
Vážení občané,

Tak vám opět přináším informace o tom, co se událo u nás v obci a 
co se plánuje na nadcházející podzim a zimu. Sluníčko svítilo do 
konce září a do školních lavic se dětem moc nechtělo, proto opět 
apeluji na řidiče: JEZDĚTE OPATRNĚ a nabádám děti k pozornosti 
při přecházení a pobytu venku.

Kv. Novotná

Ze zastupitelstva

• Obec Břežany nechala vypracovat znalecký posudek k  vadám projektové dokumentace na 
stavbu MŠ. Výsledkem posudku je identifikovaná škoda ve výši 1 mil. Kč a k její úhradě byla 
vyzvána firma EBM – Expert Building Management, s.r.o., která projektovou dokumentaci 
zpracovávala. Tuto výzvu EBM neuznala a proto obec podává žalobu na tuto společnost o 
náhradu škody.

• Na základě 2 nabídek na zajištění dotace na výstavbu chodníku (cyklostezky) ke dráze obecní 
zastupitelstvo odsouhlasilo výběr firmy LK Advisory, s.r.o. k provedení revize projektové doku-
mentace, pomoc projektantovi, zpracování studie proveditelnosti, podání žádosti o udělení 
dotace a zpracování závěrečné zprávy. Současně se zpracováním žádosti o dotaci bude  
řešeno prodloužení chodníku až k nádraží za spoluúčasti obce Rostoklaty. Projektová doku-
mentace na chodník (cyklostezku) je již hotova. V současné době se čeká na vypsání dotace.

• ČOV  - kapacita ČOV je v současné době využívána na 65%. V minulých letech byl objem 
vyčištěné vody větší než třicet tisíc metrů krychlových, konkrétně za rok 2014 to bylo 
32.035 m3 a za rok 2015 celkem 32.373 m3.

• Odbahnění rybníka po povodni 2013 bude řešeno prostředky obce a bez dotace. Realizace 
bude rozfázována na etapy po dohodě s vodoprávním úřadem v Českém Brodě.

• V současné době je kapacita základních škol v Českém Brodě omezená a proto je nutné, aby 
obec uzavřela s MěÚ Český Brod, jako zřizovatelem škol, veřejnoprávní smlouvu. Podle této 
smlouvy se obec zavazuje platit 2.000,- Kč / rok a dítě a bude zajištěno, aby mohly být děti 
navštěvující základní školu umísťovány do Českého Brodu.

• Týdenní svoz popelnic bude zahájen od 3.11. 2016.

• Svoz bioodpadu bude ukončen v měsíci listopadu.
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Č O V
ČOV je v současnosti zatížena na 65%. Na 
stokové síti je 5 přečerpávacích stanic. 
Dochází k  občasným výpadkům čerpání  
způsobeným zanesením čerpadel vinou 
hadrů, lžiček, dětských plen a podobného 
odpadu, se kterým si nedokáží čerpadla po-
radit a který rozhodně do kanalizačního sys-
tému nepatří.

V horizontu 1 – 2 let bude nezbytné provést 
výměnu stávajících strojních a technolo-
gických zařízení.

P R Ů Z K U M
Obec udělala průzkum průjezdu automo-
bilů naší obcí v různých časových úsecích 
dne. Čísla jsou až děsivá, především 
v době, kdy děti chodí na autobus do školy 
a nebo rodiče vodí ty menší do školky. 

automobilů
6.9. 7:30 - 8:30 175 osobních

29 nákladních
9.9. 6:45 - 9:00 236 osobních

17 nákladních

13.9. 12:45 - 14:25 99 osobních
21 nákladních

P O Z V Á N K A
OZ vás zve na veřejnou schůzi v pátek 
14. 10. 2016 od 18:00 hodin ve volební 
místnosti.
PROGRAM:
1. úvod
2. informace o hospodaření obce
3. plánované akce: 

• chodník na dráhu, 
• dětské hřiště na Sokolovně, 
• stará MŠ, 
• rekonstrukce ČS 4, návrh oprav 

pro rok 2017 - 2020, 
• pozemkové úpravy - cesty, bioko-

ridory, 
• oprava části místních komunikací

4. informace zastupitelů
5. diskuze
6. usnesení
7. závěr

V A R O V Á N Í
Obecní úřad varuje občany před letákem, 
který se objevil v obci v tomto týdnu v 
dopisních schránkách občanů.

Jedná se o nabídku na dobrovolnou kon-
trolu pitné vody ve studních.

Nereagujte na toto oznámení, jedná se 
o podvod!

Kolorimetrie je optická metoda založená 
na porovnávání intenzity zabarveného roz-
toku o neznámé koncentraci s roztokem 
téže látky o známé koncentraci. Patří mezi 
subjektivní metody.

Uvedená metoda Hach-Lange č.  8039 
slouží pouze pro orientační stanovení 
dusičnanů v  rozsahu 0-30 mg/l. Občan 
rozhodně nezíská informaci, zda voda vy-
hovuje pro pitné účely a  je zdravotně 
nezávadná.

P Í S K O V I Š T Ě
Byla opravena a doplněna pískoviště (na Sokolovně i na fotbalovém hřišti) a na obě byly 
nataženy nové plachty. Manipulace je velmi jednoduchá, plachtu přetáhnete přes pískoviště a 
zajistíte gumou za háčky, k  tomu určené. Z hygienických, ale i bezpečnostních důvodů za-
krývejte pískoviště při odchodu ze hřiště.
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Co se událo…

„Dobré odpoledne, 
vážení občané, ví-
tám Vás na dneš-
ním slavnostním od-
poledni, kde budete 
seznámeni s novými 
poznatky o  historii 
naší obce”. Těmito 
slovy zahájil druhé 
červencové odpo-
ledne starosta obce 

Tomáš Brázda. V ten den jsme se dozvěděli mno-
ho zajímavého o historii obce od autora publikace 
„Břežany II a jejich historie“ Jana Psoty. 

Místostarostka Alena Hlaváčková odhalila pamětní 
desku čtyřem významným osobnostem sjatých s  

naší obcí, na které jsme právem hrdí. Žáčci místní 
MŠ přednesli pod vedením paní ředitelky M. 
Musilové a paní učitelky M. Blahovcové pásmo 
tematických básniček a písniček. 

Na břežanský pomník obětem 1. světové války se 
vrátila příslušnost k legiím odstraněná na popud 
nacistů. Celé odpoledne se neslo ve svátečním 
duchu a bylo protknuté ukázkami šermířů 
Berounští měšťané. Velký zájem byl i o výstavu 
starých fotografií a map, kde byl vystaven také 
přepis první písemné zmínky o Břežanech i 
s překladem. 

Po celé odpoledne byly připraveny atrakce pro děti 
a občerstvení. Slavnostní den zakončila kapela 
Sendražanka na hřišti, kde hrála k tanci i poslechu.



ŘÍJEN 2016BŘEŽANSKÉ LISTY

Pouť 2016

Sportovní klub SK Břežany II v posledním víkendu před svátkem sv. Anny pořádal, jako již 
tradičně, fotbalovou pouť, která byla letos v několika ohledech unikátní a premiérová. Hlavním 
lákadlem bylo v novodobé historii 
klubu teprve druhé mezinárodní 
utkání, tentokrát Staré gardy SK 
Břežany II 50+ proti družstvu 
Harry Team Bremen.

Utkání skončilo smírným výsled-
kem 3:3. Říká se, že o pouti o 
výsledek nejde, ale je třeba ob-
jektivně přiznat, že i tak se bře-
žanští dlouholetí fotbalisté s 
ryzími amatéry z Brém hodně 
zapotili.

Další premiérou byl nedělní turnaj ve střelbě pokutových kopů, 
kdy poprvé v historii byla hodnocena, kromě kategorie mužů, 
i kategorie žen. 

Nohejbal

Dne 17.9.2016 se uskutečnil v Černíkách turnaj v nohejbale za účasti reprezentantů naší obce. 
Klání se účastnilo 8 mužstev a ve velké konkurenci se břežanští borci neztratili a obsadili krásné 
druhé místo. Pořadí na prvních místech: 1. Vyšehořovice 2. Břežany II  3. Černíky



Drakiáda

Začátek podzimu patří již tradičně pouštění draků. Báječné počasí 
letos přilákalo pod Chrástnici 52 draků. V soutěži krásy byly oceněna 
kategorie draků doma vyrobených. Všichni malí účastníci dostali na 
památku diplom a hračku.
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Batůžková neděle

Batůžkové neděle 26.6. – vycházky Na Baba se zúčastnilo 13 dětí a 
18 dospělých. Pro děti byly připraveny otázky z oblasti flory a fauny. Myslivci 
připravili terče a všichni si mohli vyzkoušet jak jsou zdatní ve střelbě na terč ze 
vzduchovky. Procházka byla zakončena drobným občerstvením a tradičním 
opékáním buřtů na ohýnku.

Maškarní diskotéka

S  prázdninami se rozloučilo na tanečním parketu 47 masek. Na fot-
balovém hřišti byla připravena spousta soutěží a her. Na závěr porota 
vyhodnotila nejlepší masky, ale nikdo neodešel s prázdnou.
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Podrobné formace ke všem připravovaným akcím najdete včas na 
vývěsních tabulích a na webu obce www.brezanyii.cz

Připravujeme…

• Dýňové odpoledne 
Dne 12.11. se budeme krásně bát vlastnoručně vyrobených strašáčků nejen z dýně.  Sejdeme 
se v 17:00 hodin ve volební místnosti. Odpoledne zakončíme překvapením -  bude pohádka?

• Mikulášská besídka 
Adventní neděli 3.12. věnujeme přípravě na Vánoční svátky ve volební místnosti a výrobě 
vánočních ozdobiček v dílničkou a společně budeme čekat na Mikuláše s  čertíkem. Tvořit 
můžete od 16:00 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů
Dne 15.10. 2016 (dopoledne) budou hasiči 
Břežany II svážet železný šrot. Nepotřebné 
železo nechte na svém pozemku, hasiči si 
sami naloží. 

Pokud potřebujete pomoci, volejte:

603 478 530 J. Major nebo
724 290 939 K. Novotná

Knižní publikaci 

„Břežany II a jejich historie“ 

autora Jana Psoty, je možno 
zakoupit na OÚ v úředních 
hodinách.
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