INFORMACE OBČANŮM

AKCE V
DUBNU
Zasedání zastupitelstva

Kontejner na objemný odpad
Pozor změna! Kontejner na objemný
odpad bude přistaven o týden dříve,
tzn. 12. 4. 2019.

10. 4. 2019 v 18:00 h
Mše svatá
10. 4. 2019 v 18:30 h
(kaplička)
9. jarní výšlap
13. 4. 2019 v 13:30 h.

Přesun kontejnerů
Zastupitelstvo obce rozhodlo o přemístění kontejnerů na tříděný odpad od budovy MKM Konsorcium
do prostoru dvora obecního úřadu.
Vstup do dvora bude neomezeně
(vrata se nebudou zamykat).

(sraz před hospodou.)
Srdečně zvou hasiči
Velikonoční dílničky
pro děti i dospělé
18. 4. 2019 od 16:30 h
(budova OÚ). Přijďte si

s námi vyrobit velikonoční

Kontejner na bioodpad
Prosíme občany, aby objemnější kusy (např. delší větve) před uložením
do kontejneru na bioodpad zkrátili,
aby kapacita kontejneru byla maximálně využita.

dekorace.
Velikonoční hrkání
18. 4. 2019 v 18:00 h,
19. 4. 2019 v 12:00 h
Sraz dětí u OÚ, hrkače a
řehtačky sebou.
Pálení čarodějnic
30. 4. 2019 v 20:00 h
(cvičiště u splavu)

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
3/19 zpravodaj pro občany

Máte děti v předškolním věku?
Pokud ano, jistě Vás nepotěší
zpráva, že po dlouhých diskusích dospělo zastupitelstvo
města Tišnova k závěru, že
vzhledem k trvalému růstu populace vypoví jednostranně
smlouvu o spádových oblastech okolním obcím (týká se 12
obcí v okolí Tišnova). O dalším
vývoji Vás budeme průběžně
informovat.

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

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

BRIGÁDA V OBECNÍM
LESE
V sobotu 23. března 2019
proběhla brigáda na výsadbu
stromků v obecním lese na
Bačkovci. Brigády se zúčastnilo
16 lidí a podařilo se vysadit
700 stromků (borovic).
Od začátku roku 2019 bylo
vysázeno 1 500 nových
stromků. Děkujeme všem,
kteří přišli a pomohli s
obnovou obecního lesa.
O dalších brigádách Vás
budeme včas informovat.

Společnost E.ON Distribuce, a. s.
oznamuje, že z důvodu plánovaných
údržbových a revizních prací na trafostanicích v Březině, bude přerušena
dodávka elektrické energie dne
10. 4. 2019 od 7:30 do 12 h (část obce
napájena z trafostanice „ZDĚNÁ“)
a od 12:00 do 15:00 h (část obce napájena z trafostanice „U SPLAVU“).
Více informací včetně mapky objektů
podle napojení na, konkrétní trafostanici naleznete na http://portal.eon.cz/
cs/otg. Mapka je zároveň vyvěšena na
úřední desce OÚ.
Kolik nás stála zimní údržba komunikací?

Provádění zimní údržby je ožehavé téma, na které se často názory občanů
liší. Uplynulá zima byla bohatší na
sníh s častými teplotními výkyvy, což
se odrazilo v nárocích na zimní údržbu
komunikací. Náklady na údržbu dosáhly 28 843 Kč (včetně po sypo vého materiálu). V zimním období
2018 - 2019 zajišťoval údržbu komunikací v naší obci p. Ondřej Samson z
Vohančic. Předmětem sjednané
smlouvy bylo zajistit průjezdnost a
sjízdnost místních komunikací. Údržba byla prováděna na telefonickou výzvu starostky.

ROZPOČET NA ROK 2019
Na rok 2019 schválilo zastupitelstvo
obce vyrovnaný rozpočet ve výši
5 198 000 Kč. Ro zpis po dle
podrobné rozpočtové sklady je zveřejněn na internetových stránkách
obce a zároveň vyvěšen na úřední
desce OÚ.
Monitoring eroze zemědělské půdy

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno žádá
občany o součinnost při monitorování eroze zemědělské půdy v katastru naší obce v průběhu roku
2019. Pokud zpozorujete na Vašem
pozemku erozní jev, způsobený vodní či větrnou erozí, případně sesuv
půdy nebo projevy extrémního sucha, kontaktujte neprodleně starostku obce. Starostka bude informovat příslušnou pobočku pozemkového úřadu. Na základě Vašeho
podnětu bude provedeno monitorování dané události s cílem předejít
erozním jevům a z nich vyplývajících škod na majetku vlastníků nemovitostí. Mezi negativní projevy
vodní eroze se řadí zejména splavení zeminy z polí na komunikace, zatopení či zanesení pozemků, staveb
či studní, vymletí erozních rýh na
polních cestách, zanesení příkopů a
propustků, stékání či sesuv půdy.
Konkrétní příklady projevů erozní
činnosti je možno shlédnout v prezentaci Státního pozemkového úřadu (k dispozici v kanceláři OÚ).

