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Podzim 2019

Z obecního úřadu
A máme tady podzim …
Máme tady podzim a nás čeká ještě dost práce, ale vraťme se k tomu, co se dělo přes léto. Máme
hotové další dvě místní komunikace a to „Do Branky“ a konečně i propojku od hřiště směrem
do pole.

Pro děti jsme na hřišti vyměnili pružinová houpadla, vyobrazenou motorku doplňuje ještě
hlemýžď . A u pomníku byla nainstalována pumpa, která slouží pro potřeby údržby květinové
výzdoby – nepoužívat pro soukromé účely .

V srpnu, v době práznin MŠ, byl vybudován nový betonový plot, aby nemohlo dojít k nějaké
nešťastné události – starý plot již byl v havarijním stavu.
Nyní probíhá oprava kanalizace „V Uličce“, dodělává se poslední část plotu na hřišti a pak
budou na řadě vjezdy „Na Hvízdalce“.

S podzimem také začíná období vegetačního klidu, takže se budou prořezávat stromy a
samozřejmě dojde i na kácení – vše dle odborného posudku. Bohužel se nám nepovedlo zajistit
štěpkování větví „Na Masňáku“, čehož lidé momentálně zneužívají a tak se zde objevují věci,
které sem vůbec nepatří. Jistě jste využili sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemový
kontejner a očekáváte ještě kontejner na bioodpad. Ten bude objednán na začátek listopadu.

Ještě bychom Vás chtěli informovat o možnosti využít nabídku pana MVDr. Pavla Duška
ohledně čipování psů, které je povinné od 1. ledna 2020.

Kultura
Rozloučení s prázdninami – 6. září
Prázdniny utekly jako voda, léto se blíží ke svému konci, a všichni využíváme poslední hřejivé
paprsky na zahradách a v přírodě. Dětem i dospělým začaly povinnosti spojené se školní
docházkou. Nástup do školy jsme proto chtěly všem zpříjemnit akcí na místním hřišti
„Rozloučení s prázdninami“. Pro malé i ty větší byla připravena soutěžní dráha se sedmi
stanovišti, na kterých se plnily nejrůznější úkoly, jak pohybové, tak dovednostní - překážková
dráha, chůze na chůdách, malování naslepo, zkouška sluchu nebo trénování paměti. Soutěžících
dětí bylo opravdu hodně, v cíli bylo rozdáno přibližně 70 dárkových odměn! Po velkém výkonu
čekala na všechny ještě jedna odměna, a to opečené buřty a sladká posila v podobě domácích
buchet a koláčů donesených maminkami. Po setmění všechny statečné děti prošly stezkou
odvahy a zapsaly se tak na listinu hrdinů České Břízy.

Zahrada Čech – 14. září
Obecní úřad pořádal zájezd na již 43. ročník podzimního veletrhu v Litoměřicích. Zahrada Čech
patří mezi největší výstavy svého druhu. Je zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily,
zahradníky a milovníky přírody. Počasí nám přálo a tak jsme si mohli projít celý areál a
prohlédnout si novinky na trhu, zakoupit nové květiny či keře nebo se nechat inspirovat na další
zahrádkářskou sezonu. Během odpoledne proběhlo v areálu finále celostátní kulinářské soutěže
„O nejlepší recept za Zahrady Čech 2019“ na téma „pomazánky“. Celým programem nás
provedl muzikant a moderátor Vladimír Vlach. Zazpívala známá zpěvačka Yvetta
Blanarovičová. Nechyběla ani tradiční dechovka Vinšovanka.

Zveme vás na:

Dne 9. listopadu všechny zveme do sálu kulturního domu na koncert heligonek.
Vystoupí HARMONIKOVÉ DUO Renata & Josef Pospíšílovi s programem „Na veselou
notu, aneb zpívejte si s námi“, ve kterém zazní šlágry folklórní, lidové a dechové hudby.
Josef POSPÍŠIL je známý rozhlasový, televizní a pódiový moderátor, publicista, scénárista
a muzikant.

Dne 24. listopadu se uskuteční pro všechny přihlášené zájemce z řad občanů zájezd na muzikál
Kvítek Mandragory do Divadla Broadway v Praze. Pro zjištění volných míst se informujte na
obecním úřadě.
V neděli 1. prosince zahájíme adventní čas v naší obci rozsvícením vánočního stromu. Opět se
budeme těšit na pásmo koled a vánočních písní, které pro nás připraví paní učitelky, děti i rodiče
z naší mateřské školy. Nebude chybět ani malý vánoční jarmark a občerstvení.

Na všechny akce srdečně zve a na setkání s Vámi se těší obecní úřad.

Z obecního úřadu
Zprávičky z mateřské školičky
Nový školní rok 2019/20 v MŠ Česká Bříza probíhá ve znamení proměny, a to jak dětského
kolektivu, tak i kolektivu pracovníků.
Od 1. září 2019 jsem, po absolvování červencového konkurzu, nastoupila na místo ředitelky
mateřské školy. V září jsem ještě využívala podporu bývalé paní ředitelky Marušky Žižkové,
která nyní, od října, odchází do důchodu a na pozici učitelky nastupuje nová kolegyně Renata
Kočandrlová.
Věřím, že tato obměna pracovního kolektivu nenaruší úroveň práce v MŠ. Budeme se snažit
udržet přátelské a pohodové klima tohoto zařízení, aby naši malí žáčci našli alternativu ke
svému rodinnému zázemí, vytvářeli si přátelské vztahy ke svým vrstevníkům, učili se žít v širší
společnosti lidí a optimálně se připravili na vstup do základní školy.
Na všechny tyto úkoly se těší nový kolektiv mateřské školy.
Děkuji bývalé paní ředitelce Marušce Žižkové za vše, co pro rozvoj a úroveň tohoto
zařízení udělala, a přeji jí vše dobré v další etapě jejího života.
Bc. Ivana Mastná

Zprávičky z mateřské školičky
Spolek přátel České Břízy
Celá letošní úroda z polí, lesa a našich zahrádek je pěkně sklizená a čeká, jak se říká "na horší
časy". Sluníčko svítí, vítr fučí, listí šustí, dešťové kapky a první mrazíky zvoní do kraje "podzim
tu je".
Čtvrteční Krtečkovo hravé dopoledne s nejmenšími dětmi opět odstartovalo. Kdo by se k nám
chtěl připojit, bude vítán každý čtvrtek od 9.00 hodin na sále kulturního domu. Máme velikou
radost ze zájmu o toto dětské dopoledne. Dětičky jsou velmi šikovné. Vidět jejich celkový vývoj
je zkrátka nádhera a silná motivace pro nás, abychom v této činnosti pokračovali.

Srdečně všechny zveme na následující akce:
V sobotu 19. října od 17.00 hodin na "Podzimní rej" na místním hřišti. Těšit se můžete na
tvořivou dílničku, šermířské vystoupení denní a ohnivé v podání skupiny Avalon, hravé
dovádění s muzikou, ohňostroj, opékání buřtů, svařené víno.
V neděli 17. listopadu na sále kulturního domu "Vánoce klepou na dveře". Tuto akci zahájí
ve 14.00 hodin pěvecký sbor Pilsen Voice, který nám krásně zpíval a hrál při letošním Setkání
přátel České Břízy. Vánoční trhy s mnoha pěknými dárky, dekoracemi a tvořivé dílničky nejen
pro malé vás budou provázet celou akcí. Káva, čaj a domácí zákusek nebudou chybět.

Ve čtvrtek 5. prosince bude na sále kulturního domu od 17.00 hodin "Mikulášská
nadílka". Jako každým rokem se v tento den děti setkají s čertem, andělem a Mikulášem. Po
nadílce si zatancujeme a zahrajeme zábavné hry. Prosíme rodiče, aby přinesli jeden balíček s
jmenovkou pro své dítě.
V pátek 6. prosince v přísálí kulturního domu se koná od 17.00 hodin "členská schůze
SPČB". Členové Spolku včas obdrží pozvánky.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám podzim plný pestrých barviček, síla podzimního sluníčka ať se objeví na
vaší tváři v teplém a veselém úsměvu.
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
Po prázdninách začínají dětem nejen povinnosti spojené se
začátkem školního roku, ale i příjemnější záležitosti v podobě
zájmových kroužků.
Pravidelnou činnost zahájil Spolek šikulka 17. září výtvarným
kroužkem pro děti, které se budou scházet každé úterý od 17.00
hodin v 1. patře kulturního domu. Večerní kroužek pro dospělé
začne 8. října, opět jednou v měsíci od 19.00 hodin. Podrobnější
informace k večerním kroužkům budou vždy předem oznámeny.
Na všechny se budeme těšit 7. prosince v sále kulturního domu na
již tradičním předvánočním Kreativním odpoledni. Připravíme
pro vás nové nápady na tvoření a výstavu prací nejen dětí z
výtvarného kroužku.
Za Spolek šikulka Ivana Rainetová

Spolek šikulka

SDH
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o aktivitách dobrovolných hasičův České Bříze.
Máme po prázdninách a dovolených a pomalu
se začínáme vracet k plánu činností na tento
rok. Během léta naše jednotka nevyjela k
žádné události, tak jsme si vyrazili na soutěž
„Dolanský šplouchanec“, která se konala 31.
srpna v krásném prostředí u řeky Berounky
v tábořišti na Závrtku pod Dolanským
mostem. Jednalo se spíše o zábavné
odpoledne, ale již při nástupu družstev bylo
vidět, že do toho půjdou všichni naplno. Byl
zde simulován ostrý zásah družstva u požáru
od vyjetí ze zbrojnice, provedení zásahu a
návrat zpět na základnu.
Družstvo mužů skončilo na čtvrtém místě a družstvo žen vybojovalo třetí místo. Pak ještě
následoval tajný úkol, což bylo stříkaní s ruční pumpou na lopatkové kolo a vytažení klíče
z potrubí. Tento úkol naše družstvo mužů vyhrálo.
V sobotu 14. září vyjelo družstvo žen na soutěž do Rybnice, která se konala pod názvem
„Rybnická gumovka.“ I zde se jednalo o
netradiční provedení požárního útoku, který
byl spojen se záludnými úkoly, a to překvapilo
dost družstev. Naše ženy se také potýkaly
s tajným úkolem, ale pak předvedly zatím
nejlepší útok a to v čase 28 sekund, což mezi
ženami bylo na třetí místo. Ale v Rybnici měli
svoje pravidla, kde počítali ženy i muže do
jedné kategorie, tak z toho bylo až 9. místo.
Velkou nevýhodou je, že máme padesát let
starou stříkačku a ta s výtlakem na nové silné
stroje nestačí. Snad se nám podaří přes zimu
zajistit finance na postavení nového stroje.
Družstvo mužů se soutěže nezúčastnilo, protože chlapi doma hlídali děti. I za to jim patří dík.
Další aktivitou hasičů bude účast na dálkovém pochodu „Třemošenská padesátka“, který se
koná 5. října. Pak bude následovat několik podzimních brigád ve zbrojnici i při úklidu obce.
Zatím poslední akcí bude 15. listopadu 2019 beseda-školení se záchranářem na téma první
pomoc při úrazech a nehodách. Beseda se bude konat v sále KD od 18,00 hodin. Srdečně zveme
všechny občany.
A protože se blíží topná sezona, připomínáme občanům kontroly a revize komínů.
Za SDH Česká Bříza K. Škubal, VJ

SDH

Restaurace Česká Bříza
Restaurace Česká Bříza
Stále platí možnost odebírání obědů, po předchozí objednávce nebo
doručení domů. Polední provoz restaurace od 10:30 do 13:00.
Více informací a aktuální nabídku najdete na stránkách
www.klasickakuchyne.cz nebo v hostinci kulturního domu.
Pro telefonickou objednávku nebo v případě dotazu volejte:

+420 720 260 288

+420 725 787 893

Restaurace Česká Bříza

Podzimní luštění
1
2
3
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5
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1 PODZIMNÍ MĚSÍC
2 VELKÝ BÍLÝ PTÁK, KTERÝ SI STAVÍ HNÍZDA NA KOMÍNECH
3 NA PODZIM SKLÍZÍME…
4 ROČNÍ OBDOBÍ
5 28. ZÁŘÍ MÁ SVÁTEK…
6 JEHLIČNATÝ STROM
7 NA PODZIM POUŠTÍME…
8 KRAKONOŠOVA KAMARÁDKA
9 JEHLIČNATÝ STROM, KTERÉMU NA ZIMU OPADÁVÁ JEHLIČÍ
TAJENKA: LISTY NA
PODZIM

Poznáš, jaký drak patří klukovi a jaký holčičce? Obrázek
pak vybarvi.

