
Vážení spoluobčané, 
 
máme za sebou nejpřísnější období lockdownu a vše se pomalu vrací do sta-
rých kolejí. Každým dnem se zvyšuje procento proočkovanosti, a tak přichází 
i naděje, že již brzy se svět kolem nás vrátí do normálu a budeme moci napl-
no žít své životy, jako tomu bylo před začátkem pandemie nemoci COVID-
19. Ráda bych Vás pozvala na některé tradiční akce, hlavně pro děti, ale bo-
hužel, obavy z nákazy jsou zatím ještě velkou hrozbou. Doufám, že po prázd-
ninách se nám podaří uskutečnit alespoň některou. 
Přes všechna omezení se pravidelně konala zasedání zastupitelstva, kde jsme 
nezaháleli. 
Na podzim bude realizovaná rekonstrukce přírodního dětského hřiště na 
sportovišti, připravuje se projektová dokumentace na chodníky a část parko-
vacích stání v centru obce, na navýšení kapacity ČOV, na polní cestu za vý-
běhy koní, na obnovu rybníka, na opravu a odvodnění silnice u hřiště (slepá 
ulice). Je zadaná oprava pomníku Lva, plánujeme opravu kapličky, obnovu 
herních prvků na dětském hřišti u bytovek. Plánů je spousta, uvidíme, zda 
budou příjmy obce dostatečné na to, abychom mohli naše představy uskuteč-
nit.  
Nakonec bych touto cestou chtěla poděkovat místním hasičům, kteří pomoh-
li při kácení stromů a keřů podél Mlýnské cesty a při zalévání nových stromů 
v obci a jsou ochotni kdykoli pomoci. 
Přeji všem občanům klidné slunečné léto a pevné zdraví.  

 A. Hlaváčková 

Úvodní slovo starostky 

Nová vyhláška o odpadech 

Od počátku roku 2021 platí nový 
zákon o odpadech. Již se nesetkává-
me jen s požadavkem třídit. Nově je 
kladen důraz na celkové omezení 
produkce odpadů a tím i omezování 
skládkování.  
Počínaje rokem 2021 bude zvyšován 
poplatek za uložení a nejpozději 
v roce 2030 má dojít k zákazu sklád-
kování využitelného odpadu. Tedy 
odpadu, který je možné energeticky 
využít, biologicky rozložit, nebo 
recyklovat. 
Obce mají povinnost zajistit, aby se 
množství tříděného odpadu 
v průběhu let navyšovalo. Cílem je 
v roce 2035 vytřídit nejméně 70% 
veškerého odpadu. 
I my se tak budeme muset daleko 
více soustředit na třídění odpadů. 
Zároveň je obec povinna do konce 

roku 2021 vydat novou vyhlášku o 
odpadech, která již bude přizpůso-
bena novým požadavkům.  
Obce, kterým se podaří plnit 
požadavky zákona, budou až do 
konce roku 2029 ukládat na 
skládky odpad za nynější ceny. 
Veškerý odpad, který tyto limity 
překročí, bude účtován vyšší 
sazbou. 
V roce 2021 je maximální povolené 
množství 200 kg/na obyvatele a 
rok. Bohužel při pohledu na rok 
2020 zjistíme, že i tuto minimální 
normu jsme v naší obci překročili 
téměř o čtvrtinu. 
Tento a další léta by tedy pro kaž-
dého z nás měla být výzvou k za-
myšlení. K zamyšlení nad tím, ko-
lik jakého odpadu produkujeme a 
jak jej likvidujeme. Ohleduplnost 

vůči svému okolí i naší společné 
budoucnosti by se měla stát neod-
dělitelnou součástí života každého 
moderního člověka. 

ZŠ 

 

Aktuálně 

• I obec Břežany II vybírá příspěvky na 

humanitární pomoc  moravským ob-

cím postiženým tornádem. 

SMS ČR, jíž jsou Břežany II součástí, 

zprostředkovává převedení  finančních 

darů přímo mezi účty obcí. Veškeré 

finanční příspěvky tedy budou ihned 

pomáhat přímo v místě. 

Všem dárcům děkujeme. 

 

• Přehled lékařů a zdravotnických zaří-

zení v Českém Brodě je umístěn na 

stránkách obce. V případě, že byste 

měli rádi seznam doma, je možné o 

něj požádat na obecním úřadě. 

 

• V týdnu od 5. do 9. 6. nebude z důvodu 

čerpání dovolených svážen zelený 

odpad. Prosíme občany, aby si podle 

toho naplánovali práce v zahrádkách. 

Děkujeme za pochopení. 

 

• V minulých týdnech došlo na území 

obce k několika krádežím. Všechny 

obyvatele proto prosíme, zabezpečujte 

si svůj majetek a věnujte, prosím, po-

zornost svému okolí.  
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respektuje požadavky všech. 
Postupně dojde k renovaci komuni-
kace, zastávky autobusu budou 
upraveny a mezi nimi bude vybudo-
ván přechod pro chodce. Zjedno-
směrněním ve dvou částech dojde 
ke zklidnění a zpřehlednění doprav-
ní situace. Budou vybudována par-
kovací místa. 
Nyní vybíráme projektanta, který 
současný návrh rozpracuje do něko-
lika rekonstrukčních etap. 
Cílem je také větší část nákladů hra-
dit z dotačních titulů, aby nedošlo k 
přílišnému zatížení obecního účtu. 

ZŠ 

Pokud jste v poslední době zapisova-
li své děti nebo vnoučky do škol v 
okolí, jistě víte, že situace není vů-
bec příznivá. Středočeský kraj jen s 
obtížemi odolává současnému 
“babyboomu” a ani v budoucích le-
tech se nepředpokládá, že by se situ-
ace zlepšila. 
Na aktuální školní rok 2021/22 se 
s Českým Brodem podařilo uzavřít 
smlouvu o zajištění povinné školní 
docházky s výší ročního příspěvku 
6 tis. Kč na žáka. Pouze však přesně 
na tento školní rok a pouze pro děti, 
které jsou v době smlouvy do školy 

přijaty. Při dalším zápisu bude tedy 
situace podobná jako nyní. 
Vše by se mělo zlepšit po vybudová-
ní svazkových škol v okolí. Možná 
víte, že výstavbu plánují např. 
v Úvalech. Pro nás je ale důležitý 
plán Dobrovolného svazku obcí Čes-
ký Brod - Doubravčice. 
Pod společným vedením má do škol-
ního roku 2023/24 stát v Doubravči-
cích nová škola a v Českém Brodě 
velká přístavba školy Žitomířská. 
Aktuálně je vše ve fázi příprav, již 
nyní je ale jasné, že se nebude jed-
nat o malé finanční částky  (700 mil. 
Kč). 

jištění přecházení kolejí bude vy-
stavěna lávka. 
Po dokončení rekonstrukce bude 
most vyšší. To se promítne jak na 
sjízdnosti, tak schůdnosti. 
ZO nyní bojuje za to, aby 
se dále počítalo i s pěšími, 
kteří zde mají jedinou 
možnost bezpečně překo-
nat trať. 
Kromě jednání se správ-
nou silnic a projekční fir-
mou jsme k jednání vyzva-
li i Správu železnic. Naším 
cílem je, aby úpravy byly 
komplexní a zahrnovaly i 
řešení pěší dopravy. 

Most spojující Břežany II s Rosto-
klaty není v dobrém technickém 
stavu. Navíc svou současnou výš-
kou již nevyhovuje požadavkům 
železniční dopravy. 
Správa silnic Středočeského kraje 
tedy plánuje jeho rekonstrukci, 
v rámci které bude nivelita zvýšena 
o 2m. 
V době rekonstrukce (nyní pláno-
vaná na rok 2022 nebo 23) bude 
ztížena doprava do obce i z ní a pro 
naše občany to bude znamenat jistá 
omezení.  
Dočasně bude odstraněno těleso 
současného mostu. Automobilová 
doprava bude odkloněna a pro za-

Věříme, že se vše podaří vyjednat 
tak, aby naši občané měli v bu-
doucnu pohodlný, ale hlavně bez-
pečný přechod i přejezd trati. 

ZŠ 

Rekonstrukce návsi 

Školy Český Brod 

Rekonstrukce mostu nad železnicí 

Náves je pro většinu obcí hlavním 
centrem. Ta naše se ale dlouhodo-
bě potýká s mnoha problémy. 
Hlavní komunikace není ve všech 
částech uzpůsobena pro pěší, ve-
dlejší komunikace nejsou v dobrém 
stavu. Není vyřešeno parkování, a 
tak se často parkuje v zeleni. 
Obec poskytuje domov mnoha zá-
jmovým skupinám, jejich požadav-
ky jdou často proti sobě. Návrh 
rekonstrukce, který je nyní dostup-
ný na webových stránkách obce a 
můžete si jej prohlédnout i přímo 
na obecním úřadě, bude jistě vzbu-
zovat emoce. Věříme ale, že je nej-
lepší možný a alespoň částečně 

Přirozeně se před-
pokládá, že obce, 
které budou chtít 
tyto školy využí-
vat, se budou  na financování výstav-
by podílet. I pro nás je to nyní výzva. 
V roce 2024 budeme v základních 
školách potřebovat umístit přes 100 
dětí. 
Snad se vše podaří domluvit tak, že 
rodiče z Břežan budou mít jistotu 
přijetí svých potomků do školy, obec 
bude mít na vše dostatek finančních 
prostředků a děti budou moci navště-
vovat krásnou, nově vystavěnou ško-
lu. 

ZŠ 



V rámci komplexních pozemko-
vých úprav plánuje v letošním 
roce realizovat tyto projekty: 
 
1. Dokončení polní cesty na 
Štolmíř ( HPC 4) 
šířka jízdního pásu 4m, délka cesty 
je 590,96m. Povrch cesty bude z 
asfaltového betonu. 

Termín  zahájení: 07/2021 
2. Hlavní polní cesta HPC 6 
Předmětem stavby je rekonstrukce 
stávající polní cesty (Mlýnská ces-
ta). Hlavní polní cesta HPC 6 začí-
ná napojením na místní komunika-
ci v obci Břežany II (komunikace na 
parc. č. 1034/7), v jejím prodlouže-
ní. Cesta dále pokračuje mezi poli 
směrem k mlýnu u Tlustovous a 
končí napojením na stávající zre-
konstruovanou polní cestu, která 
vede mezi hospodářsky využívaný-
mi pozemky z Tuklat na Tlustovou-
sy. Délka cesty HPC 6 je 2 466m. 

Povrch cesty bude z asfaltového 
betonu a betonových panelů. Sou-
částí trasy jsou 4 výhybny. Jedná se 
o účelovou komunikaci, polní ces-
tu.  
Tato stavba polní bezprostředně 
souvisí s výstavbou odvodňovací-
ho příkopu PK1 na pozemku parc. 
č. 1225. Do příkopu je sveden pro-
pustek, který bude odvádět vodu z 
cestního příkopu cesty. Zároveň se 
stavbou cesty a odvodňovacího pří-
kopu je připravována realizace LBK 
7/13-13-18 . 
Biokoridor LBK 7/13-13-18 je za-
kládán nově, na orné pudě, navazu-
je na terénní práce v rámci stavby 
příkopu. Navrženy jsou výhradně 
vegetační úpravy - celoplošné za-
travnění, výsadby dřevin na orné 
půdě. Cílem navržených opatření je 
vytvoření trvalých, přírodě blízkých 
porostů, vč. protierozní funkce, 
stabilizace svahu příkopu PK1 proti 

erozi) a zvýšení ekologické stability 
krajiny.  
Biocentrum LBC 3/13-13-18 před-
stavuje temeno Chrástnice, řešená 
část biocentra představuje výsadbu 
porostu na orné půdě. Plocha po 
rozšíření bude 4,70 ha. Založený 
lesní porost bude jediným význam-
nějším lesním porostem v katastru 
Břežany II, jakož i v širším okolí. 
Navrženy jsou vegetační úpravy - 
celoplošné zatravnění, výsadby dře-
vin.  
Biokoridor 11/13-13-18  napojuje 
biocentrum LBC 3/13-13-18 
s biokoridorem,  vedeným podél 
Týnického potoka. Navrženy jsou 
vegetační a terénní úpravy, celo-
plošné zatravnění, výsadby dřevin. 

Termín zahájení: 9/2021 
 
Podrobnější informace je možné 
získat na obecním úřadě. 

AH 

ny II. Maminky kytičku. 
Počasí bylo slunečné a tak se akce 
uskutečnila u křížku pod rozkvetlý-

Dne 19. června 2021 starostka  Alena 
Hlaváčková  spolu se zastupitelkou 
Květoslavou Novotnou přivítaly po 
roční pauze nové občánky do naší 
vesnice. 
Celkem se slavnostního aktu účast-
nilo 17 dětí spolu se svými rodiči a 
prarodiči. 
Svým malým kamarádům přišly 
přednést básničky děti z místní ma-
teřské školy pod vedením paní ředi-
telky Miroslavy Musilové. 
Po podpisu do pamětní knihy dostali 
noví občánci dárek a symbolický 
klíček od domova, naší obce Břeža-

mi korunami lip. 
Slavnostní akt nafotila fotografka 
Jana Polová -  www.janapolova.cz  

KN 

Dopravní značka obytná zóna 

Vítání občánků 

Státní pozemkový úřad 

Obytná zóna je ulice vytvořená s 
ohledem na zájmy chodců a 
cyklistů. Je zpravidla navržená jako 
prostor pro sociální interakci, či 
dětské hry.  
Mohou sem vjíždět i motorová 
vozidla, ale pouze omezenou 
rychlostí a parkovat na místech k 
tomu určených. 
Rychlost 20 km/h 

Zákaz stání mimo vyhrazené 
plochy, tzn. parkoviště. Zastavit se 
může jen například na vyložení 
nákladu nebo na vystoupení osob. 
Řidiči musí umožnit chodcům 
bezpečný pohyb. V případě 
nutnosti musí i zastavit vozidlo.  
 
Naopak chodci a hrající si děti 
musí vozidlům umožnit průjezd. 

AH 
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Sbor dobrovolných hasičů obce 
Břežany II. 

V zimě odstraňovali hasiči sníh ze 
střechy MŠ. 

Koncem zimy byli požádáni starost-
kou o pomoc při vykácení stromů, 
křovin a náletů podél Mlýnské cesty 
od Břežan ke křížku. Během pěti ví-
kendů se podařilo pokácet označené 
stromy a zlikvidovat většinu křovin a 
náletů.  

Průběžně zalévají nově vysazené pla-
tany podél cyklostezky a stromky 
vysazené k 30. výročí  Sametové re-
voluce u cesty na Chrástnici, i když 
okolí těchto stromů není obcí udržo-
vané. 

V dubnu  posbírali od občanů nepo-
třebné staré železo. 

JSDH byla povolána k dohašení hno-
jiště, kde se rozšířil oheň z pálení 
větví. 

Za účasti zastupitelů pročistili dešťo-
vou kanalizaci na návsi a podél hlav-
ní silnice. 

Kam pro více informací? 

 

 web obce brezanyii.cz 

 brezanyii.hlasenirozhlasu.c
z 

 www.facebook.com/
brezanyII/ 

 osobně na OÚ Břežany II 

K vysázení stromků kolem cyklostezky 
došlo z finančních zdrojů a osobní ini-
ciativy Jana Jurkoviče. S výsadbou od-
borně radil i pomáhal pan zahradník a 
ostatní pomocníci dělali vše pro to, 
aby stromkům ulehčili nový start. 
Ani se nám nechtělo věřit, že záhy do-
šlo k polámání jednoho z kmínků. 
Snad měl vandal jen opravdu slabou 
chvilku a nyní svého skutku lituje. 
Všichni nyní věříme, že se bude strom-
kům dařit a jednou budeme na spon-
zora myslet v dobrém, až se budeme 
vracet domů příjemným stínem 
vzrostlých stromů. Děkujeme. 
 
Děkujeme všem dětem a hlavně paním 
učitelkám z MŠ Břežany II. Ty se na-
šim dětem v nelehké době pandemie 
nejen věnovaly, ale našly si i čas na 
krásnou výzdobu plotu školky. Děti se 
tak mohly pochlubit svými výtvory a 
nám všem tak rozzářily hlavní ulici. 
 

Na závěr se sluší poděkovat. Mnozí z občanů obce se obci věnují ve svém volném čase a přináší tak radost a potěšení 
všem, kteří si často ani neuvědomují, kdo za vším stojí. 

Poděkování 

Břežanské listy 1/2021 
30. června 2021 

zdarma vydala obec Břežany II 
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Ze spolkové činnosti 

Poslední květnový víkend pozval 
sbor před hasičskou zbrojnici po-
hádkové bytosti.  Dětí s rodiči se 
přišlo podívat asi 30. Každá z bytostí 
měla pro děti připravený jednodu-
chý úkol.  Po dlouhé pauze se akce, i 
když občas s dešťovou přeháňkou, 

dětem i rodičům líbila. 

Havarijní stav podlahy v garáži hasič-
ské zbrojnice nechala obec opravit a 
hasiči vlastními silami garáž vymalují. 

 

 Velitel JSDH 

Děkujeme M. Majorovi za pomoc 
s přesunem kmenů, které budou na  
novém hřišti sloužit břežanským 
dětem. 
 
Velký dík patří také všem, kteří se 
v rámci individuálních sběrů účast-
nili akce Ukliďme Pošembeří a čas-
to nezištně pomáhají dál.  
Můžeme doufat, že budeme všich-
ni zodpovědní a nastane doba, kdy 

takových akcí nebude třeba. 
 
Děkujeme všem poradcům, kteří nám 
ve svém volném čase pomáhají svými 
cennými radami plnit zastupitelské 
povinnosti. 
Stejně tak děkujeme i všem pomocní-
kům a aktivním občanům, kteří nevá-
hají a svůj volný čas věnují práci pro 
obec. 

ZŠ 


