PODĚKOVÁNÍ

AKCE V
PROSINCI
Rozsvěcování

vánočního stromku
1. 12. 2018 v 17:30 h
u kapličky
Mikulášská nadílka
5. 12. 2018 od 17 h
Mikuláš za doprovodu čertů

navštíví malé nezbedníky
v každé rodině .

Jménem předchozího a stávajícího
zastupitelstva bychom touto cestou
chtěli ještě jednou poděkovat Metoději Pánkovi za dlouhá léta, po která
vykonával funkci starosty naší obce.
Za toto období bylo ve vesnici realizováno mnoho komplikovaných
projektů včetně kanalizace, místních
komunikací, rekonstrukce veřejného
osvětlení, hasičské zbrojnice, kapličky a dalších.
Věříme, že i nadále bude jeho historická zkušenost pro Březinu přínosem.

Podzimní výšlap
údolí Haldy
8. 12. 2018 - odjezd
autobusem 8:22 h z Březiny
(info Jiří Kostelecký)

Elektronickou verzi zpravodaje naleznete na
webových stránkách obce www.brezinatisnovsko.cz.

Zasedání
zastupitelstva
12. 12. 2018 od 18:00 h

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

NAŠE
BŘEZINA

11/18 zpravodaj pro občany

Milí občané,

vychází první číslo zpravodaje,
který Vás bude pravidelně informovat o tom, co se děje v naší
obci, co plánujeme, co se nám
povedlo a co chceme zlepšit.
Zpravodaj bude vycházet jednou
za měsíc. V každém čísle se dozvíte co se dělo v měsíci předchozím. Jednotlivým tématům budou věnovány krátké zprávy. Věříme, že pro Vás bude cenným
zdrojem informací.

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

ROZHOVOR SE STAROSTKOU
HANOU OBRŠLÍKOVOU
38 let, vdaná, 2 děti (2 a 4 roky), účetní, momentálně na rodičovské dovolené.

Jaké budou priority pro nadcházející období?

Máme několik oblastí, které bychom rádi
prodiskutovali s občany. Chtěli bychom
se zaměřit zejména na odpadové hospodářství, místní komunikace, udržitelnost
a rozvoj kultury v obci a revitalizaci lesního porostu a obecní zeleně.

Ustavující schůze
zastupitelstva
5. 11. 2018 proběhlo první
zasedání nového zastupitelstva.
Starostkou obce byla zvolena Hana
Obršlíková, post místostarosty
obhájil Vít Šnévajs. Finanční
výbor povede Lucie Borkovcová,
kontrolní výbor Richard Polnický.
Místní hospodářství s odpady
bude mít na starost Jiří Kostelecký
a kulturu v obci Petra Křupalová.
Spolupráci s Odborem územního
plánování bude zajišťovat Metoděj
Pánek.

Po delší době je funkce starosty
uvolněná. Co bylo důvodem pro toto rozhodnutí zastupitelstva?
Uvolněný zastupitel vykonává svoji funkci tzv. na plný úvazek a po dobu výkonu
funkce nevykonává své zaměstnání.
O tom, zda bude funkce uvolněná či neuvolněná, hlasují zastupitelé. Shodli jsme
se, že vykonávat tuto funkci příležitostně
ve svém osobním volnu nemá, vzhledem
k jejímu rozsahu, smysl. Věřím, že čas,
který této práci věnuji bude vidět.

Jak budou odměňování členové
zastupitelstva?
Zastupitelé vykonávají tuto činnost ze
své vůle. Odměny za předsednictví v
komisích si dobrovolně odepřeli.
Co Vás dokáže rozčílit a co Vám
naopak vykouzlí úsměv na rtech?
Mrzí mě lhostejnost a nepořádek. Naopak mě potěší dobře odvedená práce a
spokojenost druhých lidí.
Nějaký osobní vzkaz občanům?
Pokud máte nějakou připomínku, nápad na zlepšení — přijďte nám ho říct.
Pokud to půjde, uděláme vše k Vaší
spokojenosti. Zasedání zastupitelstva
jsou veřejná. Zapojte se do diskuse a
řekněte nám svůj názor. Kontaktovat
nás můžete osobně, telefonicky
(549 418 627), e-mailem
(brezina.bo@iol.cz) nebo na Facebooku
obce .

V čem byste ráda pokračovala a co
naopak změnila?
Budeme pokračovat v čerpání finančních
prostředků z dotačních programů a snažit se o jejich maximální využití. Chtěla
bych zlepšit komunikaci s občany. Uvítáme jakékoliv připomínky, návrhy a nápady, které by zlepšily a zpříjemnily život v
obci. Byla bych ráda, kdyby si každý
uvědomil, že Březina, je naše „místo pro
život“ a kdokoliv z nás může svým chováním a přístupem ovlivnit kvalitu žití.

Starostka obce Březiny Hana Obršlíková

