Vážení spoluobčané,
Na ustavujícím zasedání 1.11. 2018 byli jmenovaní Vámi zvolení zastupitele
do funkcí. Starostkou obce byla zvolena paní Alena Hlaváčková počtem
hlasů 4 pro a 3 proti. Zastupitel pan Tomáš Brázda rezignoval na svůj mandát
a opustil ustavující zasedání. Náhradník Nezávislých kandidátů pan Vilém
Šebesta přijal svou funkci zastupitele, ale litera zákona mu nedovolila složit
slib a nastoupit svou funkci hned. Předsedkyní kontrolního výboru byla jednohlasně zvolena paní Petra Černá. Předsedkyní finančního výboru paní
Zdena Šimůnková rovněž jednohlasně.
Na zasedání 9. 11. 2018 složil pan Vilém Šebesta slib. Při volbě místostarosty
nedošlo k jednotnému rozhodnutí a tak se volba odkládá na další zasedání. Schváleni byli členové
finančního výboru paní Iva Králová a paní Zuzana Luňáčková. Kontrolního výboru pan Pavel Semerád
a Marie Vycpálková.
Kv. Novotná

Touto cestou chceme poděkovat bývalému starostovi panu Tomášovi Brázdovi, který udělal pro naši
obec velký kus práce. Poprvé zasedl do řad zastupitelů v letech 1998 – 2002. Následujícím období
2002 – 2006 byl zvolen starostou obce a tuto funkci vykonával celých 16 let. Je spousta projektů,
které se realizovaly díky jeho přičinění. Nebudu jmenovat všechny, ale připomeňme si například
odbahnění rybníka, výstavba nových RD Za zdí, chodník podél hlavní silnice, nová MŠ, vlajka a znak
obce, Vrbičky a mnoho dalších. Nikdy se nebránil pomoci při mimořádných událostech. Pro
připomenutí - povodně 2009. Po schválení zastupitelstva vlastním autem dovezl finanční dar rodičům
utopeného velitele hasičů na Jesenicku. Místní občané jistě potvrdí jeho vstřícnost při větrné smršti
EMMA v roce 2008. Můžete namítnout, že to není jen jeho zásluha, není, je to práce všech zastupitelů, ale vždy musí být někdo, kdo zajede na určitý úřad, zajistí potřebná povolení – dokumenty a
pod to vše se podepíše. Jako jedna ze zastupitelek po jeho boku mohu říct, že komunikace s ním
nebyla vždy lehká, ale vážím si toho co pro Břežany udělal. Pane Brázdo děkujeme a přejeme
hodně úspěchů ve Vašem, teď už snad poklidnějším životě !
zastupitelé obce

SVOZ BIOODPADU BUDE UKONČEN 26. 11. 2018
TÝDENNÍ SVOZ POPELNIC BYL ZAHÁJEN 8. 11. 2018

Opět nabádám řidiče k opatrnosti a dodržování předepsané rychlosti 60 km/h mezi
obcemi Rostoklaty a Břežany II a předepsanou rychlost v obci. Chodce, aby nezapomínali
na reflexní prvky. Telefon svítící Vám na cestu řidič jedoucí za Vámi opravdu
nevidí !!! Do obce bude namátkově jezdit Policie ČR a nedodržení reflexního značení
pro chodce a vyšší než povolenou rychlost bude pokutovat.

Dne 8.prosince 2018 od 9:00 do 13:00

Obecní zastupitelstvo na svém prvním

proběhne v obci sbírka pro DIAKONII.
Čisté nepotrhané oblečení, boty, deky,
přikrývky, polštáře, hračky, tašky,
můžete přinést do volební místnosti nejlépe zabalené v pytli, krabici, kde jej od
Vás převezme paní Petra Černá.

zasedání schválilo pozvat DENDROLOGA
k posouzení stavu stromů v obci a
okolí. Občané, kteří budou mít zájem o
služby dendrologa na stromy na svém
pozemku se mohou přihlásit na OÚ
v úředních hodinách nebo emailem na
ou.brezany@tiscali.cz. Platbu si domluvíte s dendrologem na místě.
Pokud víte o stromu v katastru obce,
který je z větší části suchý, nebo jinak
nebezpečný oznamte to prosím na
OÚ.
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TELEFONÍ ČÍSLO NA STAROSTKU OBCE Alenu Hlaváčkovou 776 710 133

Ohlédnutí …
LÍPA REPUBLIKY – 15. září jsme oslavili 100 let
vzniku Československé republiky. Pan starosta
Tomáš Brázda přivítal hosty. Trio Musica Dolce
Vita zahájilo odpoledne skladbami A. Dvořáka. O
nezapomenutelný zážitek se postarala paní
Zdeňka Šolcová, sólistka na harfu, která přednesla symfonickou báseň „Vltava“ od B. Smetany.
Mažoretky ZŠ Český Brod po svém představení
odvedly průvod k pomníku padlých, kde byla
položena kytice a slavnostně zasazena Lípa republiky.

Na fotbalovém hřišti od rána probíhal nohejbalový
turnaj. O jeho zpestření se postarali fotbalisté
zvučných jmen,Antonín Panenka, Jan Berger,
Marek Kincl. Odpoledne moderoval pan Jiří
Vaníček a zastupitelé celý den pojali stylově
v kostýmech první republiky.

Hostem dne byl herec Pavel Nový, který pobavil
diváky svými historkami a přečetl několik úryvků
z obecní kroniky a kroniky obecní školy. Starosta
sboru dobrovolných hasičů Jiří Major a velitel jednotky František Novotný předali 7 členům působícím ve sboru 45 a více let pamětní medaile.

DRAKIÁDA – Letos opět draci létaly po obloze Na
Babách. Dráček účastníky naváděl od obchodu, kterým
směrem se mají vydat až na místo. Dětští i dospělí
účastníci sledovali 38 draků. Majitelé nejhezčích doma
vyrobených draků byli odměněni.
Mimo draky se na oblohu vznesl i dron a několik modelů letadel pana Kazdy a jeho kolegů, za jejichž ukázku
modelářského sportu jim patří poděkování. Závěrečné
opékání buřtů bylo příjemným zakončením slunného a
teplého odpoledne.

DÝŇOVÉ ODPOLEDNE – Říjnový podvečer se náves rozsvítila dýňovými strašáky, které děti vydlabaly
z připravených dýní. Lampionového průvodu obcí se účastnilo i několik dospělých, kteří si nenechali ujít
krásný ohňostroj na závěr.
Celé odpoledne počasí dovolilo posedět venku a ochutnat
z dobrot, připravených našimi skvělými organizátorkami.
Dýňová polévka a svařáček potěšil čekající rodiče i prarodiče.

Poděkování patří firmě Berry Servis s.r.o.,
která věnovala dýně.

Zveme Vás 1. 12. od 16:00 do volební místnosti,
kde si mohou děti vyrobit vánoční věneček nebo svícen.
Třeba přijde i Mikuláš.

VIZOVICKÉ TĚSTO A VÝROBKY Z NĚJ
15. prosince od 14. hodin
Třetímu setkání se snad již dá říkat tradiční.
I tentokrát se chceme sejít se všemi, kteří nás rádi v předvánočním čase uvidí. Rády bychom
připravily Vizovické těsto, ze kterého bychom mohli vytvořit tradiční, i zcela novátorské ozdoby,
svícínky a další nápady.
Není podstatné, zda "techniku" znáte, nebo ne. Cílem je hlavně poklidný, příjemně strávený
večer.
Pro II, z.s.

První adventní neděli 2. 12.
Vás zveme od 17:00 na rozsvícení
stromku u křížku Šmídových
- příjezdová cesta do lokality Za zdí

a vystoupení dětí z MŠ
Svařáček, čaj, káva bude na místě.
Dobrou náladu si přineste s sebou.

Podrobné formace ke všem připravovaným akcím najdete včas
na vývěsních tabulích a na webu obce www.brezanyii.cz
Knižní publikaci „Břežany II a jejich historie“ je možné zakoupit
na OÚ v úředních hodinách.
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