Březnický zpravodaj
č.4/2021
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2021
8. – 9. 10 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se na území České
republiky se konaly v pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021. První den
proběhlo hlasování od 14:00 do 22:00, druhý den od 8:00 do 14:00 hodin. Ve
volbách kandidovalo celkem 22 subjektů, 20 politických stran a 2 volební
koalice.

A JAK VOLILA BŘEZNICE
Do volební urny vhodilo svůj platný hlas 125 občanů obce Březnice
z celkového počtu 179 osob zapsaných do seznamu voličů.
Volební účast v Březnici byla 69,83%.

První den voleb přišlo k volební urně 48,04% voličů. Hlasovat mohli všichni
občané České republiky, kterým bylo nejpozději v sobotu 18 let. Možnost
poprvé v životě hlasovat v parlamentních volbách využili i Petr a Marek.

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP09

Počet hlasů: 45 36,00%

ANO 2011

Počet hlasů: 32 25,60%

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

Počet hlasů: 16 12,80%

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

Počet hlasů: 10 8,00%

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Počet hlasů: 7

5,60%

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Počet hlasů: 6

4,80%

PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty

Počet hlasů: 5

4,00%

Trikolora Svobodní Soukromníci

Počet hlasů: 2

1,60%

VOLNÝ blok

Počet hlasů: 1

0,80%

Aliance pro budoucnost

Počet hlasů: 1

0,80%

Celorepubliková účast
Datum vydání: 31.října 2021
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Ceny za skládkování odpadu se zvedají.
Třídění od domů má zelenou.
Začátkem roku 2021 jsme Vás informovali o vydání nového zákona o
odpadech 541/2020 Sb. (dále také 542 a 543/2020 Sb.) a nových povinnostech
plynoucích z tohoto zákona.
Zásadní cenovou změnou v novém zákoně je každoroční zvýšení poplatků za
ukládání odpadů na skládky a také zvýšení rekultivačního poplatku za každou
uloženou tunu odpadu. Jak jsme již v předešlém vydání zpravodaje informovali, na
začátku roku v Česku nabyl na účinnosti nový odpadový zákon, který zavádí vyšší
poplatky za skládkování.
Zákon počítá s ukončením skládkování v roce 2030. Už nyní ale významně zvyšuje
poplatek za uložení komunálního odpadu na skládku. Paušál 500 Kč za tunu
uloženého komunálního odpadu sice pro obce zůstává až do roku 2025, ale pouze
do hmotnostního limitu skládkovaného odpadu v přepočtu na obyvatele. Přičemž
hmotností limit skládkovaného odpadu na obyvatele se každý rok snižuje, a naopak
poplatek za uložení odpadu se navyšuje. Množství odpadu na obyvatele v roce
2020 je 200 kg, v roce 2021 to bude 190 kg. V roce 2029 má činit 120 kg na občana
a rok. Sazba poplatku za nadlimitní ukládání odpadu je pro tento rok 800,- Kč za
tunu, v roce 2021 to bude již 900,- Kč za tunu. Nadlimitní poplatek se přitom bude
zvyšovat dál. V roce 2023 má činit 1 000 Kč za tunu, v roce 2025 už 1 500 Kč a v
roce 2029 to bude 1 850 Kč za tunu!
Dopady nového zákona nejsou jediné, které způsobují zvyšování poplatků za svoz
odpadů. Kromě poplatku dle zákona dochází od 1.1.2021 k navýšení ceny za
odstranění směsného komunálního odpadu, rekultivačního poplatku a ceny za
svozový den.
Nemůžeme se tvářit, že se nás hospodaření s odpady netýká. Svoz odpadu je
službou, kterou občanům obec poskytuje. Jak jsme již informovali, budeme nuceni
reagovat a zvýšit poplatek, který občané za tuto službu hradí. Na posledním jednání
Zastupitelstva Obce Březnice, které se konalo 25. 10. 2021 bylo odsouhlaseno
navýšení tohoto poplatku, který bude stanoven novou obecně závaznou vyhláškou
v souladu se zněním zákona, s účinností od 1. ledna 2022.

OZNÁMENÍ TERMÍNŮ
ZIMNÍHO SVOZU
Oznamujeme Vám, že od 4.11.2021
bude firma Rumpold s.r.o. provádět
svoz domovního odpadu v ZIMNÍM
režimu, tj.:
Čtvrtek – KAŽDÝ TÝDEN

PORUCHY
VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ
Víte o nefunkční lampě.
Kam a jakým způsobem případnou
poruchu veřejného osvětlení hlásit?
Žádáme občany, aby k nahlášení
poruchy zaslali SMS na telefonní
číslo 724 180 226 s určením místa,
například č. p. domu, u kterého se
nefunkční lampa veřejného osvětlení
nachází.
Děkujeme všem za pomoc.

Obec Březnice vyřešila problém při vyvážení kontejnerů
na tříděný odpad ze stanoviště za kulturním domem.
Vzhledem k problémům při vyvážení kontejnerů na tříděný odpad ze stanoviště za
kulturním domem, kdy vývozní firma odmítala vyvážet kontejnery v období
nepříznivých povětrnostních podmínek z důvodu nezpevněné příjezdové
komunikace ke kontejnerům, rozhodlo zastupitelstvo Obce Březnice stanoviště
kontejnerů přestěhovat na místo kde je zpevněná cesta ve vlastnictví obce, je volně
přístupné a dostupné všem. Nové stanoviště bylo vybudováno u stodol (suška) a
bylo hrazeno zcela z rozpočtu obce. Stavební práce, stejně jako umytí všech nádob
na tříděný odpad a přestěhování provedla firma Jiří Brousil – ZEDNICTVÍ Březnice.
Na přestěhování kontejnerů se podílela i další březnická firma Farma Kalousek
Březnice.

Při nadměrné produkci směsného odpadu (náš odpadkový koš) zbytečně trpí
naše peněženka a životní prostředí, protože se jedná o odpad, který skončí
uložený na skládce, namísto toho, aby se zpět vrátil do oběhu. Cílem nás
všech by mělo být postupné snižování objemu směsného komunálního
(netříděného) odpadu a zvýšení objemu tříděného
odpadu.
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Jihočeský kraj zahájil předregistraci žadatelů
pro kotlíkové dotace 2022.
Ty jsou tentokrát určeny pro domácnosti s nižšími příjmy a jsou zaměřeny na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva
1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz bude od 1. září 2022 zakázán. Kolik peněz na kotlíkovou dotaci Jihočeský kraj
dostane, ale není jasné. Žadatelé musí nejdřív vyplnit nezávazný dotazník, který zájem Jihočechů o tuto dotaci zjistí.
Dotazník najdete na webových stránkách Jihočeského kraje.
Dotazník má jednoduchý princip. Stačí, aby zájemce o dotaci
vyplnil své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo
realizace výměny kotle a o jaký typ nového kotle má zájem.
Nutností v tomto případě je i zadání údajů o počtu členů
domácnosti a jejich příjmech v roce 2020. Podle toho dotazník
orientačně zjistí, jestli by daná domácnost měla na získání
dotace nárok. Vyplnění dotazníku není nijak závazné a ani
neznamená podání žádosti o kotlíkovou dotaci. Dotazník pouze
zjišťuje zájem žadatelů.



Kulturní dům má nová okna
Po nové plechové střeše a výměně oken na pohostinství v minulém roce se i kulturní dům dočkal
částečné obnovy. Kulturní dům dostal minulý týden namísto starých dřevěných oken nová plastová.
V prosinci 2020 byla podána žádost na obnovu kulturního domu z dotačního programu MMR – Podpora rozvoje
regionů. Bohužel naše žádost o dotaci z programu nebyla schválena. Proto se zastupitelstvo obce Březnice rozhodlo
pro výměnu oken a vstupních dveří kulturního domu. Na základě průzkumu trhu byla vybrána cenová nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 372.837,61 Kč firmy ATEX Group, s.r.o. Praha a v týdnu od 25. 10. 2021 do 29. 10 2021 byly
zahájeny práce. Na tuto akci byla podána žádost o nadační příspěvek z Nadace ČEZ – grantové řízení Podpora
regionů 2021. Žádost byla schválena částkou 100.000,- Kč, zbývající částka bude hrazena z rozpočtu obce.
Za podporu této akce Nadaci ČEZ děkujeme.
Hrušková Stanislava, starostka



Poděkování za partnerství v projektu
ORANŽOVÝ ROK 2021 v Březnici
Tak jako v minulých letech, tak i v roce 2021 proběhla
úspěšná spolupráce s generálním partnerem
Jadernou elektrárnou Temelín ze Skupiny ČEZ a
obcí Březnice v rámci projektu Oranžový rok 2021.
Akce v rámci projektu:
10. 07. 2021
28. 08. 2021
18. - 19. 9. 2021
16. 10. 2021

ČEZ Cup – fotbalový turnaj
Březnický Multi Music Festival
Březnická pouť
Setkání seniorů 2021

Díky vzájemné spolupráci s Jadernou elektrárnou
Temelín, Skupina ČEZ, partner projektu Oranžový
rok 2021 můžeme připravit řadu zajímaných akcí
v Březnici na vysoké úrovni. Díky finanční podpoře se
v naší obci mohou konat kulturní akce zaměřené na
sport a zábavu. Věříme, že z nabídky kulturních akcí
pořádaných v rámci Oranžového roku 2021, si vybral
každý tu svoji oblíbenou. „Oranžový rok“ se u nás stal
tradicí a věříme, že tato tradice bude pokračovat
i v následujících letech.
Tímto děkujeme za partnerství Jaderné elektrárně
Temelín, Skupina ČEZ v rámci projektu Oranžový
rok 2021 v obci Březnice.
Hrušková Stanislava, starostka
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Rozsvěcení vánočního stromu.
Adventní lampionový průvod.

Se začátkem listopadu přichází Dušičky, na bílém koni přijíždí svatý Martin a konec listopadu přináší kousek předvánoční nálady.
Tradiční sváteční událost se koná o první adventní neděli, která v letošním roce připadá na 28. listopadu 2021. A na co se můžete
v letošním roce těšit? Akci zahájíme lampionovým průvodem, průvodem plného světýlek. Sraz všech bude u obecního úřadu, odkud se
vydáme s lampiony „Bahení ulicí“ k „Proboštům“ a dále budeme pokračovat ke kulturnímu domu.
V 17.00 hod. společně s dětmi a jejich světýlky z lampionů rozsvítíme vánoční strom, pod kterým nám vánoční
koledy zahraje kapela Živelná pohroma, klientů Domova Sv. Anežky Týn nad Vltavou pod vedením Oliny Kubíčkové.
Vezměte rodiče, babičky, dědečky, kamarády a známe a přijďte si udělat pěkný podvečer pod naším vánočním
stromem za tónů vánočních koled a s šálkem voňavého punče nebo svařeného vína.
Hlavním partnerem akce Rozsvěcení stromu v Březnici je tak jako v roce minulém Jaderná elektrárna Temelín, skupina ČEZ.
Děkujeme.

Vážení spoluobčané,
Začíná advent, období s krásnou atmosférou a kouzlem. Dovolte mi, abych touto cestou pověděla pár slov. Přestože se říká, že v době
adventu nastává největší shon, toto období je kouzelné. Připravujeme se na vánoční svátky. Domovy provoní vanilka, perníčky a
sladká vánočka. S blížícími se vánočními svátky se každý rok v myšlenkách vracím do období svého dětství a vzpomínám na to, jaké
byly Vánoce předtím. Jako by to bylo včera, kdy jsem i já jako malá pomáhala s přípravami všelijakých dobrot nebo pomáhala zdobit
stromeček. Když se zamyslím, tak v dnešní urychlené době, i ty Vánoce jakoby trvaly jen malý okamžik. Hodně příprav a nákupů, aby
bylo vše dokonalé a ani se nestačíte otočit a rázem je všechno pryč. I přesto toto období miluji. Vždyť Vánoce jsou tím, co v nás
vzbuzuje příjemné pocity a krásné vzpomínky, více než jindy se snažíme být k sobě přátelštější, milí, ohleduplní, a i víc nasloucháme
jeden druhému. Naši nejmladší se jistě nemohou dočkat vánočního stromku a dárků. Ti starší se těší na to, že bude rodina opět spolu
a všichni prožijeme krásné chvíle.
Pro mne osobně je tato doba také příležitostí k tomu, abych poděkovala všem, kdo se podílejí na chodu naší obce. Především se to
týká těch, kteří neváhali a pomohli při organizaci obecních akcí pořádaných během roku nebo při úklidu naší obce. Nemohu zde
každého jmenovat, ale děkuji všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěl k rozvoji naší obce. Za spolupráci děkuji všem zastupitelům a
zvlášť velké poděkování patří místostarostovi obce Březnice za skvělou práci, kterou vykonává pro naši obec. Kromě již zmíněných
občanů, musím poděkovat také svojí rodině, která je mi velikou oporou. Děkuji.
Milý spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřála z celého srdce klidný adventní čas, krásné a veselé prožití vánočních svátků v kruhu
nejbližších. Našim dětem přeji hodně dárků a splněných přání. A do nového roku Vám přeji hodně štěstí, pevné zdraví, hodně
osobních a pracovních úspěchů. Ať pro nás všechny je rok 2022 rokem klidu, pohody, lásky a porozumění.
Krásné a veselé svátky a šťastný Nový rok… Stanislava Hrušková, starostka
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Program:
• Lampionový průvod obcí
(sraz v 16.00 hod u obecního úřadu odkud se
vydá lampionový průvod ke kulturnímu domu)

• Rozsvícení stromečku v 17.00 hod.
• Kapela Živelná pohroma,
Domov Sv. Anežky Týn n. Vltavou
Občerstvení zajištěno. Pro děti je připraven jako
každý rok adventní kalendář. Lampiony zajištěny.

Hlavním partnerem akce jako v roce minulém je skupina
ČEZ Jaderná elektrárna Temelín. Děkujeme.

KULTURA V BŘEZNICI
Březnická pouť
18.-19. září 2021
Rok s rokem se sešel a do Březnice
přijela pouť. A aby mohly naše
pouťové radovánky začít, celá
Březnice se musela obléknout do
slavnostního.
Ve čtvrtek v odpoledních hodinách
se sešla parta dobrovolníků a vše
začalo. Do večera byla Březnice
uklizena, radost podívat. Všem, co
dorazili děkuji. V sobotu byl pro děti
připraven tradiční dětský den, který
nás přenesl na pouť, do světa
klasických dětských her a pouťové

zábavy. Skákací hrad, kolo štěstí,
střelnice, kolotoč, malování na
obličej, párek v rohlíku, cukrová vata
a mnoho dalšího pro děti připravili
březnické ženy. V sobotu večer až
do pozdních hodin nám hrálo
uskupení OLD TIMES BAND a na
stolech voněla výborná sekaná,
kterou pro Vás upekl Jarda Jiříček.
Byla výborná. V neděli od 14.00 hod.
v naší kapličce proběhla mše svatá
a poté příjemné i když chladné
posezení před kulturním domem,
kde k tanci a poslechu zahrála
Hartmanická muzika.

Odpoledne se grilovalo prase, které
darovala našim občanům AGRA
BŘEZNICE a.s. a jako každý rok
chutnalo skvěle. Na hřišti se hrál
fotbal a pro naše děti do Březnice
přijelo loutkové divadlo s pohádkou
O statečném kováři Mikešovi.
Bohatý program, který byl pro Vás
všechny připraven se mohl
uskutečnit za podpory Jaderné
elektrárny Temelín ze skupiny
ČEZ, partnera projektu Oranžový
rok 2021 a AGRA BŘEZNICE a.s.
Děkujeme, Vaší každoroční podpory
si velice vážíme.
Hrušková Stanislava, starostka

Setkání seniorů 2021
Je sobota 16. října 2021,
v kulturním domě se chystá
setkání seniorů obcí Březnice,
Čenkov u Bechyně, Hodětín,
Hodonice a Záhoří. Příjemné
odpoledne za poutavého a veselého
vyprávění
strávili
v sobotu
v březnickém kulturním domě ti, co
si nenechali ujít setkání se známou
herečkou a spisovatelkou Ivankou
Devátou. Tradiční setkání, jsme
mohli uspořádat více jak po roce.
Mnoho z našich seniorů se od
minulého setkání, které proběhlo
v říjnu 2019 nevidělo. A tak hlavním
cílem letošního ročníku bylo setkání
přátel a známých, kteří se dlouhou
dobu neviděli. Velkým společným
přáním bylo, aby se celé odpoledne
neslo v příjemné a přátelské
atmosféře.

Naše seniory z okolních obcí svezl
objednaný autobus. Na sobotní
odpoledne bylo pro seniory
připraveno občerstvení a každý si
odnesl dáreček, jako takové malé
díky, za to, čeho dosáhli ve svém
životě, co udělali pro své rodiny a
pro obec. Úvodního slova se ujala
starostka obce Březnice a jménem
svým
a
jménem
ostatních
pořádajících obcí přivítala všechny
přítomné. Hlavním programem
setkání byla Talk show paní Ivanky
Deváte. Mluvené slovo paní Ivanky
Deváté doprovodil na harmoniku
Libor Šimůnek. Paní Devátá ve
svých 86 letech úžasně vitální žena
se svérázným humorem. Celé
vystoupení bylo zakončeno vřelým
potleskem.

Na závěr byla připravena společná
večeře, kterou pro všechny připravil,
Kája Tomandl za což mu patří díky
Všem určitě chutnalo, protože talíře
se do kuchyně vracely prázdné.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
organizaci této akce. Poděkování
patří především hlavním partnerům
této akce, bez kterých by setkání
nebylo možné zorganizovat na tak
vysoké úrovni. Akce se konala za
podpory
Jaderné
elektrárny
Temelín, skupina ČEZ, partner
projektu Oranžový rok 2021 a
AGRA Březnice a.s. Děkujeme…
Závěrem bych ráda vyslovila přání,
abychom se příští rok opět sešli
v plném počtu při dalším setkání.
Věřím, že jste byli spokojení a příště
přijdete zase. My se na Vás už teď
těšíme. Děkuji…
Hrušková Stanislava, starostka
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Třetí kolo fotosoutěže pro naše děti

FOTOSOUTĚŽ pro naše děti.

už zná své vítěze.
Soutěžní fotografie, které podle našich březnických dětí vystihly
nejlépe léto v Březnici, mohli zasílat do 20. srpna. Léto v Březnici
vystihly rozkvetlé květy, posezení u táboráku, mlok u studánky, rybník
vyzývající ke koupání, letní obloha a západy slunce a probíhající žně,
které děti prostě baví.
Ze všech došlých byly vybrány ty
nejpovedenější. Vyhlášení fotografií, na nichž naši mladí fotografové
nejlépe zachytili téma „Léto v Březnici“, se uskutečnilo 27. 10. 2021.
Autoři nejlepších fotografií si odnesli malou pozornost. Všechny
zaslané fotografie našich březnických dětí jsou pro Vás vystaveny na
obecním úřadě.
Naši vítězové, blahopřejeme a těšíme se na další…

Máme tu pro Vás již čtvrté, poslední kolo fotosoutěže.

Autor: Pavel Hruška, Žně v plném proudu

Autor: Káťa Moravcová, Blatecký potok

Roční období v Březnici. PODZIM.
Léto nám skončilo, vlaštovky odlétly, děti se po prázdninách vrátily do
školy, stromy se začaly vybarvovat. Nejen kalendář, ale i počasí už
ohlásilo podzim. A tak je tu naše tradiční fotosoutěž „Obrázky
podzimu“. Vyfoť jakýkoliv snímek, který podle tebe nejvíce vystihuje
roční období v naší obci. Svůj snímek nám zašli na náš kontaktní email. Z došlých snímků vybereme tři nejlepší, které budou odměněny
drobnou cenou a budou zveřejněny v dalším vydání Březnického
zpravodaje. O výhře svého snímku se autor dozví mailem, nebo
telefonicky, pokud nám poskytl telefonní kontakt.
Čtvrté kolo fotosoutěže: Obrázky PODZIMU…
Uzávěrka pro snímky:
20. prosince 2021
kontaktní e-mail: starosta@obecbreznice.cz
Těšíme se na Vaše fotografie…
Autor: Karolínka a Ondra Holubovi, Jamnické jezero
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VOLEJBALOVÝ
TURNAJ 2021
V sobotu 7. srpna 2021 se
uskutečnil druhý ročník amatérského
volejbalového turnaje smíšených
družstev. Celkem se zúčastnilo pět
týmů. Domácí Březnice složila dva
týmy, aby zvýšila šanci na výhru.
První tým byli volejbalisté z Březnice
a druhý složili místní fotbalisté pod
názvem Kopačky. Dále dorazily týmy
ze Žimutic, Sezimova Ústí (Nolis) a
nakonec Gazely z Bechyně. Turnaj
začal rozřazením, kdy se utkal každý
tým s každým na dva hrané sety do
15 bodů. Kolem poledne se nám
rozvonělo grilované maso, které
připravil grillmaster Jirka Vyškovský.
Touto cestou mu chceme poděkovat
za naprosto úžasný servis na vysoké
úrovni.

Vše se pěkně spláchlo točenou
Plzničkou a pokračovalo se v dalších
zápasech. Po posílení luxusním
guláškem, který pro hráče i diváky
připravil přímo na místě hospodský
Kája, se pokračovalo zápasy o
celkové umístění. Protože byl lichý
počet týmu, domluvily se volejbalistky
z Bechyně a Žimutic, že spojí síly a
vyzvou Kopačky k ještě jednomu
zápasu. O 3. místo mezi Březnicí a
Nolisem musel po shodných
výsledcích setů 25:23, 23:25
rozhodnout až zlatý míč. Ten se
bohužel domácímu týmu úplně
nevydařil a tento zápas prohrál.
Ve finále po velkém boji, zvítězil tým
Gazel z Bechyně po setech 25:22,
24:26. Pak proběhlo vyhlášení a
propukla
zábava
doplněná
vystoupením kytarového mága Karla,

které ukončil až déšť v časných
ranních hodinách. Závěrem bych moc
rád poděkoval všem účastníkům
volejbalového turnaje, divákům a
hlavně obci Březnice, která celý
turnaj pomohla zaštítit, a to nejen
materiálně, ale i finančně.
Žimutice
Nolis

Gazely

4. Březnice
5. Kopačky
Děkuji a těším se na další ročník.
Michal Směšný, Březnice

SDH Březnice
Vás zve na tradiční

HASIČSKÝ
PLES
22. 1. 2021
00
od 20.
hod.

sobota

kulturní dům Březnice,
k poslechu a tanci hraje

HappyBand
Obecní úřad Březnice

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

Oznamujeme změnu úředních hodin
na obecním úřadě v Březnici.
V zimním čase se mění úřední
hodiny, tj. od. 1. 11. 2021 každé
pondělí od 18.00 do 19.30 hod.
Březnický zpravodaj č. 4/2021, den vydání: 31. října 2021. Periodický tisk - čtvrtletník.
Vydává Obec Březnice, IČO 00252131, Březnice 48, 391 71.
Vychází v Březnici. Evidenční číslo tisku: MK ČR E 23912. Náklad: 130 výtisků. ZDARMA.
Uzávěrka příštího čísla 20. ledna 2021. Příspěvky zasílejte na e-mail: starosta@obecbreznice.cz.
Uvítáme jakýkoliv příspěvek a námět na zlepšení vzhledu a obsahu zpravodaje.
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