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Z OBECNÍHO ÚŘADU

STRANA 1

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané, než jsme se nadáli, jsou tu Vánoce, předzvěst příchodu nového roku.
Před rokem jsme zde psali, že jsme všichni prožili rok hodně zvláštní, bohužel ani tento rok
nebyl ideální a chvíle nejistoty zůstávají nadále. Příkladem těchto nejistot bylo třeba
rozsvícení vánočního stromečku na návsi, které jsme museli na poslední chvíli „zrušit“. V
současné době ani nevíme, jak to bude s ohňostrojem na Nový rok.
No, co se dá dělat, nemá cenu se ohlížet zpátky, musíme se dívat dopředu a plánovat rok 2022.
Obecní úřad se začal na rok 2022 připravovat plánováním různých akcí, respektive
vytvořením a schválením rozpočtu, který počítá s výdaji cca 11 milionů korun, které budou k
dispozici na započetí modernizace ČOV, opravy místních komunikací a v neposlední řadě k
pořádání kulturních akcí, zájezdů a podobně (to ale bude záviset možnostech, které nám stále
trvající pandemická situace dovolí).
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V příštím roce nás ale hlavně čeká velká změna v oblasti odpadového hospodářství. Na
základě novely zákona o odpadech (o které jsme vás informovali několikrát na veřejných
zasedáních) jsme museli vypracovat novou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, která upravuje způsob platby za vývoz popelnic. Celé znění
vyhlášky najdete na stránkách obce, zde máte zveřejněny jen nejdůležitější body. Současně
se od ledna mění termíny, resp. četnost svozů, a to na základě informace od společnosti
AVE. Svozy popelnic budou probíhat POUZE 1x za dva týdny (z toho je odvozen i svoz 1x za
měsíc) – první svoz v novém roce bude 5. ledna 2022. Prosím, nehledejte v tom žádný
zádrhel nebo cokoliv jiného, stačí se zamyslet a uvědomit si:
1/ měl jsem v letošním roce nádobu 120L a vývoz 1x za dva týdny – nic se pro mne nemění,
nic nemusím hlásit na OÚ.
2/ měl jsem v letošním roce nádobu 240L a vývoz 1x za dva týdny – nic se pro mne nemění,
ale prosíme potvrdit na OÚ.
3/ měl jsem v letošním roce nádobu 120L a kombinovaný vývoz 1x za dva týdny v „létě“ a 1x
za týden v „zimě“ – pokud si jej chcete ponechat je potřeba se domluvit na OÚ, protože na
„zimu“ budete potřebovat nádoby dvě nebo 1x 240L.
4/ měl jsem v letošním roce nádobu 120L a vývoz 1x za měsíc – nic se pro mne nemění, nic
nemusím hlásit na OÚ.
5/ měl jsem v letošním roce nádobu 240L a vývoz 1x za dva týdny – nemám již zájem o tyto
svozy – nutno nahlásit na OÚ.
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A teď to nejdůležitější – poplatek je stanoven 700,- Kč/rok za trvale přihlášenou osobu
anebo jednorázový poplatek 700,- Kč/rok za nemovitost sloužící k rekreaci a není zde
hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Ještě jednou zdůrazňuji, že celé znění vyhlášky
naleznete na stránkách obce – zde uvádíme jen nejdůležitější body.
Další informací na nový rok je změna ceny stočného, a to z letošní 37,25 Kč/m3 na
41,23 Kč/m3.
A na závěr ještě dvě praktická doporučení:
1/ stále nám někteří občané říkají, že se nedozvídají některé informace – nejsou doma vdobě
hlášení místního rozhlasu, nemají čas se dívat na stránky obce atd.
Již jsme vás několikrát upozorňovali na možnost stažení mobilní aplikace do telefonu, která
vás o informuje o všem, co je umístěno na stránky obce, a to nejdéle do 30 minut od zveřejnění.
Pokud má někdo s instalací problémy nebo neví, jak aplikaci správně nastavit, může přijít v
úřední době na úřad a my mu s tím rádi pomůžeme. Vše o aplikaci najdete na
https://www.ceska-briza.cz/aktualne/mobilni-aplikace/

2/ byli jsme informováni zástupci společnosti ČEZ, že se již nebudou po vsi lepit plakáty
oznamující odstávku elektřiny, a proto doporučují registraci na jejich portále, díky které budete
o odstávkách automaticky informováni.
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A nyní úplně poslední informace – obecní úřad bude od 22. 12. 21 do konce roku uzavřen,
totéž platí i pro knihovnu.

Z OBECNÍHO ÚŘADU - KULTURA
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
První adventní neděli 28. listopadu jsme rozsvícením vánočního stromu zahájili adventní čas
také v naší obci. Protože se opět zpřísnila protiepidemická opatření, museli jsme zrušit
oblíbené vystoupení mateřské školy, občerstvení i prodejní stánky. Děti ze školky však o své
představení nepřišly, nacvičené pásmo koled a vánočních písní zazpívaly pro své blízké naškolní
zahradě a společně si pak přišly pro připravené balíčky ke stromečku na náves. Tam mohly
také hodit dopis do Ježíškovy schránky a podívat se do slavnostně vyzdobené kapličky, kterou
připravila a otevřela Galerie sam83. Děkujeme všem, kteří i v tomto nepříznivém čase
přišli vytvořit vánoční atmosféru.
Všem spoluobčanům přejeme klidné prožití vánočních svátků plných zdraví a pohody a budeme
se těšit, že v příštím roce bude situace příznivější pro setkávání a pořádání společných akcí.

Z OBECNÍHO ÚŘADU

STRANA 6

PRO PŘIPOMENUTÍ
Dárkové reklamní předměty naší obce lze zakoupit 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

Skupina „Kultura v České Bříze“ v mobilní aplikaci WhatsApp – informační kanál o kulturních
akcích a dalších sdělení o dění v obci; 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.
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SOUSEDSKÝ ZPRAVODAJ - VYVĚSTE SVŮJ INZERÁT

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Přelom podzimu a zimy se v naší mateřské škole odehrával v neustálém obležení viry,
bacily a nemocemi. Nemocné byly a jsou opakovaně všechny děti, ať to jsou „nepromoření“
tříleťáčci nebo velcí předškoláci, kteří už by měli mít vybudovanou dostatečnou
obranyschopnost. Děti smrkají, kašlou a trápí je nejrůznější nemoci. Přestože se nám střídá
poloprázdná školka s poloplnou, snažíme se pro ty přítomné o běžný režim. Často se nám
to však nedaří. Z pravidelného každotýdenního kurzu bruslení se stal spíše občasník,
návštěva divadelního představení v Alfě byla zrušena a přišli jsme i o několik dalších akcí,
včetně vystoupení s pásmem koled u vánočního stromečku na návsi v České Bříze. O tu
poslední akci jsme však těšící se děti nechtěly ochudit, a tak se nám ji podařilo přenést alespoň
na školní zahradu. S podporou několika našich loňských spolužáků, pod vedením paní Báry
Smutné a s pomocí jejích dcer, proběhla tato akce alespoň pro rodinné příslušníky našich dětí.
Musím říct, že i když to bylo nouzové řešení, akce se náramně povedla a byl to snad hezký
zážitek pro všechny zúčastněné.

Do školky přijelo divadlo Hra, které odehrálo pohádkové představením pro děti. A hned
potom se dostavil i Mikuláš a čert s nadílkou všem hodným dětem. Je skvělé, že nebyl
nikdo, kdo by od Mikuláše nebyl pochválen a balíček dostalo každé dítě! No, některým
dětem se možná po celé té trošku nebezpečné akci docela ulevilo…
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PV souvislosti s touto tradicí jsme si v MŠ užili veselý a zajímavý čertovský týden. Místo dětí
byla školka plná zpívajících, tančících a neposedných čertíků a paní učitelky se jako zázrakem
přeměnily z andělů v čertice. Nikdo se však této změny nebál a všechny činnosti jsme si
vesele užili.

A závěr prosince se, jak jinak, nese v duchu blížících se Vánoc. Koledy, básničky, pohádky s
tématikou Ježíška i dárků, jsou ve všech běžných činnostech na programu každý den. A
jako velký bonus je tu i naděje na návštěvu divadelního představení v Alfě s názvem „Míša
hledá kamarády“, a to těsně před Štědrým dnem. Tak snad nám Ježíšek toto představení
pomůže uskutečnit jako předzvěst nádherných Vánoc.
Milí „Břízáci“, dovolte, abychom vám všem popřáli krásné vánoční svátky, užijte si je se
svými blízkými, milými, rodinou, kamarády a přáteli. A do celého roku 2022 přejeme, aby
vám nikdy nechyběla radost, spokojenost, zdraví, optimismus, dobří kamarádi a nějaká ta
nezbytná koruna pro spokojený život. A navrch kus štěstí!!
TAK AŤ SE VÁM – NÁM DAŘÍ!
Vaše školka
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SDH ČESKÁ BŘÍZA
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás informovali o aktivitách dobrovolných hasičů v České Bříze.
Od posledního čísla zpravodaje se toho bohužel u nás mnoho neuskutečnilo. Ale abychom
se pořád neopakovali a vše neházeli na současnou epidemiologickou situaci v naší republice,
tak celkově toto období ke konci roku bývá „méně akční“ než období jarní, letní čipodzimní.
Jako každoročně jsme se vydali na procházku po našem okolí v rámci pochodu
„Třemošenská padesátka“. Procházka to byla příjemná a společně strávený čas jsme si
dostatečně užili.
S některými mladými hasiči jsme se pustili do malování vánočních obrázků, které jsme následně
zakomponovali do sborového PFka. PF je umístěno na našich internetových stránkách
www.sdhceskabriza.cz a dále jste ho určitě nalezli ve svých poštovních schránkách.
Jak jsme Vás již informovali v předchozím čísle, podařilo se nám dostat od Nadace AGROFERT
peněžní dar ve výši 40.000,- Kč na zakoupení věcných prostředků na odstraňování
dřevin ohrožujících život a majetek a dokoupení prostředků k poskytování první pomoci.
Na níže uvedených fotografiích se můžete sami podívat, co jsme zakoupili… Věříme, že tyto
prostředky nám budou bezproblémově sloužit a že v případě potřeby budeme moci komukoliv
z Vás s nimi pomoci – samozřejmě nechceme nic přivolávat :-)
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Dále jsme podali žádost u Národní sportovní agentury v rámci projektu Můj klub 2022. V
případě, že nám budou finanční prostředky poskytnuty, zakoupíme z nich pro naše mladé hasiče
další potřebné vybavení pro nácvik disciplín požárního sportu.
Poslední společnou akcí, které jsme se zúčastnili, byla brigáda na úklid obce.
A než se s Vámi rozloučíme, chtěli bychom Vás informovat, že na měsíc leden 2022 prozatím
plánujeme uspořádat výroční valnou hromadu sboru. Nicméně jako v loňském roce se
může stát, že bude z důvodu nepříznivé situace v republice zrušena. Proto žádáme všechny
členy sboru, aby sledovali naše internetové stránky, kde budou aktuální informace vyvěšeny.
Závěrem nám dovolte, abychom Vám jménem sboru dobrovolných hasičů popřáli šťastné
a veselé Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce.

SPOLEK ŠIKULKA
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SPOLEK ŠIKULKA
Pomalu nám končí rok 2021, který pro nás byl stejně jako ten předchozí jiný, než na jaké
jsme byli zvyklí. Snad nás ten nadcházející už vrátí do normálního života.
Doufali jsme, že letos v předvánočním čase se budeme moci sejít v kulturním domě na akci
pro veřejnost "Kreativní odpoledne". Ani tentokrát nám to již zhoršující se epidemiologická
situace nedovolila. Další možnost bude na jaře, kdy připravujeme velikonoční "Kreativní
odpoledne", tak snad to tentokrát vyjde.
Máme radost, že jsme se mohli od září až do prosince scházet v našem výtvarném kroužku
pro děti, o který je velký zájem, což nás velice těší. Po domluvě s maminkami jsme kroužek
ukončili již 7. prosince, kdy děti dostaly malý dárek a na ukrácení předvánočního času tašku
plnou tvoření na doma. Už teď se těšíme, jak se v lednu sejdeme a děti budou plné zážitků z
Vánoc.
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Od října také začal večerní kroužek pro dospělé. Po dlouhé pouze se v hojném počtu sešly
nejen místní, ale jako vždy ženy z okolních vesnic a o legraci nebyla opět nouze. Znovu se
sejdeme koncem ledna.
Dovolte, abychom poděkovali za finanční podporu Obecnímu úřadu Česká Bříza.
Do nastávajícího roku 2022 přejeme všem občanům mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a
klidného prožití vánočních svátků.
Za Spolek šikulka Alena Košťálová
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SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉ BŘÍZY
Vánoční zvoneček zazvoní,
mysl se pozastaví,
duše poposkočí,
všichni se usmějí,
zdraví si tím posílí.
Tato slova si můžete kdykoliv připomenout i se zazvoněním zvonečku během celého roku.
Vyzkoušejte a po čase si uvědomíte, že sebe a vše kolem jinak vnímáte. Vánoční čas nám
všem ukazuje, jak je krásně na světě.
Pomaličku nám mává na rozloučenou tento rok, ať byl jakýkoliv, každému něco přinesl, ahlavně
bychom měli mít velkou radost, že jsme ho mohli poznat, a tak to půjde i v dalším roce.
Děkujeme mu. Co máme prožít, prožijeme, proto života užívejme.
Nyní nasávejte nádherný předvánoční a vánoční čas.
Spolek má velikou radost, že mohl v tomto roce uspořádat dvě akce a setkání s členy Spolku.
Tradiční akce proběhly na podzim, jedna na hřišti – Podzimní rej, a druhá v sále kulturního
domu – Vánoce klepou na dveře. Obě akce proběhly krásně, v pohodě. Na všech přítomných
i účinkujících bylo vidět, že mají radost ze společného setkání a my též.
Krteček nám přináší též obrovskou radost, stále se scházíme a je nám společně s dětičkami
moc dobře. Ještě si užijeme vánoční schůzku se vším, co k Vánocům patří.
My s velkou vděčností děkujeme, že můžeme uskutečňovat to, co nás baví, naplňuje, neboť
jak jsme se přesvědčili, nic není samozřejmé a jasné. S pokorou a láskou jdeme s činností
Spolku i do roku 2022. V plánovaných akcích máme jasno, ale… Jak se říká: „Jestli chceš
slyšet boha se smát, řekni mu o svých plánech.“ Proto se vše o naší činnosti včas dozvíte.
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Vážení spoluobčané,
přejeme vám, ať vás zdravíčko, láska, radost, pohoda, harmonie, pokora a úsměv stále
vaším životem provází. A ať k vám v životě cokoli přijde, dobře se k tomu postavte. U
rozbalování dárečků ať dětem i vám srdíčko zazáří. Krásné Vánoce.

za Spolek přátel České Břízy
Mirka Cigánková
tel.: + 420 721 465 789

