AKCE V ČERVNU
Zasedání
zastupitelstva
10. 6. 2019 v 18:30 h
(přesun termínu z 12. 6.)
O pohár starostky
obce

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
V současnosti jsou v naší obci 4 kontejnery na bioodpad. Rozmístění je následující:
Kontejner 1 — u bytovky
Kontejner 2 — hřiště za hospodou
Kontejner 3 — Na horce (u borovice)

NAŠE
BŘEZINA
5/19 zpravodaj pro občany

Kontejner 4 — u vývěsky Pod horkou
(nová ulice) - přesun od splavu

22. 6. 2019 v 10:00 h
hřiště u splavu

CYKLISTICKÝ VÝLET

(HS Březina pořádá
soutěž mládeže v
požárním sportu)

25. května 2019 uspořádali hasiči již
6. ročník populárního tematicky zaměřeného cyklovýletu. Trasa vedla z Březiny do Doubravníka, malebnou krajinou
spisovatele Josefa Uhra. V Doubravníku
jsme absolvovali komentovanou prohlídku unikátní kulturní památky —
kostela „Povýšení sv. kříže“. Doufáme,
že příští ročník bude minimálně stejně
úspěšný.

Závody v těžké
atletice
15. 6. 2019 v 14:00 h
hřiště u splavu

(pořádá Karel Kluger)
Diskusní setkání se
starostkou a členy
zastupitelstva
26. 6. 2019 v 18:00 h
(zasedací místnost
obecního úřadu)

Přijďte prodiskutovat
Vaše názory a podněty.

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.
Zpracovala: Petra Křupalová

1. června 2019 popřála obec Březina všem dětem k svátku dárkem v podobě loutkového představení. Kašpárkovo divadlo pana
Janečka sehrálo pohádku „O červené karkulce“. Malí diváci mohli
nejen se zaujetím sledovat poutavý příběh, ale zároveň se do děje i
zapojit. Účinkující byli odměněni
na konci představení potleskem,
přičemž největší potlesk sklidil
od dětí kašpárek za to, jak je vtipně pohádkou provázel.

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

Podrobné vyhodnocení dotazníků s prezentací odpovědí na otevřené otázky a diskusí ohledně možné implementace návrhů
občanů do strategického záměru obce, bude předmětem dalšího diskusního setkání
se starostkou a zastupiteli obce, které se
uskuteční 26. června 2019. Následně bude zpráva s podrobným vyhodnocením
zveřejněna na webu obce.
Sekce veřejné správy obce

VYHODNOCENÍ
DOTAZNÍKOVÉHO
ŠETŘENÍ
Plánování dalšího směřování obce
nelze uskutečnit bez znalostí
názorů jejich občanů. Proto
děkujeme všem, kteří se zapojili
do dotazníkového šetření v naší
obci, které proběhlo od 23. března
do 23. dubna 2019. Vyplněný
dotazník odevzdalo celkem 107
respondentů (návratnost
dotazníků byla vyšší než 40 %).
Největší zastoupení mezi
respondenty měla věková
kategorie 31-50 let. Obsahem
tohoto zpravodaje je pouze
stručné vyhodnocení uzavřených
otázek (otázek s výběrem
odpovědí).

Většina respondentů (81 %) odpověděla,
že je spokojena nebo spíše spokojena s
přístupem zastupitelů k řešení podnětů od
občanů. 71 % dotázaných vyhovují úřední
hodiny obecního úřadu. Naprostá většina
dotázaných (86 %) by nesouhlasila se
změnou názvu obce. 64 % respondentů je
spokojeno s informovaností o hospodaření obce (odpověď „ano“ či „spíše ano“).
Převážná část občanů odpověděla, že informace týkající se dění v obci získává ze
Zpravodaje (86 %), jako další významný
zdroj uvedla vývěsky (59 %), dále pak webové stránky obce (36 %) a kontakt se zastupiteli (28 %).

Nejhůře jsou hodnoceny vedlejší komunikace v obci, jejich stav a údržba
(průměrná známka 3,5).
Sekce infrastruktury
Většina dotázaných připustila, že nezná
územní plán obce. Názor na souhlas se
změnou územního plánu obce za účelem další výstavby rozdělil dotázané na
dvě poloviny (53 % vyjádřilo nesouhlas).
Život v obci
70 % dotázaných odpovědělo, že je pro
ně důležité zachovat prodejnu se smíšeným zbožím v obci. Většina respondentů vyjádřila nespokojenost se stavem kulturního sálu v obci (67 %). Pozitivním zjištěním je skutečnost, že
86 % dotázaných je spokojeno s nabídkou kulturních akcí v Březině a 80 %
všech respondentů považuje naši obec
za bezpečnou. Na otázku, zda by občané přivítali obnovu lávky přes Svratku
v Ostrovech se 60 % dotázaných vyjádřilo souhlasně.

Sekce životní prostředí
Z odpovědí vyplývá, že nejvíce třídíme
plast, sklo i papír a významně také zahradní bioodpad. Nejméně třídíme kuchyňský bioodpad. Pytlového svozu plastů využívá 63 % dotázaných.
Průměrná známka, kterou ohodnotili dotázaní spokojenost s kvalitou údržby veřejné zeleně v obci je 2,6. Známkování bylo stejné jako ve škole (1 - nejlepší a 5 nejhorší známka). Z šetření vyplynulo, že
nejlépe hodnotí dotázaní spokojenost s
dětským hřištěm - průměrná známka 1,6.

Výsledky voleb do Evropského
parlamentu 2019
Voleb se v naší obci zúčastnilo 39,56 %
voličů, což je mírně nad republikovým
průměrem. Na prvním místě se umístila strana ANO 2011 (22, 89 %), na
druhém místě ODS (15, 66 %) a třetí
místo obsadily shodným počtem hlasů
strany KSČM a SPD (necelých 10 %).
Kompletní výsledky voleb naleznete na
webových stránkách obce a na vývěsce.

