AKCE V KVĚTNU

Zasedání zastupitelstva

Galerie Skleněnka

15. 5. 2019

1. 5. 2019

v 18:00 h

od 14:30 h

Volby do Evropského

NAŠE
BŘEZINA
4/19 Zpravodaj pro občany

parlamentu
Sběr kovového

24. a 25. 5. 2019

odpadu
4. 5. 2019

Jak jsme uvítali jaro

od 13:00 h
místní hasiči zajistí
sběr v obci

Soutěž v požárním

sportu
11. a 12. 5. 2019
od 8:30 h
hasičské cvičiště
u splavu (okresní
kolo požárního

sportu v kategorii
dětí i dospělých)

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

6. dubna 2019 se dobrovolníci
z řad našich občanů zapojili do
celorepublikové akce s názvem
„Ukliďme Česko“ a provedli úklid
vybraných lokalit v obci. Na Zelený čtvrtek jsme na OÚ vyráběli
společně jarní dekorace. Každý,
kdo navštívil v neděli 21. dubna
Galerii Skleněnku, vychutnal si
velikonoční atmosféru s bohatým
kulturním programem.

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

KLUB „BŘEZIŇÁČCI“
Kdo to jsou Březiňáčci? Proč a kdy
vlastně vznikli? Co dělali? Co dělají
dnes? Na tyto otázky naleznete odpověď v následujícím článku.

POZVÁNKA DO SKLENĚNKY
Galerie Skleněnka Vás srdečně zve
1. května 2019 ve 14:30 h na oblíbenou akci s názvem „Polibek pod
třešní“. Kromě zahájení výstavy obrazů Julie Vojtkové se můžete těšit i na
nahlédnutí do tvorby malíře a grafika
Antonína Vojtka. Jako host vystoupí
swingová kapela „Dívka z rytmu zrozená“.

Březiňáčci vznikli v roce 2013 z iniciativy místních maminek jako dobrovolný rodinný klub. Obec poskytla Březiňáčkům nevyužité prostory bývalé knihovny na obecním úřadě a od té doby
se maminky s dětmi na obci pravidelně scházejí. Díky společným setkáním
se zrodilo mnoho zážitků, radostí i nových přátelství, která trvají dodnes.
Bohužel pracovní povinnosti už maminkám, které stály u zrodu Březiňáčků, nedovolují pravidelná společná setkávání. Stále však pořádají různé volnočasové akce určené našim nejmenším a příležitostně se schází. Budeme
rádi, pokud i nadále budou tyto prostory využívány. Přijďte si se svými či
zapůjčenými dětmi, vnoučaty do vybavené herny pohrát. Zájemci mají možnost navštívit hernu kdykoliv v průběhu otevírací doby kanceláře obecního
úřadu nebo v jinou dobu po telefonické domluvě. Těšíme se na Vaši návštěvu!
(poděkování autorce článku Janě Šnévajsové)

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Na zasedání zastupitelstva, které
proběhlo 10. 4. 2019, rozhodli zastupitelé, že zápisy ze zasedání budou zveřejňovány v anonymizované
podobě na webu obce (sekce obec/
usnesení zastupitelstva). Od května
2018, kdy vstoupilo v platnost
Obecné nařízení EU o ochraně
osobních údajů (GDPR) až do současnosti, nebyly zápisy touto cestou
zveřejňovány. Důvodem opětovného zveřejňování je snaha o maximální informovanost všech občanů
a transparentnost jednání úřadu.
Charakter informací v zápisech
z jednání zastupitelstva je pozměněn v souladu s GDPR (ve smyslu
anonymizovat osobní údaje občanů). Kompletní zápis bez anonymizovaných dat je k nahlédnutí na OÚ.

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
Naši mladí hasiči nezaháleli ani
přes zimu a připravovali se na halovou dovednostní soutěž družstev
s názvem „Hasičské piškvorky“. Netradiční soutěž proběhla 31. 3. 2019
v Tovačově. Skládala se ze čtyř zcela
originálních disciplín. Jak dopadli?
Mladší i starší žáci vybojovali shodně, každý ve své kategorii, 5. místo.
Celkem se soutěže zúčastnilo 23
družstev.

