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Z OBECNÍHO ÚŘADU

STRANA 1

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
termínem voleb skončilo funkční období současného zastupitelstva. To Vám touto cestou
děkuje za jakoukoliv pomoc a podporu, kterou jste po celou dobu poskytovali.
Nově zvolenému zastupitelstvu přejeme hodně úspěchů a hodně trpělivosti při svém
působení.
Poslední praktickou informací je termín svozu nebezpečného odpadu – ten proběhne v
sobotu 29. 10. 2022 od 10:30 do 11:00 hod. na návsi. Již tradičně bude ve stejném termínu
přistaven velkoobjemový kontejner.

Z OBECNÍHO ÚŘADU - KULTURA

STRANA 2

Rozloučení s prázdninami
Nový školní rok jsme opět uvítali zvesela! První zářijový páteční večer patřil dětem a jejich
hrám na hřišti. Připravená byla stezka pohybových a dovednostních stanovišť, kde děti
sbíraly razítka na hrací kartu. Nechyběly ani odměny. Menším dětem pak udělal radost
pouťový kolotoč a všichni měli možnost posilnit se cukrovou vatou nebo opečenými
špekáčky a limonádou.
Po setmění již děti netrpělivě očekávaly oblíbenou stezku odvahy, pro starší děti letos bylo
připraveno několik kolektivních her. Všichni se zúčastnili s velkým nadšením a bojovným
zápalem. Kdo vydržel až do úplného konce a měl stále dost sil, mohl si zařádit na závěrečné
disco párty.

Z OBECNÍHO ÚŘADU - KULTURA

STRANA 3

Slavnost u příležitosti 100. výročí od uvedení první filmové Prodané nevěsty
natočené v České Bříze
V sobotu 10. září se konala obecní slavnost, která chtěla připomenout výročí 100 let od
premiéry prvního němého hraného filmu Prodaná nevěsta, který byl z velké části natáčen
v naší obci a jehož premiéra se konala 8. září 1922 v kině Světozor v Praze.
Původně byl program naplánován na návsi u kapličky,
vzhledem ke špatnému počasí se ale akce přesunula do
kulturního sálu. Návštěvníci se mohli těšit na prodejní
stánky

s

keramikou

občanského

sdružení

Exodus,

drátěnými výrobky od paní Rotové, knihami od Dany
Raunerové nebo perníčky paní Fabišíkové, kde si každý
zájemce mohl vyzkoušet i samotné zdobení. Pod dohledem
Aleny Košťálové si pak ženy a dívky mohly vyrobit ozdobný
čepec plzeňského kraje – holubičku
Zábava a veselí pak panovaly při vystoupení Souboru písní a tanců JISKRA, která opravdu
jiskřila se svým repertoárem lidové muziky a dobrou náladou.
Večer pak proběhlo promítání samotného filmu, který všichni soustředěně sledovali a
poznávali známá místa a chalupy.

Z OBECNÍHO ÚŘADU - KULTURA

STRANA 4

Děkujeme také našim hasičům, kteří se ujali grilování klobás a párků, a dalším
dobrovolníkům, kteří se postarali o další občerstvení a obsluhu stánků!
Pro tuto akci byly rovněž připraveny upomínkové předměty, které jsou stále k zakoupení na
obecním úřadě: degustační skleničky na víno a placky s logem akce a pohlednice.

Vítání občánků
V neděli 11. září se po roce uskutečnilo vítání nových občánků České Břízy. Máme radost, že
jsme mezi námi mohli přivítat devět dětí narozených v minulém a tomto roce. Všem dětem
a jejich rodičům přejeme do společného života hodně zdraví a radostných chvil.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

STRANA 5

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Konec září nás v mateřské škole zastihuje již v plné práci:
Máme zde 25 dětí, z čehož je 7 předškoláků, 9 střeďáčků a 9 malých dětí, tříleťáčků. Nyní, na
konci září, se již téměř všichni nováčci začlenili do školkového režimu, maminku vyžadují jen
občas a slzy už skoro netečou... Předškoláci si zvykají na zvýšené nároky a střeďáci v klidu
užívají známého prostředí školky. Za tu krátkou dobu od začátku měsíce jsme se již všichni
stačili víceméně poznat, a to jak děti mezi sebou, tak rodiče navzájem.
Letošní školní rok se u nás nese v indiánském duchu. Ze třídy plné dětí se stal indiánský
kmen Medvíďat. Ten se bude seznamovat s indiánským způsobem života: poznávat a
chránit přírodu, pomáhat svým kamarádům – bratrům, učit se indiánským písním, tancům a
tak dále. Stejně tak ale bude poznávat i naše evropské tradice a zvyklosti.
Každé dítě si již vybralo své indiánské jméno, a tak tu u stavebnice a stolečků potkáte
OSTRÝ NŮŽ, CHYTRÉHO LIŠÁKA s MOUDROU SOVOU nebo třeba DUHOVÉHO MOTÝLKA.
Ve třídě v herně stojí TÝPÍ a je Medvíďaty každý den plně vytíženo. Budeme si vyrábět
indiánské oblečení i s čelenkami a náhrdelníky a snad se nám také podaří udělat i totem
našeho kmene. Na konci školního roku máme v plánu dramatizaci indiánské hudební
pohádky.
Pro letošní indiánský rok máme ještě spoustu dalších plánů, které snad, pokud nám bude
štěstěna a velký Manitou přát, vyjdou!
S kovidem a ani dalšími nepříjemnosti v našem kmeni již nepočítáme a s případnou nepřízní
osudu se snad jako praví indiáni hrdě vyrovnáme! Vždyť jsme zdatná a silná Medvíďata!

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

STRANA 6

Ve čtvrtek 22. září proběhla na zahradě školky první společná akce – Zábavné odpoledne
pro rodiče s dětmi. Přichystali jsme různá sportovní stanoviště a pohybové úkoly, které děti
za dozoru rodičů výborně zvládl. Na závěr, jako odměnový bonbónek, k nám přijela paní
Vlastina Šantorová s koníkem Danym, aby si Medvíďata mohla vyzkoušet i to, jak jim půjde
jízda na koni. Musím uznat, že indiánské geny se jasně projevily! Vlastině Šantorové a
koníkovi Danymu MOC DĚKUJEME za ochotu a velkou trpělivost!
Plán na letošní indiánský rok je jasný!
Nezbývá než si tedy přát, aby nám jej nic nezhatilo. A pokud by přeci jenom obtíže přišly,
přejeme si, abychom je společně, jako bratři, se vzájemnou pomocí a podporou, zvládli a
překonali!
A Vám všem přejeme klidný podzim, ať i vám se velké problémy a starosti vyhýbají.
A pokud se objeví, ať máte možnost se opřít o své „kmenové bratry“ – rodinu, kamarády,
a společnými silami vše vyřešit a k dobrému obrátit...
Vaše školka

SDH ČESKÁ BŘÍZA

STRANA 7

SDH ČESKÁ BŘÍZA
Vážení spoluobčané,
jak tomu bývá snad každý rok, i letošní letní prázdniny pro nás byly „dovolenkové“. Soutěže
se nekonaly a jak naši dospělý členové, tak i děti trávili volné dny na dovolených, táborech
či výletech.
Ale i přes to jsme se rozhodně nenudili. Dokončovali jsme všechny potřebné kroky
k realizaci výroby a hlavně předání nového dopravního automobilu pro naši výjezdovou
jednotku.
V návaznosti jsme se dále pustili do realizace
rekonstrukce přívěsného požárního vozíku, abychom
mohli v případě výjezdu jednotky k mimořádné
události, popř. účasti našich soutěžních družstev na
soutěžích, dovést všechny potřebné věcné prostředky
požární ochrany.

S naším spřízněným kolegou od profesionálních drážních hasičů jsme nastříkali boudu vleku
do předepsané červené barvy a následně jsme vše odvezli do firmy v Liticích, kde nám k
boudě připevní nový podvozek. Pak už opět nastoupíme my, abychom boudu vystrojili
regály a držáky a vybavili ji vším potřebným.
Protože tento vlek prozatím není dokončen, zůstává pro případ výjezdu připravena naše
Avie.
A protože se nám všechny kroky k dodání nového dopravního automobilu povedly, mohli
jsme dne 27. srpna uspořádat jeho slavnostní předání. I přes nepříznivé počasí, které nás
celým dnem provázelo, se nám akce z našeho pohledu povedla a myslíme si, že si ji všichni
řádně užili.

SDH ČESKÁ BŘÍZA

STRANA 8

Vše začalo nástupem přítomných členů výjezdové jednotky, příjezdem nového dopravního
automobilu za použití výstražných modrých a červených světel a předání klíčků od vozidla
starostou obce p. Josefem Novákem do rukou velitele jednotky p. Karla Škubala ml.
Následovalo požehnání vozidla farářem římskokatolické farnosti z Ledců u Plzně.

A když už byla taková sláva pro náš sbor,
rozhodli jsme se u této příležitosti předat dětem,
které nakreslily obrázky do celorepublikové
výtvarné soutěže, odměny za náš sbor. Děti si
odnesly pěkné Lego stavebnice.

SDH ČESKÁ BŘÍZA

STRANA 9

Po těchto formálních záležitostech následovala ukázka zásahových vozidel jednotky
Hasičského

záchranného

Sboru

Správy

železnic

z

Plzně.

Ta

k

nám

zavítala

s prvovýjezdovou cisternovou automobilovou stříkačkou a velkoobjemovou cisternovou
automobilovou stříkačkou. Všem zúčastněným ukázali veškeré vybavení. Především dětem
se nejvíce líbila ukázka hydraulického vyprošťovacího zařízení.

Před odjezdem hasiči dětem vyrobili pěnu, ve které si to děti pořádně užily.

SDH ČESKÁ BŘÍZA

STRANA 10

Celým tímto dnem nás provedla hudba Tandemu Václava Kokošky s dobré jídlo a pití, které
si připravil náš sbor.
V minulém čísle jsme uvedli předběžný plán akcí, které bychom chtěli do konce tohoto
roku uspořádat.
Soutěž v požárním útoku a bezpečnostně-orientační hru, které jsme plánovali uspořádat
v měsíci září, musíme bohužel z organizačních a časových důvodů posunout.
Výbor SDH

SPOLEK ŠIKULKA

STRANA 11

SPOLEK ŠIKULKA
Po prázdninách, které byly lestos plné sluníčka, začíná nový školní rok. Děti zaplnily nejen
školní lavice, ale i místa u pracovních stolů v kroužku dovedných rukou Spolku šikulka.
Kroužek pro děti začal již 13. září a všichni jsme se s radostí pustili do práce. Scházet se
budeme jako vždy v úterý od 17.00 hodin v 1. patře kulturního domu v České Bříze.
V říjnu začne i večerní kroužek pro dospělé, pro který máme letos spoustu nových nápadů.
Přesný termín a další podrobné informace budou upřesněny na pozvánce, jak už jste zvyklí.
Dříve než v předchozích letech se připravujeme na akci pro veřejnost. Ta se totiž letos bude
konat již 5. listopadu 2022, tedy v čase podzimu, a ne v době předvánočních příprav, jak
tomu bylo doposud.
Za Spolek šikulka Alča a Alena

SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉ BŘÍZY

STRANA 12

SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉ BŘÍZY
Strniště na polích se mění v krásně zoranou hnědou půdu. Jablíčka a hrušky našly svá
místečka v bedýnkách pro zimní dny. Vaření lahodných pokrmů z hub či jiné dobroty
sklizené ze zahrádek nám ukazují podzimní čas.
V letním období Spolek začal připravovat podzimní akce a harmonogramy pro naše
nejmenší děti z kroužku Krteček. Nové dětičky k nám zapluly s úsměvem a s chutí se opět
scházet každý čtvrtek od 9.00 hodin v kulturním domě. Ostatní dětičky přes prázdniny
krásně vyrostly a volně rozvíjely své dovednosti. Těšení se na čtvrteční dopoledne je
vzájemné. Kdo by se k nám chtěl ještě přidat, může kdykoliv, rádi vás přivítáme.

Na co se můžete těšit v podzimní čas
V sobotu 22. října od 17.00 hodin na hřišti „Podzimní rej“. K této tradiční akci patří podzimní
soutěže, veselé dovádění, tvořivá dílnička, vystoupení šermířů SHŠ Romantika, opékání
buřtů, svařené víno, ohňostroj a mnoho jiného. Přijďte s jakýmkoliv světélkem na cestu za
ohňostrojem.
V sobotu 12. listopadu od 14.00 hodin na sále kulturního domu „Vánoce klepou na
dveře“. Stánky s různými drobnými dekoracemi, dárečky, dobrotami a tvořivé dílničky pro
děti i dospělé. Dobré občerstvení a posezení s přáteli vám nabízí právě tato každoroční
akce.
V pondělí 5. prosince od 17.00 hodin v sále kulturního domu „Mikulášská nadílka“. Děti se
setkají s hodným Mikulášem, čertem a andělem. Hravé soutěže a veselé tanečky s hudbou.
Prosíme rodiče, aby přinesli jeden balíček s nadílkou a jmenovkou pro své dítě. Děkujeme.
Vážení spoluobčané,
přejeme vám krásný a pohodový podzimní čas. Vychutnejte si vše, co tyto dny přináší ve
zdraví a s radostí.
za Spolek přátel České Břízy
Mirka Cigánková
tel.:+ 420 721 465 789

