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Z obecního úřadu
Než jsme se nadáli, je polovina roku za námi a ti školou povinní se již těší na prázdniny .
Společenský život se pomalu rozbíhá, tak doufejme, že si všichni v rámci možností své volné
dny užijeme a naladíme se na společné akce, které pro vás po prázdninách plánují obecní spolky
– vše se dozvíte v následujících příspěvcích.
O činnosti obecního úřadu se dozvídáte na internetových stránkách obce nebo na veřejných
zasedáních zastupitelstva, proto přidáme jen pár upozornění a organizačních informací.
Neustále se potýkáme s velkou neukázněností při ukládání tříděného odpadu. Chápeme, že
v této době měl, nebo stále má, větší objem odpadu, ale právě proto bychom neměli být sobečtí
a při ukládání myslet na to, že i ostatní potřebují kontejnery využívat. Již je naplánováno další
rozšíření „ohrady“ a zajištění více kontejnerů. Přesto, pokud se budou do nádob ukládat např.
hračky, části pískoviště či dokonce skluzavky a další odpad, který tam nepatří, nebude stačit
ani to. Takřka vše co nepatří do tříděného odpadu, máme všichni možnost bezplatně odvézt do
sběrného dvora ve Třemošné.
Pak tady máme ještě jednu „výzvu“ – v poslední době se rapidně zvýšil počet automobilů
parkujících na místních komunikacích a ostatních veřejných prostranství. Způsob parkování je
ale většinou velice nevhodný – parkuje se po obou stranách komunikací a to tak, že sotva
projede osobní automobil. Co když někomu půjde o život nebo mu bude hořet střecha nad
hlavou – bohužel pomoci se nedočká včas a jen proto, že složky IZS nebudou mít šanci se
k němu dostat. Zamysleli jste se někdy nad tím? Pokud ne, tak je nejvyšší čas!
Na začátku jsme se zmiňovali o prázdninách a dovolených, takže ještě jedna informace:
obecní úřad bude uzavřen v době od 26. července do 6. 8. 2021
A teď už něco veselejšího .
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
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70 Kč
150 Kč
130 Kč
70 Kč
70 Kč

Z obecního úřadu – kultura
Vyhodnocení turistické hry v okolí České Břízy
Od dubna do konce května probíhala turistická hra v okolí České Břízy. Pravidla spočívala ve
vyluštění hádanek, které byly umístěny na 12 soutěžních místech, a z nich pak složit básničku.
Celkem se sešlo 17 odpovědí a 12 pěkných básniček od dětí i dospělých, které jsme ocenili
dárkem – batohem pro dospělé, míčem pro děti. Všichni výherci se navíc jako první mohli těšit
z reklamních předmětů.
Pevně věříme, že si hru užili i mnozí další.
Zde malá ukázka:
Strom, ze kterého na jaře
špaček svou píseň zpívá,
dal jméno naší vesnici
jež jmenuje se Bříza.

Přestože už nejsem mladá,
turistiku mám stále ráda.
U Petra jsem začala,
břízu jsem si zapsala
a dál na cestu se vydala.

Slunce mne láká k potoku,
kde ryby plavou líně
a oči vzhlíží na horu,
kde pavouk spřádá sítě.

Počasí mně někdy přálo,
a slunce se krásně smálo.
Jindy zase vítr foukal,
někde i pavouk ze stromu koukal.

Potom si sednu pod horu,
tam pampelišky voní,
čas velmi rychle utíká
a z dálky zvony zvoní.

Moje oči zářily,
jak ty pampelišky, co moji cestu krášlily.

Tahleta krásná procházka
přišla všem jistě k duhu
a ti, co ji pro nás chystali,
zaslouží jistě knihu.

Přírodu tu máme krásnou,
ale horu nikde žádnou.
Ryby tady sice máme,
ale my je nechytáme.

Básnička od anonymního autora, který se
může stále o svou odměnu přihlásit.

Velký zvon tu také není,
zato malý zvonek má každý u stavení.
Doufám, že za nějaký čas,
vyrazím za krásami okolí zas.
Kdybych to uměla,
knihu o tom všem sepsala a
jménem svým Vlasta Valešová podepsala.
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Akce po letních prázdninách

Vítání nových občánků – po opakovaném zrušení pevně věříme, že se bude moct uskutečnit
v neděli 5. září.
V září plánujeme opět uspořádat zájezd pro seniory, tentokrát na zámek Blatná. Datum a
detaily zájezdu budou včas upřesněny.

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 – kultura

Z obecního úřadu
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Zprávičky z mateřské školičky
Konec školního roku zastihl naší mateřskou školu v plné práci. Konečně se uvolňují covidová
omezení a život tedy může začít proudit téměř normálně.
Proto jsme s radostí přivítali, že nás po velmi dlouhé době navštívila dvě divadélka pro děti
s pohádkami, při kterých jsme využili i školní zahradu a náš krásný zahradní altán. Obě
představení se líbila a děti si je s chutí užily. Rovněž se, k radosti nás všech, podařilo získat
lístky do divadla Alfa na představení Ťuk, ťuk, ťuk tučňák, které i pro nás dospělé bylo po
dlouhé době „nicoty“ konečně svátečním setkáním s kulturou. A protože máme učenlivé,
šikovné a kreativní děti, pustily se do opačné role. Nastudovaly pohádku „O dvanácti
měsíčkách“, kterou počátkem června ve školce s radostí předvedly svým nejbližším. Musím
říci, že byli, jak ti velcí předškoláci, tak i ti malí tříleťáčci, opravdu skvělými herci a pohádka
se vydařila! Však jsme si toto představení „táhli“, jako neplnící se záměr, ještě od loňského
prosince! Moc děkuji paní Zuzce Balounové, která nám ochotně, velice rychle a krásně
ušila ze svého materiálu několik kostýmů na toto vystoupení!
A protože jsou prázdniny doslova za dveřmi, pustili se předškoláci do pilné práce a připravují
se na každoroční pasování na školáky. Tato akce je pro nás v mateřské škole vždy významnou
školní slavností a událostí. Velké děti odejdou do většího světa základní školy, a nové, malé
děti se ve školce brzy objeví. Předškoláčci se na tuto akci učí správně se představit, znát svoji
adresu, zarecitovat slib předškoláků i zazpívat píseň na rozloučení se školkou. Snad nám tedy
bude přát trochu i počasí a tato akce vyjde podle našich představ! A jako každoročně, nese tato
chvíle loučení i trošičku smutku, že nám ti NAŠI – velcí - již přivlastnění - odejdou dál. TAK
AŤ SE JIM V TOM VELKÉM SVĚTĚ DAŘÍ!!!
Pokud jste se někdy v posledních pár dnech prošli okolo školky, jistě jste zaznamenali, že nám
u hradby roste jakési další stavení. K naší obrovské radosti se skupina úžasných, šikovných,
ochotných, obětavých a zručných tatínků rozhodla, že postaví svým dětem zahradní domeček.
Nemám dostatek výstižných vděčných slov, abych přiměřeně vyjádřila své nadšení,
vděčnost a poděkování především panu Františku Kohoutovi a Tomáši Karasovi, kteří
celý projekt skvěle vymysleli, sehnali materiál, částečně i zafinancovali a dokonce
postavili!!! S přípravou jim ochotně pomohli pan Bartoš, pan Reithar a pan Mašek
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z České Břízy a pan Hauptmann ze Zruče. Pan Šafařík přislíbil natření celého domečku.
Jsem šťastná, že máme takovéto obětavé, nezištné a ochotné lidi okolo sebe!
MOC A MOC VÁM VŠEM DĚKUJEME!!!!!
Stavba je již téměř hotová, a přestože ještě není vybavená nějakým nábytkem, děti ji již nadšeně
testují a užívají při svých hrách a nejraději by domeček snad ani neopouštěly! Opravdu
nádherný nápad!
Milí „Břízáci“, přejeme vám všem krásné léto, povedené prázdniny a spoustu báječných
zážitků! Užijte si tento čas aktivně a ve zdraví!

Bc. Ivana Mastná

Zprávičky z mateřské školičky
SDH Česká Bříza
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o aktivitách dobrovolných hasičů v České Bříze.
Jarní měsíce jsme prožili stále ještě v době plné omezení. Proto se nekonalo Okrskové cvičení
a ani tradiční Noční jízda. Jedinou aktivitou hasičů bylo vyčištění požární nádrže – koupaliště.
Zde se nám stala pro nás dost nepříjemná věc. Někdo nás nahlásil Krajské inspekci životního
prostředí, že jsme vypustili a vyčistili biotop, ve kterém žijí chránění a vzácní živočichové.
Inspekci jsme poslali odůvodnění, proč se musí požární nádrž čistit právě v této době, a nyní
čekáme na vyjádření Krajské inspekce.
Pomalu začínají prázdniny a rozbíhají se i hasičské soutěže, tak se během léta také nějaké
zúčastníme. Počátkem září pojedeme na Dolanský šplouchanec, to je pěkná soutěž v kempu na
Závrtku u Dolanského mostu.
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Jedenáctého září pojede přes naši obec cyklistický závod horských kol, který se jmenuje Kolo
pro život. Zde se budeme podílet na pořadatelské činnosti.
A na 18. září plánujeme oslavy 110 let založení SDH, které se budou konat na hřišti. Doufáme,
že nám to vyjde a nebudou žádná pandemická opatření.
Závěrem by Vám popřál krásné prázdniny a příjemnou dovolenou a v září se sejdeme na
oslavách.

Za SDH Česká Bříza
K. Škubal ml., VJ

SDH Česká Bříza – kolektiv mladých hasičů
Jak jsme Vás informovali v předchozím čísle, šest dětí našeho kolektivu mladých hasičů se se
svými obrázky zapojilo do celorepublikové soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“.
Nyní Vám přinášíme výsledky okresního kola, kde si vůbec nevedly špatně.
V kategorii mateřských škol se na 2. místě umístil Kuba Kramer.
V kategorii základních škol (Z1) se na 1. místě umístil Honzík Zábran a na 2. místě Tobík
Šafařík.
V kategorii základních škol (Z3) se na 1. místě umístil Adam Zábran.
Adamovi se dokonce povedlo se svým obrázkem postoupit do republikového kola, tak uvidíme,
jestli i zde vyhraje 
Všem dětem moc blahopřejeme a doufáme, že i v dalších ročnících soutěže si jako kolektiv
povedeme takto úspěšně.
Vedoucí mladých hasičů SDH Česká Bříza

SDH Česká Bříza – kolektiv mladých hasičů

SDH Česká Bříza
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Spolek šikulka
Právě končící školní rok, který se nesl spíše ve znamení mimořádných opatření, poznamenal i
chod našich kroužků. Při první schůzce v září loňského roku byly děti i my natěšené a s chutí
jsme se pustili do vyrábění. Vše však trvalo jen tři týdny a naše činnost se opět zastavila. Dnes
už se vše pomalu vrací do normálního života. Děti se těší na krásné a snad i slunečné léto a
dospělí na dovolenou ať už u vody, na horách nebo doma na zahradě. Věříme, že po prázdninách
už bude situace příznivá a my budeme moci opět přivítat děti v našem kroužku Spolku šikulka.
Máme pro ně připraveno již spoustu nápadů a moc se na ně těšíme. Všechny zájemce z řad dětí
přivítáme v úterý 14. září 2021 v 17.00 hodin v prvním patře kulturního domu. Večerní kroužky
pro dospělé budou probíhat vždy jedno úterý v měsíci od 19.00 hodin počínaje měsícem říjnem.
Datum a téma vždy předem oznámíme.
Přejeme všem, aby letní měsíce prožili nerušeně v co největším klidu a pohodě.

Za Spolek šikulka Alena Stupková

Spolek šikulka
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Spolek přátel České Břízy
Příroda svojí krásou naplno hlásí, že tu máme léto. Břehy polí lemují vlčí máky a chrpy, to je
pastva pro oči a naši duši. Celodenní sluníčko a večerní červánky na obloze si nikdo z nás určitě
nenechá ujít a tu vůni buřtíků na ohni či zmrzlinu na jazyku, to už vůbec ne. Užívejme tyto dny
naplno, vždyť nám tolik dávají.
Spolek zatím v tomto roce neuspořádal ani jednu akci, z důvodu všem velmi známého, ale
nezoufáme, dobře víme, že náš čas zase přijde.
Recept je zcela jednoduchý, najít v sobě lásku, volnost, klid, víru s důvěrou a následně posílat
do celého světa. Žijme přítomností, co bylo, bylo, co bude, opravdu nevíme, ale co je, víme
moc dobře! Jen musíme žít opravdu přítomností, zapojovat naše smysly, zkoušet věci, mluvit o
tom, co nám dělá či nedělá dobře, jak se cítíme, uvědomit si svůj daný čas, prožívat každou
chviličku života. Podívejme se každý z nás do sebe, do svých pocitů, udělejme změnu, když
jsme nespokojení. Udělat něco jinak, je opravdu nádhera, zažijeme zase něco jiného a tím se v
životě posouváme. Vždyť to všichni známe, určitě jsme mnohokrát řekli:“ Změna je život.“
Řekli …. a udělali změnu sami….? To už je na každém z nás, změnu za nás nikdo neudělá.
Nezměníme okolí, můžeme změnit sami sebe a naším přístupem můžeme napomoci změně v
okolí. Když bude dobře nám, může být dobře i okolí, pokud bude chtít.

Co nás čeká na podzim, uvidíme ….. ?
Plánujeme opět rozjezd pravidelné činnosti Krtečka (kroužek pro naše nejmenší) a to ve
čtvrtek 9. září 2021 od 9 hodin v sále kulturního domu. Svačinka, pití, přezůvky a chuť
poznávat a užívat si života. Cena za dopoledne činí 50,- Kč. Velmi se na vás těšíme.
Tradiční akce Podzimní rej by se měla uskutečnit na hřišti v sobotu 19. října 2021 od 17
hodin. Program akce se dozvíte včas.
Dále se necháme překvapit ….
Děkujeme Obci Česká Bříza za poskytnutí finanční dotace na činnost Spolku.
Členové spolku mohou platit členský příspěvek na tento rok na adrese Spolku či na předvánoční
schůzce. Děkujeme.

10

Vážení spoluobčané,
ať Vás vaše přítomnost zavede v létě kamkoliv, prožívejte ji naplno. Vaše životní změny ať
Vám ukáží, jak je na světě krásně. Při tom všem buďte na sebe a okolí opatrní. Dětičky, vy si
prázdniny užívejte též naplno s úsměvem a radostí.
za Spolek přátel České Břízy
Mirka Cigánková
tel.: + 420 721 465 789
email: cigankova.m@volny.cz
www.ospcb.cz

Spolek přátel České Břízy
Zrychlení pevného internetu v České Bříze

Vážení spoluobčané,
Jsme rádi, že pro Vás máme v tomto složitém období dobrou zprávu.
Společnost CETIN a.s. v posledních letech provedla modernizaci pevné sítě v České Bříze.
Všude tam, kde byla dříve pevná linka, je dnes možné připojit internet rychlostí až 250
Mb/s.
CETIN není dalším operátorem. Stará se o největší telekomunikační síť v Česku. Vylepšuje a
rozvíjí tuto síť každý den. Stabilní a rychlý internet po kabelu nyní jistě ocení všichni
obyvatelé, kteří využívají datové služby z bezpečí svého domova.
Poskytovatele internetových služeb volíte sami dle Vašich potřeb a požadavků. Vybírat můžete
z více než dvaceti operátorů, a jejich téměř 100 různých služeb, balíčků a akčních nabídek.
Seznam partnerů, rychlost připojení pro Vaši adresu a možnost objednání služeb naleznete na
zrychlujemecesko.cz.
S přáním pevného zdraví a kvalitního připojení
Za CETIN a.s.
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