BEZPEČNOSTNÍ DESATERO

AKCE ZÁŘÍ/
ŘÍJEN
Václavské krojované
hody
26. 9. 2019 od 17:00 h
brigáda na úklid obce
27. 9. 2019 od 16:00 h
Stavění máje, příprava
věnců a zdobení sálu
28. 9. 2019
Krojovaný průvod obcí
(od 10:00 h)
Program pod májou
(od 17:00 h)
Hodová zábava na sále
(od 20:00 h)

Memoriál Pepy
Koláře
5. 10. 2019 od 13:00 h
Vzpomínkový netradiční
závod v požárním sportu,
který proběhne na
hasičském cvičišti u
splavu.
Zasedání
zastupitelstva
16. 10. 2019 v 18:00 h
Obecní úřad

Informační leták Ministerstva vnitra
pro prevenci požárů v domácnostech.
1.

Čtěte návody (instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní
dokumentací výrobce)

2.

Hlídejte otevřený oheň

3. Pozor na cigarety
4.

Kontrola komínů (dodržujte pravidla

NAŠE
BŘEZINA
8-9/19 zpravodaj pro
občany

na údržbu a provoz spalinových cest)
5.

Topte, jak se má (pozor na blízkost hořlavých látek a ukládání popela)

6. Poučte své děti
7.

Vybavte svoji domácnost (instalujte
hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
přístroji)

8.

Udržujte v pořádku uzávěry inženýrských sítí (hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být
řádně označené a přístupné)

9. Kontrolujte elektrická zařízení
10. Udržujte průchodné chodby a schodiště (v případě požáru oceníte, že budete
moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny)
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

Milí občané,

díky tomu, že máme již funkční rozhlas a můžeme Vás o aktuálních
otázkách informovat neprodleně,
rozhodli jsme se upravit periodicitu
vydávání zpravodaje
Zpravodaj bude vycházet nadále dle
potřeby. Ve Vašich schránkách jej
naleznete minimálně každého čtvrt
roku. Avšak pokud se vyskytne jakékoliv aktuální nebo obsáhlé téma,
o kterém byste měli vědět, vydáme
jej častěji.

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

KORÁLKOVÝM MOŘEM
ZA ČTYŘMI ŽIVLY
Náhonem na lodičkách, s hopsajícími
králíky, dusotem kopyt přes louku,
řekou s kamennými oblázky, mořem
korálek, kouzlením barev a dech
beroucími pokusy až k trdelníkům
pečeným na ohni. I tak by se dalo
popsat předposlední prázdninové
nedělní odpoledne věnované dětem,
které jsme strávili v Březině u splavu.
Letošní, již třetí ročník byl opět ve
znamení příznivého počasí,
usměvavých lidí, vděčných
a spokojených dětí. Děkujeme všem
ochotným v pomoci, zapojeným i
zúčastněným a těšíme se na příští
rok.
(autorka: Jana Šnévajsová)

SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ

AKTUÁLNÍ ZÁMĚRY OBCE

10. srpna se konalo v areálu u splavu v pořadí
již osmé setkání harmonikářů „Memoriál Karla Medka“. V letošním roce se sjelo 26 účinkujících a setkání proběhlo za velké účasti diváků. Věkový rozdíl mezi nejmladší účastnicí
a nejstarším účinkujícím byl neuvěřitelných
80 let! Již tradičně se jednalo o velmi vydařenou akci a všichni se těšíme na další ročník
v roce 2020.

Posílení dopravního spojení

(autor: Jiří Kostelecký)

Ve snaze o hezčí a upravenější obec byly
zahájeny práce na úpravě okolí kapličky,
pomníku vedle budovy obecního úřadu
a prostranství před budovou MKM Konsorcium. Prvním krokem, který již proběhl,
bylo vykácení tújí ve zmíněných lokalitách
a zároveň byl proveden ořez stromů, které
lemují cestu k hasičskému cvičišti u splavu.

ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ
PSŮ
Upozorňujeme občany, že zákaz volného pobíhání psů v naší obci nadále trvá. Uvedený zákaz je přímo zakotven ve Vyhlášce obce Březina č. 05/1999, která zakazuje zejména:
 volné pobíhání psů a ostatních domácích
zvířat bez dozoru pečovatele,
 venčení psů na zelených plochách (týká se
mimo jiné i lokality u splavu) a v blízkosti
dětských hřišť.
V souladu s citovanou vyhláškou připomínáme, že majitelé psů a ostatních domácích zvířat jsou odpovědni za chování a řádné zabezpečení svých zvířat tak, aby nedocházelo
k ohrožení zdraví, bezpečnosti a jiných práv
spoluobčanů, dále aby nebyl ohrožen či narušen veřejný pořádek, čistota a bezpečnost obce.
Prosíme tedy všechny majitele psů a ostatních
domácích zvířat o větší ohleduplnost vůči
ostatním občanům, zejména dětem.

Obec jedná o posílení dopravního spojení
mezi Tišnovem a Březinou. Na základě
podnětů od občanů bude přidán spoj z Tišnova ve všední den v 16:57 a v sobotu
v 17:57. Nové spoje by měly začít jezdit
v horizontu jednoho měsíce.
Úprava zeleně v obci

Přechod pro chodce u zastávky
Na základě přání občanů usiluje obec
o možnost bezpečnějšího přecházení vozovky u autobusové zastávky. Problematika
možné realizace přechodu pro chodce je
značně komplikovaná, závisí na příslušném
povolení, které může vydat příslušný dopravní inspektorát, pokud dopravní situace
v obci naplňuje určitá stanovená kritéria.
Konkrétní situaci v naší obci posoudí na
místě pracovník příslušného dopravního
inspektorátu. O výsledku šetření Vás budeme informovat.

