akci perfektně připravenou, zorganizovanou, děti plnily
různé úkoly, prohlédly si celé prostory družstva, poznaly, jak zde žijí zvířata, na maketách si
vyzkoušely podojit kravičku tak, jak se to kdysi dávno dělávalo, zahrály si kroket, prohlédly
zemědělské stroje a mnoho dalšího. Za vše dostávaly bonbóny, pitíčka, omalovánky apod.
Zkrátka, velmi zdařilá akce a výborný nápad, jak poskytnout dětem základní představu o
tom, jak to vypadá a co se dělá v zemědělském družstvu. Všechny děti byly nadšené! Velké
díky organizátorům!

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
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Ve stejný den v odpoledních hodinách ve školce proběhl zápis ukrajinských dětí, nikdo však
v uvedeném termínu dítě zapsat nepřišel. Rodiče mají čas až do 16. června, kdy se
mimořádný zápis uzavírá. Uvidíme, zdali i k nám do školky nějaké děti z Ukrajiny přijdou.
A nyní už nás čeká pouze poslední, závěrečná akce, zato však ta nejdůležitější,
nejočekávanější a skutečně závěrečná. Tou je, jako každoročně, pasování předškoláků na
školáky! Akce je spojená s divadelním představením divadla Hra, které děti milují! Rytíř
každého předškoláka, po tom, co prověří jeho znalosti o jménu, bydlišti a dni narození,
popasuje na velkého školáka! Proběhne také raut a na závěr zahraje Homeband paní
učitelky Renátky.
A touto událostí čtyři naši kamarádi již přestanou patřit mezi nás! Každoročně se trochu s
lítostí loučíme s těmito odcházejícími dětmi i jejich rodinami. Za tu dobu, co chodí do školky,
se vždy vytvoří blízký vztah nejen k dětem, ale i k jejich rodičům a blízkému okolí. Přejeme
tedy všem předškoláčkům a jejich maminkám i tatínkům, ať se jim ten významný životní
krok zdaří co nejlépe, ať z dětí rostou moudří, čestní, pracovití a dobří lidé a ať se jim všem
daří co nejlépe! A už teď víme, že se nám určitě bude po těch odešlých kamarádech
alespoň občas stýskat!

A pak už hurá prázdniny!
Mateřská škola bude letos v provozu až do 22. července. Zpět se vrátíme 24. srpna (to nám,
zaměstnancům, začíná přípravný týden) a doufám, že budeme v plné síle a zdraví, abychom
ten další školní rok zvládli co nejlépe!

A pro děti se školka znovu otevře jak jinak než 1. září!

Milí břízští spoluobčané,
vám všem rovněž přejeme KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ POHODY, RADOSTI a ZAJÍMAVÝCH
AKTIVIT!
Ať si ho všichni prožijete tak, jak si přejete!
Vaše školka

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
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Pasování na předškoláky
Protože se tento příspěvek dostává do
tisku

až

po

proběhnutí

pasování

předškoláků, dostala jsem příležitost jej
ještě dodatečně doplnit o pár fotek a
krátkou informaci z celé akce.
Mohu potvrdit, že se pasování povedlo,
děti si užily pohádku, krásně se představily,
dostaly spoustu dárečků od nás, mateřské
školy, i návštěvy na této akci, zástupců
obecního

úřadu

pana

starosty

Josefa

Nováka a paní Veroniky Zábranové. A snad
se pobavili i rodiče, kteří připravili a donesli
i tu spoustu dobrůtek na závěrečný raut!
Děkujeme!

SDH ČESKÁ BŘÍZA
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SDH ČESKÁ BŘÍZA
Vážení spoluobčané,
opět uběhlo stanovené období a přinášíme Vám pár informací o dění u SDH Česká Bříza.
Jak jsme Vás informovali již v předchozím čísle zpravodaje, dva naši mladí hasiči se se
svými obrázky probojovali do okresního kola celostátní výtvarné hry Požární ochrana očima
dětí a mládeže. Tobík Šafařík se se svým obrázkem v tomto kole umístil na prvním místě a
Honzík Zábran na místě druhém.

Tobík se tímto místem dostal do kola krajského, které opět vyhrál a „probojoval“ se až do
kola republikového. Bohužel zde se již tak dobře nevedlo a jeho obrázek se umístil na
čtvrtém místě. Nicméně pro náš sbor je toto velké vítězství a oběma našim malým malířům
blahopřejeme…
Dne 4. června jsme u nás v obci pořádali po dvouleté odmlce soutěž hasičských družstev
„Noční jízda 2022“. Soutěže se zúčastnily 4 družstva mužů a 6 družstev žen. Trasa jako
každý rok vedla z České Břízy do Hromnice, Žichlic, Chotiné, Plané, Kostelce, Druztové,
Sence, Zruče a zase zpět do České Břízy.
Soutěžní družstva si během tohoto závodu vyzkoušela např. znalosti z hasičiny, poskytování
první pomoci, střílely ze vzduchovky a luku.
Kolem jedné hodiny ráno, kdy se vrátila všechna družstva, bylo vyhodnocení. Takto to
dopadlo:

SDH ČESKÁ BŘÍZA
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Kategorie muži:
1. místo – SDH Česká Bříza
2. místo – SDH Žichlice
3. místo – SDH Planá
4. místo – SDH Zruč

Kategorie ženy:
1. místo – SDH Zruč
2. místo – SDH Česká Bříza
3. místo – SDH Žichlice
4. místo – SDH Planá
5. místo – SDH Druztová
6. místo – SDH Chotiná

Dne 11. června jsme odjeli na soutěž do Hromnice. Celkem jsme postavili 5 družstev (3
družstva dětí, 1 družstvo žen a 1 družstvo mužů). I přes velmi teplé počasí, které nás
provázelo celou soutěží, se nám zadařilo a odvezli jsme si domů celkem 5 pohárů.
Děti - mladší kategorie

1.místo - družstvo B

2.místo - družstvo A

SDH ČESKÁ BŘÍZA
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Děti - starší kategorie

Ženy

2.místo

3.místo
Muži

2.místo
Zprávy výjezdové jednotky:
20. května jednotka vyjela odstranit strom, který spadl přes komunikaci mezi Českou
Břízou a Zručí. Jednotka řídila silniční provoz a strom odstranila mimo komunikaci.
31. května jednotka vyjela k ohlášenému požáru osobního automobilu na parkovišti u
chat v České Bříze. Naše jednotka vyjela 5 minut po vyhlášení poplachu a na místo
události

se

dostavila

jako

první.

Z

důvodu,

že

nedisponujeme

cisternovou

automobilovou stříkačkou, velitel jednotky rozhodl o natažení vodního proudu od
potoka za pomoci kalového čerpadla. Nicméně v krátké chvíli přijela jednotka ze Zruče,
která za naší asistence a pomoci uhasila hořící automobil vysokotlakým proudem z
cisterny. Automobil byl uhašen ještě před příjezdem profesionální jednotky z Plzně.

SDH ČESKÁ BŘÍZA
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Doufáme, že tyto dva výjezdy byly na nějakou dobu jediné a že v letních měsících, které
jsou před námi, nebude hořet a my nebudeme muset zasahovat…
Dále jsme se s plným elánem a nadšením pustili do rekonstrukce našeho přívěsného vozíku
k požární stříkačce, který bychom chtěli mít zrekonstruovaný do doby, než nám bude
předán nový dopravní automobil…
Než se s Vámi rozloučíme, dovolte nám, abychom ještě připojili předběžný plán akcí, které
bychom chtěli do konce tohoto roku uspořádat:
září 2022 – soutěž v požárním útoku pro družstva mladých hasičů (možná i pro družstva
dospělých)
září 2022 – říjen 2022 – bezpečnostně-orientační soutěž pro družstva dětí
listopad 2022 – beseda k poskytování laické první pomoci

SDH ČESKÁ BŘÍZA
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Závěrem nám dovolte Vám popřát krásné prožití letních měsíců, šťastné návraty domů z
dovolených a budeme se těšit na společné chvíle strávené při akcích v naší obci.
Výbor SDH

zdroj:https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-radi-letni-special.aspx

SPOLEK ŠIKULKA
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SPOLEK ŠIKULKA
Všichni už si užíváme teplých letních dnů a školáci se netrpělivě těší na prázdniny, které
jsou za rohem.
Po celoročním tvoření se děti z kroužku dovedných rukou Spolku šikulka s tímto školním
rokem rozloučily. Po dvouleté přestávce jsme se opět konečně sešli na dětmi vždy
očekávané zahradní párty. Odpoledne plné tvoření probíhá vždy i s rodiči. Letos se neslo v
duchu tématu „Cestujeme po Česku“, a tak jsme 14. června procestovali celou naší
republiku.
V Karlových Varech si dozdobili lázeňský pohárek, v Pardubicích namalovali perníková
srdce a na Moravě tvořili hrozny vína tiskané špuntem. Na jihu Čech si vyzkoušeli chytání
ryb, v Čáslavi vymalovali a slepili letadlo, ze ZOO v Praze si odnesli papouška a v
Krkonoších si pomocí sítotisku dotvořili batůžky na svoje prázdninové cestování.

Jak je zvykem, nezaháleli ani rodiče. I ti tvořili a jejich úkolem bylo vymalovat co
nejkrásnější chodský koláč a lázeňský pohárek. Všichni dostali zaslouženou pochvalu.
Nejlepší výrobky byly oceněny a všechny děti odměněny za svoje celoroční snažení.
Počasí se nám vydařilo, děti i rodiče se pobavili a mnozí už se ptali, kdy se sejdeme příště.
Již teď se těšíme na 13. září 2022 v 17.00 hodin v prvním patře kulturního domu na stávající i
nové šikulky, kteří se k nám budou chtít přihlásit.

SPOLEK ŠIKULKA
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Dovolte nám popřát všem krásné počasí a ničím nerušené prázdniny i dovolené a
především šťastný a pohodový návrat domů, ať budete cestovat kdekoliv.
Za Spolek šikulka Alena Košťálová

SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉ BŘÍZY
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SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉ BŘÍZY
Teplé večery nás vábí k posezení v přírodě, noční obloha plná tajemství, snídaně v trávě,
sluníčko, bouřky, kopce zmrzlin, dětský křik u vody či síla zvuků motorek, to je ten pravý
letní čas. Ať vás letní vánek zavane kamkoli, užijte si vše naplno.
Spolek s radostí děkuje „přespolním“ manželům Aleně a Jaroslavu Košťálovým za darování
cen pro děti na jarních akcích. Byli jsme velmi potěšeni jejich aktivitou, je milé poznat i v
této době „srdce na dlani“.
V sobotu 18. června se hřiště proměnilo v „Cirkusový svět“. Děti plnily soutěže převážně
sportovní, vždyť navštívily cirkus a šlo jim to skvěle. Vyrobily si klauna Knoflíčka, poznávaly
zvířátka v cirkuse, zhlédly pohádku „Paleček v cirkuse“, zkusily si veselé tanečky a dovádění
při hudbě. Za odměnu dostaly cukrovinky a vodní pistole, které hned využily. Nejprve jsme
si upekli lívance, nazdobili šlehačkou a ovocem a šup začala lívancová bitva. Po lívancích
jsme se jasně museli umýt, a tak vypukla vodní bitva, to byla paráda. To koukáte, co jsme
zažili, kdo se zúčastnil, dobře ví, jak to všechno bylo. Velmi jsem si odpoledne užila a
myslím, že dětský radostný křik mluvil za vše. Občerstvení se snědlo a vypilo. Maminky a
děti ve stáncích s drobnými výrobky nakoupily dárečky nejen pro paní učitelky. Děkuji všem
dětem a dospělým, kteří s touto akcí pomáhali, spolupráce si vážíme. Díky patří i ochotě
manželů Šimandlových, kteří dali k dispozici vodu na tuto akci.
Ve čtvrtek 23. června se kroužek Krteček rozloučil s dětmi, které půjdou po prázdninách
do školek. Společně jsme si hráli na léto a na to, co nás po celý rok nejvíce bavilo. Děti,
které stály zpočátku opodál, dnes řádí ostošest a jsou zčásti připravené na další životní krok
vpřed. Vždyť život jde opravdu dopředu, stále se něco děje, vyvíjí a na dětech je to
obzvláště vidět. Někdy se jen pozastavíme, rozhlédneme se, odpočineme a zase vyjdeme
rovnou za nosem. Pohyb života je všude kolem nás, jen si ho všimnout a jít s ním dál, a to
především dětem nádherně a přirozeně jde. Děkuji krtečkům a jejich rodičům za krásný
školní rok, plný uvolnění, smíchu a pochopení. Paní Ireně Schneiderové, „krtečkové
babičce“, velmi děkuji za nezbytnou pomoc s kroužkem. Bylo to se všemi prima! Těším se
na vás a další nové krtečky ve čtvrtek 8. září v 9.00 hodin na sále v kulturním domě. Zase to
společně rozjedeme.

SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉ BŘÍZY
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Vážení spoluobčané,
přejeme vám pohodové a krásné letní dny plné zážitků. Dopřejte si dostatečný odpočinek a
uvolnění všech vašich smyslů, neboť právě tak si oddychnete a nasajete přirozenou chuť
života. Děti ať si do své vzpomínkové knihy zapíší co nejvíce dětských zážitků na letní
prázdniny. Prožijte šťastnou letní cestu tam i zpět ve zdraví a s úsměvem.

za Spolek přátel České Břízy
Mirka Cigánková
tel.: + 420 721 465 789

