
Vážení spoluobčané, 

První tři měsíce roku 2018 máme za sebou a tak opět přicházíme 
s Břežanským listem, kde se dočtete, co se událo, co nového nás čeká, 
a v neposlední řadě si připomeneme několik důležitých upozornění. Po-
drobné informace o práci zastupitelů i o připravovaných akcích najdete na 
www.brezanyii.cz 

(Knov) 

Z obecního zastupitelstva
• OZ schválilo výstavbu multifunkčního hřiště 

v areálu fotbalového hřiště.
• Strategický plán rozvoje obce Břežany II na 

období let 2018-2028 pomáhá uvědomit si žá-
doucí směry dlouhodobého vývoje, soustřeďuje 
úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů. 
Dokument bude sloužit jako podklad při 
rozhodování zastupitelstva obce týkající se 
rozvoje Břežan II.

• VODOS Kolín, s.r.o. oznamuje, že od 1. 1. 
2018 dochází k  navýšení ceny vodného ve 
výši 4,9%.

• Dne 23. 1. 2018 kontrola ČIŽP Praha ve věci 
kácení dřevin rostoucích mimo les. Nejprve se 
kontrola dotazovala na kácení dřevin v pros-
toru dětského hřiště na Sokolovně, následně 
požadovala předložení dokladů ohledně den-
drologického posudku, projednání tohoto po-
sudku v zastupitelstvu obce a následné kácení 
dřevin 

• podána Žádost o dotaci na projekt „Chodník a 
cyklostezka Břežany II - Rostoklaty“  a na 
Středočeský kraj žádost o dotaci na „Multi-
funkční hřiště“.

• OÚ odkoupil telefonní budku, ze které bude 
zřízena KNIHOBUDKA.

• Přestavba v  budově staré MŠ na kanceláře 
OÚ finišují. O přestěhování bude veřejnost 
včas informována.

• U bytovek na konci chodníku směrem na 
Rostoklaty je umístěn zásobník k volnému 
odběru reflexních samolepících terčíků, 
sloužící k ochraně osob při pohybu na 
neosvětlených komunikacích.

POPLATKY
Platbu poplatků za psa a popelnice, nutno 
uhradit do konce března. Platba možná i 
převodem na účet obce č.ú. 9229151/0100. 
VS (variabilní symbol) je uvést číslo popisné. 
Známka na popelnici bude po připsání peněz 
na účet vhozena do poštovní schránky 
daného popisného čísla. Stále však trvá 
možnost platby v hotovosti na obecním úřadě 
v dopoledních úředních hodinách. 

BEZPEČNOST
Opět nabádáme řidiče k  opatrnosti a do-
držování předepsané rychlosti 60km/h mezi 
obcemi Rostoklaty a Břežany II. Chodce, 
aby nezapomínali na reflexní prvky. Rozsví-
cený telefon směřující dopředu Vás nečiní 
viditelnými pro řidiče jedoucímu za Vámi. 
Použijte reflexní terčíky určené k  nalepení 
na batoh, bundu, rukáv ze stojanu u bytovek 
(budou doplńovány).
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ODPAD

• Svoz bio-odpadu započne 3. 4. 2018, bude 
se provádět každý týden a pouze v pondělí, 
případně první pracovní den po svátku. 
Odpad musí být roztříděný: na trávu, dřev-
naté rostliny - květiny a větve. Roztřídění je 
nutné pro snadnější nakládku.

• Týdenní svoz komunálního odpadu trvá 
stále. 

• U obecního úřadu v tzv. „Mlékárně“ je uvnitř 
pod okno umístěn kontejner na sběr 
kuchyňských olejů. Vhoz je možný kdykoliv. 
Použité oleje vhazovat pouze v uzavřených 
plastových lahvích.

• Staré ošacení lze vhodit do kontejneru u 
obecního úřadu.

• Drobný elektro odpad (baterie, telefony atd) 
lze odevzdat do kontejneru na OÚ.

• Plechovky a drobný kovový odpad lze 
odhodit do kontejneru umístěného v kleci u 
OÚ kdykoliv.

• Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěné 
po obci.

• MODRÝ, ZELENÝ – papír (noviny, papír, 
časopisy,složené krabice atd.)

• ŽLUTÝ – plasty (kelímky, PET lahve, igeli-
tové sáčky, krabičky atd.)

• ZELENÝ ZVON – sklo (lahve, sklenice, tab-
ulky) NE AUTOSKLA.

• Velkoobjemový kontejner a kontejner na 
nebezpečný odpad je v obci 2x za rok.

• Železný šrot je svážen na podzim.
• Odpad mimo svoz je možné odvézt bez 

poplatku do sběrného dvora, do Českého 
Brodu.

Nevytvářejte skládky před kontejnéry !!!

Zapůjčení volební místnosti

Pronájem volební místnosti obce je možný na 
základě objednání na OÚ. Nájemné je ve výši 
 600,-Kč za víkend.   Cena zahrnuje spotřebu 
vody, el. energie, otop a vybavenou kuchyň 
s nádobím. 
Spolky v obci mají zapůjčení   zdarma. Ob-
sazení můžete sledovat na webu obce v sek-
ci kalendář (označení: zadáno).

Minulé akce

• V  listopadu se náves rozsvítila strašáky, 
které děti vydlabaly z  dýní. Po průvodu 
potemnělou obcí byla dýňová slavnost za-
končena krásným ohňostrojem.

• 2.12. se svatý Mikuláš, Anděl a čerti přišli 
do volební místnosti přeptat na některá zlo-
bidla. Nepochodili, máme v obci samá hod-
ná dítka.

• Předvánoční setkání u kapličky je ve velké 
oblibě. Děti místní MŠ předvedly pásmo 
písniček a básniček s vánoční tématikou.

• 25.12. se konal turnaj ve stolním tenise. 
Tradičního turnaje se zúčastnilo 15 
soutěžících a vítězem se stal Vojta Mišák.

• Šťastný Nový rok si občané mohli popřát na 
fotbalovém hřišti při tradičním Novoročním 
punči.

Sběr	velkoobjemového	domovního	a	nebezpečného	odpadu	
Kontejner	bude	přistaven	dne	24.dubna	od	8:30	do	9:30	na	domovní	odpad	
	 	 	 	 	 	 	 od	9:45	do	10:15	na	nebezpečný	odpad	

Domovní	odpad:		 matrace,	starý	nábytek,	koberce	atd	
Nebezpečný	odpad:		 vyjeté	oleje	a	použité	filtry	včetně	obalů,	barvy	a	laky,	lepidla,	 

	 	 	 pryskyřice,	chemikálie,	spreje	včetně	obalů,	léky,	elektrozařízení	(monitory,	 
	 	 	 televize,	lednice),	pneumaHky	atd.

Podrobné informace ke všem připravo-
vaným akcím najdete včas na vývěsních 
tabulích a na webu obce www.brezanyii.cz



PROGRAM:
1. Zahájení
2. Volba komisí valné hromady
3. Zpráva o činnosti SK za uplynulé období
4. Zpráva o hospodaření a rozpočet 2018
5. Zpráva kontrolní komise
6. Volby kontrolní komise, výkonného 

výboru a předsedy SK
7. Usnesení a závěr

všichi příznivci sportu v 
Břežanech II jsou srdeně 
zváni na valnou hromadu,

            která se koná v sobotu  
17. března 2018 v 16:00 hod.  

v Kiosku na hřišti SK Břežany II

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ČLENŮ SK BŘEŽANY II
VOLBY

24. března zveme děti od 
16:00 hodin do volební 
místnosti na velikonoční 
dílničku.  
Výroba velikonočních de-
korací a pletení pomlázky.

P O Z V Á N K A
Na 4. společné divadelní odpoledne

Obce Rostoklaty, Tismice, Přišimasy, Břežany II, 
srdečně zvou své občany 

na divadelní představení
„K Š A N D A“

v sobotu 12. května 2018 od 16 hod
v kulturním domě v Rostoklatech.

Občerstvení zajištěno.
Vstup je pro občany zdarma vč. autobusové 
dopravy.
Zájemci z obce Břežany II, přihlaste se na OÚ 
do 25.4.2018, tel. 321 672 769.

14. dubna se bude konat 
8 . ročník rybá řských 
závodů na obecním ryb-
níce. Rozlosování v 7.00 
hod, start je v 8.00 hod. 
Startovné: děti 50,-Kč, 
dospělí 200,-Kč.  
KRMENÍ JE ZAKÁZÁNO. 

14. dubna od 15:00 hodin 
mohou svou zručnost a 
dopravní znalosti vyz-
koušet děti na 3. ročníku 
Břežanské koloběžkiády. 

P O Z V Á N K Y



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

R
O

ZP
IS

 M
IS

TR
O

VS
K
ÝC

H
 Z

Á
PA

SŮ
 S

K
 B
Ř

EŽ
A

N
Y 

II,
 z

.s
. 

JA
R

O
 2

01
8

mailto:tiskarna@outlook.cz
mailto:tiskarna@outlook.cz

