Zpravodaj obce Březí 02/2019
Vážení obyvatelé obce Březí,
v tomto roce vám přinášíme další číslo Zpravodaje obce Březí.
Svoz nadměrného odpadu bude uskutečněn ve dnech od 12. – 14. dubna 2019 včetně. Kontejnery na
odpad budou umístěny na obvyklých místech (na návsi, u mostku pod studánkou a u pomníku padlých).
Svoz nebezpečného odpadu bude uskutečněn v sobotu 4. května 2019 od 8.35 hod. do 8.55
Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou od občanů odebírat:
olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje,
odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, výbojky, ustalovače a případně jiné.
Nebude se odebírat:
železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.
Vzhledem k okolnostem jsme nuceni upravit pravidla pro sběr bio odpadu na štěpkování u čističky odpadních
vod. Žádáme o důsledné dodržování ukládání větví, a to silnějším koncem k sobě při vykládce. Do štěpky není
možné vysypávat žádný odpad v podobě pilin, trávy, odřezků, atd. Štěpka je určena pro další zpracování a
využití občany obce. Na bio odpad v podobě trávy, větviček, listí apod. jsou určeny přistavené hnědé
kontejnery. Žádáme vás o udržení pořádku na daném místě a okolí, žádost na udržení pořádku se vztahuje i na
stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v obci.
Nově opravená silnice od křižovatky U křížku, přes náves až na konec obce Březí, vedla ke zhoršení
bezpečnosti dopravní situace v obci, v podobě bezohledných řidičů, kteří nerespektují omezení rychlosti.
Tímto nabádáme řidiče - obyvatele obce Březí, aby dodržovali stanovenou rychlost v obci a alespoň tak
zamezili rychlou a nepřiměřenou jízdu ostatních řidičů jedoucích v koloně.
Na základě konkursního řízení na ředitele MŠ Březí Pohádka, příspěvková organizace, byla vybrána budoucí
ředitelka, paní Verknerová.
Žádost o dotaci na rekonstrukci přelivů prostředního a dolního rybníka byla obcí stažena z důvodu
nedostatečně vypracovaného rozpočtu na stavbu ze strany projektanta. Bude vypracován nový rozpočet a
žádost o dotaci bude podána do 119. výzvy ze SFŽP ještě tento rok.
Upozorňujeme všechny majitele psů, že při venčení psů v obci, musí být pes na vodítku a případné výkaly
musí být majitelem okamžitě odstraněny. Vodění psů na dětské hřiště je přísně zakázán! (viz. provozní řád
hřiště)
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