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BŘEŽANSKÉ LISTY 

Vážení spoluobčané, 

 

děkujeme Vám za účast na volbách do 

zastupitelstva. Všichni si velmi vážíme Vašich 

hlasů! Ustavující zasedání Zastupitelstva se konalo 

dne 5.11.2014. Starostou obce byl zvolen pan 

Tomáš Brázda, místostarostkou paní Alena 

Hlaváčková. Předsedkyní finančního výboru byla 

zvolena paní Y.Cintlová a členy fin. výboru jsou: 

pan J. Král a pan L. Fránek. Předsedkyní 

kontrolního výboru byla zvolena paní K. Novotná  

a členy kontrolního výboru jsou: pan V.Šebesta    

a paní M. Poušková. Bližší informace 

z ustavujícího zasedání naleznete na úřední desce 

nebo na webových stránkách obce. 

 

Poděkování všem občanům 

Informace o výběrovém 
řízení na zhotovitele MŠ 

Do výběrového řízení na vybudování nové 

mateřské školy v naší obci se přihlásilo celkem 

šest uchazečů. Jako nejvhodnější byla 

vyhodnocena nabídka firmy EKIS, spol. s r.o., se 

sídlem v Praze – Horních Počernicích. Nabídková 

cena této firmy činí: 28.599.699,- Kč bez DPH. 

Celé výběrové řízení bylo pod odborným 

dohledem JUDr. Němečkové. Nyní jsou všechny 

dokumenty odeslány k posouzení na ministerstvo, 

zároveň běží lhůta na odvolání firmám, které 

vybrány nebyly.  

V tomto čísle najdete: 

Odečet elektřiny již od pondělí  24.11.2014  

Komunální volby  

Informace o výběrovém řízení na MŠ  

Akce pro děti  

Důležité bezpečnostní upozornění  

Informační SMS, e-maily  

Inzerce  

Odečet elektřiny 
OD  24. 11.  -   DO 28. 11. 2014  SE USKUTEČNÍ 

ODEČET VŠECH ELEKTROMĚRŮ BEZ ROZDÍLU 

DODAVATELE  ZAMĚSTNENCEM  ČEZ, ŽÁDÁME 

OBČANY O VYLEPENÍ STAVU ELEKTROMĚRU NA 

POŠTOVNÍ SCHRÁNKU NEBO ZA OKNO. 

 

 
Chcete mít aktuální 

informace o dění v obci? 
 

Vážení spoluobčané, 

pokud máte zájem dostávat  důležité informace a 

upozornění z OÚ,  nabízíme Vám možnost nechat 

si zasílat informační SMS nebo e-maily. 

Vše co musíte udělat je, nahlásit své telefonní číslo 

nebo e-mail na Obecní úřad.  

Můžete tak učinit pomocí SMS zprávy, kterou 

odešlete na 728 574 454, můžete tuto informaci 

také sdělit telefonicky, nebo zaslat e-mailem na: 

ou.brezany@tiscali.cz 

 

Bulletiny neobsahují mnoho prostoru a stejně tak 

jejich čtenáři nemají mnoho času. Proto musí být 

články velmi přesně zaměřeny, musí směřovat k 

jednomu hlavnímu bodu. Tohoto bodu lze 

dosáhnout prostřednictvím dvou až pěti dílčích 

bodů. Tyto body musí mít jako základní cíl přínos 

pro čtenáře, který musí být schopen v nich tento 

přínos identifikovat. Může se jednat o nové 

znalosti nebo pohled na problém, myšlenku 

vedoucí ke zlepšení podnikání nebo, v nejlepším 

případě, jak vaše podnikatelská činnost může 

čtenáři pomoci. Článek by měl vysvětlovat, 

listopad 

2014 

Vážení chodci a řidiči i cyklisté!   

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o vzájemnou toleranci a dodržování 

bezpečnostních pravidel. S přicházející zimou je brzy tma, vybavte se reflexními 

prvky nebo alespoň malou svítilnou! Řidiče zase prosíme o zvýšenou opatrnost a 

ohleduplnost. Lidé, kteří jdou do práce, nechtějí dorazit do zaměstnání špinaví.  Jsme 

si vědomi absence chodníku na dráhu, na jeho vybudování aktivně pracujeme. Do té 
doby Vás prosíme o zvýšenou opatrnost. 

http://www.brezanyii.cz/


 

 

 Mikulášská  nadílka, která se bude konat 6.12. v  Černíkách, 

 Adventní dílnička  pro děti v sobotu  20.12.2014 

 Zpívání u kapličky  v úterý 23. 12. 2014 

  

Mikulášskou nadílkou Vaše děti provede vlídný čert, tak se nebojte přijít i s opravdu malými 

dětmi. Adventní dílnička bude zaměřená na výrobu drobných dárečků a dekorací, školní děti 

mohou zůstat bez rodičů.  Tradiční zpívání u kapličky bude jistě milým zastavením a 

naladěním na klidnou vánoční atmosféru.  Podrobné informace ke všem akcím Vám včas 

přineseme v dalším vydání Listů a rovněž sledujte webové stránky obce.  Těšíme se na Vás! 

 

 

 

Termíny prosincových akcí pro děti i rodiče   

OÚ Břežany II. přijme traktoristu, nejlépe opraváře zemědělských strojů. Zaměstnání na plný úvazek. 

Nástup k 1.1.2015. Vaše nabídky a dotazy směrujte na pana starostu tel.: 321 672 769, nebo osobně na 

Obecním úřadě.   

Směrování čtenářů k jiným článkům 

Personální společnost MANPOWER 

oznamuje: 
Pro našeho klienta  hledáme kandidáty na 
pozici: 
 
BALIČ/POMOCNÝ DĚLNÍK V TISKAŘSKÉ 
VÝROBĚ, KOMPLETACE VÝROBKŮ, LEPENÍ 
SAMOLEPEK, BALENÍ VÝROBKŮ DO KRABIC 
  
Jedná se o dlouhodobou pracovní příležitost. 
Nabízíme: mzda 75 Kč/hod., t.j. cca 
14.000Kč/ měsíc, pracoviště Český Brod, ranní 
a noční směna.  
Požadujeme: Spolehlivost, pečlivost, dobrý 
zdravotní stav. 
Nástup IHNED 
Kontakt: 777 806 412 
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     B+B AGRO ČINĚVES 
 

Pojízdná prodejna JATKY 
ČINĚVES nabízí: 

Čerstvé maso hovězí, vepřové, 
drůbeží,zabíjačkové speciality, 

uzeniny 

Každou středu 13.15–13.45hod 

Přejeme Vám příjemný nákup a 
spokojenost s naší pojízdnou 

prodejnou.  

Dobrou chuť! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

INZERCE 
 
 

 

Za OÚ sepsala Yvona Cintlová 


