AKCE SRPEN
Sbírka věcí pro
Diakonii Broumov
3. 8. 2019 od 16:00 do
18:00 h na obecním
úřadě

Setkání harmonikářů
a heligonkářů
10. 8. 2019 od 13:00 h
V pořadí již 8. setkání
proběhne na hasičském
cvičišti u splavu. Přijďte
si poslechnout, zazpívat a
zatančit. Kromě
tradičních účastníků
setkání vystoupí také
Veselá muzika Zděňka
France.

O POHÁR STAROSTKY OBCE
22. června 2019 proběhl další ročník
závodu v požárním sportu pod záštitou
starostky obce v kategorii mladších a
starších žáků. Tento závod byl zároveň
posledním závodem v rámci 18. ročníku
Okresní ligy mládeže Brno-venkov.
Přestože se místním družstvům v domácím prostředí příliš nevedlo (mladší žáci
obsadili 6. a starší 7. místo) v celkovém
pořadí Okresní ligy mládeže Brnovenkov, které bylo vyhlášeno ihned po
skončení závodu, se určitě obě družstva
neztratila. Družstvo mladších žáků obsadilo 5. místo (celkem 19 družstev)
a starší 4. místo (celkem 14 družstev).
Souběžně se závody okresní ligy se obě
družstva v sezóně 2018/2019 účastnila
přeborů Moravské hasičské jednoty
a probojovala se z obvodního přes
okresní kolo až na mistrovství Moravy,
kde ve velké konkurenci obsadili mladší
8. a starší 13. místo. Gratulujeme mladým hasičům a děkujeme vedoucím
mládeže za obětavou práci.

Elektronickou verzi zpravodaje naleznete na
webových stránkách obce
www.brezina-tisnovsko.cz.

Zasedání
zastupitelstva
Původně plánované
zasedání zastupitelstva
14. 8. 2019 bylo zrušeno.

Náměty a připomínky zasílejte na e-mail
petra@krupala.eu anebo vhoďte do
schránky na obecním úřadě.
Zpracovala: Petra Křupalová

NAŠE
BŘEZINA
6-7/19 zpravodaj pro
občany

Doba letních prázdnin je naplněná
spoustou nevšedních zážitků a nezapomenutelná nejen pro děti. Proto se
naše obec rozhodla vyhlásit ve spolupráci s Březiňáčky prázdninovou
výtvarnou soutěž pro děti s názvem
„Léto v Březině“. Obrázky opatřené
čitelným jménem a příjmením autora, věkem a názvem díla, vhoďte prosím do schránky obecního úřadu
nebo odevzdejte v kanceláři úřadu.
Výstava všech děl proběhne spolu s
vyhodnocením soutěže a oceněním
nejlepších děl koncem měsíce srpna.

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

SBÍRKA—NEPOTŘEBNÉ VĚCI
POTŘEBNÝM LIDEM
V sobotu 3. srpna 2019 v době od 16:00 do
18:00 h je možné na obecní úřad doručit věci,
které již v domácnosti nepotřebujete, ale které
mohou pomoci sociálně potřebným lidem
(použité šatstvo včetně obuvi, veškerý textilní
materiál, knihy, menší elektrospotřebiče mohou být i nefunkční).

Okénko ze života přírody
Pokud už někdo z Vás zahlédl v řece
velkého leskle černého ptáka s bílým
břichem a dlouhým červeným
zobákem, jde o čápa černého, který
v okolí Březiny hnízdí už několikátým
rokem. Tento velmi plachý pták si
často majestátně vykračuje řekou
nalevo či napravo od mostu. Žije
ukrytý v lesích a hnízdí ve vzrostlých
korunách stromů. V řekách či
potocích s oblibou loví ryby údajně až
do velikosti 25 cm. Kromě toho se
živí hmyzem, žábami, nepohrdne ani
drobnými hlodavci a mladými ptáky.
Potravu mláďatům přenáší až do
vzdálenosti 10 km. Obvykle v září
odlétá přezimovat do tropických
oblastí a vrací se převážně na stejné
místo začátkem astronomického jara.
(autorka: Jana Šnévajsová)

Sbírku organizuje s pomocí naší obce sociální
družstvo Diakonie Broumov, které již 25 let
realizuje myšlenku pomoci lidem v sociální
nouzi. Diakonie Broumov dokáže protřídit,
využít nebo zpracovat veškerý textilní materiál. Z materiálu, který by jinak skončil na
skládkách využije smysluplně až 90 % a přispívá svou činností k prevenci odpadů a
ochraně životního prostředí.

OBEC ZÍSKALA DALŠÍ DOTACE
Kromě dotací na restaurování žulového a mramorového kříže, o kterých jsme podrobně informovali v únorovém vydání Zpravodaje, se
podařilo obci získat další dotace.
Konkrétně na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů (34 000 Kč) a dále dotaci na
ošetření lip v obci (34 507 Kč ). Obě dotace
budou poskytnuty z rozpočtu Jihomoravského
kraje, a to ve výši 70 % z celkově vynaložených nákladů obcí.

NENÍ HASIČ JAKO HASIČ
Většina občanů nevnímá rozdíl mezi členem místního hasičského sboru, konkrétně
Hasičského sboru Březina Moravské hasičské jednoty (dále jen HS Březina) a členem
Jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále
jen JSDH Březina). I když názvy jsou téměř
shodné, obě organizace se zásadně liší ve
své podstatě.
Zřizovatelem JSDH Březina je dle zákona
č. 133/85 Sb. „O požární ochraně“ obec.
Naproti tomu HS Březina je občanské
sdružení, založené v souladu se zákonem
č. 3/1990 Sb. „O sdružování občanů“. Jedná se tedy o neziskovou organizaci s hlavním cílem sdružovat občany za účelem
ochrany života, zdraví a majetku občanů
před požáry, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných
událostech, při kterých je ohrožen život
a zdraví občanů. Po právní stránce nemají
obě organizace nic společného, ale mohou
spolupracovat, tak jak se to děje v naší obci, na úseku požární ochrany. Zatímco
JSDH provádí v souladu se zákonem
zejména hašení požárů a záchranné práce
při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, HS Březina se kromě
jiného podílí např. na činnostech směřujících k předcházení požárů a preventivní
výchově mládeže.
Z výše uvedeného vyplývá, že člen HS Březina nemusí být členem JSDH Březina
a naopak.
(zdroje: www.mhj.cz, www.jsdh.mezimesti.cz)

