Březnický zpravodaj
č.4/2022
Reklamace obsahu separovaného
sběru plastů v obci Březnice.

Špatně tříděný odpad ubližuje!
Zvažte, co a kam vyhazujete...

Vážená paní starostko,
obracím se na Vás s žádostí o zjednání nápravy formou
osvěty u občanů obce Březnice v třídění separovaných
odpadů na území obce. Již po několikáté se
v kontejnerech na plast vyskytuje odpad živočišného
původu – kosti, zbytky jídel, maso a exkrementy v hojné
míře. V tomto letním počasí dochází k významnému
rozkladu bioodpadů, nakladení vajíček much a líhnutí
červů. O exkrementech ani nemluvě. Díky sesypání
obsahu kontejnerů z celé obce nedokáži identifikovat
konkrétní sběrné stanoviště v obci, ale díky kontaminaci
je znehodnocena celá dodávka vytříděných plastů. Jistě
chápete, že na manuální třídění je tento materiál, který
velmi silně zapáchá a vyskytují se v něm červi, naprosto
nevhodný a jedná se v podstatě o materiál s možným
epidemiologickým dopadem na zdraví našich
zaměstnanců. Tento odpad nelze ani uložit na skládce,
neboť je výslovně zakázáno ukládat surovinově
využitelné odpady na všech typech skládek a spalovna
tento odpad také nepřijme s ohledem na výskyt obalů
s PET lahví, které nelze spalovat bez vývoje
karcinogenních látek. Z uvedeného vyplývá, že s tímto
odpadem je v podstatě nemožné, jakkoliv naložit dle
závazných environmentálních pravidel a také že jako
původce – obec, se dopouštíte přestupkového jednání ve
smyslu míchání odpadů, pominu-li znemožnění
materiálového využití.

Toto vydání zpravodaje bude věnováno mimo jiné
odpadovému hospodářství v naší obci a s ním spojeným
problémům v třídění odpadů, jak jste již byli informováni
SMS zprávou.

Apeluji na Vás, jako starostku, aby jste obeznámila
občany s pravidly pro shromažďování vytříděných složek
z komunálních odpadů a zjednala nápravná opatření, ať
formou vyhlášky obce, či jinou. Děkuji Vám za vstřícnost
a urychlené řešení celé situace.
S pozdravem
Václav Augustin
Hokov spol. s.r.o.
Provoz Maršov 49, 391 75 Malšice

Od 1. ledna 2021 vstoupil v platnost nový zákon o
odpadech, který obcím a městům stanovuje výrazně
přísnější podmínky pro třídění. Při většině činností
produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně
nakládat. Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je
každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným
způsobem. Nový zákon o odpadech přenesl řadu
povinností na bedra obcí. Jednou z největších změn,
které zákon přináší, je posunutí konce skládkování
směsného komunálního odpadu o šest let na rok 2030.
Postupně se ovšem budou navyšovat poplatky za
skládkování. Pokud bude obec se svými obyvateli špatně
třídit, všem se to výrazně prodraží. Jakmile obec
nedodrží nové podmínky, vystavuje se riziku pokuty až
200 000 korun. Další úskalí nové legislativy spočívá
v tom, že ne vše, co skončí v barevných popelnicích, lze
následně recyklovat. Proto před konečným zpracováním
existují tzv. třídicí linky, kde je potřeba ručně oddělit
odpad, jenž lze využít, od materiálu, který již dále
recyklovat nelze. Navíc občané do separovaného
odpadu často dávají i komunální směs.
Třídicí linka ukazuje, jak lidé (ne)umějí třídit. Třídění
odpadu je věčné téma, které některé už unavuje, pro jiné
ale může být velmi nebezpečné. Pracovníci
dotřiďovacích linek by mohli vyprávět...
A proto Vás žádáme, do sběrných nádob na tříděný
odpad odkládejte pouze odpad k tomu určený!
Obsah nádob na tříděný odpad, jako je papír, plast,
putuje vždy na dotřiďovací linku, kterou obsluhují lidé. Ti
ručně dál třídí odpad.
K žádosti svozové společnosti se přidáváme také my.
Prosíme Vás o správné třídění odpadů. Pamatujte,
prosím, že separovaný odpad nekončí ve spalovně, ale
dále s ním pracují lidé. Děkujeme za pochopení.
Stanislava Hrušková, starostka
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Co se děje s vytříděným odpadem v třídičce
odpadů?
Znáte ten pocit úlevy, když vytřídíte petku do plastů nebo
když jednou za čas vynesete do kontejnerů na tříděný
odpad všechny obaly, co se vám doma nashromáždily?
Věděli jste, že když odpad vytřídíte do kontejneru, stává
se majetkem obce? A vás už tedy trápit a budit ze spaní
nemusí. Zamysleli jste se ovšem někdy, jaká je další
cesta vytříděného odpadu? V kontejneru totiž jeho jízda
teprve začíná!
Svoz odpadu – cesta do třídičky
Z barevných kontejnerů sváží vytříděný odpad svozové
vozy k tzv. dotřídění. Co který svozový vůz právě veze,
poznáte podle označení umístěného obvykle na boku
vozu (plast, papír, sklo). Svoz odpadu zajišťují
na základě dohody s obcemi svozové společnosti.
Cílová stanice vytříděného odpadu je třídička odpadu
Svezené vytříděné odpady se ještě dotřiďují na
dotřiďovací lince. Při příjezdu na třídicí linku se odpad
zváží. Po hrubém roztřídění větších kusů odpadu se pak
odpad hrne na pás, který jej vyváží na tzv. dotřiďovací
linku. Tam se odpad ještě ručně přetřídí na jednotlivé
druhy a na tzv. druhotné suroviny podle typu (např.
u plastu se zvlášť shromažďují PET láhve, hrubé
plastové obaly, obaly od pracích a čisticích prostředků,
sáčky atd.) a vybírají se nečistoty. Tyto nevyužité zbytky
jdou na skládku. Postup ručního dotřídění se týká
vytříděného papíru, plastu a nápojových kartonů, u skla
je tomu tak pouze částečně. Pro úspěšnou recyklaci
je důležité odstranění veškerých nežádoucích příměsí,
a to je jedním z hlavních úkolů třídiček. Dotříděním
dochází na rozdělení odpadu na tzv. druhotné suroviny,
které pak putují k recyklaci ke zpracovateli. Zajímavé je,
že třeba takové PET láhve se na třídičce třídí i podle
barev – barvy jsou určující pro jejich následné další
zpracování v recyklačním procesu. Než se vydají
dotříděné druhotné suroviny z třídicí linky dále
k recyklaci, slisují se ještě na třídičce podle barev
do praktických balíků a dále putují ke zpracovatelům.
Co se děje s odpadem zpracovaným na třídičkách?
Zpracovatelé recyklovaný odpad použijí k výrobě nových
produktů (např. z plastu se vyrábí nejčastěji regranulát,
textilie, vlákna atd.).
No a že vás vždycky zajímalo, jak to na takové třídicí
lince vlastně vypadá? Zde jsou odkazy, na kterých
můžete shlédnout videa.
https://www.youtube.com/watch?v=i3alURO36bo
https://www.youtube.com/watch?v=BXCij-3IA_E

Kontejner na BIODPAD (tráva, listí)
Lidé by měli vhazovat do kontejnerů pouze bioodpad bez
větví ze stromů a keřů. Tím docílíme toho, že obsah
kontejnerů bude možné předat zpracovatelské firmě k
dalšímu zpracování, kdy listí a tráva se dále kompostuje.
Rozlišujte, prosím, přesně větve od listí a trávy!
Do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad je možné
ukládat: trávu, listí, plody. V žádném případě do
nich nepatří větve, ani ze stromů, ani z keřů! A už
vůbec ne stavební odpad, plasty, kovy a další druhy
odpadu nebo dokonce spálená tráva!!! Takže si to
zopakujme. Do velkoobjemového kontejneru na
BIODPAD větve nepatří! V případě nedodržení třídění
jsme nuceni zajistit vysypání a roztřídění obsahu, což
znamená zbytečné navyšování nákladů.
Pokud potřebujete uložit větve, kontaktujte Obecní
úřad Březnice.

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 a sklo). Pokud
odpad umístíte mimo nádobu k tomu určenou, jedná se o
černou skládku a původci takového odpadu může
být uložena pokuta.
Zaměstnanci svozových společností nejsou povinni
uklízet odpad kolem nádob na tříděný či komunální
odpad. Přestože opakovaně upozorňujeme na to, že je
zakázáno ukládat odpad mimo sběrné nádoby, ne každý
to dodržuje. Jedná se zejména o odpad u nádob na
tříděné odpady. Proto Vás opětovně žádáme, abyste
odpady shromažďovali doma do doby, než budou tyto
nádoby vyprázdněny, nebo je zanesli do jiné nejbližší
nádoby. V případě, že budou např. papírové krabice
natolik velké, že se do nádoby nevejdou, je třeba je
rozřezat. Pokud budou kontejnery plné, žádáme občany,
aby tuto skutečnost oznámili na Obecní úřad Březnice.
Pamatujte! Neházejte do kontejnerů to, co tam
nepatří! Čím lépe třídíte, tím lépe se vytříděné
odpady dají využít! Když všechen odpad naházíte do
jednoho koše bez třídění, nelze už ho recyklovat.
JSTE TO VY, KDO ROZHODUJE O RECYKLACI.
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DOTAČNÍ PROGRAM Jihočeského kraje
„My v tom Jihočechy nenecháme II“
Jihočeský kraj vyhlásil dotační program s názvem "My v tom Jihočechy nenecháme II", který
má pomoci rodinám s dětmi a seniorům. Tento dotační program je příspěvkem Jihočeského
kraje k podpoře rodin s dětmi a poživatelů starobního, vdovského nebo invalidního důchodu
s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci a razantně se zvyšujícím nákladům rodinných
rozpočtů na zajištění základních potřeb (vzrůstající ceny energií, vzrůstající hypoteční úroky,
ceny nájmů, dopravy, potravin atd.) Vzhledem k současné situaci rozhodlo Zastupitelstvo obce
Březnice na svém zasedání dne 31. 10. 2022, že i obec Březnice se do tohoto programu zapojí.
V rámci dotačního programu jsou vyhlašována dvě opatření:
1. Podpora dětí s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje do dovršení 3 let věku k datu 1. 8. 2022 nebo dětí
pobírající příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto děti
nevyužívají pobytové sociální služby.
2. Podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem na území
Jihočeského kraje ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.
Jihočeský kraj podpoří děti do tří let věku, resp. do osmi let věku pobírající příspěvek na péči, kdy tohoto věku musí děti
dosáhnout před 01. 08. 2022. Každé dítě v rodině, kde alespoň v některém měsíci roku 2022 je pobírán přídavek na
dítě, nebo kde v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022 je pobírán příspěvek na bydlení, nebo kde čistý měsíční příjem
připadající na jednoho člena společné domácnosti nepřesáhne 13.000 Kč, by mělo dostat 4.000 Kč. Rodič dítěte, které
o příspěvek žádá, ani jeho manžel/ partner, nesmí být ke dni podání žádosti o podporu veden v evidenci uchazečů o
zaměstnání déle než 6 měsíců.
Jihočeský kraj dále podpoří poživatele starobního, vdovského/vdoveckého a invalidního důchodu, kteří pobírají
příspěvek na bydlení, nebo kteří žijí samostatně a jejichž příjem činí maximálně 16.000 Kč měsíčně, nebo kteří žijí ve
společné domácnosti s jiným rodinnými příslušníky a jejichž příjem připadající na jednoho člena domácnosti činí
maximálně 12.000 Kč. Samostatně žijící důchodce má získat dotaci 4.000 Kč, důchodce žijící ve společné domácnosti
s jinými osobami má získat dotaci 3.000 Kč.
Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být
vedeno exekuční řízení.
Společné pro všechny příspěvky je, že občan s trvalým pobytem v Březnici si může o příspěvek požádat na Obecním
úřadě Březnice. Žádosti bude vyřizovat p. Stanislava Hrušková. (kontaktní telefon 724 180 226) vždy v úředních
hodinách, tj. každé pondělí od 18.00 do 19.30 hod. Mimo úřední hodiny lze žádosti vyřídit po vzájemné dohodě.
Formulář žádosti, formulář potvrzení od úřadu práce o pobírání přídavku na dítě a příspěvku na bydlení, jakož i další
formuláře k prokázání příjmu společně posuzovaných osob vytvořil Jihočeský kraj a tyto formuláře naleznete na
internetových stránkách www.myvtomjihocechynenechame.cz. Zde naleznete i podrobné informace o podmínkách
poskytnutí dotace. Veškeré formuláře jsou pro Vás ke stažení zveřejněny na stránkách obce Březnice. Formuláře si
můžete vyzvednout i na Obecním úřadě Březnice v úředních hodinách.
Žádosti budou přijímány nejpozději do konce roku, tj. do 31. prosince 2022.
V případě podpory dětí vyplácí 100% výše příspěvku Jihočeský kraj prostřednictví obce Březnice. V případě podpory
poživatelů důchodu pak 50% podpory financuje Jihočeský kraj, 50% podpory financuje Obec Březnice z vlastních
zdrojů. Podpora bude poskytnuta formou peněžitého daru.
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KULTURA V BŘEZNICI
Březnická pouť
17. - 18. září 2022
Rok utekl jako voda a přišel čas oslavit
v Březnici další pouť. Stalo se již tradicí,
že vše začíná velkým úklidem před
poutí. Ve čtvrtek v odpoledních
hodinách se sešla parta dobrých lidí a
úklid Březnice mohl začít. K večeru byla
Březnice uklizená, za což všem moc
děkuji. Vaší pomoci si velice vážím.
Po dva dny byl připravený pro děti
skákací hrad. Nově přijel do Březnice
autodrom a další pouťové atrakce.
Bohužel co nám letos nepřálo, bylo
počasí. Proto celý letošní program
musel být přesunutý do prostor
kulturního domu, kde na nás nepršelo a
nebyla zima.
V sobotu odpoledne se naše březnické
ženy postavily na stanoviště a program
pouti mohl začít. Pro děti byl připraven
dětský den, který nás přenesl na pouť,

Tradiční setkání
seniorů v Březnici
V sobotu 1. října 2022 v odpoledních
hodinách se uskutečnilo v sále
kulturního domu v Březnici další setkání
seniorů. Tato akce se již stala pěknou
tradicí s hlavním cílem poděkovat všem
zúčastněným za všechno, co vykonali a
ještě mnozí vykonávají pro své rodiny,
obce i celou naši společnost. Účel
těchto setkání se nemění: zavzpomínat
na dny minulé, popovídat o současném
dění, setkat se se známými a přáteli, na
které se často vzpomíná, zapomenout
na běžné denní starosti, ale hlavně se
dobře pobavit v příjemném prostředí a
přátelské atmosféře. A to se letos opět
povedlo.

do světa klasických her jako je skákání
v pytli, shazování plechovek, střílení na
šaška, slalom, sladká střelnice, deska
štěstí, střílení z luku, a pouťové zábavy
jako je kolo štěstí nebo štěstíčka, která
si mohly děti koupit za březnické
koruny.
V kole štěstí si mohly vytočit jízdu
zdarma na autodromu nebo skákání na
jump trampolíně, dále si mohly ve
střelnici vystřelit růži, zajít na cukrovou
vatu nebo pro párek v rohlíku. Kdo měl
menší štěstí, odcházel s bublifukem
nebo omalovánkami a pastelkami. Po
celé odpoledne jsme měli ve Březnici
šikovnou paní Lenku, která pořádně
zmalovala na obličeji jak nás, březnické
ženy, tak děti. Na fotbalovém hřišti
proběhl zápas mezi TJ Březnice a FC
Bechyně, který skončil nerozhodně 0:0.
Večer nám tanci a poslechu zahrála
hudební skupina OLD TIMES BAND
z Veselí n. Lužnicí.

V neděli proběhla v kapličce mše svatá
a poté příjemné posezení v kulturním
domě, kde zahrála dechová kapela
Bohdalka. Odpoledne se grilovalo
prase, které darovala našim občanům
AGRA BŘEZNICE a.s., a jako každý
rok i letos všem chutnalo. Děkujeme.

K tomuto cíli jistě pomohla dechová
kapela Rozmarýnka pod vedením
kapelníka Roberta Koníčka z Vlčnova a
lidový
vypravěč
Jožka
Černý
z Hodonína. K tanci a poslechu zazněly
moravské písně, ale i ty naše jihočeské.

na setkání podíleli – obcím Březnice,
Hodonice, Hodětín, Čenkov u Bechyně
a Záhoří. Nesmíme zapomenout na
finanční podporu, které se nám dostává
každým rokem od AGRA Březnice a.s.

Pro účastníky setkání bylo připraveno
občerstvení a každý si ze setkání
odnesl dáreček, jako takové malé díky.
Slovo děkuji by nemělo chybět v naší
mluvě. Nic nás nestojí a přitom tolik
znamená, není to jenom slovo. A proto
naše děkuji posíláme všem seniorům za
jejich celoživotní práci, starostlivost a
ochotu. Děkujeme za to, že se snaží dle
vlastních možností pomoc svým dětem,
vnoučatům, ale že mnozí jsou stále
velice aktivní v obecních akcích.
Děkujeme za to, že Vás máme.
Poděkování patří hlavně všem, kteří se

I přes nepřízeň počasí se pouť vydařila
a měla hojnou účast místních i
přespolních.
Ráda bych tímto ještě jednou
poděkovala všem, co pomáhali
s přípravou a organizací a hlavně
Jaderné elektrárně Temelín Skupiny
ČEZ za podporu v rámci Oranžového
roku 2022. Za všechny březničáky
děkuji, Vaší každoroční podpory si
velice vážíme. Děkuji…
Hrušková Stanislava, starostka obce

Ráda bych zde poděkovala našemu
hlavnímu partnerovi celé akce a to
Jaderné elektrárně Temelín Skupina
ČEZ za podporu v rámci Oranžového
roku 2022 v Březnici. Této každoroční
podpory si velice vážíme. „Oranžový
rok“ se u nás stal již pěknou tradicí a
věříme, že tato tradice bude pokračovat
i v dalších letech.
Závěrem bych ráda vyslovila přání,
abychom se příští rok opět sešli v plném
počtu při dalším setkání. Věřím, že jste
byli spokojeni a příště přijdete zase. My
se na Vás už teď těšíme. Děkuji…
Hrušková Stanislava, starostka
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Poděkování za partnerství v projektu
ORANŽOVÝ ROK 2022 v Březnici
Vážení spoluobčané,
tak jako v minulých letech, tak i v roce 2022 proběhla další
úspěšná spolupráce s generálním partnerem Jadernou
elektrárnou Temelín ze Skupiny ČEZ a obcí Březnice
v rámci akce “Oranžový rok 2022 v Březnici“.
V rámci projektu „Oranžový rok 2022 v Březnici“ byly
podpořeny tyto akce
•
•
•
•

Dětský maškarní ples
ČEZ Cup – fotbalový turnaj
Březnická pouť
Setkání seniorů 2022

Díky spolupráci s Jadernou elektrárnou Temelín, Skupina
ČEZ, partner projektu Oranžový rok 2022 můžeme připravit
řadu zajímaných akcí v Březnici. Díky finanční podpoře se
v naší obci mohou konat kulturní akce zaměřené na sport a
zábavu. „Oranžový rok“ se u nás stal již pěknou tradicí
a věříme, že tato tradice bude pokračovat i v následujících
letech. Tímto děkujeme za partnerství Jaderné

KULTURNÍ KALENDÁŘ
2022 / 2023
Rozsvěcení vánočního stromu
27. 11. 2022
s lampionovým průvodem
Divadlo Palace Praha
3. 12. 2022
komedie Benátky pod sněhem
17. 12. 2022 Adventní bruslení
18. 12. 2022

Adventní koncert – Nuzický
zvonek od 16.00 hod.

4. 2. 2023 Masopustní průvod masek
25. 2. 2023 Hasičský ples SDH Březnice
11. 3.2022 Dětský maškarní ples
Další kulturní akce pro rok 2023 pro Vás připravujeme.
Můžete se těšit na tradiční akce jako je Memoriál J.
Vaněčka, ČEZ Cup, Volejbalový turnaj, letní kino,
Pohádkový les, setkání seniorů, Jamnické cvrnkání a
další. Mimo jiné nás v příštím roce čekají oslavy u
příležitosti 730. výročí obce Březnice.

elektrárně Temelín, Skupina ČEZ v rámci akce
„Oranžový rok 2022 v obci Březnice“.
Obec Březnice pořádá zájezd

sobota 3. 12. 2022, 14.00 hod.
Okna kulturního domu mají
nové závěsy
V rámci grantového řízení Nadace ČEZ, Podpora
regionů 2022 byly pořízeny nové okenní závěsy na sále
kulturního domu a klubovny v Březnici. Pořízením
nových závěsů sál kulturního domu získal úplně nový
ráz. Díky závěsům dojde k zabránění úniku tepla při
vytápění, celkovému zatemnění sálu a zlepšení
akustické vlastnosti sálu. Zatemňovací závěsy hosté
kulturního domu jistě ocení při pořádání kulturních akcí
během roku.
Celkové náklady na pořízení nových závěsů oken
kulturního domu byly 162.729,- Kč.
Realizaci projektu nových závěsů podpořila Nadace
ČEZ částkou 90.000,- Kč, zbývající částka je hrazena
z rozpočtu obce Březnice. Za podporu této akce
děkujeme a spolupráce s Nadací ČEZ v rámci
grantového řízení Podpora regionů si velice vážíme.
Stanislava Hrušková, starostka

BENÁTKY POD SNĚHEM
„Láska nehněvaná není milovaná“
Brilantní situační komedie o pozvání na večeři
a zmatení jazyků.

Cena představení vč. dopravy 300,- Kč

INFORMACE K ZÁJEZDU
Vstupenky na představení si již můžete rezervovat na tel.
724 180 226. Nebo vyzvednout na obecním úřadě
v úředních hodinách, a to každé pondělí od 17.00 – 20.00 hod.
Doprava je zajištěna autobusovou dopravou z Březnice od
kapličky v 11.00 hod. Po samotném představení je plánovaný
rozchod a odjezd z Prahy je v 19.00 hod.
Přejeme všem příjemnou zábavu.
Březnický zpravodaj č. 4/2022
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

TERMÍNY ZIMNÍHO SVOZU ODPADU

slabé dřevo
silné dřevo

Oznamujeme, že od 3. 10. 2022 bude firma RUMPOLD s.r.o. Tábor provádět
svoz domovního odpadu v zimním režimu, tj.

50,- Kč / m3
150,- Kč / m3

ČTVTEK – každý týden
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.

Hodiny pro veřejnost
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Pátek
Sobota
Neděle

11.30 – 13.30
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 zimním čase, tj. od 31. října 2022
Pondělí, 18.00 –19.30 hod.

Masopustní průvod v Březnici
4. února 2023
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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