
Milí občané, 
rok 2017 se pomalu blíží ke svému konci. Udělali jsme všichni kus poctivé 
práce. O všem, co se v obci plánuje, realizuje a koná Vás informujeme 
na webových stránkách obce http://www.brezanyii.cz/  a v Břežanských 
listech. Toto vánoční vydání Břežanského listu věnuji jen nejdůležitějším 
informacím a pozvánkám. Všechny Vaše připomínky a náměty můžete 
posílat ne emailovou adresu:  ou.brezany@tiscali.cz 

(Knov) 

Pár řádků od starosty na závěr roku

Vážení spoluobčané,

máme před sebou vánoční svátky a konec roku 2017. Rád bych krátce shrnul činnost obecního 
úřadu v tomto roce.

Začátkem roku 2017 nebylo jasné, zda nám úřad práce bude přispívat na naše zaměstnance. Pro-
to jsme se rozhodli, že se na úřad práce spoléhat nebudeme, a se zaměstnanci uzavřeli trvalý pra-
covní poměr. Stále nám chyběl jeden pracovník na údržbu obce. Díky pomoci p. Dubravčíka jsme 
zvládli překlenout období, než nastoupil p. Frýda, který doplnil řady našich zaměstnanců.

Na základě výběrového řízení došlo k rozšířením našeho strojového parku. Zakoupená technika 
urychlí sekání velkých ploch. Toho již využili naši sportovci v době, kdy potřebovali posekat areál a 
jejich sekačky byly nefunkční.

V průběhu příštího roku plánujeme realizovat výstavbu chodníku na vlakovou zastávku. Začátkem 
roku 2018 podáme žádost na SFDI. Dále budeme žádat Pošembeří Český Brod o dotaci tohoto 
projektu. Vzhledem k rozsahu projektu musíme vyřešit i majetkoprávní vztahy s obcí Rostoklaty.

V plánu je také výstavba multifunkčního hřiště na místě současného sportoviště. V rámci toho do-
jde k odkoupení části pozemku a rozšíření vstupní uličky včetně vybudování odvodnění.

V současné době rekonstruujeme bývalou mateřskou školu. Prostor učebny bude sloužit obecní-
mu úřadu. Využití ostatních prostor projednáme na veřejném zasedání v novém roce. Nápadů na 
realizaci je hodně a společně najdeme ten nejvhodnější.

Začátkem listopadu naše obec podepsala smlouvu s Technickými službami Český Brod o ukládání 
odpadu do sběrného dvora v Liblicích. Občané Břežan II zde mohou ukládat odpad zdarma na 
základě předložení občanského průkazu, poplatek za ukládání za ně hradí obec.

Děkuji vám, že jste věnovali těmto řádkům pozornost. Dovoluji si vám popřát pohodové prožití 
svátků vánočních, zdraví a štěstí v novém roce.

                                                                                                       Tomáš Brázda

http://www.brezanyii.cz/
mailto:ou.brezany@tiscali.cz
http://www.brezanyii.cz/
mailto:ou.brezany@tiscali.cz


OÚ bude od 22.12 2017 do 2.1. 2018

 UZAVŘEN

Úřední hodiny OÚ od ledna 2018
Pondělí: 8:00-11:00   12:00-14:00   18:00-19:00

Úterý: zavřeno
Středa: 8:00-11:00   12:00-14:00   18:00-19:00

Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 8:00- 11:00  12:00-13:00

Zimní svoz popelnic
Zimní svoz popelnic je každý týden ve čtvrtek a 

platí do odvolání.

Známka na popelnici
Známka na popelnici na rok 2017 platí do 

15.3.2018

Obecní úřad zve občany na tradiční 

Vánoční setkání u kapličky 

dne 22.12. 2017 od 16:00 hodin.  

Přijďte popřát sousedům, popovídat 
si, poznat nově přistěhované a 
poslechnout si básničky dětí z 

mateřské školky. 

Sportovní klub SK Břežany II srdečně 
zve všechny spoluobčany na 

Novoroční punč,
 který se bude podávat na hřišti u 

Kiosku dne 1.1. 2018 od 17:00 hod. 
Přijďte si společně přiťuknout a popřát 

do nového roku.

Podrobné formace ke všem připravovaným akcím najdete včas na 
vývěsních tabulích a na webu obce www.brezanyii.cz

http://www.brezanyii.cz
http://www.brezanyii.cz


Poplatky:    
Popelnice: 500,- Kč/osoba/rok    
Pes: Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
• a) za prvního psa 400,- Kč, 
• b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400,- Kč, 
• c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dů-

chodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč,
• d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, 

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele 
sirotčího důchodu 200,- Kč. 

• e) RD se zahradou  - sleva  50% 
• f) Bytovém domě se zahradou  - sleva  50% 

Stočné:  
• pro rodinné domy paušálně 1. 540,- Kč/rok/osoba  - bude fakturováno čtvrtletně v 03/18, 06/18, 

09/18, 12/18,
• v bytovém domě na základě odečtu vodoměru.

Každou změnu v počtu bydlících v nemovitosti je nutné neprodleně hlásit na OÚ.

Poděkování
Jménem obecního úřadu bych ráda poděko-
vala a pochválila perfektní práci, přístup a 
nadšení pořadatelkám dětských akcí, které ve 
svém volnu s nadšením a elánem pro naše děti 
organizují a děkuji také sponzorům za finanční 
příspěvky na tyto akce.
                                            A. Hlaváčková

Od 22.1. 2018 je možné poplatky za popelnice a za psa posílat na číslo účtu obce 9229151/0100. 
Jako VS (variabilní symbol) je NUTNÉ 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. 
Platit NELZE pondělí, středa od 18:00 do 19:00

OPAKOVÁNÍ MATKA MOUDROSTI – říká 
staré přísloví a tak opět připomínám chodcům, 
aby nezapomínali na reflexní prvky. Nechceme 
strávit nejkrásnější svátky v roce v nemocnici.

Zastupitelé obce přejí svým občanům krásné prožití vánočních 
svátků, mnoho úspěchů v pracovním i soukromém životě  

a šťastné vykročení do roku 2018

AKTUALITY:



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

Adventní věnec
Na počátku bylo KOLO...  
První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Jeho dějiny nás vedou do nejnižších 
sociálních vrstev obyvatel Hamburku předminulého století. Kruhová podoba věnce symbolizuje 
ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost. 

V roce 1839 poprvé pověsil kněz Johann Hinrich 
Wichern před vánocemi od stropu dřevěný kruh se 
svícemi v ústavu pro opuštěné děti. Celkem po obvo-
du kruhu bylo 23 svící, 4 velké - bílé a 19 malých - 
červených, na každý den do Štědrého dne. V roce 
1851 byl poprvé ozdoben věnec jedlovými větvičkami. 
Se 4 svícemi měli poprvé adventní věnec v kostele 
v Cáchách. Čtyři svíčky na adventním věnci zname-
nají čtyři týdny adventního období, které předchází 
vánočním svátkům. Adventní věnec však může být ve 
svém středu ozdoben pátou bílou svící. Ta symbolizu-

je Pannu Marii, nebo také Ježíše Krista, jejich čistotu a 
neposkvrněnost, duchovní čistotu Vánoc. Podle katolických zvyků jsou barvy svíček fialové a 
růžové. Fialová barva je podle křesťanské liturgie hlavní barvou adventu, symbolizuje důstojnost, 
pokání a utrpení během půstu.
 Tradiční barva adventního věnce je však červená a zelená. Červená upomíná na krev Kristovu 
prolitou za spásu světa, obě barvy pak symbolizují 
život. Jako ozdoba se používají také jablíčka, od 
času ráje jsou plody života - kulaté jako věnec sám 
a dobré jako Boží přízeň
Jména svíček u adventního svícnu s pěti svícemi

• 1. svíčka Naděje (fialová) 

• 2. svíčka Mír (fialová)  

• 3. svíčka Přátelství, vzájemnost (růžová)

• 4. svíčka Láska (fialová)

• 5. svíčka Kristus (bílá)
Rozsvěcení adventního věnce má své kořeny u 
starých germánských zvyků i u prastaré židovské tradice. Je symbolikou Kristova kříže a má 
představovat jeho požehnání skrze čtyři svíce do čtyř světových stran. Svíce bychom měli za-
palovat vždy proti směru hodinových ručiček. 
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