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Z obecního úřadu
Vážení občané,
dovolte, abychom Vás stručně informovali o dění na obecním úřadu od jarního zpravodaje.
Zatím jsme nezačali s dokončením „Hvízdalky“, protože projektant, který dokumentaci
zpracoval, musí na popud dopravního odboru udělat drobné změny tak, aby po celkovém
dokončení proběhla bez problémů kolaudace. Změnili jsme tedy pořadí plánovaných akcí a
opravili cestu ke hřbitovu. Hřbitova se týká další akce, která již probíhá a to je oprava průčelí
a oplocení. Na tuto opravu jsme získali od Plzeňského kraje dotaci ve výši 300.000,- Kč.
O další dotaci jsme žádali u nadace ČEZ, a to na prvky dětského hřiště za hostinec. Bohužel
zde jsme úspěšní nebyli, a tak jsme vše pořídili z vlastních zdrojů, tak jako radary na měření
rychlosti.

Dětské hřiště za hostincem
Snažíme se nevěnovat jen komunikacím apod., a tak jsme provedli rekonstrukci parketové
podlahy místního sálu, aby všichni, co jej využívají, měli odpovídající podmínky ke své
činnosti.
S čím jsme nepočítali, je rapidní nárůst separovaného odpadu. Takže nám nezbývá nic jiného,
než vybudovat další sběrné místo – máme vytipována dvě místa – náves nebo za kulturním
domem. Až posoudíme všechna pro a proti, tak začneme budovat.
Během druhé poloviny července bude zahájena internetová anketa, která se bude týkat
rozvojového plánu obce.
Jelikož nám začaly prázdniny a čas dovolených, bude obecní úřad společně s knihovnou
uzavřen v termínu 24. 7. až 3. 8. 17. Omezené úřední hodiny budou 21. a 23. 8. 17 – v těchto
dnech bude otevřeno pouze od 17. do 19 hod.. Nebude možno ověřovat, přijímat hotovost
a provádět úkony ohledně registru obyvatel.
Ještě bychom Vás chtěli upozornit, že se v poslední době v obci objevují podomní prodejci.
Dbejte na to, abyste se nestali oběťmi podvodu či dokonce krádeže. V případě že se Vám
„něco nelíbí“, volejte Policii ČR č. tel. 158.
Na závěr nám dovolte, abychom všem dětem popřáli krásné prázdniny
a dospělým pohodovou dovolenou.

Okénko do mateřské školy
Začalo jaro a nás v mateřské škole čekají další radosti a příběhy.
V dubnu jsme navštívili statek v Újezdu nad Mží. Návštěvu jsme spojili s oslavou Velikonoc.
Procházka mezi spoustou domácích zvířat byla velmi zábavná a děti si odvezly spoustu
zážitků.
Tento měsíc jsme zahájili také předplavecký výcvik pro starší děti. Během deseti hodin děti
téměř ztrácí strach z vody a z některých se stávají zdatní plavci.
V dubnu také probíhaly zápisy do první třídy. Nám ze školky odejde sedm předškoláků.
Naši malí předškoláci navštívili první třídu ZŠ ve Zruči, jeli jsme se podívat, jak jejich
kamarádi už umí krásně číst, psát, počítat. Určitě už se do školy těší.
Začátkem května jsme oslavili Svátek matek. Děti si připravily pro maminky dárek, krátké
vystoupení a s tatínky připravily výborný ovocný pohár.
V květnu ještě probíhal zápis k nám do školky a naše řady rozšíří sedm nových kamarádů.
Navštívilo nás divadlo Pod čepicí s představením o ekologii a doplnilo naše vědomosti o
ochraně přírody.
Svátek dětí jsme oslavili návštěvou v divadle ALFA a potom jsme na školní zahradě pořádali
soutěže a hry, vše vyvrcholilo velkým piknikem, který se skládal z mnoha druhů ovoce a
zeleniny.
Dne 22. června jsme se společně s rodiči rozloučili se školním rokem 2016/2017 a pasovali
jsme naše předškoláky na školáky. Pasování se ujal král Martin z divadla Hra, které si předtím
společně s dětmi zahrálo pohádku O červené Karkulce. Přestože bylo i v pozdních
odpoledních hodinách vedro, zůstali jsme ještě na zahradě opékat buřty. Byla to také
příležitost, abychom si navzájem popovídali a děti si pohrály na zahradě.
Poslední červnový den nás ještě čeká spaní v MŠ, na které se už těšíme.
Na závěr, my, zaměstnanci MŠ, děkujeme za přízeň a společně s dětmi přejeme hezké
letní dny i dovolené.

návštěva policie a hasičů

výlet na statek v Újezdu nad Mží

Na Den matek děti s tatínky připravily
výborné ovocné poháry.

dětské divadlo

Okénko do mateřské školy

Spolek šikulka
První polovinu letošního roku máme za sebou, dětem začínají vytoužené prázdniny, během
kterých si odpočinou nejen od školních lavic, ale i od pravidelných kroužků. Spolek šikulka
každý rok připravuje pro děti zpestření konce školního roku a nejinak tomu bylo i letos.
Protože celý rok v kroužku pilně pracovali, plným právem si malí šikulkové zasloužili
Pohádkobraní. Ale nic není jen tak, proto si odměnu v podobě dárků a sladkostí museli
zasloužit tím, že splní různé úkoly!
V úterý odpoledne 20. června se sešly děti společně se svými rodiči na zahradě, která se na
okamžik přeměnila v pohádkovou říši. Už před vchodem vítala návštěvníky princezna v
životní velikosti a na zahradě byla připravena stanoviště se stolky, u nichž stály krásné
pohádkové postavičky vyrobené z papíru a různých přidaných materiálů. U ježibaby
z Perníkové chaloupky si lepili z dřevěných odřezků chaloupku a z pece si každý vytáhl na
lopatě skutečný malý pecen chleba, na který se srdce smálo! Někteří šikulkové se hned do
chlebíčku zakousli a moc jim chutnal! S motýlem Emanuelem si z puzzlí skládali motýla,
Zlatovláska jim pomohla s výrobou koruny pro princeznu a prince. Brouček chtěl ozdobit
lucerničku na večerní svícení a Rumcajs je nechal ozdobit ubrouskovou technikou „krabičku
na poklady“. Na zahradě bylo opravdu živo! Děti měly plné ruce práce s lepením, stříháním,
malováním, ale přesto se ještě stačily bavit tak, že jejich štěbetání a smích bylo slyšet široko
daleko.
Nejen děti, ale i jejich rodiče soutěžili! V ústraní zdobili "perníkové srdce" z papíru a barvami
malovali látkovou prostírku. Tentokrát rodiče bodovali, protože v závěru zábavného
odpoledne porota velmi těžko rozhodovala o nejlepším rodičovském výrobku!
Porota nakonec ohodnotila i všechny výrobky malých šikulků, ti byli odměněni dárky a
nakonec proběhla i nezbytná tombola pro všechny přítomné děti. Během práce se děti
osvěžovaly minerálkou a nanuky, protože teplota dosahovala tropických hodnot. O
občerstvení v podobě sladkostí a pečiva se postarali nejen sponzoři, ale i rodiče, za což jim
velice děkujeme. Všichni odcházeli spokojení s plnou náručí výrobků a medailí na krku, za
úspěšně absolvovaný kroužek.
Rádi bychom se omluvili za dočasné přerušení večerních kroužků pro dospělé, které
způsobilo dlouhodobé zdravotní omezení, ale po prázdninách se budeme na všechny tvořivé
mamky, tety, babičky a ostatní těšit v plné síle a doufáme, že si stihneme vše vynahradit.
Za finanční podporu děkujeme Obecnímu úřadu a rodičům.
Přejeme nejen dětem slunečné prázdniny, ale i ostatním krásnou a bezstarostnou
dovolenou.
Za Spolek šikulka
Alena Košťálová

Pohádkobraní

Spolek šikulka

Spolek přátel České Břízy
NOVINKY
Ve školách zaznělo poslední zvonění pro tento školní rok. Děti, hurá na prázdniny a dospěláci
na jistě zaslouženou dovolenou.
Se školním rokem se rozloučil i kroužek pro naše nejmenší "Krteček". Na posledním cvičení
jsme si společně zahráli na "Indiánské léto". Děti, které jdou od září do školek, dostaly
pamětní list a všichni malí Krtečkové dárek pro radost.
Děkujeme všem dětičkám a rodičům za celoroční podporu a příjemně strávený čas.
Krtečkovským tetám děkujeme za jejich nápady, hravost, úsměv a čas.
Těšíme se na další školní rok s Krtečkem, který opět začíná ve čtvrtek 14. září 2017 od 9.00
hodin na sále kulturního domu.
Děkujeme MVDr. Pavlu Duškovi za poskytnutí finanční dotace ve výši dvou tisíc. Finance
byly využity na červnovou akci pro děti.
Záhon u pomníku padlých byl v jarních měsících upraven, dodány kameny, mulčovací kůra a
vysázeny nové rostliny.
V sobotu 24. června 2017 od 15.00 hodin se na místním hřišti uskutečnila tradiční
předprázdninová akce pro děti, tentokrát s názvem "Z povolání do povolání". U policie si
děti vyzkoušely dopravní značky, skládání pana policisty a hlavně si udělaly svůj vlastní otisk
palce. Zdravotní sestřička učila děti obvazovat, stříkat stříkačkou, poznávat potřebné
pomůcky a poslouchat srdíčko pravým fonendoskopem. Paní kuchařka zkoušela děti z chutí,
zraku, sluchu, hmatu. Udělala to fikaně. Jak jinak nežli s různými ingrediencemi z kuchyně.
Biologická stanice byla vybavena pravým mikroskopem, děti zde poznávaly krásy přírody. Na
poštovní stanici se třídily balíčky dle hmotnosti a do správných schránek se dávaly pohledy,
dopisy,... Točení na hrnčířském kruhu a práce s hlínou nadchlo i dospěláky. Paní přadlena
předla, předla a my s ní, to byla práce! Zvláště holčičky a maminky si vyráběly krásné šperky
a téměř všechny děti si nazdobily a hlavně snědly výborný perníček. Malování na obličej
mělo též úspěch, po hřišti běhali nakreslení motýlci, berušky, kytičky a dětští hrdinové.
Vystoupení dětí ze speciální základní školy Plzeň opět sklidilo velký potlesk. Letos nám
zahrály muzikál "Kočky". Děkujeme za krásné a dojemné pobavení. S Mirkou si děti zahrály
spoustu zábavných her a samozřejmě nechyběla ani zasloužená odměna. Hladová bříška jsme
si naplnili samými dobrotami. Sluníčko hřálo, větřík pofukoval a dětský smích se rozléhal po
hřišti. Všem zúčastněným, prodejcům a pomocníkům děkujeme za vydařenou akci.

muzikál Kočky v podání speciální základní školy Plzeň

Z povolání do povolání

Jaké akce připravujeme na podzim?
V sobotu 21. října 2017 od 17.00 hodin na místním hřišti "Podzimní rej".
V neděli 19. listopadu 2017 od 14.00 hodin v sále kulturního domu "Vánoce klepou
na dveře".
Přípravy na tyto akce právě vrcholí, proto Vám bližší informace sdělíme v příštím čísle
zpravodaje.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám krásné letní zážitky se sluníčkem a dobrou náladou.
za Spolek přátel České Břízy
Mirka Cigánková
tel.: + 420 721 465 789
email: cigankova.m@volny.cz
www.ospcb.cz

Spolek přátel České Břízy

Burza dětského oblečení
V sobotu 18. 3. 2017 se v Kulturním domě v České Bříze uskutečnila již druhá burza
dětského oblečení. Burzy se může zúčastnit každý, buď jako prodejce, nebo nákupčí, nebo
obojí. Zboží do prodeje přijímáme vždy den před burzou v odpoledních hodinách, samotný
prodej pak probíhá v sobotu dopoledne a odpoledne vydáváme peníze a neprodané zboží. Do
prodeje přijímáme dětské oblečení a obuv všech věkových kategorií, hračky, kočárky,
autosedačky, sportovní potřeby (kola, odrážedla, lyže, helmy), atd. Zboží musí být čisté,
moderní a neponičené, vhodné vždy na konkrétní období (jaro/léto nebo pak podzim/zima).
Od jednoho prodejce přijímáme max. 50ks. Zboží musí být označené pořadovým číslem,
velikostí a CENOU. O pořadové číslo je nutné si před burzou napsat na mail
pepeskov@email.cz nebo zavolat na tel. č. 605 864 895. Na email můžete napsat i v případě,
že chcete dostávat pravidelně info o burze, kterou bychom rádi zachovali v těchto termínech:
březen - burza jaro/léto, říjen - burza podzim/zima.
Určitě zveme všechny, co mají o burzu zájem, v říjnu budeme dělat další, v pořadí již třetí, a
díky velkému zájmu nabídneme určitě zase velké množství dětského oblečení, obuvi a
doplňků a můžete se těšit i na dámské oblečení, které pro vás budeme mít připravené v
předsálí.
Petra Pešková

Burza dětského oblečení

SDH Česká Bříza
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o aktivitách sboru dobrovolných hasičů obce.
Jarní měsíce jsme započali menší brigádou, kde jsme vybetonovali nový vtok do koupaliště,
aby už nedocházelo k rozhrazení přítoku a také jsme zabetonovali nové držáky na skákací
prkno. Počátkem května se konala další brigáda, na které jsme koupaliště vyčistili a připravili
na provoz. Takže budeme čekat, jestli bude pršet a koupaliště nateče, protože přítok je velmi
slabý.
V sobotu 27. května se konalo v Hromnici na hřišti Okrskové cvičení za účasti osmi družstev
mužů, pěti družstev žen a tří družstev dětí. Pro velkou účast byla zrušena štafeta a běžel se
jen požární útok. Zde bylo představeno nové družstvo dětí SDH Česká Bříza, které hned
napoprvé obsadilo 1. místo! Družstvo mužů obsadilo dobré 4. místo.
O týden později jsme vyrazili na další brigádu, tentokrát jsme jeli čistit koupaliště do chat.
I zde je přítok velmi slabý, a tak vše záleží na dešti.
V sobotu 10. června se konala tradiční Noční jízda o pohár starosty obce a starosty okrsku.
Start a cíl byl již druhým rokem v naší obci, protože je zde dobré zázemí pro konání této akce.
Zájem o tuto soutěž je velký, a tak se přihlásilo 10 družstev mužů a 6 družstev žen, což je
90 soutěžících. Trasa opět vedla přes okolní vesnice, kde se plnilo mnoho úkolů s hasičským
zaměřením. Vítězem v kategorii žen bylo družstvo Planá a odvezlo si pohár starosty
okrsku a nádherný dort. Vítězem v kategorii mužů bylo družstvo Planá, které si odvezlo
pohár starosty obce. Naše družstvo obsadilo skvělé 3. místo! Takže máme také pohár.
Poslední akcí před prázdninami byl výjezd do Hromnice, kde se konala 24. 6. 2017 oslava
130 let založení sboru dobrovolných hasičů Hromnice. Muži i děti ve svých kategoriích
zvítězili!
Závěrem příspěvku mi dovolte, abych Vám popřál krásné prázdniny a pohodovou
dovolenou.
Za SDH
K. Škubal VJ

čištění nového i starého koupaliště

Restaurace Česká Bříza
Restaurace Česká Bříza v kulturním domě zahajuje od 17. 7. 2017
nabídku poledního menu.

po – pá 10:30 – 13:30
Přijďte ochutnat českou i mezinárodní kuchyni, jídla pro zdravou
výživu, bezmasá jídla a saláty. Pokrmy nabízíme balené, nebo si
je můžete odnést ve vlastních nádobách.
Cena poledního menu je 69 Kč, možnost platby ve stravenkách.
Více informací a aktuální nabídku najdete na stránkách
www.klasickakuchyne.cz (bude funkční až těsně před zahájením)
nebo v restauraci kulturního domu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

A ještě foto z dětského dne pořádaného obecním úřadem 

