Březnický zpravodaj
č.1/2022
Vážení a milí spoluobčané,
každý z nás se na začátku roku ohlédne za rokem
minulým. Nastává čas bilancování, čas nových plánů,
přání a předsevzetí. Začátkem roku jsme plni naděje a
velkých očekávání. Zároveň se po zkušenostech s
koronavirovou epidemií a v současné složité
energetické a ekonomické situaci trochu obáváme toho,
co nás čeká a co nám rok 2022 přinese. Rok 2021 byl
náročný, přesto nebyl zase tak špatný, jak by se mohlo
zdát. Přinesl řadu pozitivních zpráv o lidech i o naší
společnosti. A to rozhodně není málo. Opět se
potvrdilo, že se umíme semknout a pomáhat. Vlnu
solidarity napříč celou Českou republikou spustila
katastrofa, která postihla v červnu 2021 moravské
obce. Občané České republiky vybrali miliardu pro obce
zničené tornádem. Ani obec Březnice nebyla lhostejná
a poskytla finanční podporu tam kde ji nejvíce
potřebovali.
Po roční odmlce do Březnice vrátila Tříkrálová sbírka
v podání našich dětí. V sobotu 8. ledna 2022 se vydali
do ulic obce dvě skupinky koledníků, aby s úsměvem a
se známými slovy „My Tři králové jdeme k vám…“
prozpěvovali všem lidem, kteří přispěli do kasičky. Tři
králové Vám přinesli radost a Boží požehnání. Štědrost
těch, kteří koledníkům otevřeli dveře svých domovů,
byla veliká. V Březnici se mezi Vámi podařilo vybrat
12.000 korun. Děkuji, protože každá koruna pomáhá.
Máte moji velkou úctu, obdiv a slova díků za vaši
nesmírnou štědrost a také moc, moc, moc děkuji za
různé sladkosti, kterými jste naše malé koledníčky
obdarovali.
Na rok 2022 jsme připraveni. Obecní rozpočet byl
sestaven tak, že s poklesem daňových příjmů podle
zákona schváleného poslaneckou sněmovnou počítá.
Rozpočet obce pro rok 2022 je sestaven jako rozpočet
vyrovnaný, tedy na stránce příjmů a výdajů počítáme
s částkou 5 932 292,- Kč. V tomto roce nás čeká hodně
práce při dalším rozvoji naší obce. Financování
stavebních akcí kromě z rozpočtu obce bude také
z různých vypsaných dotačních titulů. Snad budeme
v tomto roce úspěšní a díky získaným financím nám
bude umožněno uskutečnit stavby a opravy, které
máme připravené.
Datum vydání: 31. ledna 2022

Vážení a milí spoluobčané, do nového roku vám přeji
především pevné zdraví, mnoho optimismu,
spokojenosti a štěstí. Ať se Vám vyhýbají neštěstí a
nemoci. Přeji si, aby nám solidarita a sounáležitost
vydržely. Buďme vůči sobě navzájem stále zodpovědní
a neohrožujme lehkomyslným jednáním svoje zdraví
ani životy ostatních lidí. Vydržme. Snad už nebude
dlouho trvat, a i díky očkování budeme vůči této
nemoci imunní.
A ať je rok 2022 lepší než ten předchozí.
Stanislava Hrušková, starostka

Tříkrálová sbírka 2022
„My Tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujem
vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli
z daleka. Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl
naše...“ zpívali naše děti dům od domu s velkou chutí a
radostí. Svůj volný čas věnovali dobré věci.

Březnice darovala 12 000,00 Kč.

Naši koledníci (zleva): Eliška Bendová, Nela
Troblová, Katka Moravcová, Mirek Trobl, Katka
Novotná a František Martan. Děkujeme našim
koledníčkům za pomoc a dárcům za jejich štědrost.
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Stavební dění v roce 2022.
Vážení spoluobčané,
máme tady opět začátek nového roku a
zamýšlíme se nad tím, co se nám v tom
minulém roce podařilo nebo nepodařilo a
co bychom chtěli dělat v roce letošním.
V oblasti stavebního ruchu v obci se uplynulý rok
zařadil spíše mezi ty průměrné, ale pár stavebních akcí
se nám podařilo uskutečnit, další jsou rozpracované a
budou se teprve realizovat. Mezi ty se řadí akce
s názvem „Obnova místní komunikace Do vršku“. Na
financování tohoto projektu jsme dotační žádost do
programu Ministerstva místního rozvoje na podporu
oprav místních komunikací podali již v prosinci roku
2020. V polovině minulého roku jsme obdrželi
z ministerstva zprávu, že náš projekt byl vybrán
k financování. Následně proběhlo výběrové řízení na
realizaci stavby, které vyhrála firma Strabag, a.s. s
cenou 1 372 841,83 Kč bez DPH. S vítěznou firmou
byla podepsána Smlouva o dílo a na jaře tohoto roku
proběhne realizace akce. Část poškozeného
asfaltového povrchu na komunikaci od hřiště na Horní
ves bude odstraněna a v místech nestabilních
konstrukčních vrstev vozovky bude provedena jejich
výměna. Následně budou položeny dvě vrstvy asfaltové
balené směsi. Na komunikaci budou provedena i
opatření k odvodu povrchových vod z vozovky. Opravu
komunikace Do vršku předcházela v loňském roce
oprava kanalizace v místech, kde vedení kanalizace
komunikaci kříží. V těchto místech jsme provedli
monitoring kanalizačního vedení kamerou a zjistili jsme
poškození kanalizačních trubek. Výměnu trubního
vedení následně provedla firma KAVAS W, s.r.o, které
patří poděkování za to, že si i přes napjaté termíny
dokončení svých zakázek našla na tuto malou, ale
potřebnou opravu čas.
Stejná firma nám realizovala i další akci s názvem
„Oprava kanalizace na Horní vsi“. Jednalo se o výměnu
části trubního vedení jednotné kanalizace, která byla
poškozena a byla již za hranou své životnosti. Na
financování tohoto projektu jsme získali, na základě
námi podané žádosti, dotaci z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje.

Stavební akce proběhla na podzim minulého roku za
cenu vzešlou z výběrového řízení ve výši 699 567,75
Kč bez DPH. Na tuto akci by měla v příštích letech
navazovat úprava prostranství horní návsi a
autobusové zastávky.
V prosinci roku 2020 byla podána také dotační žádost
na obnovu kulturního domu. Jednalo se o dokončení
výměny střechy, výměnu oken a opravu fasády. Tato
žádost nám byla bohužel zamítnuta. Z těchto třech věcí
jsme tedy provedli alespoň výměnu oken a vstupních
dveří na sále, v obou přísálí a v klubovně kulturního
domu. Výměnu oken zrealizovala firma ATEX Group,
s.r.o. za vysoutěženou cenu 372 837,61 Kč. Na
finanční podporu akce jsme podali grantovou žádost do
programu Podpora regionů Nadace ČEZ a získali
finanční dar ve výši 100 000,- Kč. Úpravy vnitřního
dřevěného obložení stěn u nových oken se ujal p. Jiří
Hruška z Jamníku a chtěl bych mu za to velmi
poděkovat.
V minulém roce byly za spolupráce nájemníků
zrekonstruovány koupelny ve dvou bytech v bytovém
domě č.p. 39. Obec Březnice hradila standartní
vybavení těchto koupelen a za komfortnější vybavení si
připláceli nájemci bytů.
Z menších akcí realizovaných v minulém roce zde ještě
zmíním vybudování nového stanoviště na kontejnery
tříděného odpadu naproti bývalým stodolám panského
dvora a úpravu stávajícího stanoviště kontejnerů
v zadním konci. Obě akce zrealizovala firma p. Jiřího
Brousila a byly financovány plně z rozpočtu obce.
Z plánů na letošní rok jsem již zmínil obnovu
komunikace Do vršku, která začne hned, jak nám to
počasí dovolí. Na financování další akce byla podána
dotační žádost do Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje pro rok 2022, který každoročně
využíváme pro finanční krytí menších a středně velkých
projektů. Jedná se o opravu fasády kulturního domu,
která by měla v tomto roce proběhnout. Na financování
poslední části obnovy kulturního domu, na výměnu
střešní krytiny, se budeme snažit získat dotační
podporu z jiného programu.
Koncem listopadu minulého roku jsme podali dotační
žádost na podporu financování akce s názvem „Obnova
místních komunikací v Březnici“ do programu MMR.
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Stavební dění v roce 2022
V případě jejího schválení by se
jednalo o opravu tří částí místních
komunikací. Části místní komunikace
„Táborka“ od božích muk směrem na
Týn nad Vltavou k Lálů kříži a dále o
opravu dvou krátkých místních
komunikací v intravilánu obce u č.p. 6
a u č.p. 19. Na akci byla zpracována
projektová dokumentace s rozpočtem
a v případě úspěšné dotační žádosti
by byla realizována nejspíše až na jaře
roku 2023, z důvodu velkého
časového prostoru na posuzování
dotačních žádostí. Do tohoto
programu se vždy sejde mnoho
žádostí, které svými požadavky
několikanásobně
převyšují
ministerstvem alokované částky.
Další dotační žádost byla podána na
podporu financování projektu „Obnova
víceúčelového hřiště a oplocení
v Březnici“ V případě úspěšné žádosti
by se jednalo o výměnu umělého
trávníku na víceúčelovém hřišti a nové
nátěry oplocení sportovního areálu.
I v letošním roce plánujeme dále
pokračovat
ve
financování rekonstrukcí
koupelen
v bytových domech, dle žádostí
nájemníků a v dalších potřebných
opravách v obecních bytech.
Finanční situace v České republice je
napjatá, rychlost zadlužování státu
povede v budoucnosti k nedostatku
financí na potřebné projekty a nejspíše
se nepodaří ani v naší obci zrealizovat
vše, co by bylo potřeba. Zbývá nám
jen doufat, že se na nás štěstí usměje
a být na to připraveni. Přeji Vám v roce
2022 hlavně pevné zdraví, mnoho
štěstí a vzájemného porozumění.
Snad již letos skončí pandemická
omezení a život se vrátí k normálu.
Jaromír Honsa, místostarosta obce

Krátce za zastupitelstva obce Březnice
27. 12.2021
ZO BŘEZNICE projednalo a schválilo rozpočet hospodaření obce Březnice pro rok
2022. Rozpočet obce je sestaven jako rozpočet vyrovnaný, rozpočtové příjmy
celkem 5.932.292,- Kč, rozpočtové výdaje celkem 5.932.292,- Kč. Schválený
rozpočet pro rok 2022 je součástí zápisu a byl zveřejněn na úřední desce i
elektronické desce obce Březnice.
ZO BŘEZNICE projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Březnice
na roky 2022 – 2024Rozpočtový výhled je součástí zápisu a bude zveřejněn na
úřední i elektronické desce obce Březnice.
ZO BŘEZNICE odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. ledna
2022. Návrh OZV byl dle platných zákonů zveřejněn na úřední i elektronické desce
obce Březnice zákonem stanovenou dobu 15 dní (+2 dny) před schválením.
ZO BŘEZNICE schválilo nová pravidla sociálního programu obce Březnice
s účinností od 1. 1. 2022, která stanovují podmínky a pravidla pro poskytování
příspěvků a darů občanům obce Březnice.

Sociální program obce Březnice – motivační
příspěvek k trvalému pobytu v obci Březnice
Na motivační příspěvek k trvalému pobytu má nárok každý občan ČR, který je
přihlášen k trvalému pobytu v Obci Březnice k 1. únoru daného roku.
Příspěvek se vyplácí ve výši 150,- Kč na osobu.
1. Žádost o motivační příspěvek se podává na předepsaném tiskopise, který
žadatel vyplní a podepíše. Žádost se může podávat za celou společnou
domácnost. Tiskopisy jsou k dispozici na Obecním úřadě Březnice nebo
na webových stránkách obce.
2. Žádost lze podat do 30.4. daného roku buď osobně v úředních hodinách nebo
ji doručit poštou, e-mailem na starosta@obecbreznice.cz. V případě zaslání
e-mailem je nutné žádost opatřit podpisem žadatele.
3. Příspěvek bude vyplácen na číslo bankovního účtu žadatele uvedené
v žádosti nebo bude vyplacen žadateli hotově na Obecním úřadě v Březnici
v úředních hodinách na základě řádně vyplněné a podepsané žádosti.
V případě nevyzvednutí příspěvku vypláceného v hotovosti do konce
kalendářního roku, příspěvek propadá bez možnosti náhrady.
4. Podmínkou uznání nároku na motivační příspěvek na bydlení je přihlášení
občana k trvalému pobytu v Obci Březnice ke dni 1. 2. daného roku a zároveň
včasné zaplacení všech závazků vůči obci v daném roce (poplatky na
komunální odpad, poplatek za psa).
5. O motivační příspěvek k trvalému pobytu může občan žádat každý rok, vždy
je nutné podat novou žádost.
Celý sociální program obce Březnice bude zveřejněn na stránkách obce Březnice
www.obecbreznice.cz/socialníprogram.
Speciální příloha: ŽÁDOST O MOTIVAČNÍ K TRVALÉMU POBYTU
Březnický zpravodaj č. 1/2022
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ODPADY
Místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství od 1. ledna 2022.
Zastupitelstvo Obce Březnice na svém jednání 27. prosince 2021 schválilo
novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.
Jak jsme Vás již informovali, dnem 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o
odpadech č. 541/2021 Sb. a v návaznosti na tento zákon nabyla účinnosti i novela
zákona o místních poplatcích. Z tohoto důvodu bylo třeba schválit novou obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Nový odpadový zákon zavedl vyšší poplatky za skládkování. Dopady nového
zákona nejsou však jediné, které způsobují zvyšování poplatků za svoz odpadů.
Kromě poplatku dle zákona dochází každoročně k navýšení ceny za odstranění
směsného komunálního odpadu, rekultivačního poplatku a ceny za svozový den
způsobené výrazným zvýšením nákladů ve všech oblastech podnikání (od surovin
přes energie, pohonných hmot atd.). Vzhledem k nárůstu nákladů muselo
zastupitelstvo přistoupit k navýšení ročního poplatku na částku 800 Kč.
V roce 2021 bylo čerpáno z rozpočtu obce Březnice na odpadové hospodářství
celkem 293 259,95 Kč. Hlavní výdaje na odpadové hospodářství obce tvoří tři hlavní
složky, a to směsný odpad z popelnic, tříděný odpad a ostatní (kontejnery na
velkoobjemový odpad, elektro a nebezpečný odpad, kontejner na trávu, kontejner
na oleje a tuky a nově poplatek za využívání sběrného dvora v Bechyni).

PŘÍJMY 164 912,00 Kč
98 250,00 Kč Poplatek za zajištění svozu odpadu, občané
4 235,00 Kč Poplatek za zajištění svozu odpadu, podnikatelé
62 427,00 Kč Zpětný bonus za třídění odpadů od EKO-KOM

VÝDAJE 458 171,95 Kč
117 157,16 Kč
234 025,00 Kč
63 270,44 Kč
24 042,72 Kč
605,00 Kč
971,63 Kč
18 100,00 Kč

Svoz odpadu a uložení na skládku (popelnice)
Kontejnery na tříděný odpad
VOK kontejnery (2x ročně)
Kontejner na trávu
Kontejner na jedlé oleje a tuky
Uložení odpadů na Sběrný dvůr Bechyně (2. pol. 2021)
Technický poradce v oblasti odpadového hospodářství

Přehled místních poplatků pro rok 2022
Místní poplatky bude možné hradit od 7. února 2022 následujícím způsoby.



v hotovosti na Obecním úřadě od 7. února 2022 v úředních hodinách,
nejpozději do 30.4. 2022.
bankovním převodem na účet vedený u KB, číslo účtu 5220301/0100.

Při platbě bankovním převodem, je důležité uvést identifikaci platby, tj. jméno a
příjmení, číslo popisné, a že se jedná o platbu za odpad 2022 nebo poplatek za
psa 2022, úhrada poplatků je nejpozději do 30.4. 2022.

Místní poplatky
přehledně
Poplatek za odpady
Poplatník:
s trvalým pobytem
mladší 18 let, včetně
starší 70 let, včetně
držitel ZTP/P
vlastník stavby

Sazba
800 Kč/rok
650 Kč/rok
650 Kč/rok
650 Kč/rok
800 Kč/stavba

Poplatek za psa
Poplatník:
Za jednoho psa
Za druhého psa
Za každého dalšího

Sazba
100 Kč/rok
200 Kč/rok
500 Kč/rok

Po uhrazení poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
bude vydána poplatníkovi samolepící
známka pro rok 2022 k označení
nádoby na odpad (popelnice).
Poplatník, který bude požadovat
osvobození od poplatku, musí doložit
čestné prohlášení, popřípadě jiný
doklad o tom, že se prokazatelně
nezdržuje v obci (ke stažení na
stránkách www.obecbreznice.cz).
Všechny obecně závazné vyhlášky
jsou zveřejněny na stránkách obce
Březnice na www.obecbreznice.cz v
části Úřední deska/Vyhlášky.

Kontejnery na velkoobjemový
komunální odpad, nebezpečný,
železný a elektroodpad budou
přistavěny na jaře 2022.
Termín bude s dostatečným
předstihem
oznámen
na
webových stránkách obce
Březnice a přes SMS.
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KULTURA V BŘEZNICI
KULTURNÍ KALENDÁŘ 2022
Tradiční kulturní a sportovní akce v Březnici pro Vás plánujeme i
v tomto roce. V současné době veřejné a soukromé společenské akce
se mohou konat s limitem účastníků 100 osob za dodržení určitých
podmínek. Pořadatel je povinen kontrolovat dodržování podmínek pro
konání společenských akcí.
Kulturní kalendář budeme během roku pravidelně aktualizovat. O
připravovaných akcích, které se budou moci konat budete včas
informování přes webové stránky, facebook a dále SMS kanál.
Rozhodně nás tato situace netěší, snad se brzy situace v České
republice uklidní a život se vrátí k normálu.
12.2.2022
BŘEZEN
DUBEN
7. 5. 2022
ČERVEN
2.7.2022
9.7.2022
ČERVENEC
SRPEN
17.-18.9.2022
ŘÍJEN
27.11.2022
PROSINEC

MASOPUST
Dětský maškarní ples
Stavění máje a čarodějnice
Dětské rybářské závody
Dětský den v Březnici
Memoriál Josef Vaněčka
ČEZ Cup – fotbalový turnaj
Letní kino
Volejbalový turnaj
Letní kino
Březnický Multi Music Festival
Březnická pouť
Setkání seniorů
Rozsvěcení vánočního stromu v Březnici
Adventní program

Tak jako v letech předešlých, tak i v tomto roce bude hlavním
partnerem kultury v Březnici Jaderná elektrárna Temelín, skupina ČEZ
v rámci projektu Oranžový rok v Březnici a dále družstvo AGRA
BŘEZNICE a.s.
Děkujeme.

KNIHOVNA BŘEZNICE
Knihovna je pro Vás otevřena každou středu
od 17.30 do 18.00 hod.
V knihovně jsou pro Vás připraveny nové tituly knih z výměnného fondu
Městské knihovny Tábor. Těšíme se na naše pravidelné čtenáře a rádi
uvítáme i nové tváře.
Do roku 2022 přejeme našim čtenářům hlavně zdraví a těšíme se na
viděnou v naší knihovně.
Radka Fáberová, knihovnice

UKLIĎME ČESKO 2022
Obec Březnice se i v tomto roce
zapojila do celorepublikového
projektu „Ukliďme Česko“.
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce,
která probíhá na území celé České republiky (a
dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a
nepořádek. Hlavním jarním úklidovým dnem v
roce 2022 je sobota 2. dubna a vítán bude
každý, kdo hodlá přiložit ruku ke společnému
úklidu obce Březnice a jejího okolí. Opět platí,
že konání úklidu je závislé na celkové situaci.

Rozcvička
Nápad na „Rozcvičku“ se zrodil v hlavách
několika březnických maminek. Při společných
procházkách jsme snily o kroužku v Březnici, na
kterém se děti vyřádí a zároveň si vybudují
vztah k pohybu. Tato myšlenka nás
pronásledovala dlouho, a protože jsme ženy
činu, řekly jsme si: „Pusťme se do toho!“ A
Rozcvička byla na světě...
Nevybraly jsme si zrovna nejlepší roční období,
ale nechtěly jsme zbytečně otálet a čekat na
jaro, a tak jsme se poprvé sešli 26. 10. 2021 na
fotbalovém hřišti. A byl to fičák! Ukočírovat přes
20 dětí rozdílného věku byl opravdu úkol hodný
superhrdinů. A to jsme ještě netušily, co nás
čeká dál :-). Od 16. 11. 2021 se scházíme v sále
kulturního domu, jehož omezenému prostoru
jsme přizpůsobily i program. Hrajeme pohybové
hry, jako jsou „Rybičky, rybičky, rybáři jedou“,
„Chodí pešek okolo“, „Židličkový tanec“ a další.
Přestože se někdy může zdát, že děti trénují
spíše nás, pro nás je nejdůležitější, že je to
baví, a že je za týden uvidíme znovu. Moc se
těšíme na jaro, kdy budeme moci být venku a
využívat výhod a prostor fotbalového hřiště
k lepším sportovním výkonům.
Holky z Rozcvičky
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STATISTIKA v obci
Počet obyvatel s trvalým pobytem
v Březnici k 1. 1. 2022 je 233,
z toho:
115 muži, z toho
18
muži do 15 let
97
muži nad 15 let
118 ženy, z toho
26
ženy do 15 let
92
ženy nad 15 let
Celkový věk Březnice: 9 505 let
Průměrný věk Březnice: 40,79 let
Počet č. p. v Březnici: 115
Rok 2021 v číslech, počty obyvatel
narodili se 4 občané
přihlásilo se 8 občanů
odhlásilo se 5 občanů
zemřeli 2 občané
V roce 2021 se v Březnici narodili
čtyři holčičky a to Andělka, Anetka,
Nikolka a Rozárka.
Obecní úřad Březnice

Podzimní kolo
fotosoutěže pro
naše děti už zná vítěze.
Tak je dobojováno. Vyhodnotili jsme
poslední, čtvrté kolo naší celoroční
fotosoutěže pro naše děti „Roční období
v Březnici – PODZIM“. Jako v kolech
předešlých
jsme
vybrali
tři
nejpovedenější fotografie a následně
jejich autoři si za odměnu odnesli
odměnu. Všem, kteří se během roku
2021 zapojili do fotosoutěže, děkujeme
za jejich zaslané fotografie a výhercům
dodatečně ještě jednou gratulujeme.
Podzimní fotografie našich dětí jsou pro
Vás vystaveny na obecním úřadě.
Všechny fotografie, zaslané během
celého roku jsou zveřejněny ve speciální
příloze Březnického zpravodaje na
stránkách www.obecbreznice.cz

Výsadba stromů
Na podzim 2021 došlo k výsadbě lípy
(Tilia Tomentosa) na místo původních
dřevin u Božích muk „u Proboštů“.
Původní jasany byly pokáceny pro svůj
špatný zdravotní stav.

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.
Další vysazený strom je platan (Platanus
Acerifolia), který byl vysazen na místo
větrem vylomené lípy u Božích muk nad
Březnicí, na křižovatce, směr Hodonice.
K vyvrácení původní lípy došlo v neděli
22. srpna 2021.

Výsadbu stromů provedla firma
Zahradnictví Beneš Bechyně. Celková
cena vysazených stromů byla 17 465 Kč
a byla financována plně z rozpočtu obce.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Slabé dřevo
Silné dřevo

50,- Kč / m3
150,- Kč / m3

Masopustní průvod
v Březnici
12. února 2022
od 10.00 hod.
Uctivě Vás prosíme, připravte se na tuto
oslavu. Napečte koláče a koblížky, maso
a slaninu, připravte pohoštění pro
muzikanty a drobotinu. Protože, který
dům navštívíme, tam se celý rok smáti
budou, nemoc se jim vyhne, pšence,
hrachu i ječmeni se dařit bude jako nikdy
předtím. Svůj blahobyt si na další rok
zajistíte.

******************************

Do průvodu masek jsou zváni všichni
s maskou nebo bez ní (bez ohledu na
věk, pohlaví či stav). Pojďte s námi nebo
se přidejte cestou a užijte si legraci,
tanec a zpěv v průvodu masek…
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