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Vymaluji si svého dráčka
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Z obecního úřadu
A je po prázdninách …
Prázdniny utekly jako voda a máme před sebou podzim. V tomto období nás ještě čeká několik
akcí.
Asi nejdůležitější bude oprava kanalizace v ulici za galerií, která je prorostlá kořeny a při hlavní
silnici pod uličkou, kde ještě máme úsek cca 40 m, který tvoří kamenná kanalizace – opravdu
kamenná, nikoliv kameninová .
Stále čekáme na příjezd firmy, která se nabídla, že nám zdarma seštěpkuje větve na Masňáku –
doufejme, že to tentokrát opravdu vyjde, byla by to pro obec velká finanční úspora.
Dále bychom vás chtěli informovat, že proběhla schůzka se zástupci SÚS Plzeňského kraje
ohledně opravy povrchu průtahu obcí. Z tohoto jednání vzešlo několik poznatků resp. úkolů pro
obec. V každém případě to bude běh na delší dobu, a to minimálně na 5 let.
Do konce letošního roku nás čeká ještě jeden velmi důležitý úkol, a to vydání nové vyhlášky,
ve které bude stanoven poplatek za svoz komunálního odpadu. Vyhlášku připravujeme ve
spolupráci s firmou AVE a hlavně s okolními obcemi - aby byly poplatky zhruba stejné.
V každém případě bude obec doplácet daleko větší částky, než tomu bylo doposud. Výslednou
podobu resp. stanovenou částku se dozvíte na prosincovém veřejném zasedání.
Další informace ohledně práce zastupitelstva a dění v obci máte možnost získat na pravidelných
veřejných zasedáních a na internetových stránkách obce www.ceska-briza.cz .
A nyní ještě několik praktických informací:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021. Volit
můžete v přísálí kulturního domu:
- pátek 8. října od 14.00 hod do 22.00 hod.
- sobota 9. října od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Bohužel stále platí povinnost používání respirátoru, dezinfekce a dodržování rozestupů .
V sobotu 9. října proběhne svoz nebezpečného odpadu na sběrném místě na návsi v době od
9.00 hod. do 9.30 hod. – v žádném případě neukládejte odpad po tomto stanovém čase!
Tak jako již tradičně, budou „ve stejném termínu“ přistaveny kontejnery na velkoobjemový
odpad.
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Z obecního úřadu – kultura
Rozloučení s prázdninami
V pátek 3. září se na našem hřišti již tradičně uskutečnila akce Rozloučení s prázdninami.
Počasí nám přálo, účast byla opravdu velká. Pro malé i starší děti byl připraven program plný
her, zábavy a soutěžení ze světa zvířat. Každý, kdo se chtěl zúčastnit, dostal svou hrací kartičku
a plnil úkoly. Odměnou bylo svezení na pouťovém kolotoči, perníková medaile a další
drobnosti. Pro všechny bylo připravené i občerstvení, všichni si pochutnali na grilovaném mase.
Ti odvážlivci, kteří vydrželi až do setmění, pak mohli projít stezku odvahy. Menší děti šly
směrem ke hřbitovu a hledaly sladkou odměnu v tajemné schránce, starší děti se vydaly hledat
ztracené náramky.

Vítání občánků
V neděli 5. září se opět po dlouhé době mohlo uskutečnit vítání našich nejmenších občánků. Od
roku 2018 je v naší obci evidováno celkem 13 nových dětí. V sále kulturního domu na děti a
jejich rodiče čekalo vřelé uvítání panem starostou, milé vystoupení dětí z naší mateřské školy
a dárky v podobě dětského porcelánového setu z dílny místní malířky Dany Raunerové.
Všechny přítomné rodiny se nechaly vyfotografovat na památku do kroniky. Přejeme do života
všem dětem a jejich rodičům mnoho štěstí, zdraví a radostných chvil.
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Výlet na zámek Blatná
V úterý 14. září vyrazila skupina seniorů na společný výlet na zámek v Blatné. Příjemný pan
průvodce nám přiblížil historii zámku od středověku po současnost. Měli jsme jedinečnou
možnost prohlédnout si prostory nejen Rozdražovského, ale i Rožmitálského paláce. V rámci
této prohlídkové trasy jsme viděli zámeckou kapli, zbrojnici, strážnici, lovecký salon, jídelnu,
kuřácký salonek, empírový a barokní salon a obrazárnu. Na závěr prohlídky se nám naskytl
krásný výhled do zámeckého parku ze západní terasy Rejtova paláce.
Po vyčerpávající, ale krásné prohlídce jsme se vydali do restaurace Beránek, kde na nás již
čekal objednaný oběd.
Po obědě jsme se šli podívat do zámeckého parku. V zámeckém parku se nachází mnoho
cestiček, potůčků a mostků. K oblíbeným atrakcím zde patří pozorování početného stáda daňků
skvrnitých či hejno pávů, nachází se zde také několik letitých dubů.
Program byl opravdu pestrý a zajímavý, celý den panovala dobrá nálada i počasí, všichni si
výlet náramně užili!

Plánované akce:
Dne 28. listopadu, první adventní neděli, proběhne v naší obci tradiční rozsvícení vánočního
stromu. Pro všechny návštěvníky bude připraven vánoční program a občerstvení. Další akce
se budou konat dle vývoje situace a dle vládních opatření. Budeme vás včas informovat.
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Sousedský zpravodaj
Možná si již mnozí z vás všimli, že stará telefonní budka
před samoobsluhou změnila svou podobu. Nyní nabízí
službu tzv. sousedského zpravodaje. Všichni zde můžete
vyvěsit svá přání – pokud něco nabízíte, sháníte nebo
chcete vyměnit, či jen si chcete postěžovat nebo naopak
pochválit. Budou se zde objevovat také informace o
kulturním dění v obci. V budce najdete kartičky, na které
je možné svůj inzerát napsat (samozřejmě nemusíte
využít). Pevně věříme, že tuto sousedskou službu či
výpomoc všichni využijete.
Zde si můžete rovnou jednu takovou kartičku vystřihnout, napsat na ní své přání a směle vyvěsit
.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MASkou křížem krážem – stopovací a šifrovací hra
Hra je určena pro všechny, kteří mají rádi cestování, šifry a
objevování skrytých krás našeho regionu. Není nic
jednoduššího, než se zaregistrovat na webu a pustit se do
šifrování a do hledání cíle vaší cesty. Jedno zastavení se
nachází také u kapličky v České Bříze.
Šifrovací hru provozuje Místní akční skupina Radbuza.
Více informací na www.stopovacka.cz.
Obecní úřad pro vás připravil sadu reklamních a dárkových předmětů se znakem obce.
Pevně věříme, že se vám budou líbit, zakoupit si je můžete na obecním úřadě v době
úředních hodin.

KLÍČENKA
HRNEK VELKÝ
HRNEK S PODŠÁLKEM
PLÁTĚNÁ TAŠKA - ČERNÁ/KRÉMOVÁ
ZÁPISNÍK S PROPISKOU

70 Kč
150 Kč
130 Kč
70 Kč
70 Kč

Mobilní informační kanály o dění v obci
Mobilní aplikace WhatsApp – převážně se jedná o propagaci kulturních akcí a dalších
souvisejících sdělení; pokud chcete přidat do skupiny, přihlaste se u Veroniky Zábranové, tel.
775 165 752.
Mobilní aplikace V OBRAZE – aktuality z webu obce; aplikaci je nutné si stáhnout ve vašem
mobilu z Google Play nebo z App Store.

Z obecního úřadu
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Zprávičky z mateřské školičky
Školní rok 2021/22 je již v plném proudu ….
Nové děti se staly pevnou součástí školkového kolektivu, téměř zmizely i slzičky při
ranních příchodech a ….
MŠ navštěvuje 11 tříleťáčků, 4 děti čtyřleté a 9 dětí pětiletých, z nichž je 6 předškoláků. Celkem
tedy máme 24 dětí, což je podle norem naplněný stav. A když už jsme u těch čísel, letos máme
9 chlapců a 15 holčiček. Po několika letech tedy v naší škole skončila početní převaha chlapců
nad děvčaty. A ještě další čísla: pracuje zde 1 ředitelka/učitelka a 1 učitelka, 1 asistentka
pedagoga, 1 kuchařka-školnice a 1 uklízečka. Ty dvě poslední na částečný úvazek.
A nyní již o MŠ bez čísel. Naším cílem je rozvíjet každé dítě tak, abychom jej připravili pro
úspěšný vstup do základní školy, respektovali jeho vývojové potřeby a jeho individualitu. Děti
rozvíjíme v oblasti paměťové, řečové, sluchové, zrakové, pohybové, rozvíjíme matematické
představy, vnímání prostoru a času, sociální dovednosti, sebeobsluhu a samostatnost a
v neposlední řadě i veledůležitou hru. A všechny tyto oblasti jsou zastoupeny a propojeny ve
školním a třídním vzdělávacím programu. Ten letošní se oproti loňskému, pohádkovému, nese
v duchu hádanek.
Kromě plnění výchovně vzdělávacího plánu máme připraveno mnoho akcí, které, jak doufáme,
budeme moci uskutečnit. Například 19. října bude od 15.30 h na zahradě školky Zábavné
odpoledne s Culinkou, což je hudebně pohybový pořad, vhodný pro děti MŠ a mladší
školní děti. Pokud by měly vaše děti o představení zájem, můžete se s nimi v tento den k nám
do školky dostavit. Vstupné je 80 Kč za dítě. Po této akci ještě plánujeme, zhruba na hodinu,
hry dětí na zahradě spojené s malým rautem, drobným občerstvením, které si děti a rodiče
mohou donést. Například ovoce, džus, apod.
Další plánovanou a již tradiční akcí je Drakiáda. Ta by měla proběhnout 26. října od 16 h na
louce u českobřízského hřiště. Předpokládáme, že se zapojí všichni zdatní konstruktéři a
stavitelé draků. Po ní si, jako obyčejně, opečeme špekáčky na hřišti, společně posedíme,
popovídáme si a jistě se i zasmějeme. Srdečně vás všechny na tuto akci zveme!
Již asi třetím rokem probíhá ve školce pod vedením Báry Smutné výuka anglického jazyka.
Je to úvod do základů jazyka pro ty nejmenší, školkové žáčky. Zájem o ni je mezi dětmi velký.
V loňském roce se naučily řadu básniček, písniček a s nimi spojená anglická slova a fráze.
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Také se k nám chystají různá, více i méně známá kočovná divadélka a my si naopak zajedeme
autobusem na několik představení do divadla Alfa v Plzni. Pro děti je to vždy velký zážitek!
Krásné představení, a ještě cesta velkým městem!
Již teď je aktuální kurz bruslení ve Třemošné, který začíná 24. září. Dále potom kurz plavání
v bazénu v Plzni. Ten je určen pouze předškolákům. V plánu je i deset relaxačních a
ozdravných návštěv v solné jeskyni v Horní Bříze. Do toho samozřejmě ještě přijdou další
akce spojené s chodem MŠ, jako například Mikulášská besídka a vystoupení dětí s pásmem
koled u vánočního stromečku v naší obci. A to jsem jistě některé akce zapomněla napsat ….
Jak vidíte, děti ani zaměstnanci se v naší školce rozhodně nenudí! Doufám tedy, že situace
s koronavirem již nebude hatit naše plány a všichni si budeme moci užívat toho, co bychom
rádi!
A totéž přejeme i vám! Krásný, veselý, aktivní a zdravý podzim!

Zprávičky z mateřské školičky
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SDH Česká Bříza
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás informovali o aktivitách dobrovolných hasičů v České Bříze.
Jako každý rok pro nás bylo období letošních letních prázdnin obdobím klidnějším. Jednotka
nevyjížděla k žádné události. Jednu výjimku jsme ale měli, finišovali jsme s přípravami
soutěže, kterou jsme pořádali u příležitosti 110. výročí založení našeho sboru.
Poslední prázdninovou sobotu jsme se po dlouhé odmlce způsobené epidemiologickou situací
vypravili na soutěž okrsku do Hromnice. A i když byla soutěž pořádaná ještě v období prázdnin,
povedlo se nám postavit 2 družstva dětí a 1 družstvo mužů. Soutěž byla uspořádaná jen na
požární útoky. Družstvo nejmladších dětí se umístilo na 1. místě, družstvo starších dětí na 4.
místě a družstvo mužů na 2. místě.

Hned další sobotu jsme se s družstvem mužů vypravili na tradiční soutěž pořádanou SDH
Dolany „Dolanský šplouchanec“. I přes připravenou štafetu, která nás zaskočila a překvapila
všechna zúčastněná družstva, jsme do toho dali vše a domů jsme přivezli pohár za 1. místo.
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Další sobotu jsme se jako před rokem zapojili do zajištění bezpečnosti cyklistů při závodě
„Plzeňská MTB 50“, který vedl naší obcí. Tato akce dopadla na jedničku, což potvrzuje i
poděkování, které jsme obdrželi od organizátorů soutěže.
Přes všechny výše uvedené aktivity jsme se ale mílovými kroky přemístili na sobotu 18. září,
kdy pro nás nastal slavnostní den v podobě soutěže k 110. výročí založení našeho sboru.
Od rána jsme se všichni zapojili do nelehkých příprav a očekávali jsme příjezd všech
přihlášených družstev. Nakonec se naší soutěže zúčastnilo 11 družstev dětí a 10 družstev
dospělých.
Z pozvaných hostů přijela pouze starostka Okresního sdružení hasičů Plzeň-sever paní Alena
Foldová, která přivítal všechny přítomné a předala našemu sboru Čestné uznání okresu za naši
obětavou práci. Dále předala ceny našim malým výtvarníkům za jejich umístění v okresním
kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže.
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Dál už následovala samotná soutěž, která spočívala v netradiční štafetě, na níž navazoval
samotný požární útok.
My jsme jako sbor do boje vyslali celkem 6 družstev a to 3 družstva dětí a 3 družstva dospělých.
A jak jsme si vedli, na to se můžete podívat v celkových výsledcích:
Nejmladší děti:

Mladší děti:

1. místo – SDH Česká Bříza (čas 0:33)

1. místo – SDH Žichlice A (čas 1:00)

2. místo – SDH Žichlice (čas 1:13)

2. místo – SDH Česká Bříza (čas 1:04)
3. místo – SDH Žichlice B (čas 1:33)
4. místo – SDH Senec (čas 2:03)

Starší děti:

Ženy:

1. místo – SDH Žichlice (čas 1:03)

1. místo – SDH Žichlice (čas 1:10)

2. místo – SDH Česká Bříza (čas 1:07)

2. místo – SDH Planá (čas 1:22)

3. místo – SDH Senec A (čas 1:08)

3. místo – SDH Chotiná (čas 1:27)

4. místo – SDH Zruč (čas 1:11)

4. místo – SDH Senec (čas 1:28)

5. místo – SDH Senec B (čas 1:30)

5. místo – SDH Česká Bříza (DNF)

Muži:
1. místo – SDH Žichlice (čas 1:04)
2. místo – SDH Planá (čas 1:14)
3. místo – SDH Česká Bříza A – mladší (čas 1:17)
4. místo – SDH Senec (čas 1:22)
5. místo – SDH Česká Bříza B – veteráni (čas 1:34)

V tuto chvíli bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nám na tuto soutěž věnovali
ceny, především pro nejmenší účastníky.
Velice děkujeme firmě Paracord s.r.o. za poskytnutí padákových šňůr na výrobu náramků, které
už mají snad skoro všechny děti.
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Dále děkujeme firmám Škoda Transportation a.s., Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra,
Otto Bock, Velkopopovický kozel a Plzeňský kraj.
Samozřejmě děkujeme i obecnímu úřadu, který zakoupil „spotřební materiál“ (kelímky,
tácky,…) a také nám zapůjčil ozvučovací aparaturu, díky které jsme celou soutěž a celý den
ozvučili. A v neposlední řadě poděkování patří i všem členům našeho sboru, kteří se zapojili
do příprav a samotné realizace soutěže

SDH Česká Bříza
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Spolek šikulka
Po dlouhé době jsme se konečně mohli setkat v kroužku dovedných rukou Spolku šikulka.
Přišly děti, které dobře známe, ale i malí nováčci, kteří nám předvedli svoji šikovnost poprvé.
První schůzka byla 14. září a všichni jsme se na ni moc těšili. Začali jsem podzimním tvořením,
a to konkrétně liškou v několika podobách.

Na konci prázdnin jsme se s většinou dětí potkali na hřišti, kde obecní úřad pořádal Rozloučení
s prázdninami. Tam jsme si pro děti připravily malé tvoření v rámci plnění úkolů.
Kroužek pro děti bude probíhat každé úterý od 17:00 hodin v 1. patře kulturního domu v České
Bříze.
První večerní kroužek pro dospělé proběhne 5. října od 19:00 hodin. Co budeme tvořit, se
dozvíte z letáku, kde najdete i termín a kontakt na přihlášení. Poté se bude konat vždy jednou
měsíčně, a to po předchozím oznámení.
Nyní máme sice podzim, ale my už pomalu začínáme přemýšlet nad přípravou Kreativního
odpoledne, které za příznivé situace proběhne před začátkem adventu a začne nám připomínat
pomalu se blížící Vánoce.
Za Spolek šikulka Alča a Alena

Spolek šikulka
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Spolek přátel České Břízy
Ani horko, ani zima, úroda, listí padá, drak létá, to je podzimní paráda. Právě tento čas je tak
rozmanitý, pestrý a veselý, zkrátka podzimně nádherný. Co po podzimu přijde všichni víme,
ale zimy se nebojíme. Nekouše, nestraší, vždyť víme, že přijít musí.
Na začátku letních prázdnin se sešli členové Spolku na Valné hromadě, na které se uskutečnily
volby na pětileté období do správní rady Spolku. Posezení bylo velmi milé a přátelské.
Děkujeme.
Kroužek Krteček s velkou radostí přivítal šikovné dětičky, babičky, maminky i tatínky.
Krtečkové se hned při prvním setkání hravě a s nadšením pustili do zábavy. Velmi jsem se na
děti těšila, jsou má srdeční záležitost a jeden ze smyslů mého života. Prožívat dětskou energii
naplno je tak uzdravující a obohacující. Děkuji všem, kteří se na čtvrteční dopoledne těší jako
já.

Zveme vás na podzimní akce:
Tradiční akce Podzimní rej se uskuteční na hřišti v sobotu 23. října 2021 od 17 hodin. Bude
připravena tvořivá dílnička pana Netopýra, pohádkový příběh pana Draka, kterého snad
společně zachráníme, když se spolu spojíme a něco vytvoříme… Podzimní soutěže, denní a
večerní vystoupení s ohněm šermířské skupiny Romantika, opékání buřtů, svařené víno a
putování se světélky za ohňostrojem. Přijďte s jakýmkoliv světélkem.
Akce Vánoce klepou na dveře v neděli 14. listopadu 2021 od 14 hodin vám otevře dveře na
sále KD, kde budou probíhat trhy a rukodělné dílničky pro děti. Prodejci budou prodávat
výrobky z různých materiálů (svíčky, věnce, perníčky, šperky, keramika, dřevěné dekorace, …).
Posezení u kávy a sladké dobroty nebude chybět.
V sobotu 4. prosince 2021 od 15 hodin na sále KD vás srdečně zveme na koncert pěveckého
sboru Pilsen Voice z Plzně. Věříme, že se vám písně různých žánrů budou líbit a společně se i
naladíme na vánoční čas. Občerstvení zajištěno.
V neděli 5. prosince 2021 od 16 hodin se na sále KD setkáme s Mikulášem, čertem a
andělem. Na děti čeká nadílka, zábavné hry a dovádění při hudbě. Rodiče, přineste pro každé
své dítě jeden balíček s jmenovkou.
Vážení spoluobčané,
přejeme vám pohodově pestré dny a ať se vám všem daří tak, jak si přejete. Těšíme se, že se na
nějaké z našich akcí uvidíme.
za Spolek přátel České Břízy
Mirka Cigánková
tel.: + 420 721 465 789
email: cigankova.m@volny.cz
www.ospcb.cz
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Vážení spoluobčané,
obecní úřad Česká Bříza bude v nejbližší době zveřejňovat záměr – pronájem hostince
od 1. 1. 2022. Případní zájemci se mohou předběžně informovat na obecním úřadu každé
pondělí a středu v době od 17 do 19 hod. Zveřejněný záměr a podmínky pronájmu naleznete
od 6. 10. na úřední desce a na internetových stránkách www.ceska-briza.cz .
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