AKCE V
ÚNORU
Zasedání zastupitelstva

6. 2. 2019 v 18:00 h
Diskusní setkání se
starostkou

20. 2. 2019 v 18:00 h
(zasedací místnost
obecního úřadu)
Přijďte si vypít čaj se
starostkou a dalšími členy
zastupitelstva a
prodiskutovat Vaše názory,
myšlenky, podněty

a návrhy.

INFORMACE
OBČANŮM
Upozorňujeme občany, že
od 29. ledna až do
13. března 2019 je
uzavřena prodejna
smíšeného zboží v naší
obci.

KDY OPĚT USLYŠÍME
ROZHLAS V BŘEZINĚ?
V rámci projektu „Protipovodňová
opatření obce Březina“ bude realizován bezdrátový varovný a informační systém. Účelem je zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany. V rámci
projektu bude pořízena vysílací
ústředna, 16 bezdrátových hlásičů a
36 reproduktorů. Projekt bude z větší části financován z dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí z fondů Evropské unie. Práce
na projektu byly zahájeny v listopadu 2018, termín dokončení je stanoven na květen 2019. Projekt je realizován firmou ELSPET s.r.o.
Mapa rozmístění jednotlivých hlásičů a reproduktorů je pro zájemce
k nahlédnutí na obecním úřadu.

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.

NAŠE
BŘEZINA
1/19 zpravodaj pro občany

V sobotu 12. ledna 2019 se vydaly
dvě skupiny dětí koledovat v naší
obci ve prospěch potřebných.
Letos se podařilo v rámci Tříkrálové sbírky nashromáždit
14 741 Kč, což je o 2 023 Kč
více než v loňském roce.
Výtěžek sbírky byl předán Charitě
ČR a pomůže lidem v nouzi. Děkujeme všem dárcům za štědrost
a vlídné přijetí koledníků. Náš
dík patří také paní Evě Opltové
a Kateřině Vitulové za organizaci
sbírky.
Obec Březina
Březina 20
666 01 Březina
www.brezina-tisnovsko.cz
Facebook

Jak vidíte naši obec za 4 roky?
Lidé i vztahy v obci se stále vyvíjí. Líbí se
mi, co jsou naši spoluobčané pro sebe navzájem ochotni připravit. Ať jsou to plesy,
soutěže pro děti, rozsvěcování vánočního
stromečku atd. Mám ráda dobré vztahy.
Proto je moje priorita zvelebovat místa,
kde se mohou lidé scházet nebo podnikat
různé aktivity. Chtěla bych, aby za 4 roky
bylo v Březině dostatek takových míst.
Jaká aktuální témata řeší obec?

LUCIE BORKOVCOVÁ
Pracuje již druhé funkční období
pro obec jako předsedkyně
finančního výboru. V zaměstnání
vykonává manažerskou funkci.
Má ráda sport, knihy a dobré
jídlo.
Co bylo Vaší motivací
opakovaně kandidovat?
Rozkoukat se na pozici člena
zastupitelstva mi trvalo mnohem
déle než v jakékoliv jiné pracovní
pozici v minulosti. Důvod je ten,
že se jedná o doplněk k mé práci.
Ne vždy mám dost času věnovat
se pouze povinnostem zastupitele.
Proto jsem chtěla pokračovat,
abych nyní, kdy se cítím být
jistější, pomohla naplnit plány,
které obec má.

Aktuálně řešíme například otázky zaměstnanců, kteří zabezpečují různé služby—od
úklidu, přes údržbu obce až po zajištění
dalšího fungování místní prodejny potravin. Zajistit a udržet si spolehlivé pracovníky je důležitý úkol.
Díky tomu, že pokračujete i v tomto
období, můžete zhodnotit uplynulý
rok. Jaký byl?
Rok 2018 byl ve znamení voleb. Osobně
jsem doufala, že bude o práci v zastupitelstvu větší zájem, než jak se ukázalo během
voleb. Věřím, že za 4 roky bude situace
výrazně lepší.
Změnila byste něco na základě Vašich zkušeností z předchozího
funkčního období? Pokud ano,
uveďte co.
Ano, například to, že je nutné se spoluobčany více diskutovat o plánech a rozvoji
naší obce. Současně dát větší prostor občanům k vyjádření svých požadavků a potřeb, což bude předmětem prvního diskusního setkání občanů se starostkou
a zastupiteli. Velmi se na toto setkání těším.

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO
STAROSTY
BŘEZINSKÝCH HASIČŮ
12. ledna 2019 se konala výroční členská schůze Moravské hasičské jednoty,
hasičského sboru Březina. Novým starostou sboru byl zvolen Petr Slavíček
(členem sboru od r. 1998).
V posledních pěti letech se aktivně věnuje práci s mládeží jako vedoucí družstev mladších a starších žáků.
Co dělali hasiči v roce 2018?
Hasiči organizovali 5 kulturních akcí
a 11 nejrůznějších brigád. V požárním
sportu se v rámci 18. ročníku Okresní
ligy mládeže Brno-venkov družstvo
starších žáků umístilo celkově na
5. místě (ze 14 družstev) a družstvo
mladších žáků na 5. místě (z 19 družstev).
Co je Vaším cílem v pozici starosty sboru?

Mým cílem je nerozdělovat obec na
hasiče a „nehasiče“. Chtěl bych zlepšit
komunikaci s obecním zastupitelstvem.
Prioritou je požární sport, který bych
chtěl i nadále udržet v naší obci. Budu
se snažit zaujmout a přilákat více dětí
a mládeže z Březiny, protože požární
sport je všestranný, podporuje nejen
fyzickou zdatnost, ale pomáhá dětem
rozšiřovat i jejich vědomosti.
Pokud má Vaše dítě zájem o požární
sport, neváhejte a kontaktujte mě
(telefon: 604 763 575).

