
Milí spoluobčané, 

A máme tu podzim a s ním několik důležitých informací. Zároveň se chceme 
ohlédnout za uplynulým čtvrt rokem a nastínit plánované akce. Všem Vám 
přejeme hodně pohody a užijme si ještě trochu babího léta.

         Zastupitelé OÚ

UZAVÍRKA SILNICE 
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy 
a obecní živnostenský úřad, jako příslušný 
správní orgán na základě návrhu firmy 3K 
a po  písemném souhlasu Policie ČR KŘP 
Střed. kraje DI Kolín stanovuje přechod-
nou úpravu provozu na sil.č. III/24513, III/
1136, III/24512,III/10163. 
Důvod stanovení přechodné úpravy 
provozu : oprava mostku na silnici č. III/
24513. Termín osazení dopravního 
značení: od 14.10.2017 - 22.10.2017.
Průjezd autobusu bude zachován.

SVOZ BIOODPADU  
Pokud máte doma vě tš í 
množství bio - odpadu k odvozu 
požádejte na OÚ o přistavení 
valníku na víkend. Naši za-
městnanci potom budou mít 
více času na úklid obce.
SVOZ POPELNIC – týdenní 
svoz popelnic začne dne 
2.11.2017 a platí do odvolání. 

PSÍ ODPADNÍ KOŠE 
Vážení spoluobčané, odpadní 
koše na psí exkrementy slouží 
pouze k těmto účelům. Nejsou 
na odkládání plen, plastů a 
jiného odpadu, kontejnerů na 
tříděný odpad máme v obci 
dostatek, tak tedy prosíme: 
ODKLÁDEJTE PŘETŘÍDĚNÝ 
ODPAD TAM KAM NÁLEŽÍ!!! 

JEZDĚTE OPATRNĚ 
Viditelnost v podzimním počasí 
není zrovna ideální a proto 
opět nabádáme řidiče k  opa-
trnosti a dodržování přede-
psané rychlosti 60km/h mezi 
obcemi Rostoklaty a Břežany 
II. Chodce, aby nezapomínali 
na reflexní prvky.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14,00 hod do 22,00 hodin a v sobotu 21. října 2017  

od 8,00 hodin do 14,00  hod. Hlasovat můžete ve volební místnosti ve staré  MŠ Břežany II čp. 63.

NÁLEZ 4 KLÍČŮ 
u kontejnerů před obecním úřadem byly 
nalezeny 4 klíče. Jsou k vyzvednutí na OU.
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Podrobné formace ke všem připravovaným akcím najdete včas na 
vývěsních tabulích a na webu obce www.brezanyii.cz

Připravujeme
• 4. listopadu – Setkání s podzimem 
• 2. prosince – Mikulášská nadílka
• 22. prosince – Tradiční setkání u kapličky
• 1. ledna 2018 – Novoroční punč 

KOSMETIKA – MASÁŽE
Irena Růžičková – Břežany II 187,telefon 602 458 587
Služby:
Kosmetické ošetření profi kosmetikou a ultrazvuková špachtle  - celkové ošetření…….. 290,-Kč
Masáže + lávové kameny – záda + šíje 40 min ……….. 190,-Kč

– celková masáž 80 min…….490,-Kč

DRAKIÁDA 
Letos se  draci nevznášely nad obcí u Chrást-
nice, ale Na Babách. Dráček účastníky naváděl 
od obchodu, kterým směrem se mají vydat až na 
místo. 68 účastníků sledovalo po obloze 30 
draků. Majitelé nejhezčích doma vyrobených 
draků byli odměněni . Závěrečné opékání buřtů 
bylo příjemným zakončením slunného od-
poledne.

Nohejbalový turnaj „O putovní pohár 
starosty obce Břežany II – 2. ročník“ 
Po jednáních s  p. Navrátilem, jako předsedou 
SK, se na tenisovém hřišti v Břežanech II dne 
23.9.2017 uskutečnil 2. ročník nohejbalového 
turnaje o putovní pohár. V předstihu se přihlásilo 
9 družstev, ale pro pracovní vytížení se na tur-
naji utkalo pouze 6 mužstev. I tak se turnaj 
vyvedl, počasí přálo a všichni, kteří přišli, měli 
možnost zhlédnout zajímavá a bojovná utkání. 
Vítězem celého turnaje o putovní pohár se stalo 
družstvo hráčů z  Roudné u Tábora, 2. místo 
Černíky , 3. místo Břežany II ( Eliáš, Kroliczek, 
Váňa), 4. místo Břežany II ( Huc, Moravec M., 
Hoť,), 5. místo Břežany II ( Drchota L., Přibyl, 
Puršl), 6. místo ( Semerák. P, Novotný Š., 
Kroczek). Tímto děkuji panu Ladislavu Piknerovi 
za pomoc při zajištění občerstvení a vedení S.K. 
Břežany II za možnost odehrát turnaj na místním 
sportovišti. Poděkování též patří všem spon-
zorům, bez kterých se takovéto akce nedají 
pořádat a dále p. Eliášovi za nemalou pomoc při 
zajištění celé akce. Naši sponzoři: obec Břežany 
II, Berry servis Břežany II, Potraviny Petr Novák 
Břežany II, Msc – net Český Brod.
Všem ještě jednou díky a za rok se budeme 
těšit. Tomáš Brázda, starosta obce
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