PRODEJ PALIVOVÉHO
DŘEVA
Obec Březina nabízí k prodeji palivové smrkové dřevo. Cena je 500 Kč
za m3 s možností dopravy (cena za
dopravu 100 Kč). Pokud máte o nákup dřeva zájem, přihlaste

AKCE V BŘEZNU

NAŠE
BŘEZINA
2/19 zpravodaj pro občany

se,prosím, v kanceláři obecního úřadu.

Rozloučení s
masopustem
2. 3. 2019 od 14:00 h
průvod masek,

CHCETE DOSTÁVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE?
Pokud chcete dostávat důležité
a aktuální informace související

od 19:00 h taneční

s naší obcí, stačí nahlásit kontaktní

zábava (zabíjačkové

údaje v kanceláři obecního úřadu (e-

speciality, míchané

mailovou adresu nebo číslo mobilní-

nápoje).

ho telefonu).

K tanci a poslechu
hraje Malá kapela.
Srdečně zvou březinští
hasiči!

Zasedání
zastupitelstva

6. 3. 2019 v 18:00 h

Elektronickou verzi zpravodaje naleznete na
webových stránkách obce
www.brezina-tisnovsko.cz.
Náměty a připomínky zasílejte na e-mail
petra@krupala.eu anebo vhoďte do
schránky na obecním úřadě.

V sobotu 23. února 2019 uspořádala obec Březina ve spolupráci
se sdružením „Březiňáčci“ karneval pro děti.
Děti čekalo odpoledne plné tance
a zábavy. Karnevalový rej masek
provázely hry, soutěže a poutavé
písničky.

Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě karnevalu, obzvláště
pak maminkám ze sdružení
„Březiňáčci“.

Obec Březina
Březina 20
666 01 Březina
www.brezina-tisnovsko.cz
Facebook

V naší obci se nachází tři kříže. Záměr na
restaurování se týká dvou z nich. Žulový
kříž z roku 1841, který můžete vidět uprostřed obce, a který je zároveň i kulturní
památkou, byl renovován v roce 2013.
Mramorový kříž z roku 1945
Kříž je situován u budovy bývalého mlýna
a byl postaven v roce 1945 po ukončení
druhé světové války. Jedná se o památku
místního významu. Cílem opravy je kříž
očistit, přeleštit a opatřit konzervační
emulzí. Písmo, včetně litinové plastiky,
bude pozlaceno plátkovým zlatem. Prostranství okolo kříže bude upraveno, stávající oplocení nahrazeno.
Žulový krucifix z roku 1846

OPRAVA
SAKRÁLNÍCH
PAMÁTEK
Nedílnou součástí naší obce je
také kulturní dědictví, do kterého
patří i drobné sakrální stavby
(kříže). Vzhledem k jejich
špatnému stavu uvítala obec
možnost spolufinancování oprav
z dotací poskytovaných z fondu
rozvoje Jihomoravského kraje.
Konkrétně se jedná o programy
„Podpora památek místního
významu“ a „Podpora rozvoje
v oblasti památkové péče“ se
spoluúčastí financování do výše
50 % celkových nákladů.

Kamenný krucifix je umístěn při místní
komunikaci na konci obce směrem na Vohančice. Kříž je ze sekané žuly s litinovým
korpusem Krista. Na kříži chybí dva litinové díly. Jedním je nápisová blána, která
byla původně umístěna nad hlavou Krista
a druhým litinový reliéf Panny Marie, který se původně nacházel ve spodní části
kříže. Cílem opravy je záchrana této kulturní památky. Krucifix bude očištěn,
ošetřen, zpevněn a zakonzervován. Vyryté
nápisy budou zvýrazněny plátkovým zlatem, chybějící díly nahrazeny novými litinovými odlitky. Litinová plastika Krista
bude ošetřena a následně pozlacena.
Prosba o pomoc

V této souvislosti prosíme občany, kteří
mají dobovou fotografii žulového kříže, ze
které by byla patrná podoba chybějících
litinových dílů, nebo by mohli poskytnout
informace o původní podobě této památky, aby kontaktovali starostku obce.

STRATEGICKÝ PLÁN
ROZVOJE OBCE
Strategický plán rozvoje obce je dokument, který nám má pomoci přistupovat k rozvojovým aktivitám obce zodpovědně, nejen na základě intuice.
Obec Březina měla zpracovaný strategický záměr na období 2015—2017,
který je třeba aktualizovat a doplnit.
Jsme si vědomi toho, že pouze dobrý
úmysl a snaha vyhovět občanům nestačí. V rámci snahy o rozvoj obce chceme
postupovat systematicky a smysluplně.
K tomuto účelu je zapotřebí stanovit
strategický plán, který bude vycházet
z potřeb občanů. Abychom tyto potřeby
objektivně zjistili, připravili jsme dotazníkové šetření. Doufáme, že se do
tohoto šetření zapojí občané v co největší míře.
V průběhu měsíce března obdrží každý
občan starší 15 let dotazník v papírové
podobě. Dotazník bude obsahovat otevřené i uzavřené otázky (výběr z nabízených variant anebo možnost pro vyjádření vlastního názoru a nápadu).
Součástí dotazníku bude i podrobný
popis a návod k vyplnění. Vyplněný
dotazník poté stačí vhodit do schránky
na obecním úřadě nebo odevzdat
v kanceláři obecního úřadu. Výsledky
dotazníkového šetření budou samozřejmě zveřejněny.

