
!1

Vážení spoluobčané, 
opět do Vašich domovů přinášíme vydání Břežanských listů. 
Zastupitelé se scházejí celkem často na zasedáních, která jsou pro občany 
veřejná. Pozvánky na zasedání jsou vyvěšené na webu obce, na úřední desce 
OÚ a nově Vás zveme i aplikací Hlášení rozhlasu, do které se můžete stále 
zaregistrovat. Přivítali bychom Vaše podněty, připomínky a nápady, jak naší 
obci vylepšit co Vám tady chybí a podobně.  
         Kv. Novotná

Ze zastupitelstva… 
• Výsadba zeleně – v zahradě OÚ (čp. 63) byly vysázeny dvě hrušně a dva kaštany. Výsadbu podél pol-

ních cest je nutné konzultovat se zemědělci, kam umístit stromy a kam keře s ohledem na průjezd 
zemědělské techniky. Dále zastupitelé uvažují o vysázení 30 stromů k 30. výročí Sametové revoluce. 

• Zajištění povinné školní docházky  - V současné době obec platila za žáka 2 000,- Kč. Od 1.9. 2019 
město Český Brod požaduje částku 5 500,-Kč. Školu v Českém Brodě navštěvuje přibližně 60 žáků z 
Břežan II. Obec uzavřela s Českým Brodem smlouvu na rok. 

• Rybník je podle firmy LNConsult s.r.o. zabahněný, nedoporučuje se nasazení nových ryb. Rybářské 
závody se konat nebudou a nebudou se vydávat ani povolenky k lovu. Výlov je povolen bez pov-
olenky. Firma LNConsult s.r.o. doporučuje na toku na p.č.1497 vybudovat tůň a rybník odbahnit. Roz-
bor bahna provedla akreditovaná laboratoř ENVIREX spol.s.r.o. Obsah rizikových prvků a rizikových 
látek sedimentů odpovídá limitním hodnotám. 

• Hasiči SDH Břežany II vyklidili staré střešní tašky, papíry, železo a jiný odpad z půdy staré MŠ. 

• Obec přispěla finančním darem 5 000,-Kč na provoz Baby boxů. 

• Vrbičky – podle vyjádření Českého svazu ochránců přírody se mokřad Vrbičky nedoporučuje sekat 
plošně. Obvykle se pokosí jen část plochy a ty se střídají v jednotlivých letech. Je-li mokřad dost 
velký, není problém nechat část bez údržby jako divočinu. Z důvodu udržitelnosti projektu do září 
2019 nelze prosekávat letos. Zákon o rostlinolékařské péči nedefinuje přesně co je plevel. Po 
návštěvě mokřadu Vrbičky nebyly shledány žádné invazivní rostliny, které by měly charakter 
nebezpečného plevelu. 

• Multifunkční hřiště bylo předáno 18.4. 2019. Provozní řád je vyvěšen na hřišti. Správcem hřiště je pan 
Pavel Zounar. 

• Parkování v obci - Parkování v křižovatce nelze řešit žlutými pruhy před křižovatkou (u čp. 31), které 
by si obec sama zakreslila. Dopravní komisař toto nedoporučuje. Dopravní značení musí být v 
souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené Ministerstvem 
dopravy a provedeno odbornou firmou s platným oprávněním pro tyto práce. Obec nechala umístit 
betonové květináče, aby zabránila neukázněným řidičům parkovat v křižovatce. 

pokračovaní na str. 2

Prázdninový provoz OÚ 
platný od 1. července do 30. srpna 2019 

pondělí, středa, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00 
středa 18:00 - 19:00
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• Malá strana - Obyvatelé  Malé strany si dlouhodobě stěžují na stav komunikace v jejich ulici a navrhují 
snížení rychlosti vozidel a umístění dopravní značky "Obytná zona”. Problém Malé strany trvá několik 
let a zatím se nic nedělo. ZO plánuje další kroky ( Pozemkový úřad, jednání s místními zemědělci, 
celková rekonstrukce povrchu vozovky ), umístění značky problém neřeší. Zemědělcům musí být 
umožněn přístup k jejich pozemkům. Proto se bude v jednáních pokračovat a hledat, řešení, které bude 
akceptovatelné pro všechny. 

• Obec obdržela nabídku na zpracování Vize rozvoje obce, která řeší veřejné prostory, revitalizaci a uspořádání 
veřejných prostor včetně koncepce veřejné zeleně, průjezdné dopravy a dopravy v klidu (parkování), 
dále vytvoření průchodnosti sídla a krajiny (propojky pro pěší, procházkové okruhy, naučné stezky a 
cesty pro cyklisty, propojení s okolními obcemi a prvky v krajině). 

• Cyklostezka /chodník Břežany II – Rostoklaty – výsledek přiznání dotace zatím není znám. 
• Při pálení větví a podobně, upozorňujeme na povinnost hlášení pálení! Pálit lze s ohledem na Občan-

ský zákoník, který říká, že svou činností (na své zahradě) nesmíš obtěžovat ostatní (sousedy) nad míru 
v místě obvyklou. V případě pálení jde hlavně o kouř. Případné hlášení prosím proveďte na adrese: 
https://paleni.izscr.cz/. Omezíte tím možnost zbytečných výjezdů Hasičského záchranného sboru.  

ODPADY 
V poslední době se v kontejnerech na PLAST nachází vetší množství vysavačů, vrtaček a jiného elek-
troodpadu, který rozhodně nepatří do žlutého kontejneru na PLASTY. Žádáme občany, aby odpad třídili tak, 
jak je určeno. 

Sběrné nádoby (plast, sklo, papír, nápojové 
kartony) jsou umístěny na těchto stanovištích:  
• Malá strana před čp. 30,  
• u bývalého OÚ čp. 32,   
• u obchodu čp.35,   
• před sportovištěm čp. 54,  
• I. Ulice,  
• II. ulice,  
• u bytovek,  
• u Řadovek,   
• za Zdí,  
• u parčíku na návsi 

Sběrné místo na drobná elektrozařízení je 
umístěno na obecním úřadě a přístupné v úředních 
hodinách úřadu.  

Nádoba (zelená popelnice) na jedlé tuky a oleje 
je umístěna u bývalého úřadu čp. 32  

Kontejner na oděvy, obuv a textil je umístěn u 
bývalého úřadu čp. 32  

Nádoba (šedá kovová bedna) na kovové obaly je 
umístěna u bývalého OÚ čp. 32  

ČOV 
Je s podivem, co do toaletní mísy někteří lidé naházejí s pocitem, že se to nikde nepozná. Že by Vás ani 
nenapadlo splachovat silonky, části oblečení, hygienické vložky, nebo dětské vlhčené ubrousky? Když se 
zastaví čerpadla v přečerpávací stanici, toto všechno se tam najde a zapříčiní technickou závadu na čerpadlech. 
Proto bychom Vás rádi požádali, abyste do záchodů nevhazovali žádné odpady, které patří do komunálního 
odpadu. Vezměme si příklad vlhčených ubrousků. Ve skutečnosti se totiž o žádné ubrousky nejedná. Jsou 
to tenké, ale velmi pevné textilní materiály, které se v odpadní vodě nerozvlákní, jako například toaletní papír. 
Většinou se v kanalizaci usadí a v případě přívalových dešťů se vyplaví a ucpou čerpací stanici. Proto je 
prosím vyhazujte spolu s dětskými plenkami do komunálního odpadu.

ZELENÝ ODPAD 
Svoz zeleného odpadu probíhá v pondělí. Pokud nebude odpad před domem do 7:00 hodin, může nastat 
situace, že nebude odvezen . 
Děkujeme všem, kteří berou péči o životní prostředí vážně a kteří se zamýšlejí nad dopadem svých činností 
na životní prostředí. Vždyť některá opatření jsou velmi jednoduchá a nic nás nestojí.
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Ohlédnutí… 
Ukliďme Česko, ukliďme Břežany II 
Obec Břežany II se zúčastnila celostátní akce Ukliďme Česko úklidem struh u příjezdových komunikací do 
obce.  Na 23.3. 2019. jsme v rámci celostátního úklidu vyhlásili akci Ukliďme Břežany, na kterou přišlo 10 
dětí a 15 dospělých. Společně jsme posbírali odpadky okolo cesty na Suché doly. Sběr, společně strávené 
dopoledne, jsme zakončili posezením a opékáním špekáčků před hasičskou zbrojnicí.  

Den Země na Klepci 
20. dubna 2019 se obec Břežany II účastnila již 13. ročníku regionální akce Den Země na Klepci. Letošní 
ročník hostil 12 obcí. K vidění i ke koupi zde byly výrobky ze dřeva, pedigu, keramiky a ručně vyráběné 
šperky. Radost měli i milovníci kytiček, které přivezli zahradníci z Limuz. 

Děti měly možnost vytvořit si velikonoční dekoraci ubrouskovou technikou.  Největší atrakcí bylo nafouknutí 
a vzlet horkovzdušného balonu z Višńové u Frýdlantu. Ve slunečném dni se Škvorečtí hasiči postarali o 
zchlazení návštěvníků. 

Břežanská koloběžkiáda 
28.dubna se na fotbalovém hřišti konal 4.ročník Břežanské 
koloběžkiády. 68 dětí předvedlo svou zručnost ve slalomu, 
jízdě přes překážku. Pochlubily se svými znalostmi v dopravních 
značkách. Profesionální záchranáři ukázali nejen dětem, jak 
postupovat při zranění ruky a nohy a seznámili přihlížející s 
vybavením sanitky. Za účast v závěrečném závodě byla 
dětem udělena medaile a řidičský průkaz. Po sportovně 
stráveném odpoledni si návštěvníci opekli na ohýnku buřtíka. 

Svoz domovního – velkoobjemového odpadu. 
Kontejner bude přistaven dne 15.6. 2019 od 8:30 – 10:30 hodin u starého OÚ č.p. 32. Do konte-
jneru můžete vhazovat staré matrace, kočárky, menší kusy nábytku, aj. 

NEJEDNÁ SE O SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!!!

Žádáme rodiče a návštěvníky dětských 
hřišť, aby za sebou zavírali branky a při od-

chodu zakrývali pískoviště.

Opět se obracíme na majitele čtyřnohých 

miláčků s žádostí, aby po svých psech uklízeli 
a nenechávali je volně pobíhat po vsi.
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Rybářské závody 
Rybářských závodů 27. dubna 2019 se zúčastnilo 14 startujících.  

1. místo: Nouzák Jakub  599 bodů (13 pstruhů,1 kapr,  ..........
                                                                   3 líni, 5 plotic) 
2. místo: Temr Miroslav  191 bodů (6 pstruhů) ...........
3. místo: Nekolný Josef  180 bodů (6 pstruhů) ...........
 Největší ulovená ryba: Švejkovská Eva kapr 62 cm. 
Za celé závody se celkem ulovilo: 3x kapr (60, 61, 62 cm), 
39x pstruh (průměr 30 cm), 4x lín (30, 31, 30, 29 cm),  
1x okoun (13 cm), 7x bílá ryba (největší 21 cm). 
Na Dětské rybářské závody dorazilo 14 dětí v doprovodu rodičů. Počasí nám přálo i sluníčko vysvitlo.  
1. místo: Černá Maruška 107 bodů (pstruh30, 32, 29, plotice 16 cm) .........
2. místo: Černá Andulka 105 bodů (lín31, pstruh 32, plotice 16, 26 cm)  ..........
3. místo: Hlavatá Rozárka ..82 body (plotice16, pstruh 32, 34 cm) .......
Největší rybu ulovila Hlavatá Rozárka pstruha 34 cm. 
Pořadatelé děkují všem sponzorům za jejich ceny do závodů.    (S. Švejkovský) 

Čarodějnice 
Večer 30.dubna se rozzářil na Chrástnici oheň za asistence břežanských dobrovolných 
hasičů a asi 150-ti přihlížejících. Déšť nás nepřekvapil, vše se vydařilo a pro 

spokojenost občanů místní ry-
báři zajistili veškeré občerstvení. 

Vycházka na Klepec 
V neděli 5. května 2019 jste s námi mohli vyrazit na blízký vrch Klepec. Zájemci se v 11. hodin sešli na nádraží 
v Rostoklatech a odtud vyrazili pěšky ke Klepci. Počasí nám přálo, a tak se deštivá sobota proměnila v 
krásnou slunečnou neděli. Na to, že byl začátek května sice docela foukalo, ale to nikomu příliš nevadilo.  

Na místě jsme se setkali s druhou částí výpravy z okolních vesnic pod vedením pana Jana Psoty a pana 
Otomara Dvořáka. Oba pánové se velmi hezky doplňovali ve výkladu. Mohli jsme si tak poslechnout pověst 
O zkamenělém pastýři, dozvědět se geologickém původu Klepce nebo zajímavosti z historie místa, kterým 
procházely dějiny. Nechyběly ani poznámky o místní 
fauně a flóře.  

Při vyprávění jsme se přesunuli k jezírkům, kde jsme 
využili místního ohnišťátka a opekli si něco dobrého na 
zahnání hladu. Odpočinutí jsme se poté vydali domů.  

Za všechny zúčastněné chci touto cestou poděkovat 
pánům průvodcům, ale i Otomaru Klodnerovi za zorganizování 
velmi příjemného setkání. 

 (Z. Šimůnková)
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Vítání občánků 
11. května starostka obce přivítala 15 malých občánků do naší obce. Děti z MŠ své maličké kamarády uvítaly do života 
pásmem písniček a básniček. Rodiče si odnesli kytičku a malý dárek pro své miminko. 

Dětský den 
První červnovou neděli jsme s dětmi oslavili jejich svátek - Den 
dětí. Sluníčko od rána slibovalo krásný teplý den. Děti ukázaly 
svou šikovnost v různých disciplínách jako je například rybolov, 
zatloukání hřebíků a hod houbou na terč. Sportovního ducha 
předvedli ve skákaní v pytli nebo během přes překážky. Nechyběl 
ani požární útok s místními hasiči, kteří malé sportovce na závěr 
osvěžili sprškou vody. Za splněné úkoly dostali děti žetonky, za 
které si nakoupili podle vlastního výběru ceny v krámku. Slunného 
odpoledne se zúčastnilo 73 dětí.

čtvrtek 18. 7. 2019 
18:00 	 vzpomínka na bývalé členy a položení  
	 kytic na jejich hroby


pátek 19. 7. 2019 
17:30 	 přátelské fotbalové utkání Gard  
	 	 SK Břežany II vs. SK Úvaly

20:00 	 taneční zábava


sobota 20. 7. 2019 
  9:00 	 sraz na hřišti, průvod obci a položení 	
	 věnce u památníku padlých

11:30 	 slavnostní valná hromada na hřišti

12:30 	 společný oběd účastníků valné hromady

14:30 	 předzápas ŽÁCI

17:00 	 hlavní zápas SK Břežany II  
	 	 vs. XI desetiletí SK Břežany II

19:00 	 taneční zábava


neděle 21. 7. 2019 
13:30 	 soutěž ve střelbě pokutových kopů

17:00 	 hlavní zápas Garda 50+ SK Břežany II  
	 	 vs. Dívčí XI Čechie Tuklaty


sportovní klub srdečně zve na


OSLAVY 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SK BŘEŽANY II 
ve dnech 18. až 21. července 2019



Zdarma vydal: Obecní úřad Břežany II, tel. 321 672 769, e-mail: oobec@brezanyii.cz  
Redakční příspěvky vítány. (Knov)           Tisk: tiskarna@outlook.cz 

REKLAMA

Kdy volat hasiče na rojící se včely? 

V posledních týdnech zaměstnávají hasiče časté výjezdy k včelím rojům. Víte kdy hasiče zavolat a kdy 
nikoli? 

Hasiče volejte v případech že: 
1. Roj se vyskytuje v místech pohybu většího množství lidí - parky, školy, úřady atd. 
2. Roj se usídlil na domě, stromu, hospodářské budově nebo kdekoli jinde, kde se často pohybuje, či 

žije osoba s alergií na včelí bodnutí. 

Kdy hasiče nevolejte: 
1. Roj je na stromě, či budově ve výšce nad cca 3m - zde nikoho neohrožuje (neplatí pro místa pohy-

bu alergiků) 
2. Roj je v odlehlé části pozemku - zde opět nikoho neohrožuje. 

Ve stručnosti lze říci, že odůvodnitelný zásah je ten, kdy může docházet k bezprostřednímu ohrožení 
jedinců, či skupin obyvatel. 

 Je v pravomoci velitele zásahu rozhodnout o tom, zda bude zásah proveden, či nikoli. Včelí roj obvyk-
le setrvá na místě pár desítek hodin maximálě dní, a pak většinou odletí, zvažte tedy, zda opravdu 
necháte včelstvo odstranit a zda se opravdu cítíte přítomností roje ohroženi. Hasiči musí během 
zásahu celý roj zlikvidovat, čili zabít. Není zvykem, že by si takový roj vzal někdo ze včelařů, protože je 
to pro něho včelstvo neznámého původu, které může mít některé choroby či parazity a jeho nasazením 
do svého včelínu by včelař riskoval existenci svých včelstev.

Masíruji miminka i děti, dospělé a seniory
1. Masáž částečná (40min)                      400 Kč
2. Masáž celotělová krátká (80min) 

+ muzikoterapie                        800 Kč
3. Masáž celotělová dlouhá (120min) 

+ muzikoterapie                         1.200 Kč
4. Masáž miminek a dětí (20min)           200 Kč
5. Muzikoterapie (20min)                        200 Kč
     Permanentky za zvýhodněné ceny.

Lenka Plevniaková 
Mobil: 773 653 805

    Břežany ll/196 
pouze na tel. objednávku

Masíruji odmalička a mám radost, že 
mohu přispívat k celistvosti a lepšímu 
zdraví lidí, Vaší rovnováze a harmonii.

Při novém otevření provozovny platí na
všechny masáže sleva 10% do 31.8.2019 

s Aromaterapií a Muzikoterapií:
• Přírodní Esence Young Living pronikají 

až do buněk a působí na všech úrovních.

• Psalterium harmonizuje celý organizmus 
25 strunami a je balzámem pro duši.

Dopřejte svému tělu, psychice a duši opravdové spočinutí a revitalizaci.
Je to možnost, pro cokoliv se Vám v životě děje.

Masáže ke Znovu-zrození

Masíruji s oleji, ale také přes oblečení

mailto:tiskarna@outlook.cz
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