Březnický zpravodaj
č.2/2022
Vážení čtenáři,
čas utíká jako voda a v ruce držíte další, jarní vydání
Březnického zpravodaje. Ještě začátkem tohoto roku byl
strašákem všude kolem nás covid. V únoru se covid zdánlivě
ztratil a začala válka. Omezení a nařízení, které tu s námi
byly celé dva roky, vystřídaly další smutné události. Válečný
konflikt na Ukrajině zasáhl do života každého z nás. Z každé
strany slyšíme o utrpění lidí, hlavně žen a dětí, kteří
opouštějí své domovy a utíkají před válkou ze své rodné
Ukrajiny. Vidíme zprávy a záběry, které připomínají válečné
filmy. Nikdo z nás si patrně neumí přestavit, čím právě
občané Ukrajiny procházejí. Ukrajina kromě jiného,
v současné době potřebuje hlavně finanční prostředky. I
obec Březnice se ihned zapojila do pomoci. Zastupitelstvo
obce Březnice na svém zasedání 28. února 2022 projednalo
a jednomyslně schválilo poskytnutí finančního daru ve výši
10 000,-Kč prostřednictvím nevládní neziskové organizace
„Člověk v tísni“ na zřízený účet „SOS UKRAJINA“. Také jste
se Vy, občané Březnice, zapojili do sbírky pro děti, které
utekly před válkou na Ukrajině „Krabice od srdce“, kterou
spustila Diakonie ČCE společně s TV Nova. Všechny Vaše
krabice byly převezeny na sběrné místo v Táboře, odkud
byly převezeny do Kontaktních asistenčních center na
pomoc Ukrajině (KACPU), k dětem, aby jim krátily dlouhé
chvíle a snad udělaly radost. Velice si vážím vaší solidarity,
kterou jste projevili. Je správné pomáhat druhým a měl by to
udělat každý. Přeji si, ať zvítězí rozum a na Ukrajině opět
zavládne mír.
Rostou ceny potravin, pohonných hmot a energií.
Zdražování je na každém kroku. Sama na sobě cítím, že
není vůbec lehké si udržet pozitivní mysl. V současné době
ještě více než jindy se potřebujeme radovat a užívat si
maličkostí, které každého z nás obklopují. Když budeme
šťastní a veselí, budeme lépe překonávat překážky a špatné
zprávy, než když budeme smutní a zdrcení. Jsem ráda, že
po dvouleté přestávce se nám podařilo uspořádat Masopust.
Všichni si tak mohli užít masky, všeobecné veselí, hudbu,
tanec, výborné jídlo a pití. Touto akcí jsme odstartovali
letošní společenský život v Březnici.
Naše ženy ve spolupráci s obcí uspořádaly dětskou mega
party. Vyzdobený sál kulturního domu přivítal děti na
dětském maškarním plese. Celé odpoledne bylo znát, že
všem chyběla možnost scházet se a bavit se.
Datum vydání: 30. dubna 2022

Hasičský ples se našim hasičům také vyvedl. Dokonale
nazdobený sál, společenské šaty, hasičské uniformy a milí
lidé, to vše vytvářelo tu správnou plesovou atmosféru.
Nechyběla bohatá tombola, půlnoční losování hodnotných
cen, hudba a tanec. K tanci zahrála kapela Happy Band.
Na Velikonoce do Březnice přijelo divadlo. Ochotníci
z Chrášťan a okolí zde sehráli velice povedenou komedii se
zajímavým vyvrcholením (Ne)vydařený víkend. Opět jste
měli možnost pomoci a přispět do sbírky „Pomoc Ukrajině –
Pomlázka pro charitu“ do statické kasičky Charity České
republiky. Za svůj příspěvek si každý mohl odnést ručně
pletenou pomlázku. A ta se určitě hodila, protože byly
Velikonoce a pomlázka k Velikonocům patří. Podle tradice
má vyšlehání vrbovým proutím předat dívkám část jeho jarní
svěžesti.
V tomto roce pro Vás připravujeme ve spolupráci s místními
spolky bohatý kulturní a sportovní program. Prosím,
podpořte pořádané akce svojí účastí. Ti co se zapojí do
příprav, to dělají pro nás všechny, abychom se mohli
setkávat a bavit se, sdílet společné zážitky. Věnují tomu
hodně svého volného času a úsilí. Přehled všech kulturních
a sportovních akcí tohoto roku najdete uvnitř zpravodaje.
Závěrem budu pozitivní. Příroda se probouzí, tráva se
zelená, kvetou sněženky, krokusy, tulipány a narcisy,
z kočiček jsou už spíše kocouři. Keře zlatých dešťů na
sluníčku zezlátly. Po chmurném období přicházejí slunečné
dny, které nám snadněji vykouzlí úsměv na tváři. Tolik
očekávané jaro.
Přeji všem hodně radosti, naději, vše dobré, pevné zdraví a
mnoho životní pohody do vašich domovů.
…Vaše starostka, Stanislava Hrušková

Charita pro Ukrajinu – Finanční pomoc lidem na
Ukrajině Charita Česká republika vyhlásila finanční
sbírku na zajištění základních potřeb. Občané Březnice
do kasičky přispěli 3 500,- Kč. Děkujeme.

Pomlázky pro charitu
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KULTURA V BŘEZNICI
KULTURNÍ KALENDÁŘ

2022

12. 2. 2022 MASOPUST
2. 4. 2022 Dětský maškarní ples
9. 4. 2022 Hasičský ples, hraje Happy Band
16. 4. 2022 (Ne)vydařený víkend, divadlo v Březnici
7. 5. 2022 Dětské rybářské závody
4. 6. 2022 Dětský den aneb cesta pohádkovým lesem
17. 6. 2022 Dívčí válka, divadlo v Březnici
2. 7. 2022 Memoriál Josef Vaněčka, hasičská soutěž
5. 7. 2022 Fantom – taneční zábava
9. 7. 2022 ČEZ Cup – fotbalový turnaj
15. 7. 2022 Letní kino
23. 7. 2022 Turnaj ve cvrnkání kuliček v Jamníku

LETNÍ KINO V BŘEZNICI
V tomto roce pro Vás připravujeme opět
promítání pod širým nebem, na fotbalovém hřišti
v Březnici.
První promítání proběhne v pátek 15. 7. 2022 a
druhé v pátek 12. 8. 2022. Časy a filmy, které pro
Vás z nabídky vybereme, dodatečně zveřejníme.
Vstupné dobrovolné. Věříme, že promítání bude
pro všechny příjemné zpestření společenského
života v Březnici. Tímto Vás srdečně zveme.

POZVÁNKA DO DIVADLA
Obec Březnice pořádá zájezd

15. října 2022, sobota
muzikál LÁSKA NEBESKÁ

12. 8. 2022 Letní kino
20. 8. 2022 Volejbalový turnaj
17.-18. 9. 2022 Březnická pouť
1. 10. 2022 Setkání seniorů v Březnici
15. 10. 2022 Divadlo Broadway Praha, muzikál Láska nebeská
27. 11. 2022 Rozsvěcení vánočního stromu
Prosinec Adventní divadelní představení

ORANŽOVÝ ROK V BŘEZNICI 2022
Tak jako v letech minulých, tak i letos bude generálním partnerem
kultury v Březnici Jaderná elektrárna Temelín, skupina ČEZ v rámci
projektu Oranžový rok 2022. Oranžový rok, je projektem Jaderné
elektrárny Temelín, skupina ČEZ na podporu kulturního a
společenského života. Díky vzájemné spolupráci můžeme připravit pro
naše občany řadu zajímavých akcí zaměřené na sport a kulturu.
Věříme, že si z pestré nabídky vybere každý.
Akce v rámci projektu Oranžový rok v Březnici:
2. 4.
Dětský maškarní ples
9. 7.
ČEZ Cup, fotbalový turnaj
17.-18. 9. Březnická pouť
1. 10.
Setkání seniorů 2021

Zamilovaná duchařská
muzikálová komedie
s nejznámějšími hity
Waldemara Matušky.
Scénář a režie: Zdeněk
Zelenka
Cena představení vč. dopravy 400,- Kč

INFORMACE K ZÁJEZDU
Předobjednávky na představení přijímáme na tel.
724 180 226. Doprava je zajištěna autobusovou
dopravou. Dále pro Vás připravujeme další
divadelní představení v Praze v době adventu.
Přejeme všem příjemnou zábavu.
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KULTURA V BŘEZNICI
DĚTI SE PO DVOULETÉ PAUZE DOČKALY
MAŠKARNÍHO PLESU V BŘEZNICI
Je sobota 2. dubna 2022 a v Březnici je maškarní ples pro děti. Po
dvouleté pauze opět naše ženy ve spolupráci s Obcí Březnice
připravily mega dětskou maškarní zábavu ve vyzdobeném sále
kulturního domu. Pro děti byla připravena bohatá tombola, cukrová
vata, pestrý program plný her, soutěží a dětská diskotéka to vše pod
taktovkou DJ Barbuláka. A opět bylo plno, kulturní dům doslova
praskal ve švech. Bylo znát, jak dětem tyto společné akce chybí.
Největší nedočkavci přišli ještě před samotným začátkem maškarního
plesu a okamžitě se v Březnici objevili piráti, víly, princezny, vojáci,
čerti, kovbojové a další pohádkové postavičky. Březnice se ocitla
v jedné velké pohádce. První minuty patřily tanci a dovádění s
nafouklými balónky, které si děti okamžitě rozebraly. Aby se nikdo
nenudil, tak se tanec střídal se soutěžemi, za které byli všichni
odměněni sladkostí nebo zvířátkem, kytičkou či mečem vytvarovaného
z balónku. Vzduchem létaly plyšové hračky a každé dítě mělo možnost
si nějakou tu hračku chytit. To byla mela… Z maškarního tak nikdo
neodcházel s prázdnou.
Celé sobotní odpoledne připravila pro děti parta maminek, babiček a
žen obce Březnice, za což jim patří veliké, veliké díky. Děkujeme všem
sponzorům, kteří přispěli do naší tomboly. Generálním partnerem
celé akce byla Jaderná elektrárna Temelín, skupina ČEZ v rámci
reklamního partnerství Oranžový rok v Březnici 2022 za což
jménem všech moc děkujeme.
Při pohledu na veselé a skotačící děti nás napadlo, jaké máme štěstí,
že se tady můžeme společně radovat a hrát si. Je třeba mít neustále
na paměti, jak jsou tyto „obyčejné“ věci vzácné a jak lehce o ně může
přijít. Tak zase za rok, už teď se na Vás děti těšíme.

DIVADLO V BŘEZNICI
Ochotníci z Vlastiboře Vás srdečně zvou na divadelní představení

DÍVČÍ VÁLKA
Autor: František Ringo Čech

17. června 2022,
20.00 hod.
Kulturní dům Březnice
Vstupné dobrovolné
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SPLATNOST POPLATKU
ZA ODPADY
Dovolujeme si upozornit občany, kteří
doposud neuhradili místní poplatek za
obecní systém odpadového hospodářství
za rok 2022, že splatnost poplatku byla
k 30. 4. 2022. Povinnost platit poplatek za
svoz odpadu má každý občan s trvalým
pobytem a dále fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci.
Správce poplatku může včas nezaplacené
poplatky nebo část těchto poplatků zvýšit
až na trojnásobek.
Nejste si jisti, zda máte poplatek uhrazen?
Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme.

PRODEJ PALIVOVÉHO
DŘEVA
slabé dřevo
silné dřevo

50,- Kč / m3
150,- Kč / m3

HLÁŠENÍ PORUCH
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Víte o nefunkční
lampě. Oceníme,
když nám o tom dáte
vědět. Kam a jakým
způsobem případnou
poruchu veřejného
osvětlení hlásit?
Závadu na veřejném osvětlení můžete
hlásit telefonicky nebo zaslat SMS na

724 180 226
s určením místa, u kterého se nefunkční
lampa nachází (například č. p.).
Nahlášením každé takové závady je pro
nás přínosem, a to především proto, že
Vaše informace nám pomáhají rychle
vyřešit opravy nefunkční lampy.
Děkujeme za nahlášení poruchy.

TERMÍNY LETNÍHO SVOZU ODPADU
Oznamujeme, že od 2. 5. 2022 do 30. 9. 2022 bude firma RUMPOLD s.r.o.
Tábor provádět svoz domovního odpadu v letním režimu, tj.

ČTVTEK – sudý týden

Hodiny pro veřejnost
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Pátek
Sobota
Neděle

15.00 – 17.00
15.00 – 19.00
13.00 – 14.00
15.00 – 19.00
15.00 – 19.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN,
OBECNÍ ÚŘAD BŘEZNICE,
kontakt: 381 219 936, 724 180 226
Oznamujeme změnu úředních hodin
v letním čase, tj. od 28. března 2022
Pondělí, 19.00 – 20.30 hod.

ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ ODPADU MIMO SBĚRNÉ
NÁDOBY
Je zakázáno odkládání veškerého odpadu mimo nádoby určené ke
sběru odpadů (kontejnery), toto platí zejména u nádob na tříděné odpady
(papír, plast, sklo a železo). Pokud odpad umístíte mimo nádobu k tomu
určenou, jedná se o černou skládku a původci může být uložena pokuta.
Zaměstnanci svozových společností nejsou povinni uklízet odpad kolem
nádob na tříděný či komunální odpad. Naopak, pokud tento odpad
pracovníci svozové firmy odklidí, toto naúčtují obci jako další vyvezený
kontejner!!! Tyto odpady je třeba shromažďovat doma do doby, než budou
tyto nádoby vyprázdněny, nebo je zanést do jiné nejbližší nádoby.
Přestože opakovaně upozorňujeme na to, že je zakázáno ukládat odpad
mimo sběrné nádoby, ne každý to dodržuje. V případě, že budou např.
papírové krabice natolik velké, že se do nádoby nevejdou, je třeba je
rozřezat. Dále upozorňujeme, že plechovky a jiné nádoby od barev
nepatří do kontejneru na tříděný odpad. Tyto nádoby patří do kontejneru
na nebezpečný odpad, který je v Březnici přistavěn dvakrát ročně, vždy
na jaře a na podzim. Pokud budou kontejnery na tříděný odpad plné,
žádáme občany, aby tuto skutečnost oznámili na Obecní úřad Březnice.
Děkujeme, že správně třídíte, má to smysl.
… Vaše starostka, Stanislava Hrušková
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