AKCE
AKCE
Výšlap na Hod boží
26. 12. 2018 v 11 h
Sraz před hospodou
(výšlap na Výrovku,
Bačkovec a zpět—info
Jiří Kostelecký).

Zasedání zastupitelstva
16. 1. 2018 v 18 h

Mše svatá

30. 1. 2019 v 18:30 h v kapličce
(případná změna bude vyvěšena na

NAŠE
BŘEZINA

12/18 zpravodaj pro občany

kapličce).

Novoroční setkání
na břehu Svratky
1. 1. 2019 od 13 h
Pro všechny otužilce —
sraz u náhonu.
Tříkrálová sbírka
12. 1. 2019 od 12 h
Očekávejte malé
koledníky (sbírka
podpoří charitu).

Hasičský ples
12. 1. 2019 od 20 h
K tanci a poslechu
hraje Malá kapela,
bohatá tombola
zajištěna.

MÍSTNÍ HOSPŮDKA
Provoz přelom roku 2018/19

24. a 25. 12.

zavřeno

26. 12.

14-18 h

27. 12.

zavřeno

28.-30. 12.

16-23 h

31. 12.

Silvestr

(info u provozovatele P. Švábenského)
1. 1.

zavřeno

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.

Jakmile se v setmělých ulicích
mihne tajemná postava Mikuláše,
doprovázená andělskou družinou
a zástupci pekel, je to neklamné
znamení toho, že Vánoce jsou již
za dveřmi. Věříme, že i letošní
mikulášská nadílka přinesla radost nejen našim nejmenším.
Přejeme Vám klidné a spokojené
Vánoce, spoustu krásných chvil
strávených v rodinném kruhu
a všechno nejlepší v novém roce
Vaše zastupitelstvo
Obec Březina
Březina 20
666 01 Březina
www.brezina-tisnovsko.cz
Facebook Obec Březina

VE STOPÁCH KRÁLŮ
17. listopadu 2018 připravil pan
Jiří Kostelecký pro zájemce výlet
do hlavního města. Společně se
všichni vydali z Karlovy ulice až na
Pražský hrad cestou, po které
v minulosti přijížděli čeští králové
ke korunovaci. Výlet zpříjemnilo
slunné počasí.

SOPTÍK 2018
1. prosince 2018 uspořádala
Moravská hasičská jednota další
ročník vědomostní soutěže pro
mladé hasiče s názvem Soptík
2018. Z Březiny se soutěže
zúčastnilo 11 dětí pod vedením
Petra Slavíčka. Ve velké
konkurenci (více než 230 dětí) se
rozhodně neztratily. Nejlépe se
umístil Tomáš Slavíček (mladší
žáci—10. místo) a Denisa Jůzová
(starší žáci—15. místo).
Gratulujeme!

ROZSVĚCOVÁNÍ
VÁNOČNÍHO STROMKU
V podvečer 1. prosince 2018 jsme
se sešli u kapličky, abychom
společně rozsvítili vánoční
stromeček. Děti pod vedením
maminek ze sdružení “Březiňáčci”
zazpívaly koledy, zatančily a
připravily nám nezapomenutelný
zážitek. Děkujeme maminkám
účinkujících dětí za trpělivost při
přípravě kulturního pásma.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Již delší dobu se nám nedaří efektivně
hospodařit v oblasti odpadového hospodářství. Zatímco v roce 2017 dotovala
obec Březina svoz a likvidaci komunálního odpadu částkou 155 654 Kč, v roce
2018 bude doplatek z obecního rozpočtu
cca 220 000 Kč. Nejobjemnější druh
hrazeného odpadu, který je možno třídit,
je plast. Plast tvoří dle firmy KTS Ekologie, která zajišťuje svoz odpadu v obci,
stále 40 % objemu popelnic na směsný
komunální odpad.
Obec Březina v rámci zkvalitnění služeb
občanům nabízí od ledna 2019 pytlový
svoz plastů. Jedná se o doplňující aktivitu ke kontejnerovému sběru odpadu,
která umožní třídit plasty v pohodlí domova.
Jak funguje pytlový svoz odpadů?
Obyvatelé obdrží žluté pytle (k vyzvednutí na obecním úřadě), do kterých patří
PET láhve od nápojů, kelímky (např.
od jogurtů), plastové sáčky, tašky, fólie,
obaly a výrobky z plastů a polystyrénu.
Je důležité plastové lahve důkladně sešlápnout nebo zmačkat a obaly od potravin zbavit největšího znečištění. Naplněný pytel připraví občané v den svozu na
obvyklé místo před dům. Dny svozu budou upřesněny. Pokud budeme v třídění
důslední, může se nám podařit touto cestou zamezit dalšímu zvyšování nákladů
na odpadové hospodářství.
Více informací Vám poskytneme na
obecním úřadě. Pokud si nemůžete pytle
vyzvednout, rádi Vám je doručíme.

Navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu
Dalším krokem, který budeme muset
podniknout ve snaze minimalizovat
ztrátu, bude navýšení poplatku za svoz
komunálního odpadu. Poplatek se neměnil od roku 2012, zatímco firma KTS
Ekologie několikrát ceny za své služby
navýšila. Od roku 2018 je navíc zpoplatněna likvidace plastů, která byla doposud zdarma. V roce 2018 vznikla obci
další povinnost, a to celoročně zajišťovat likvidaci BIO odpadu. Konkrétní
výše poplatku bude upravena vyhláškou
(zatím v jednání).
Svoz komunálního odpadu v roce
2019
Svoz bude probíhat v obvyklém termínu, každý pátek v sudém týdnu.
Poslední svoz komunálního odpadu v
roce 2018 bude 28. prosince. První
svoz v roce 2019 proběhne 11. ledna.

ZMĚNA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ
Vzhledem k intenzivnějšímu provozu
v obci bylo třeba upravit přednost
v jízdě křižovatkou “U Běhounkových”.
Záměrem je, aby přednost měla vozidla
jedoucí do kopce po zpevněné komunikaci kolem domu rodiny Vaňkových.
Dosavadní standardní přednost zprava
od chatové oblasti “Na Horce” přestane
platit. Projekt byl již již dříve zpracován a nyní realizován. Důsledkem nedostatečné komunikace mezi úřady
a zhotovitelem došlo k chybnému
značení. Na nápravě pracujeme
a prosíme Vás o trpělivost.

