Březnický zpravodaj
č.3/2022
STAVEBNÍ DĚNÍ
první poloviny roku 2022
Na počátku tohoto roku byly uskutečněny rekonstrukce
koupelen dvou bytů v bytovém domě č. p. 73. Obec zde
hradila standardní vybavení a nájemníci si připláceli na
komfortnější vybavení, které si mohli sami vybrat. Od začátku
července probíhá rekonstrukce bytu v bytovém domě č. p. 39,
ve kterém bývalému nájemníkovi skončila nájemní smlouva a
nebyla mu již prodloužena. Jedná se o rekonstrukci
elektrického rozvodu v bytě, elektrického rozvaděče, koupelny,
WC a rozvodu vody, dále o opravy omítek a podlah v bytě.
Zakázku vysoutěžila a provádí firma pana Jiřího Brousila. Po
provedené rekonstrukci bude byt nabídnut zájemcům do
nájmu.
Největší stavební akcí prvního pololetí byla „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 2020
a v druhé polovině minulého roku jsme dostali z ministerstva
Rozhodnutí o přidělení dotace. Zakázku realizovala firma
Strabag, a.s. za cenu vzešlou z výběrového řízení ve výši
1 372 841,83 Kč bez DPH, která byla v důsledku méněprací a
víceprací upravena Dodatkem ke smlouvě o dílo na výši 1 371
498,61 Kč bez DPH. V rámci realizace projektu byly
odstraněny nestabilní konstrukční vrstvy komunikace a
provedena jejich výměna. Dále byla provedena opatření
k odvodu povrchových vod z vozovky a položeny dvě vrstvy
asfaltové balené směsi. Před samotnou realizací projektu byly
na vodovodním řadu vyměněny vodovodní uzávěry, které
zasahovaly do vozovky komunikace. Vyasfaltovány byly také
domovní vjezdy na obecních pozemcích. Po ukončení projektu
jsme podali žádost o proplacení dotace a po obdržení
finančních prostředků na obecní účet podáme na ministerstvo
vyúčtování dotace.
V druhé polovině tohoto roku nás čeká oprava fasády
kulturního domu, na jejíž realizaci jsme podali žádost o
dotační podporu do Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje. Z tohoto dotačního titulu nám byla přislíbena podpora ve
výši 266 tis. korun. Je to méně, než o co jsme žádali. Získávat
dotační prostředky bude zřejmě čím dál tím složitější
v důsledku neutěšené finanční situace ve státě.
Datum vydání: 8. srpna 2022

Neuspěli jsme ani v další podané dotační žádosti na opravu
střechy sálu kulturního domu, kterou jsme podávali začátkem
tohoto roku a další dotační titul, použitelný na tento projekt, byl
na jaře zrušen bez náhrady. Zastupitelstvo obce proto
rozhodlo, že oprava střechy sálu se zatím neuskuteční a
oprava fasády kulturního domu proběhne v omezeném
rozsahu. Na opravu střechy se dále budeme snažit získat
finanční prostředky. S poskytovatelem dotace na opravu
fasády bylo dojednáno, že i v případě menšího rozsahu prací
tato nebude krácena.
V minulém roce jsme vyměnili okna v kulturním domě a letos
bychom k nim rádi pořídili závěsy. V současnosti probíhá
posouzení a výběr z nabídek, které jsme na dodávku závěsů
poptali. I na tuto akci bychom rádi získali finanční podporu,
abychom nemuseli příliš zatěžovat obecní rozpočet.
Jaromír Honsa, místostarosta

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Letos na podzim se budou tradičně po čtyřech letech konat
komunální volby, tedy volby zástupců do menších a malých
celků územní samosprávy, to znamená do zastupitelstev
obcí, měst či městských obvodů. Poslední komunální volby
se konaly v roce 2018 a další termín tak připadá na podzim
2022. Tyto volby se spojí s volbami do třetiny Senátu. Tak
jako všechny ostatní, i komunální volby se konají v pátek a v
sobotu v následující časy:
pátek: 14.00–22.00
sobota: 8.00–14.00
Termíny pro podzimní volby 2022:
23. - 24. 9.
Komunální volby 2022
23. - 24. 9.
Volby do Senátu PČR (1. kolo)
30. 9. - 1. 10.
Volby do Senátu PČR (2. kolo)

Vážení spoluobčané,
dovolte nám představit kandidáty pro volby do zastupitelstva
obce Březnice, kteří v řádném termínu odevzdali své kandidátní
listiny.
Hájíčková Jitka
Ing. Joštová Eva
Tomandl Karel
Honsa Jaromír
Ing. Kubíček Martin
Hrušková Stanislava
Roman Martin
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dnes v rukou držíte poslední vydání zpravodaje v tomto
volebním období. Tedy i dnes, kdy vám píšu jako Vaše
starostka, budu mluvit upřímně a od srdce.
Čas utekl jako voda a před námi jsou opět volby do
zastupitelstva obce Březnice. A když něco končí, je čas
bilancování. Nechtěla bych zde vyjmenovávat akce, které
se uskutečnily, co se vybudovalo nebo opravilo, co se
nepodařilo vyjednat nebo prosadit, jaké akce byly
uspořádány pro Vás, občany a děti obce Březnice.
Nechci a nebudu zde hodnotit práci svou ani ostatních
zastupitelů obce. Každý z Vás si své hodnocení již
během našeho působení v tomto volebním období
vytvořil sám. Celé čtyři roky byly o společné práci celého
zastupitelstva, které se scházelo každé poslední pondělí
v měsíci. O tom, že se jedná o skutečně společnou
práci, svědčí i skutečnost, že na jednáních zastupitelstva
obce bylo hlasováno shodně ve všech bodech téměř
z 99%.
Dovolte mi krátce popsat čtyři roky dozadu, jak to vidím
já z pozice starostky. Poslední komunální volby proběhly
v první říjnový víkend roku 2018. Jako jeden z nováčků
zvoleného zastupitelstva jsem byla navržena a zároveň
zvolena na pozici starostky obce. Tuto důvěru jsem po
celou dobu mého působení brala jako závazek. Během
těchto čtyř let jsme společně prožili dobu blahobytu a
poklidu, dobu živelné pohromy na Moravě a velké
solidarity nás všech, dobu smutku z války na Ukrajině,
zděšení při neustálém zdražování energií, pohonných
hmot, potravin či dobu covidovou. Tato doba covidová a
nouzový stav vyhlášený na celém území České republiky
práci celého zastupitelstva zkomplikoval. Po dobu
koronavirové epidemie jsme pomáhali a zabezpečili
nejohroženější skupinu našich občanů ve věku nad 65
let. Byla to doba náročná pro každého z nás, ale přesto
všechno něčím dojemná. Po prvním zděšení, co je a co
bude, přišla solidarita a semknutí nás všech, alespoň na
chvíli. Myslím, že právě v této době byla vidět dobrá
srdce lidí, protože společně jsme to zvládli. Hned, jak to
bylo možné, doručili jsme ochranné prostředky přímo ke
dveřím Vašich domovů. Koordinovali jsme šití roušek u
dobrovolníků a rozdávali jsme je mezi občany. Po celou
dobu jsme rozlévali do půllitrových lahví dezinfekci a
antibakteriální mýdlo a zdarma je roznášeli a rozdávali
březnickým občanům. Doba covidová nám tak trochu

zkreslila vnímání času, dokonce nás svádí k dělení na
„před“ a „po“ covidu. Především v kulturní, společenské a
sportovní oblasti to bylo výrazné. Je třeba opět tyto
oblasti nastartovat a velké poděkování patří všem, kteří
to předem nevzdali.
Dovolte mi využít této příležitosti a veřejně poděkovat
všem občanům obce Březnice, kteří jakýmkoliv
způsobem přispěli k rozvoji a dobrému obrazu naší obce.
Děkuji všem, co neváhali a podíleli se na úklidu celé
obce a jejího okolí. Vážím si této práce každého z Vás,
protože v osobním volnu jste přišli a pomohli dobré věci
zcela dobrovolně.
Veliké osobní díky patří místostarostovi obce Březnice,
který mi byl po celou dobu působení ve funkci starostky
velikou oporou a rádcem. Děkuji za všechno, co pro mě
udělal a za podporu, které se mi dostává. Děkuji za práci,
kterou odvádí pro obec a její další rozvoj. Mnoho energie
a vlastního volna vkládá do samotné přípravy stavebních
akcí, které byly nebo budou uskutečněny. Příprava
některých projektů může trvat týdny a příprava jiných,
složitějších, měsíce či roky. Nemalou roli hrají při
rozhodování finanční možnosti obce, dotační příležitosti
a samotná připravenost projektu. Jaromíre, děkuji za tvoji
skvělou práci, za čas, který tomu věnuješ, a za to, že
doslova Březnicí žiješ.
Děkuji celému zastupitelstvu za společnou práci, kterou
pro Vás občany po celé čtyři roky odváděli. Každý
zastupitel měl pochopitelně svůj vlastní názor na to, co
udělat hned a co potom a jakým způsobem. Ale nakonec
vždy celé zastupitelstvo došlo do stejného cíle. Ráda
bych zde poděkovala všem svým kolegům zastupitelům
za vstřícnost, velkorysost a trpělivost, vážím si jejich
práce a stráveného času, který obětovali obci.
Speciální poděkování patří zastupitelce Ladislavě
Šonkové, která se rozhodla z osobních důvodů do
dalšího volebního období již nekandidovat. Děkuji za
odvedenou práci, kterou pro obec za svého působení ve
třech volebních obdobích odvedla a v osobním životě jí
přeji jenom vše dobré, hodně štěstí, porozumění a
pohodu.
Děkuji všem spolkům za jejich spolkovou činnost.
Myslivcům za péči a pomoc při úklidu obce. Sportovcům
za příkladnou reprezentaci obce a skvělou údržbu
fotbalového hřiště.
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Hasičům za připravenost okamžité pomoci a za práci
s našimi dětmi, ze kterých snad vyroste další generace
dobrovolných hasičů. Holkám z „Rozcvičky pro děti“,
které vedou v Březnici sportovní kroužek, a to každé
úterý za každého počasí. Rybářům za děti a péči o
koupaliště a rybník Bodlák.
Mohla bych jmenovat ještě dlouho. Během čtyř let jsem
se setkala se spoustou lidí, poznala mnoho lidských
osudů. Poplakala jsem si, ale zažila jsem i smích,
vděčnost a radost z vydařených věcí. Mnohému jsem se
zde naučila, prověřila svoji trpělivost a pevnost nervů.
Jsem přesvědčena, že laskavostí člověk dokáže víc než
silou a že ten, kdo uráží druhé, bojuje svůj vnitřní boj a
není třeba se na něj hněvat. A proto také musím hlavně
poděkovat své rodině za jejich nejen psychickou podporu
ve chvílích, kdy máte pocit, že všechno je marné a
jakékoliv snažení nemá smysl, ale i za pomocnou ruku,
kterou jsem u nich vždy našla.
Práce pro obec není jednoduchá, mnoho energie a
vlastního času zabere úředničina a s ní spojené
papírování, kterého je čím dál víc a je náročnější. Tato
práce za Vámi není vidět. Přesto všechno tuto práci pro
obec mám ráda a věnuji jí mnoho své energie a kus
sama sebe, tak to prostě cítím.
Drazí sousedé, dovolte, abych závěrem poděkovala Vám
všem za krásné čtyři roky, které jsem mohla mezi Vámi
prožít. Možná jsem nedokázala vyhovět či pomoci
každému, ale věřte mi, že ani při největší snaze nelze
vyhovět všem i když moc chcete. Děkuji za podporu a
vlídná slova, která se mi od Vás dostala a ráda budu
v započaté práci pro obec pokračovat.
Vaše starostka, Stanislava Hrušková

OBMĚNA TABLET JODIDU DRASELNÉHO
BYDLÍME V OKOLÍ JEDERNÉ ELEKTRÁRY TEMELÍN A V ZÁŘÍ
2022 KONČÍ POUŽITELNOST TABLET JODIDU DRASELNÉHO.

Obměna tablet byla provedena v červenci 2022 přímo u
vás doma. Stále jsou občané, kteří své nové tablety ještě
nedostali.
Tablety jsou k vyzvednutí na Obecním úřadu v Březnici,
a to každé pondělí od 17.00 do 20.00 hod. nebo po
vzájemné dohodě na tel. +420 724 180 226.

BŘEZNICKÁ POUŤ
17.-18. 9. 2022
sobota 17. září 2022
14.00 – 17.00 hod. Zábavné odpoledne nejen pro děti
Odpoledne plné dětských her a pouťové zábavy.
Můžete se těšit na skákací hrad, kolo štěstí, kolotoč,
střelnici, malování na obličej, cukrovou vatu a mnoho
dalšího.
16.00 hod. TJ Březnice – FC Bechyně
18.00 hod. Posezení s živou hudbou OLD TIMES BAND
neděle 18. září 2022
14.00 hod. Mše svatá – kaplička
15.00 hod. K tanci a poslechu zahraje dechová
kapela BOHDALKA
Během odpoledne grilujeme prase.
Všichni jste srdečně zváni.

SETKÁNÍ SENIORŮ 2022
sobota, 1. 10. 2022 od 14.00 hod.
Obec Březnice, Čenkov, Hodětín, Hodonice a Záhoří
zvou na tradiční setkání seniorů v Březnici v sobotu
1. října 2022 od 14.00 hod. v kulturním domě.
15.00 – 18.00 hod. Estráda malé dechovky z Moravy
s lidovým vypravěčem v kroji
Na každého
čeká malý dárek.

Občerstvení zajištěno

Všichni jste srdečně zváni.

Prošlé tablety vybíráme zpět při předání nových tablet.
Děkuji, vaše starostka.
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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

POZVÁNKA DO DIVADLA
Obec Březnice pořádá zájezd

15. 10. 2022, sobota

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
9. 7. 2022 ČEZ Cup – fotbalový turnaj
15. 7. 2022 Letní kino – Vyšehrad: Fylm
23. 7. 2022 Turnaj ve cvrnkání kuliček v Jamníku
12. 8. 2022 Letní kino - Prezidentka

muzikál LÁSKA NEBESKÁ

Zamilovaná duchařská
muzikálová komedie
s nejznámějšími hity
Waldemara Matušky.
Cena představení vč. dopravy 400,- Kč

20. 8. 2022 Volejbalový turnaj
27. 8. 2022 Letní kino – Myši patří do nebe
17. - 18. 9. 2022 Březnická pouť
24. 9. 2022 Taneční zábava FANTOM
1. 10. 2022 Setkání seniorů v Březnici
15. 10. 2022 Divadlo Broadway Praha, muzikál Láska nebeská

Obec Březnice pořádá zájezd

3. 12. 2022, sobota

27. 11. 2022 Rozsvěcení vánočního stromu
3. 12. 2022 Divadlo Palace Praha, komedie Benátky pod sněhem
18. 12. 2022 Adventní setkání u vánočního stromu

BENÁTKY POD SNĚHEM
„Láska nehněvaná není milovaná“

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. Po vzájemné dohodě lze vstupenky
vyzvednout i mimo tuto dobu.
Doprava je zajištěna autobusovou dopravou z Březnice od kapličky.
Čas odjezdu autobusu bude upřesněn.
Přejeme všem příjemnou zábavu.

Brilantní situační komedie
o pozvání na večeři
a zmatení jazyků.
Cena představení vč. dopravy 350,- Kč
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KULTURA V BŘEZNICI
JAMNICKÉ CVRNKÁNÍ KULIČEK 2022
sobota 23. 7. 2022
V Jamníku se tento rok uskutečnil již 10. jubilejní ročník cvrnkání
kuliček. Jako každý rok, tak i letos jsme měli objednané počasí a opět
nám vyšlo. Na návsi u důlku se sešlo celkem 31 cvrnkačů, z toho 6
dětí, 11 odvážných žen a 14 borců z Jamníka a Březnice. Boj o
vítězství byl často napínavý, bojovalo se do posledního cvrnknutí.
Někteří cvrnkači nám ostatním ukázali moc pěkná cvrnknutí, ke kterým
se dopracovali během uplynulých deseti let. A protože tento rok byl
v pořadí desátý, byla navíc vyhlášená soutěž o nejdelší let papírovou
vlaštovkou. Každý soutěžící si svoji vlaštovku musel složit a pak
počkat na příhodný vítr a hodit. Některé vlaštovky letěly daleko,
některé méně a některé vůbec, prostě se jim moc nechtělo.
Celé klání bylo zakončeno opékáním buřtíků a společným posezením
do pozdních nočních hodin.
Závěrem bych ráda poděkovala všem soutěžícím jak z Jamníku tak
z Březnice, kteří mezi nás dorazili. A právě do Březnice putovalo
nejvíce cen. Ale nevadí, protože důlek máme, kuličky také a na příští
rok se určitě lépe připravíme. Byli jste opět všichni úžasní.

20.8.2022 od 9.00

Stáňa Hrušková
Informace k turnaji na tel. čísle +420 605 517 713

ČEZ Cup 2022
sobota 9. 7. 2022
V červenci se na fotbalovém hřišti v Březnici pravidelně koná turnaj
v malé kopané již od roku 2004. V poslední době se fotbalový turnaj
koná pod hlavičkou Obce Březnice za podpory Jaderné elektrárny
Temelín, skupina ČEZ, partnera projektu Oranžový rok, který je
určen k podpoře sportovních, kulturních a společenských akcí.
Za pěkného počasí a velkého zájmu diváků z řad fanoušků samotných
týmů a diváků z Březnice se vykoplo v 13.00 hodin na místním
fotbalovém hřišti. Vždy probíhaly dva zápasy fotbalových družstev
najednou a bylo na co koukat. Letošního ročníku fotbalového turnaje
se zúčastnilo 8 týmů. Do závěrečného utkání nastoupili Voves Team
proti týmu CAVALLO ROSSO, kteří obhájili loňské vítězství. Tradiční
rivalita přispěla ke kvalitě utkání, kterému nechyběl náboj. I v tomto
ročníku bylo k vidění spousta branek a pěkných fotbalových akcí i přes
deštivé počasí, které všechny přítomné trochu potrápilo. O večerní
program po předání cen se postarala hudební skupina Red Mouse.
Děkujeme Jaderné elektrárně Temelín, skupina ČEZ za podporu, dále
obci Březnice a nemalé díky patří Karlovi a Míše za organizaci celé
akce.

Obec Březnice
pořádá taneční zábavu

sobota, 24. září 2022
od 20.00 hod.
kulturní dům Březnice
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Memoriál
Josefa Vaněčka
V sobotu 2. 7. 2022 se po roční pauze
konal dvacátý ročník memoriálu Josefa
Vaněčka v požárním útoku. Opět se
soutěžilo ve třech kategoriích, a to děti,
ženy a muži. Jako tradičně, soutěž zahájily
děti. Březničtí mladí hasiči letos neměli
konkurenci, a proto obsadili první dvě
místa s krásnými časy 32,88s a 37,40s. Po
dětech se na startovní čáru postavila
družstva žen. Na třetím místě se umístily
hasičky ze Želče (50,44s). Druhé místo
vybojovaly holky z Čenkova (50,39s)
a první místo letos zůstalo na domácí
půdě. Březnický tým zaběhl čas 40,22s.
V kategorii mužů soutěžily také tři týmy.
Na třetím místě se umístili hasiči
z Hodonic (53,23s), druhou příčku obsadil
tým Březnice „A“ (53,23s) a první místo
získala Březnice „B“ s časem 34,10s. Bylo
to příjemné sportovní odpoledne, které
jsme strávili u dobrého jídla a pití. Rádi
bychom poděkovali obci Březnice za
finanční podporu a všem, kteří se podíleli
na přípravách a organizaci soutěže.
Budeme se na Vás těšit příští rok.

Letní kino na hřišti v Březnici
Začátek promítání po setmění. Deky a dobrou náladu s sebou.
Možnost zakoupení občerstvení.
Přejeme všem příjemnou zábavu.

PREZIDENTKA
12. srpna 2022 od 21.00 hod.
Romantická komedie / 2022

27. srpna 2022 od 20.30-21.00

Vstupné dobrovolné.

Na děti čeká sladká odměna.
Vstupné dobrovolné.
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