ČESKOBŘÍZSKÝ ZPRAVODAJ

Z obecního úřadu
Krátká zpráva z činnosti zastupitelstva obce.
Vážení občané, dovolte nám, abychom vás v krátkosti informovali o činnosti zastupitelstva
obce o začátku roku. Začali jsme malováním vnitřních prostor kulturního domu a úpravou
toalet. Sál dostal novou malbu a nové žaluzie. Nyní ještě čeká na obnovu palubkového obkladu
a nové závěsy na jeviště. Na toaletách byl snížen strop a instalováno nové osvětlení, dále budou
ještě vyměněny dveře. Vše by mělo být hotovo do pouti resp. do termínu „Setkání přátel České
Břízy“. Jistě jste si také všimli, že byl ve spodní části obce nainstalován rychlostní radar. Dále
máme v plánu opravu plotu ve školce a zároveň zhotovení dřevěného altánu pro děti. Když už
jsme u školství, byli jsme navštíveni starostou obce Zruč-Senec panem Miroslavem Králem a
požádáni o příspěvek na náklady žáků z naší obce. Jelikož v tomto školním roce navštěvuje
školu 50 dětí, rozhodli jsme se přispět 100.000,- Kč.
Jako každý rok jsme zažádali Plzeňský kraj o dotace, tentokrát na park na návsi (400.000,- Kč)
a pro potřeby JSDH (20.000,- Kč). Podotýkáme, že park se bude upravovat pouze při přidělení
dotace.
Získali jsme odborný posudek na veřejné stromy, ze kterého vyplynula nutnost pokácení dvou
bříz na návsi, dvou javorů v areálu hřiště a dvou bříz za kulturním domem. Po provedení kácení
bude provedena nová výsadba.
Ještě pár praktických informací:
13. a 14. 4. 2019 budou na návsi přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad a na bioodpad
a zároveň bychom chtěli 13. 4. provést úklid obce a okolí
27. 4. 2019 bude na návsi uskutečněn od 9,00 hod. do 9,30 hod. svoz nebezpečného odpadu
POZOR – nepopleťte to!
A to nejdůležitější na závěr.
Získali jsme návrhy na obecní symboly od heraldické kanceláře Dauphin pana Stanislava
Kasíka (tato kancelář navrhla obecní symboly i pro obec Zruč-Senec). Prezentace těchto návrhů
a oznámení způsobu výběru bude prezentováno ve středu 3. 4. 2019 od 18 hod. v sále
kulturního domu. Zveme všechny zájemce, kteří se chtějí podílen na vzniku symbolů naší obce.
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Z obecního úřadu – kultura
Vážení občané,
máme tady jaro a s ním i nové informace týkající se kultury v České Bříze.
Nejprve bychom se rádi ohlédli za uplynulými akcemi, které pro Vás připravil Obecní úřad.
V neděli 27. ledna jsme jeli na společný zájezd do Prahy. Navštívili jsme Národní zemědělské
muzeum, kde jsme měli objednanou komentovanou prohlídku o historii muzea. Poté nás pan
průvodce vzal na střešní terasu, odkud byl nádherný výhled na Prahu. Zájemci se mohli podívat
i do krytu civilní obrany. Kdo si vše prohlédl, navštívil i Národní technické muzeum, kde toho
bylo také mnoho k vidění, například maketa rudného a uhelného dolu z 50. let 20. století.

Dne 9. února nám v sále kulturního domu zahrál divadelní spolek Osada komedii „Chlap na
zabití“ a hned den poté, 10. února, loutkové divadlo V BOUDĚ hrálo pro děti pohádku
„Kašpárek s Honzou v zakletém hradu“.
V podvečer 12. února obec zorganizovala volné bruslení na zimním stadionu v Třemošné
V sobotu 2. března jeli milovníci hudby a tance z naší obce na muzikál Kleopatra do Divadla
Broadway v Praze. Zájemců je opravdu mnoho, a proto máme v plánu uspořádat další výlet za
muzikálem na podzim.
V neděli 10. března přijela do naší obce u příležitosti MDŽ dechová kapela Domažličanka.
Účast byla veliká. Nedělní odpoledne zpříjemnily nejen zákusky paní Chocové, ale i zábavný
kvíz z historie naší obce. Nejlépe si vedly místní ženy, které získaly plný počet bodů. Každému
soutěžnímu týmu zahrála kapela písničku na přání.
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Plánované akce:
V úterý 14. května pořádáme pro všechny zájemce z řad občanů České Břízy dopolední výlet
na zámek Kozel. Výletníci se mohou přihlásit na prohlídku zámku nebo se jen tak projít v jarní
rozkvetlé zahradě. Autobus nás zaveze přímo na parkoviště u zámku. V areálu je k dispozici
cukrárna Café Kozel, kde se určitě všichni sejdeme u šálku dobré kávy. Doprava bude zdarma.
Kdo bude mít zájem, může se hlásit na obecním úřadě.
V sobotu 18. května zveme všechny na pouťovou zábavu a soutěž o nejlepší pouťový
koláč! Přihlásit se může každý, kdo se chce pochlubit svým kuchařským uměním. Hodnotit
bude porota, která vybere ty nejlepší donesené výrobky.
Podmínky soutěže: každý účastník upeče jeden velký koláč nebo deset malých koláčků.
Registrace proběhne v sále kulturního domu, a to od 18 do 18.30 hodin. Vyhlášení výsledků
pak proběhne při večerní taneční zábavě, na kterou přihlášený účastník dostane volnou
vstupenku.
Pevně věříme, že se mezi námi najde hodně soutěživých pekařek nebo pekařů všech věkových
kategorií!
K tanci a poslechu zahraje kapela Spirala Theatre Show.
U příležitosti Mezinárodního dne dětí se v sobotu 1. června chystá pro všechny místní děti
zábavné odpoledne.
V neděli 16. června (čas bude upřesněn) vystoupí v sále kulturního domu dětský divadelní
spolek Kulišáci a zahrají divadelní hry Mach a Šebestová a České nebe.

Z obecního úřadu - kultura

Z obecního úřadu
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Spolek šikulka
Není to tak dlouho, co se s námi rozloučila zima a už se připravujeme na Velikonoce.
Výtvarný kroužek pro děti od ledna navštěvuje 19 dětí z České Břízy a okolí. Někdy mají děti tak
rozvernou náladu, že přes jejich brebentění není slyšet vlastního slova, ale jindy se do práce zaberou
tak, že slyšíme jen jezdit tužku po papíře a cvakat nůžky. Děti mají radost z každého výrobku, který si
odnášejí domů, a nyní se těší, že jejich výrobky budete moci všichni obdivovat na Kreativním odpoledni.
Večerní kroužek pro dospělé, který je nyní pravidelně každé poslední úterý v měsíci, se těší veliké
oblibě. Návštěvnice si domů většinou odnášejí nejen výrobek (např.: obraz malovaný horkým voskem,
vejce zdobené artyčokem atd.), ale i dobrou náladu, o kterou není během vyrábění nouze. Těší nás, že
se k nám připojují všechny věkové kategorie od maminek až po prababičky.
Všechny chceme pozvat v sobotu 6. dubna 2019 do Kulturního domu v České Bříze, kde bude od 14.00
hodin probíhat Kreativní odpoledne, které se ponese v duchu Velikonoc.
Na závěr chceme všem popřát hezké Velikonoce a jaro plné sluníčka.

Za Spolek šikulka
Alena Stupková
Spolek šikulka
Česká Bříza 101
330 11 Třemošná
IČO: 3655105

Spolek šikulka
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Okénko do mateřské školy
Po zimě maličko, vyskočí sluníčko
Paprsky své roztahuje, klíčky v zemi vytahuje
Jemně hladí zmrzlou zem, volá kvítky: „ Pojďte ven!“
Začátkem letošního roku jsme navštěvovali každé pondělí solnou jeskyni u Horní Břízy, kam
děti moc rády jezdí.
V rámci oslav MDŽ jsme s dětmi vystupovali v kulturním domě s krátkým pásmem o jarních
květinách a o maminkách. Posezení pořádal obecní úřad.
Celé jaro a začátek léta děti zažijí spoustu překvapení, které je obohatí o zážitky. Od dubna do
června nás čeká plavecký výcvik v lochotínském bazénu.
V dubnu navštívíme mýdlárnu v Liticích, kde děti připraví překvapení pro své maminky ke Dni
matek a připravují i vystoupení.
Také si pojedeme zařádit do Tyjátru, je to velice pěkné interaktivní hřiště a dětem se tam moc
líbí.
V květnu nás čeká zápis do MŠ, oslava Dne maminek a návštěva Techmánie. V planetáriu
Techmánie uvidíme krásnou projekci o Zemi, Slunci a Měsíci.
Ke Dni dětí připravujeme celodenní výlet autobusem a vlakem do plaské ZOO.
Červen je poslední společný měsíc nás všech v MŠ, než se rozjedeme na prázdniny. Tento
měsíc si užijeme s tradičním pasováním na školáky a rozloučením se školním rokem.
Spaní předškoláků v MŠ se již stalo tradicí, moc si tohoto dne užíváme, tentokrát jedeme
vlakem na celodenní výlet na kameny Bába a Dědek u Žihle.
Přejeme všem hezké a příjemné jaro.
Všichni z MŠ

Okénko do mateřské školy
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Spolek přátel České Břízy
Příroda se po uplynulé zimě krásně probouzí, rozkvétá, zelená se, voní a hřeje. Blížící se jarní
svátky jistě odstartují vše, co k jarnímu období patří.
Spolek děkuje OÚ Česká Bříza za poskytnutou dotaci na činnost v tomto roce v hodnotě
35.000,-- Kč.
Letošní aktivitu Spolek zahájil v pátek 8. února přednáškou "Svět homeopatie a další
alternativní směry". 5. dubna nás čeká další přednáška ve stejném duchu "Bolesti zad,
kloubů a psychosomatika onemocnění". Přednášející je paní MUDr. Hana Duffková a Mirka
Cigánková. Podle zájmu budeme v těchto přednáškách pokračovat i nadále.
V sobotu 30. března Spolek uspořádá "Velikonoční rej". Akce proběhne až po uzavření
tohoto zpravodaje. Jak jsme si užili rej, se proto dozvíte v příštím čísle zpravodaje.

Akce v měsíci červnu
V sobotu 8. června od 14.00 hodin Spolek uspořádá akci "Setkání přátel České Břízy" po
deseti letech. Přípravy na tuto velkou akci téměř vrcholí, je kus práce za námi a mnoho ještě
před námi. V únoru jste od nás obdrželi pozvánky s programem a v současné době se zájemci
do 31. března přihlašují. Program akce je pestrý. Co zájemce čeká, nebudeme zcela prozrazovat,
těšte se na pohodový den, my se těšíme též. V příštím zpravodaji už budeme vědět, jak vše
dopadlo.
V sobotu 22. června od 15.00 hodin na místním hřišti se s akcí "Zvířátkový svět" rozloučíme
se školním rokem a přivoníme k prázdninovému vánku. Na děti čekají zvířátkové soutěže,
výroba svíček, stánky s drobnými dárečky - třeba právě pro paní učitelky, skupina Žongleros
k nám přijede s workshopem žonglování a cirkusových her.
Prosíme členy SPČB o zaplacení členského příspěvku na r. 2019 ve výši 100,--Kč do 30. 6.
2019 na adrese Spolku, Česká Bříza č. p. 115.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám velikonoční svátky prožité v klidné, veselé a přátelské energii. Dětem
bohatou pomlázku a pěkné zážitky z koledování.
za Spolek přátel České Břízy
Mirka Cigánková
tel.: + 420 721 465 789
email: cigankova.m@volny.cz
www.ospcb.cz

Spolek přátel České Břízy
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SDH Česká Bříza
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o aktivitách dobrovolných hasičů v České Bříze.
Letošní rok 2019 jsme započali Řádnou valnou hromadou, která se konala 19. ledna v přísálí
kulturního domu za účasti všech členů SDH a hostů ze spřátelených sborů. Zde jsme zhodnotili
aktivitu v loňském roce a stanovili jsme si spoustu úkolů na letošní rok.
V neděli 17. února sbor hasičů uspořádal Maškarní bál pro děti. K tanci a poslechu hrála
skupina Tandem
Václava Kokošky. Bál navštívilo 62 masek a 60 rodičů. Děti hned u vstupu dostávaly malé
dárky a dva lístky do tomboly, aby každý vyhrál. Během odpoledne se na papírky zapisovaly
masky a před závěrem byla vyhodnocenasoutěž o nejlepší masku. První tři masky obdržely jako
odměnu krásné sladké dorty.
Ve čtvrtek 21. února v 16,00 hodin byl naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o likvidaci
kalamitních stavů v chatové osadě u Třemošenky. Došlo zde k polomu tří stromů, které spadly
na střechu chaty a přilehlých přístřešků. Zde nastoupili do akce naši pilaři a zbytek jednotky
pomáhal s úklidem dřeva a větví. Za hodinu a půl se jednotka vrátila zpět na základnu.
V polovině března započal trénink družstva žen, které se ke sboru přihlásily koncem loňského
roku. Při prvním setkáním jsme ženám ukázali techniku jednotky a vysvětlili jsme jim, co je
během výcvikového roku čeká. Druhý trénink proběhl u požární zbrojnice, kde se učily spojovat
hadice a natahovat útočné vedení. Příští týden už družstvo žen čeká zkouška útoku s vodou.
V měsíci dubnu se velitelé družstev a jednotky zúčastní školení a přezkoušení vědomostí v HZS
Košutka a pak nás čekají výjezdy na cvičení a soutěže v požárním sportu.
Za SDH
K. Škubal VJ
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Několik fotek ze zmíněného maškarního bálu:

SDH Česká Bříza
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Sportovní okénko
V sobotu 2. února 2019 proběhl v sále kulturního domu 23. ročník turnaje ve stolním tenisu.
Turnaje se zúčastnilo 9 dětí a 28 dospělých. Na turnaj dohlížely již tradičně Evča s Michalou,
které zapisovaly výsledky zápasů.
V kategorii dětí nakonec zvítězil Ondra Zábran.

Kategorie dospělých se po základní části rozdělila na dvě výkonnostní skupiny – „elite“
a „amatéři“. V kategorii „elite“ zvítězil Honza Čákora a kategorii „amatéři“ Pavel Riedl st..
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Zveme Vás na:

OBECNÍ ÚŘAD ZVE ZÁJEMCE Z ŘAD OBČANŮ NA JARNÍ VÝLET

STÁTNÍ ZÁMEK KOZEL

Odjezd autobusu 14. května v 8,30 hodin z návsi
Kolem zámku je krásná rozlehlá zahrada. V areálu je k dispozici cukrárna Café
Kozel, kde se určitě všichni sejdeme u šálku dobré kávy.
Autobus nás zaveze přímo na parkoviště u zámku. Doprava zajištěna zdarma.
Vstupné do zámku: dospělí 140 Kč, senioři nad 65 let a držitelé karet ZTP 100 Kč
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.

