
Vážení občané,

Čeká nás léto, doba dovolených tak je nejvyšší čas na další číslo 
Břežanských listů, kde budete seznámeni s prací obecního zastupi-
telstva, ohlédneme se za uplynulým čtvrtletím a v neposlední řadě 
nakoukneme pod pokličku připravovaných akcí.

Ze zápisů OÚ

• Dne 4.3.2016 obdrželo ZO rezignaci na mandát zastupitele Yvony Cintlové z důvodu stěhování 
z obce Břežany II a následné změny trvalého bydliště.

• Od pondělí 4. 4. 2016 začal v obci svoz bioodpadu.

• Proběhla oprava hřebenáčů a krytiny na staré MŠ.

• Projekt „Chodník a stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty“ - v současné době se realizují 
smlouvy na odkoupení 2 pozemků ze soukromého vlastnictví, projektová dokumentace je před 
dokončením, obeslány všechny dotčené orgány o vyjádření a následně bude žádáno o vydání 
stavebního povolení a bude vše připravené k podání žádosti o dotaci.

• ZO vydává Směrnici č. 1/2016 o Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o přístupu 
k informacím.

• Proběhla kamerová kontrola napojení rodinných domů v zástavbě „Za zdí“ na splaškovou a 
dešťovou kanalizaci. Výsledek zkoušek: nalezené 4 RD, které mají špatné připojení, majitelé 
RD budou informováni o této skutečnosti a budou vyzváni k nápravě.

• Dne 11.5.2016 obdrželo ZO rezignaci na mandát zastupitele Libora Fránka z  pracovních 
důvodů. Jako náhradník za SK Břežany II nastupuje pan Stanislav Navrátil.

• Lupkové závody žádají o jednání a předání dalších informací. Též by zde bylo jednáno o ter-
mínu veřejného zasedání, kde by zástupci Lupkových závodů jednali s občany.

• Plánuje se oprava a doplnění pískoviště na dětských hřištích (Sokolovna, sportoviště).
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Co se událo…
Rybářské závody na obecním rybníce
V dubnu proběhl 6. ročník rybářských závodů 
na rybníce. Celkem závodilo 30 dospělých 
rybářů a 9 dětí.
Bylo uloveno 14 ks menších kaprů a 3 ks 
kapra od 52 - 55 cm.
Pro první 3 závodníky byla figurka s 
umístěním a cena dle výběru, ostatní děti si 
cenu losovali a nikdo neodešel s prázdnou.

V soutěži dospělých bylo ocenění pouze na  
 1 - 3 místě, figurka + cena dle výběru.

Pořadí:
Děti Dospělí
1. Svatoň Jan 1. Jedlička Jaroslav
2. Frýda Tomáš 2. Ulrich Zdeněk
3. Miková Adéla 3. Vodénka Antonín

Koloběžkiáda  

23.4. se konala na hřišti První břežanská koloběžkiáda, která měla úspěch nejen u dětí, ale i u 
dospělých. 44 dětí závodilo na koloběžkách, kolech a ti nejmenší na odrážedlech. Připravena 
byla překážková dráha, jízda zručnosti, něco z dopravních znalostí a základy první pomoci.

Všechny děti si odnesly medaili a „Řidičský průkaz“. Krásně prožité odpoledne jsme zakončili 
opékáním buřtů.

Rybářské závody na Chrástnici

V pátek 29.dubna od 16.30 hod. pořádala za 
krásného počasí MO ČRS Břežany II pro děti 
rybářské závody. Startovalo 20 dětí za počet-
né podpory přihlížejících rodičů a diváků. 

Výsledky závodů:

1. místo Brázda Jiří  
2. místo Hlavatá Rozárka  
3. místo Brožek Michal  

V sobotu 30. dubna následovaly tradiční ry-
bářské závody pro dospělé. Přihlásilo se 20 
startujících. 
Výsledky závodů: 

1. místo Houžvička Zdeněk  
2. místo Temr Miroslav  
3. místo Svoboda Michal 

Večer jsme pořádali pálení čarodějnic, kde se 
sešel hojný počet občanů. Oheň střežili hasiči 
místního SDH.
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Dětský den

28.května děti oslavily svůj mezinárodní den 
skákáním v pytli, zatloukáním hřebíků, během 
přes různé překážky a jiným aktivitami. Pro 
poučení jak vychovat pejska, byla ukázka 
paní Králové a spol. Pro zpestření jízda 
hasičským autem a ukázka leteckých modelů. 

Počasí sice pohrozilo mraky a větrem, ale 
chvilkový májový deštík nikoho neodradil a tak 
odpoledne pokračovalo soutěží v přetahování 
lanem. Všech 63 dětí bylo odměněno míčem, 
sladkostmi a mističkou jahod.

Vítání občánků

V sobotu 21.5.2016  proběhlo ve volební místnosti slavnostní vítání nových občánků. Paní K. Novot-
ná představila paní místostarostce A. Hlaváčkové nově narozené děti. Po jejím projevu vystoupili 
děti z mateřské školky pod vedením paní ředitelky M. Musilové s pásmem básniček. 

Následoval zápis do pamětní knihy obce, 
pro maminku kytička a pro děti  Kniha 
říkadel.

Tuto slavnostní chvíli zvěčnila na fo-
tografiích paní K. Zemanová.

Přejeme všem mnoho lásky a štěstí.

Deskohraní

14. května pořádala ve volební místnosti 
paní Šimůnková „Deskohraní“. Hrála se hra 
AKTIVITY, aby se mohli zapojit i mladší 
účastníci. Sešlo se 11 hráčů a všichni se 
dobře bavili a doufají, že se příště sejdou ve 
větším počtu.

Obecní úřad děkuje všem složkám v obci, 
sponzorům, rodičům a dobrovolným organizá-

torům za krásné akce pro děti. 
Jmenovitý seznam by byl dlouhý a proto všem 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
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Setkání občanů

Na 2. července 2016 připravujeme setkání 
občanů s názvem „Břežany II v čase“, kde 
návštěvníkům odhalíme jak to bylo s historií 
naší obce, proč neslavíme několikrát zmiňo-
vaných 700 let od první písemné zmínky o 
obci. 

Dozvíte se, kteří významní lidé se u nás naro-
dili nebo žili, co bylo odstraněno na pomníku 
padlých a v neposlední řadě představíme 
novou publikaci o historii Břežan II, kterou pro 
obec sestavil a napsal pan Jan Psota, re-
gionální historik a kronikář obce Rostoklaty. 
Celá akce proběhne na návsi a bude zpestře-
na doprovodným programem. O občerstvení 
bude také postaráno.

NA VĚDOMOST SE DÁVÁ, ŽE VELKÁ SLÁVA SE POŘÁDÁ

Kde: BŘEŽANY II, centrum obce za starou MŠ 
Kdy: 2. 7. 2016 v 15:00 hod. 
Co: • Vystoupení šermířů – „Škola šermu“  

• Odhalení a představení pamětní desky  
• Vystoupení dětí z místní MŠ 
• Představení publikace  

      „Břežany II a jejich historie” 
• Vystoupení šermířů – „Čarodějnice“ 
• Odhalení doplněného pomníku padlých 
• Od 18 hod. hraje na hřišti k tanci a 

poslechu kapela Sendražanka

Břežany II v čase
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Připravujeme…

• 18.6. další DESKOHRANÍ - tentokrát se bude hrát hra BANG.

• Na 26.června „Batůžkovou neděli“, kdy se vydáme na procházku přírodou do Chrástnice a Na 
baba. Děti se dozví něco o sportovním rybolovu, budou si moci vyzkoušet střelbu ze vzdu-
chovky na terč a na závěr si opečou buřtíka. Pití do batůžku sebou.

• Prázdniny na konci srpna ukončíme tradiční Maškarní diskotékou. Masky dospělých vítány.

• Pro velký úspěch koloběžkiady začátkem září uspořádáme 2. kolo, ale POZOR tentokrát 
budeme závodit na Chrástnici.

• S babím létem se nerozloučíme jinak, než tradiční drakiádou koncem září.

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

Upozornění ….

Parkování v centru obce
Žádáme všechny vlastníky vozidel, kteří parkují v centru obce, aby parkovali jednostranně, kolmo 
k rozestavěnému domu pod stromy a byl tak zachován průjezd pro zemědělskou techniku. 
Dbejte na to, aby Vaše vozidla nebránila ve výhledu při vjezdu do křižovatky.

Úřední hodiny na OÚ o prázdninách
 
Od 4.července do 31.srpna bude omezena úřední doba na OÚ 

  Po, st, pá  8:00-13:00     St 18:00-19:00     

O prázdninách večerní úřední hodiny pouze ve středu

dne 21. 5. proběhlo letecké snímkování obce. Fotografie budou k zakoupení na OÚ od 
července.

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


Zdarma 
vydává a distribuuje: Obecní úřad Břežany II    Tisk: tiskarna@hotmail.cz

Šipkaři
Registrovaný tým šipkařů obce Břežany II v Unii Šipkových Organizací (UŠO) pod názvem DC 
Smrkáči Břežany II je od roku 2013 v hlavní ligové soutěži ve skupině D. liga A. Tým se v sezoně 
2013/2014 umístil na 12. místě z 16 týmů s 30 body.Složení týmu: Brázda Tomáš - předseda 
klubu, Radek Puršl - vedoucí klubu, Drchota Luděk, Drchota Viktor, Janečková Tereza, Marek 
Toth.
Sezona 2014-2015 přeřadila Smrkáče do ligové skupiny C. liga D, kde hráli ve složení: Brázda 
Tomaš, Radek Puršl, Drchota Luděk, Kroliczek Martin, Toth Marek. Umístili se na 8.místě z 15 
týmů se 46 body.
V sezoně 2015-2016 zůstali ve stejné ligové skupině i ve stejném složení. Umístili se na 7. místě 
ze 14 týmů s 41 body.
V hrací sezoně 2014-2015 založili druhý tým v Břežanech pod názvem DC Smrkáči Břežany II - B. 
Složení týmu: Váňa Petr - vedoucí týmu, Hoť Vladimír, Miltner Josef, Semerád Milan, Přibyl 
Pavel, Frumar Martin. Umístili se na posledním 15. místě s 1 bodem.
I přes neúspěch pokračoval tým DC Smrkáči II - B i v sezoně 2015-2016 ve složení : Petr Váňa 
jako vedoucí týmu, Hoť Vladimír, Mrkvičková Lenka, Semerád Milan, Seidl Robert. Opět se 
nedařilo a skončili s 0 bodů poslední.
Hrací sezóna je vždy dvoukolová, podzim jaro, jako ve fotbale. Všechny náklady spojené 
s provozováním těchto teamů si hradí hráči, od září začínáme další hrací sezónu, hracím dnem 
je neděle od 16.00 hod. a hrací místo je restaurace ,,U dvou smrků“, přijďte fandit. Někteří se 
účastí i samostatných turnajů, kde hraje každý hráč sám za sebe a bojuje o body do stře-
dočeského poháru. Což je série turnajů odehrávaných od září do května, zakončená velkým 
finálovým turnajem o nejlepšího hráče pro region Střední Čechy. Do finále postupuje 180 hráčů 
ze Středních Čech. Tohoto finále o středočeský pohár se nikdo z Břežanských šipkařů nedostal.
Profily týmu:   DC Smrkáči Břežany II :

http://www.sipky.org/?region=stc&page=profil-druzstva&league_team=1238792
DC Smrkáči Břežany II - B:  
http://www.sipky.org/?region=stc&page=profil-druzstva&league_team=1239048

(R.Puršl a T.Brázda)
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