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Z obecního úřadu

„Zpravodaj by
měl sloužit
spíše pro
prezentaci
spolků naší
obce. Informace
o dění na
obecním úřadu
mají všichni
možnost

Vážení spoluobčané,
po delší odmlce se Vám dostalo do rukou nové vydání Českobřízského
zpravodaje. Budeme se snažit, aby opět vycházel pravidelně tzn. čtyřikrát
do roka. Tentokrát nebude jen v tiskové podobě, ale také jej najdete na
internetových stránkách obce. Pokud byste měl kdokoliv zájem do zpravodaje přispět, zašlete svůj příspěvek na adresu
zpravodaj.ceskabriza@seznam.cz.
Orientační data uzávěrky pro příspěvky jsou 20. 6., 20. 9. a 8. 12.
Jak jsme již uvedli v dřívějších vydáních, zpravodaj by měl sloužit
spíše pro prezentaci spolků naší obce. Informace o dění na obecním úřadu
mají všichni možnost vyslechnout na pravidelných veřejných zasedání zastupitelstva. Dnes Vás jen letmo seznámíme s plánovanými akcemi. Pro
letošní rok zůstává hlavní prioritou oprava místních komunikací - hlavně
dokončení a kolaudace komunikace „Na Hvízdalce“ a oprava povrchu ke
hřbitovu. Když už se zmiňujeme o hřbitovu, tak máme v plánu opravu
čelní zdi a plotu. Rozsah těchto prací bude záviset na tom, zda získáme
dotaci od Plzeňského kraje. Nesmíme zapomenout ani na obnovu prvků
dětského hřiště u kulturního domu. Prvky již máme objednány a zkoušíme zda nám na ně přispěje Nadace ČEZ. A jako poslední dnešní informaci
uvádíme, že jsme objednali radary na měření rychlosti, které budou instalovány na začátku dubna - jeden na vjezdu do obce od Zruče a druhý
bude pod samoobsluhou směrem z návsi ke kulturnímu domu.

vyslechnout na
pravidelných
veřejných

A ještě praktické informace

zasedání
zastupitelstva.“

1. 4. 17 od 15 hod. - divadlo pro děti „Měsíční pohádka“
1. 4. 17 od 10 do 16 hod. - zápis dětí do 1.ročníku MZŠ Zruč-Senec
11. 4. 17 od 14 do 17 hod. - zápis dětí do 1.ročníku MZŠ Zruč-Senec
22. 4. 17 do 15 hod. - divadlo pro děti „Evelínko, neutrácej tolik“
29. 4. 17 od 9 do 9,30 hod. - svoz nebezpečného odpadu
29. 4. 17 od 9 hod. - brigáda na úklid obce a okolí
29. 4. 17 od 15 hod. - vítání občánků
29. a 30. 4. 17 - budou přistaveny kontejnery na bioodpad a velkoobjemový odpad
30. 4. 17 - končí zimní svozy popelnic
2. 5. 17 od 16 do 18 hod. - zápis dětí do MŠ Česká Bříza
13. a 14. 5. 17 - přijedou pouťové atrakce - po oba dny bude otevřen hostinec od 10,30 hod.

Z obecního úřadu
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Okénko do mateřské školy
Máme školní rok 2016/2017 a naše mateřská škola se rozjela naplno.
V září jsme už navštívili divadlo Alfa, divadélka přijela i za námi do školky.
Naše děti se zúčastnily rozsvícení vánočního stromečku, společně s námi
vystupovali i jejich starší kamarádi ze školy.
Během podzimu jsme pořádaly ve školce jablíčkový, bramborový a dýňový
týden. Vyráběli jsme z těchto produktů výrobky, ale i dobroty.

„V prosinci jsme
uspořádali,
jako každý rok,
vánoční besídku
s ohňostrojem. „

V prosinci jsme uspořádali, jako každý rok, vánoční besídku
s ohňostrojem. Rodiče přinesli ukázky pečení na vánoce, všichni jsme
ochutnali a bylo to výborné. Uvařili jsme si i vánoční čaj.

Okénko do MŠ
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Nový rok začal u nás návštěvami v solné jeskyni ve Vískách u Horní Břízy. Rádi tam jezdíme, protože příjemné a přívětivé prostředí se nám moc
líbí.
V únoru slavíme masopust. Děti chodí v maskách a převlecích, pečeme
koblížky a dozvíme se zvyky a obyčeje prostřednictvím her, básniček a
písniček.
V březnu nás navštívilo divadlo Pod čepicí s programem etikety pro děti
Zásady správného cestování. Dětem se představení moc líbilo, mohly si
v něm i samy zahrát.

Během března nás ještě čeká divadlo Hra se Zlatou rybkou, návštěva
„Dětem se
představení
moc líbilo,
mohly si v něm i
samy zahrát.“

Policie ČR.
Každý měsíc chodí děti do naší knihovny s paní učitelkou Novákovou,
ze ZŠ ve Zruči. Dětem se povídání nad knížkami moc líbí a to je dobře.

Přejeme všem krásné a slunečné jaro.
Okénko do MŠ
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SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉ BŘÍZY
NOVINKY
První letošní akce "Velikonoční rej" proběhla v sobotu 25. března
na sále kulturního domu. Tuto akci pro děti i dospělé pořádal spolek poprvé a myslím, že s úspěchem. Velikonoční jarmark byl plný opravdu pěkných výrobků z různých materiálů. Pletly se tu pomlázky jedna radost pod odborným dohledem mladého pána z Jeseníků. Z této krajiny nám nepřivezl jen
proutí, ale i máslové trubičky, které se během hodinky vyprodaly, to svědčilo o jejich kvalitě. Místní farmář Martin Vajs nás obklopil samými zajímavostmi.
Jak vypadá křepelčí, husí, krůtí či pštrosí vejce,
mnohé z nás překvapilo. Pletení košíků, či jak můžeme zužitkovat peří, bylo velmi zajímavé. Tvořivá dílnička byla zcela využita. Děti si vyráběly velikonoční dekorace s chutí a
úsměvem. Hrací koutek pro děti též nezahálel, zde se stavěly hrady, navlékaly kytičky či poznávala zvířátka. Myslím, že si na této akci každý
našel to své "ořechové". Nakupování, vyrábění, hraní, ponaučení, nové
poznatky či posezení u kávy, naplnilo naše účastníky. Celou akcí opravdu
provázela veselá jarní nálada a to nás moc potěšilo. Velké díky patří všem
prodejcům a těm, kteří jakkoliv s akcí pomáhali.
„Velikonoční
jarmark byl
plný opravdu
pěkných
výrobků
z různých
materiálů.“

Kroužek Krteček stále pokračuje ve své
činnosti. Dětičky, které udělají již pár krůčků
sami, se k nám mohou kdykoliv s rodiči či prarodiči připojit. Hrajeme si, cvičíme, tancujeme,
zpíváme, poznáváme svět kolem nás, sami sebe
i ostatní a mnoho dalšího. Rádi vás přivítáme
každý čtvrtek od 9.00 hodin na sále v kulturním domě.
Na malé Krtečky čeká ve čtvrtek 13. dubna "Velikonoční zajíček"
s hravým dopolednem a pokladem.
Děkujeme Obecnímu úřadu za poskytnutí finanční dotace ve výši
20.000,-. Finance budou využity na náklady spojené s akcemi pro veřejnost během roku.
Prosíme členy SPČB o zaplacení členského příspěvku ve výši
100,- Kč do 30. června na adrese spolku. Děkujeme.

Spolek přátel České Břízy
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Jaké nejbližší akce připravujeme
V sobotu 24. června 2017 od 15.00 hodin na místním hřišti
uspořádáme akci "Z povolání do povolání". Děti budou putovat od jednoho řemesla, povolání k druhému, vyzkouší si sami na sobě, jaké je být
přadlenou, pekařkou, jak se točí na hrnčířském kruhu, co dělá biolog,
zdravotník, pošťák atd. Jak se pletou peroutky či .....Na vlastní oči uvidíte zásah Policie ČR s pejsky. Zhlédnete, jak se fyzicky bránit či být rychlý
a pozorný. Děti ze speciální základní školy Plzeň vystoupí s muzikálem
"Kočky". Na trhu s dílničkami si též vyzkoušíte různé dovednosti a samozřejmě, že občerstvení nebude chybět. Přípravy této akce jsou roztočeny,
tak uvidíme, co nás ještě na této akci překvapí. Jste srdečně zváni.
Pokud by někdo měl zájem dětem ukázat jakékoliv řemeslo, dovednost či
si udělat svůj prodejní krámeček, budeme rádi. V případě spolupráce na
této akci se nahlaste do 31. května na adresu spolku, děkujeme.
V příštím čísle Vás budeme informovat o podzimních akcích spolku.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám krásné prožití Velikonočních svátků, jaro plné sluníčka,
svěží vůně přírody a pohody.
„V příštím čísle
Vás budeme
informovat
o podzimních
akcích spolku.“

Spolek přátel České Břízy

za Spolek přátel České Břízy
Mirka Cigánková
tel.: + 420 721 465 789
email: cigankova.m@volny.cz
www.ospcb.cz
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SDH ČESKÁ BŘÍZA
Vážení a milí spoluobčané,

„Vše bylo skvěle
připravené, ale
účast byla velmi
slabá.“

dovolte mi, abych Vás informoval o aktivitách SDH Česká Bříza.
Letošní rok jsme opět započali Výroční valnou hromadou, která se konala
28. ledna za účasti všech členů SDH a hostů z řad obyvatel a přilehlých
SDH. Zhodnotili jsme uplynulý rok a stanovili jsme si spoustu úkolů na
letošek.
V pátek 10.2. proběhla beseda
se záchranáři na téma „První pomoc při
úrazech“. Této akce, která byla i pro veřejnost se zúčastnilo celkem 60 občanů,
převážně z okolních obcí, kteří viděli i slyšeli odborný výklad profesionálních záchranářů.
V neděli 26. 2. jsme pořádali dětský
maškarní ples. Jako již tradičně se o zábavu postaralo Duo Tandem Václava Kokošky. Účast byla neskutečná - 95 masek
s doprovodem. Sál praskal ve švech, ale
zvládli jsme to. Nejlepší maskou byla přítomnými zvolena „Kadibudka Pavla Korunková“. Bohužel její foto nemáme, ale
to jak se děti na bál připravily ukazuje
např. foto masky s názvem „Ptačí chřipka“.
Další akcí, která se konala, byla 11. 3.
Hasičská veselice se skupinou Pecičky.
Vše bylo skvěle připravené, ale účast byla
velmi slabá. Děkujeme občanům, kteří nás podpořili posláním vstupného.
V sobotu 18. 3. naši strojníci a velitel prošli školením a složili zkoušku
na dalších pět let, aby zásahová jednotka mohla dále pokračovat
v činnosti.
Další aktivitou by mělo být školení řidičů, které bude opět pro veřejnost.
Těchto besed se během roku uskuteční ještě několik, takže srdečně zveme
všechny občany.
Během jara uděláme několik brigád, jak ve zbrojnici, tak při úklidu obce. Na konec tohoto příspěvku dávám občanům na vědomí, že byla dovezena voda do vodojemu na místní hřbitov.

Za SDH Č. Bříza
Škubal K.

VJ

SDH Česká Bříza
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22. ročník turnaje ve stolním
tenisu
4. 3. se v sále kulturního domu uskutečnil již 22. ročník turnaje ve stolním tenisu. Celkem se ho zúčastnilo 31 „sportovců“ - 21 mužů, 6 v kategorii mládež a 4 děti. Po urputných bojích jsme poznali tato jména vítězů:
Tomáš Kovářík (muži), David Šmejkal (mládež),
Kuba Rollinger (děti)

„Všichni jsme si
to užili a oběd
byl zase
vynikající!“

Sport

