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Z obsahu
PŮL ROKU JE ZA NÁMI

Na stranách 2 až 4 Vám přinášíme přehled
toho, co se v obci za poslední více jak půlrok
událo z hlediska vedení obce, investičních akcí
a průběžných plánů do budoucna.

DĚTSKÁ SKUPINA

Informace zejména pro rodiče o nově
budované dětské skupině naleznete na
straně 7.

BŘEŽANSKÉ FILMOVÉ LÉTO

Úspěšný projekt letošního roku se chýlí ke
konci, více o celé akci a plánech do budoucna
se dočtete na straně 6.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Přál bych si, aby se zpravodaj stal místem, kde se každý
z Vás dozví vše, co potřebuje, aby měl přehled, co
vedení obce právě dělá, co dělat bude nebo jaké
kulturní akce může navštívit.
Rád bych, aby se stal i místem, kde se občané dozví
něco o historii naší obce, o zajímavých osobnostech, o
tom, co se odehrává v naší škole. Měl by být také
prostorem pro diskusi nad vším, co nás v Břežanech
trápí.
Milí Břežaňáci, dámy a pánové,

Co naopak nechci, je opakování situace z loňského
roku, kdy se zpravodaj zvrhl v místo pro subjektivní
názory bez možnosti se k nim jakkoliv vyjádřit. Za tuto
neutěšenou situaci obec dokonce čelí žalobě na
ochranu osobnosti a celá věc už stále nemalé peníze za
právní zatupování před soudem. Vítám všechny, kteří
chtějí do zpravodaje přispět svým článkem,
komentářem nebo názorem. Jen prosím vždy uvažte,
zda obsah odpovídá základním normám slušnosti a
tolerance. Jen tak můžeme zajistit, že zpravodaj bude
vyváženým, vítaným a hodnotným periodikem, který si
každý rád přečte.

dostává se Vám do rukou první číslo letošního
zpravodaje naší obce.
Jak můžete sami vidět, zpravodaj má novou podobu.
Začali jsme ho tvořit jiným způsobem, ale hlavně
levněji. To bylo důvodem, proč se jeho vydávání na
nějaký čas zastavilo. Když jsem nastoupil do úřadu,
jedna z prvních věcí, kterou jsem udělal, byla revize
většiny stávajících uzavřených smluv, abych viděl, za co
se vydávají finanční prostředky a v jaké výši. Postupně
jsme řadu smluv začali vypovídat, protože byly pro naši
obec nevýhodné. Od nového roku voláme levněji,
máme levnějšího dodavatele energií i IT služeb. V každé
oblasti se jedná o úspory ve výši několika tisíc korun
každý měsíc, v případě IT služeb se bude jednat o
desítky tisíc ročně. Ušetřené peníze využijeme na
investice, na věci, ze kterých budeme mít užitek všichni.
Zpravodaj nyní tvoříme sami, včetně jeho grafické
podoby, jediné, co budeme hradit, je jeho vytištění.
Sami můžete posoudit rozdíl a vyhodnotit, zda úspora
několika tisíc za každé číslo stojí za to.

Do úřadu jsem nastupoval s tím, že obec povedu tak,
jak bych si jako občan Panenských Břežan přál, aby
byla vedena, a abych se za to, co udělám, nemusel
stydět. Stejně tak chci přistupovat i k tvorbě obecního
zpravodaje a obecně k informování všech občanů o
tom, co aktuálně děláme. Mám za to, že otevřenost a
informovanost je prvním krokem k tomu, aby se o
věcech v naší obci vedla seriózní diskuse, jejímž
závěrem budou viditelné pozitivní změny.
Přeji všem klidné čtení a příjemný začátek podzimu

Ve zpravodaji najdete celou řadu informací, které byly
doposud dostupné převážně jen na webových
stránkách obce nebo na obecním facebooku. V tomto
čísle jsou informace obsáhlejší, napravujeme
informační deficit za uplynulé měsíce.

								

Martin Hakauf, starosta obce

OMLUVA
Obecní zpravodaj má poskytovat objektivní a vyvážené
informace a v případě, že dojde k uveřejnění sdělení
obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo
soukromí určité fyzické osoby, je povinností vydavatele
umožnit, aby tato osboba mohla na uvedená tvrzení
adekvátním způsobem reagovat a odpovědět. To se
bohužel v inkriminovaném případě nestalo.

V souvislosti s článkem, který vyšel v obecním
zpravodaji v květnu 2018 se obec Panenské Břežany
jako vydavatel zpravodaje omlouvá panu JUDr. Václavu
Hláskovi za to, že i přesto, že článek pojednával o jeho
osobnosti, nebylo mu ze strany vydavatele zpravodaje
umožněno se k článku vyjádřit a uvést k věci své vlastní
stanovisko tak, jak předpokládá tiskový zákon, kterým
se vydávání periodického tisku územních
samosprávných celků řídí.
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obec Panenské Břežany

PŘEHLED PŮLROČNÍ PRÁCE V OBCI
Na tomto místě najdete shrnutí toho nejpodstatnějšího
z předcházející více než půlroční práce vedení obce,
tedy všeho, čemu jsme se věnovali, aktuálně věnujeme
a co plánujeme dělat v dalších měsích.

služeb, odmítli jsme pokračování smluv na nesmyslnou
propagaci v podvodných internetových katalozích a
databázích uzavřených předchozím vedením obce. Tím
vším vznikla úspora v řádu desítek tisíc korun za rok,
které používáme na zvelebování veřejných prostranství
a další smysluplné projekty přímo v Břežanech. V revizi
smluv pokračujeme i v letošním roce, od 1.9. například
měníme dodavatele IT služeb (správa sítě), kde bude
předpokládaná úspora minimálně 100 000 Kč za rok.

Práce starosty je nesmírně různorodá a na malé obci,
kde chybí potřebný úřednický aparát, také značně
náročná. Nejde jen o vlastní správu obce, o kterou by
mělo jít především, ale i tzv. přenesenou působnost,
tedy činnosti, které obec vykonává za stát. A pokud v
těchto záležitostech nechcete utrácet za drahé právní
služby a poradenství, nezbývá, než si vzít k ruce zákony
a metodiky a vše se naučit. Stanete se pak znalcem
stromů a jiných dřevin, abyste mohli rozhodovat o
jejich kácení, nazpaměť znáte silniční zákon a normy na
dopravní značení, abyste mohli jakožto silniční správní
úřad rozhodovat o stavebních pracích na místních
komunikacích anebo se stanete odborníkem na
urbanismus, abyste mohli rozhodnout, zda si občan
může rozdělit nebo scelit svůj pozemek. Všechny tyto
přenesené agendy musíte rozhodovat nezávisle a
nezaujatě, tedy bez jakékoliv angažovanosti a striktně v
souladu se zákonem. Záměrně tyto informace uvádím
hned v úvodu proto, aby bylo zřejmé, že některé věci si
nevymýšlí obec či starosta, ale požaduje je po Vás stát,
za nějž je vyřizuje obecní úřad, potažmo přímo starosta
(ve větších obcích a městech jsou to běžně úředníci
jednotlivých odborů, v malé obci tento luxus bohužel
chybí).

Na konci roku jsme se také pustili do opravy dětského
hřiště, které jsme převzali zchátralé, se zanedbanou
údržbou a řadu dřevěných prvků bylo nutné vyměnit
kvůli hnilobě. Hřiště je od jara v pořádku a máme
udělaný plán údržby na několik let dopředu, aby se
předešlo jeho poškození. K tomu připomínám, že hřiště
je z důvodu vandalismu zamykáno, rodiče, ale i děti si
mohou na obecním úřadě natrvalo a bezplatně
vyzvednout klíč.

A řešit hned zkraje bylo třeba také situaci, která nás
všechny trápí už řadu let, a to hostinec a přilehlý sál.
Od podzimu loňského roku jsme v kontaktu s vlastníky
pozemků pod sálem a celou věc intenzivně řešíme.
Zatím se zdá, že vše je na dobré cestě a to díky
kompromisnímu přístupu jak vlastníků, tak i obce. Obě
strany mají zájem se dohodnout a celou věc po více jak
20 letech konečně vyřešit.
Loňský rok jsme ukončili několika společenskými
událostmi - přivítali jsme 10 nových občánků naší
obce, setkali jsme se s jubilanty a na předvánočním
setkání s občany jsme se společně naladili na blížící se
Vánoce. Z tohoto setkání by se myslím mohla stát
krásná tradice, a proto se můžete i letos těšit, že se na
obecním úřadě opět před Vánoci sejdeme. Připraveno
pro Vás bude občerstvení, svařák, punč, cukroví a
hlavně dobrá nálada a Vaši sousedé, se kterými se na
chvíli můžete zastavit na kus řeči a probrat věci, na
které během roku nezbývá čas.

A nyní již k tomu nejpodstatnějšímu, co se v obci od
listopadu 2018 udělalo, opravilo a změnilo, ale i co se
nepovedlo nebo se zpozdilo:
Závěr loňského roku patřil zejména administrativním
záležitostem, které souvisely s přebíráním agendy.
Během těchto dvou měsíců ale také proběhla první fáze
revize smluv, podařilo se vyhledáním nových
dodavatelů snížit ceny energií, telekomunikačních
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PŘEHLED PŮLROČNÍ PRÁCE V OBCI
Od začátku našeho mandátu máme zavedeny také
pravidelné schůzky s vedením naší mateřské a
základní školy. Spolupráce probíhá velmi dobře a
snažíme se škole vždy vyjít vstříc. Pokračuje projekt
stavby nové školní zahrady, který se bohužel zpozdil z
důvodu nových požadavků stavebního úřadu, ale
během letošního podzimu bychom měli mít již
kompletní dokumentaci a potřebná povolení, aby mohl
začít výběr zhotovitele stavby. Realizaci pak
předpokládáme počátkem léta 2020. V plánu je také
přístavba školy o zázemí a 5. třídu, na podzim bude
vyhlášena výzva na zpracování projektové
dokumentace, realizaci budeme řešit dle možností
rozpočtu v následujících letech.

Od začátku letošního roku jsme začali pracovat na ulici
U Obory, máme za sebou revizi stávajícího projektu,
který je příliš drahý, nové statické posouzení a budeme
připravovat projektovou dokumentaci nového řešení,
které předpokládá jednosměrný provoz v této ulici. To
pomůže menšímu zatížení opěrné zdi a sníží náklady
na celkovou opravu tak, aby bylo možné je uhradit z
vlastních prostředků. Realizaci předpokládáme v
příštím roce. Soustředili jsme se také na ulici Strmou,
kde bylo platné povolení a připravený projekt. Bohužel
podaná žádost o dotace neuspěla, nikoliv kvůli
chybám, ale kvůli vyčerpané kapacitě finančních
prostředků. Jsme ale mezi náhradníky, pokud by
někdo dotaci odmítl, peníze by putovaly k nám.
Budeme to přesto zkoušet i příští rok, pravděpodobně
s upraveným projektem, který počítá s kompletní
rekonstrukci ulic Za Zámkem, Ke Křížku a Strmá. V
srpnu proběhla základní obhlídka a během podzimu
vyzveme projektanty k podaní nabídek na projekt,
který bychom během zimy mohli mít hotový.

V polovině ledna proběhla také schůzka s Městkou
policií Odolena Voda, která vykonává službu i v naší
obci. Bavili jsme se o problémech, které naší obec trápí,
o tom, jak je strážníci vnímají a co mohou udělat pro to,
aby jich ubývalo. Domluvili jsme se, že se strážníci více
zaměří na pořádek kolem kontejnerových stání (kritická
místa budeme také elektronicky monitorovat) a svou
pozornost budou věnovat i dopravě, zejména
dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Na četné
stížnosti občanů budou strážnici provádět namátkové
měření rychlosti v ulici Baštecká. Po posledních
událostech během léta se také zaměří na chování řidičů
v obytných zónách.

S příchodem jara jsme se také vrhli na kultivaci
veřejných prostranství v obci, to je práce na delší
období a bude probíhat i nadále. Budeme rádi za Vaše
tipy, na co se v této souvislosti ještě zaměřit. Zatím u
horní zastávky zmizela napůl vyvrácená stará vývěska,
odstranili jsme ošuntělé modré lavičky, opravou právě
prochází autobusová čekárna dole v obci. Ke všem
zastávkám nově instalujeme vkusné odpadkové koše.
Dále jsme upravili plochu vedle pomníku, doposud
zarostlou plevelem s velmi obtížnou údržbou. V těchto
dnech také upravujeme plochu kolem chodníku v ulici
Hlavní, kde rostl akorát plevel, a aktuálně upravujeme
také prostranství bývalého Ovčína, kde realizujeme
dva vítězné projekty participativního rozpočtu, které
jste vybrali hlasováním. Podařilo se také prosekat
původní historickou polní cestu, která navazuje na ulici
Ke Studánce a dostanete se po ní až k lesu Beckovu.
Tuto cestu budeme opakovaně udržovat, během
podzimu zasypeme terenní nerovnosti a prořežeme
šípky v úvozu, aby nebránily v průchodu. Do budoucna
počítáme s alejí stromů, která bude cestu lemovat.
Proběhl prořez lípy u pomníku a další zeleně v obci,
odstranili jsme rozdvojený smrk u spodní zastávky,
zařídili jsme postřik jírovců proti klíněnce jírovcové, a
to jak na návsi, tak i v aleji v parku Horního zámku
(obec má na svých pozemcích asi 35 jírovců). Většina
stromů vypadá podstatně lépe než loni touto dobou,
většina je zelená a má krásné plody. Starost nám dělá
pouze pár stromů na návsi, které i přes postřik zdravě
nevypadají, řešíme to v tuto chvíli s dodavatelem
postřiku, abychom do budoucna i tyto stromy mohli
ochránit. Na vině může být poměrně drastický ořez v
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PŘEHLED PŮLROČNÍ PRÁCE V OBCI
která bude nově vybudována od křižovatky s Baštěckou
až po křižovatku s ulicí Širokou. Stejný investor má v
plánu také stavební činnost v ulici Nad Svatou Annou,
zde s ním opět řešíme soulad s tradiční zástavbou a
jsme v jednání o finančním příspěvku na rozšíření naší
školy. Během prázdnin přišel další investor, který má v
plánu využít jednu z posledních rozvojových ploch v
obci, a to pokračování ulice Nad Svatou Annou až k ulici
Ke Studánce (rovnoběžně s ulicí Vilová). I zde se
budeme snažit o rozumný rozvoj a již při prvním
jednání jsme nadhodili téma finančního příspěvku na
rozvoj infrastruktury, která bude při nastěhování
nových obyvatel potřeba.

minulém roce, případně solení nebo možná obecně
špatná vitalita. Každopádně postřik se vyplatil, budeme
jej aplikovat i v příštím roce.

Do místnosti ve 2. patře nové budovy obecního úřadu
jsme nechali vyrobit policový systém a nyní tam
naleznete obecní knihovnu, která konečně dostala
důstojné místo a příjemné prostředí pro čtenáře.
Knihovnice slečna Barbora Mišnerová se na Vás těší
každé pondělí od 17 do 18.30 hodin a v sobotu od 9.30
do 11 hodin.
Během letních měsíců také intenzivně řešíme potíže na
čistírně odpadních vod (ČOV), která bohužel i přes její
nedávnou stavbu nepracuje dobře a dochází k
znečišťování vodního toku směrem do předbojského
rybníka. Situace trvá již několik let a nikdo ji neřešil.
Dokonce byl zkušební provoz v roce 2018 ukončen jako
bezchybný. Začali jsme celou situaci projednávat s
provozovatelem a dodavatelem stavby, navržena jsou
některé úpravy ČOV, které by se měly během září
realizovat. To by mělo zajistit základní funkčnost a snad
zlepšení celé situace. Pokud to nepomůže, budeme
muset realizovat finančně náročnější opatření.

S počátkem roku narostl tlak developerů na velké
stavební projekty v Panenských Břežanech. Tak jak jsme
slíbili, budeme se snažit zachovat naši obec v tradiční
venkovské podobě. Tlačíme tak na investory, aby své
projekty, pokud možno přizpůsobili této představě.
Velká škoda, že se tak nepostupovalo v minulosti,
včetně důsledných požadavků na kompenzace pro
obec. S novou zástavbou přibude velké množství
obyvatel, bude potřeb více peněz na větší kapacitu
školy a školky, na opravu silnic atd. To všechno obec
může po developerech požadovat (neformálně, ovšem
chce-li stavebník něco po obci, má obec plné právo
chtít něco po něm). Na jednání s investorem výstavby u
ulice Ke Studánce jsme tak docílili zmenšení celého
stavebního projektu (plánové dvojdomky, kdy na stejně
velkém pozemku přibude 2x tolik obyvatel, byly z velké
části odstraněny) a po korektní debatě investor také
souhlasil s větší opravou komunikace Ke Studánce,

Poslední podstatnou informací je budování dětské
skupiny, o které najdete více informací na straně 7.
Martin Hakauf, starosta obce
Mikuláš Végh, místostarosta obce

DĚTSKÝ DEN 2019
Na následující straně přinášíme fotoohlédnutí za
letošním dětským dnem, který se nám podařilo v
časové tísni, kdy se nenašel nikdo, kdo by měl zájem se
na akci podílet, zorganizovat s velkou pomocí několika
rodičů, za což jim patří upřímné a velké díky! Akce se

náramně povedla, přišlo více jak 130 dětí, které si den
užily se vším všudy. Mohly si projít pohádkovou stezku,
zaskákat na skákacím hradu, zastřílet ze vzduchovky,
vyhrát v tombole a na závěr se vykoupat v pěnové lázni
od hasičů z Dolínku. Ještě jednou všem velké díky!
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BŘEŽANSKÉ FILMOVÉ LÉTO 2019
První ročník Břežanského filmového léta se blíží do
finále. Poslední promítání je určeno i pro menší diváky,
ale pevně věřím, že i dospělý se pobaví a zasměje. V
pátek 13.9. od 19.30 promítáme na Vinici animovaný
film Tajný život mazlíčků. Přijďte se svými dětmi a
nechte v sobě rezonovat zážitky z prázdnin a dozvuky
letních dní.

Maršálkové a dalším za pomoc, se kterou se podílí na
přípravě všech promítání.

Zájem o promítání je rostoucí, postupně se z celé akce
stala společenská událost, do Břežan jezdí stále více
diváků i z okolních obcí a měst. Návštěvnost během
prázdnin byla pokaždé kolem 200 diváků, vybrané
vstupné tak téměř pokryje náklady.
Kyž jsem přemýšlel nad tím, co v Břežanech v krátkém
čase udělat pro to, aby se lidé více potkávali a nemuseli
za kulturou jinam, napadlo mě letní kino. Už v prosinci
loňského roku jsem tak začal zjišťovat jak na to. Nechtěl
jsem jít cestou provizorního promítání na prostěradlo
se zvukem reproduktorů k notebooku, takové letní kino
by nikoho příliš neuchvátilo. Oslovil jsem tedy
společnost Putovní kino, která naše letní kino nyní
realizuje, a po propočítání nákladů jsem usoudil, že
dokážeme udělat kvalitní filmový zážitek za minimální
náklady. Nemusíme tak řešit pojištění, nákup techniky,
filmových licencí, to vše máme zajištěno. S tímto
nápadem jsem na jaře přišel i za vedením Oblastního
muzea Praha-východ, které provozuje muzeum v
Horním zámku. Napadla mě spolupráce s promítáním i
v jedinečném prostředí zámeckého parku. Nápad byl
přijat, proto se sluší i na tomto místě poděkovat
Oblastnímu muzeu Praha-východ, zejména paní
ředitelce Haně Bílkové, Veronice Benešové, Pavle

V letošním roce místa promítání střídáme, tradiční Vinici
měníme za zámecký park. Obě místa mají „něco do
sebe“ a svou atmosféru, výhodou zámeckého parku je
samozřejmě kvalitní zázemí v Horním zámku. Pro příští
rok obě místa vyhodnotíme, uvítám i Váš názor, kde je
lepší, aby promítání pokračovalo. S muzeem jsme
domluveni také na rozdělení nákladů, pokud
odpočítáme vybrané vstupné a náklady rozdělíme, na
obec připadá zanedbatelný podíl, tedy nic, co by
ohrožovalo obecní rozpočet. To nám umožňuje
promítat i příští rok, a bude-li zájem, přidáme ještě další
promítací večery. Myslím si, že má smysl v této tradici
pokračovat a už nyní se můžete těšit na Břežanské
filmové léto 2020!
Martin Hakauf

NOVÁ POSILA DO TÝMU OBECNÍHO ÚŘADU
Můžete se na ní obracet v celé řadě záležitostí, zejména
je to agenda podatelny, místních poplatků, služby
CzechPoint (ověřování listin a podpisů, výpisy z
katastru nemovitostí, výpisy z rejstříku trestů),
přidělování čísel popisných nebo přihlašování k
trvalému pobytu.

Vzhledem k výpovědi stávající úřednice paní
Horevajové posílila od 1. srpna 2019 řady našeho
skromného „úřadového týmu“ paní Věra Dobrevová,
která nastoupila na místo úřednice obecního úřadu a
převzala celou agendu administrativy obce.

Úřední hodiny pro veřejnost zůstávají zachovány v
pondělí od 8 do 12 hodin a od 18 do 19.30 hodin a ve
středu od 8 do 12 hodin. V tyto časy je Vám obecní
úřad k dispozici, v jiných dnech v případě neodkladné
záležitosti je lepší předem zavolat a ověřit si, zda paní
úřednici zastihnete, neboť některé činnosti v její
kompetenci si vyžadují přítomnost i na jiných místech
nejen v obci, ale i mimo ni.
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Dalším z nových projektů, které by měly přispět k tomu,
aby se občané častěji scházeli a diskutovali o životě v
obci, jejích problémech a námětech na zlepšení, je
participativní rozpočet.

vybudována cesta pro pěší a také zasazeny dva vzrostlé
stromy. Z opomíjeného místa se tak stane příjemný
prostor s parkovou úpravou, který využijeme při
společenských událostech. Realizace bude probíhat
během letošního podzimu.

V letošním roce jsme jej vyzkoušeli poprvé a Panenské
Břežany se tak připojily k zhruba 60 dalším obcím v
České republice, které tuto formu zapojování občanů
do veřejného života využívají. Pro letošní rok byla
vyčleněna částka 100 000 Kč a zájem o investici
projevilo celkem 5 projektů, ze kterých jste nakonec
hlasováním vybraly ty vítězné. Hlasování se účastnilo
celkem 77 občanů starších 15 let a přidělovat jste mohli
jak kladné, tak i záporné body, díky kterým se ukáže, na
kterých projektech panuje shoda, a které naopak příliš
vítané nejsou.

Celkové výsledky hlasování po sečtení všech kladných
hlasů a odečtení hlasů záporných:
1. Výsadba platanu a jedle – park na Ovčíně
(Rudolf Potočný) +45 bodů
2. Chodník a cestičky v parku na Ovčíně
(Rudolf Potočný) +39 bodů
3. Zrušení retardérů v obci
(Daniela Míková) +5 bodů

Výsledky jsou jednoznačně, vzhledem k rozdělované
částce se vítězi staly dokonce dva projekty, které se
celkově vejdou do uvolněné částky 100 000 Kč. Oba
vítězné projekty předložil pan Rudolf Potočný. Jejich
cílem je zkrášlení veřejné zeleně na bývalém Ovčíně
(vedle obecního úřadu). Nově tam podle projektu bude

4. Břežanská pospolitost – slavnosti a trhy
(Lenka Novotná) +4 body
5. Koloboule
(Šimon Cibulka) -5 bodů

DĚTSKÁ SKUPINA PANENSKÉ BŘEŽANY
přičemž jako nejvýhodnější (jak cenově, tak i termínem
dokončení, který byl také podstatný) byla vybrána
nabídka společnosti Vials Group s.r.o. Práce probíhaly
během letních prázdnin, v současné době je téměř
hotovo. Celkové náklady na stavbení práce a vybavení
jsou ve výši 1,3 milionu Kč. Za tuto částku máme krásně
opravenou budovu, která teď pomůže mnoha rodinám
a v budoucnu může sloužit i jiným účelům.

Když jsme se počátkem roku při schůzce s vedením
školy dozvěděli zprávu, že od září se mnoho
břežanských dětí nedostane do naší mateřské školy,
museli jsme situaci ihned urychleně řešit. Že to
nastane, muselo být zřejmé jíž v minulém roce, ale
bohužel neproběhly žádné kroky k řešení. Byli jsme
úplně na začátku a mnoho času nezbývalo. Různé
varianty, které jsme začali zjišťovat, ať už rozšíření
stávající školky nebo vybudování lesní školky, se
ukázaly jako neprůchozí. Poslední možností bylo zřídit
dětskou skupinu, na čemž jsme se s kolegy zastupiteli
nakonec shodli jako na dobrém řešení. Začaly práce na
projektu úprav původní budovy obecního úřadu, bylo
potřeba vybudovat nové sociální zařízení, přístavbu
pro plynový kotel, kuchyňku a upravit vnitřní prostory.
Později se ukázalo, že bude třeba vyměnit také okna a
dveře a při zahájení prací také zpevnit strop. V rámci
výběrového řízení jsme v závěru června oslovily několik
stavebních firem, cenovou nabídku jsme dostali od tří,

Nyní čekáme na vyjádření stavebního úřadu, ostatní
vyjádření dotčených orgánů jsou kladná. Po zapsání do
rejstříku provozovatelů začneme přijímat děti, start
očekáváme v druhé polovině září. Žádosti o umístění
dítěte je již možné podávat, celková kapacita bude 12
dětí. Dětská skupina bude otevřena každý den od 7 do
16.30. O provoz se budou starat dvě pečující osoby s
pedagogickým vzděláním, dětská skupina tak bude
fungovat úplně stejně jako mateřská škola, včetně
vzdělávání.
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NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY NAŠÍ OBCE
Začátkem léta byly spuštěny nové webové stránky
obce www.panenskebrezany.cz. Došlo ke změně
vizuálu, odstranění celé řady zbytečných funkcí a
položek v jednotlivých menu, které bylo zbytečně
složité a uživatelsky nekomfortní. Stránky mají moderní
a minimalistický vzhled. Nyní upravujeme menu,
sjednocujeme jednotlivé položky do tematických celků
tak, aby byl web přehledný, a abyste nejen Vy, ale i
zájemci odkudkoliv našli na našich stránkách vše, co
potřebujete.
Do vedení obce jsem vstupoval s tématem
transparentnosti, proto Vás budou nově webové
stránky v sekci Otevřený úřad informovat o
hospodaření. Od roku 2020 zde naleznete přehledy
uzavřených smluv a objednávek a také přijatých faktur.
Každý tak bude mít možnost sledovat financování,
přibude také informace o hotovostních pokladních
operacích. Již nyní je v provozu sekce Starosta
odpovídá, která je určena pro dotazy, které by mohly
být zajímavé pro větší počet lidí a také pro ty, kteří se
mnou nekomunikují jiným způsobem, ať už osobně, po
e-mailu nebo na sociálních sítích. Proto je na webu
možnost položit v této sekci dotaz, který rád zodpovím
a odpověď zůstane přístupná i do budoucna pro
všechny, koho daná problematika bude zajímat.

Dalším významným zdrojem informací je oficiální
facebooková stránka naší obce, kterou najdete na
adrese www.facebook.com/panenskebrezany.
Doporučuji ji sledovat (kliknutím na tlačítko To se mi
líbí nebo Sledovat v horní části stránky), neboť
poskytuje možnost získat ve velmi krátkém čase
informace o všem podstatném ze života obce, přináší
tipy na kulturní události a velmi podrobně informuje o
krocích vedení obce. Informování je důležité, neboť
informovaný člověk může přijít s kritikou, která je
založena na objektivních faktech a často může přispět
k lepšímu výsledku. Proto říkám: informujte se, sdělujte
své názory, zasílejte podněty a bez obav kritizujte. Lepší
dobře míněná kritika než nezájem.
Martin Hakauf

Ve spodní části webových stránek najdete položku
Newsletter, která přináší možnost být informován o
všem podstatném, co se na webových stránkách objeví.
Můžete zde vyplnit Váš e-mail a při zveřejnění
důležitých a zajímavých zpráv dostanete do Vaší
e-mailové schránky avízo, jaká zpráva byla na
webových stránkách přidána (avizovány jsou jen
významné věci nemusíte se tak bát zahlcení Vaší
schránky). Nic Vám tak neunikne, aniž byste museli
stránky pravidelně kontrolovat.

ÚSPĚCH NAŠICH SPORTOVCŮ NA DNI SVAZKU DOLNÍ POVLTAVÍ
Panenské Břežany jsou členem Svazku obcí Dolní
Povltaví, který sdružuje obce a města v okolí.
Každoročně jeden z členů svazku pořádá sportovněspolečenské setkání s názvem Sousedé se spolu dobře
baví v Dolním Povltaví. To se letos v květnu konalo ve
Větrušicích a Vodochodech.
Naši obec na něm reprezentoval tým fotbalistů a také
družstvo hráčů vybíjené, které po několika zápasech
vybojovalo krásné 2. místo. Gratulujeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci Panenských Břežan!

(foto: Dalibor Fajkus)
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LIKVIDACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Rozmohl se nám tu takový nešvar, řekl by klasik. Ano,
řeč je o způsobu likvidování domovního odpadu,
zejména toho biologického a také tříděného. Znovu
upozorňujeme, že svoz bioodpadu je dobrovolnou
službou obce občanům a vlastníkům nemovitostí a pro
tuto službu platí předem daná pravidla, která bohužel
ne každý je ochoten respektovat.

firmy. Každý má možnost bioodpad sám odvést do
kontejneru, který je umístěn v ulici Za Zámkem,
případně může na obecním úřadě nahlásit odvoz
většího množství bioodpadu a takový odvoz bude za
úplatu podle ceníku proveden. Bohužel,
nerespektování těchto pravidel celý úklid velmi
prodlužuje a tím i zvyšuje finanční náklady obce
(pracovník je placen hodinově). Abychom zamezili
zbytečnému plýtvání financemi nás všech, prosíme,
abyste tato pravidla dodržovali. Pokud tomu tak
nebude, odpad před Vašimi vrátky zůstane a nebude
odvezen.
V případě tříděného odpadu řešíme dlouhodobě
odhazování odpadu na místa, k tomu neurčená.
Dochází nám trpělivost, proto prostor kontejnerových
státní bude ve větší míře monitorován a ve spolupráci s
policií začneme důsledně postihovat každého, kdo
bude v obci odkládat odpad tam, kam nemá. První
pokuty již byly rozdány. Upozorňujeme, že jde o
přestupek, za který hrozí bloková pokuta do 5 000 Kč a
ve správním řízení až ve výši 50 000 Kč. Doporučujeme
proto každému, aby si takové jednání rozmyslel. K tomu
dodáváme, že za přestupek je považováno i to,
necháte-li odpad vedle nádob, pokud jsou zrovna plné.
To se stát může, není nic snazšího, než počkat pár dní,
kdy budou vyvezeny, nebo odpad odnést do jiných
kontejnerů, sběrných míst je v obci hned několik.

Znovu opakujeme, že svoz biodpadu provádí pracovník
obce s technikou, kterou má k dispozici. Je to malý
valník bez jakéhokoliv zvedacího mechanismu. Proto
prosím větší větve nařezejte na menší kusy, aby se do
valníku vešly a šly naložit. Pytle nebo jiné nádoby plňte
tak, aby je pracovník mohl vyzvednout do výše 1,5
metru. Větve a jiné ostřejší kusy nechte raději volně,
nevyužívejte pytle, ze kterých se nedají vysypat.
Bioodpadu by mělo být přiměřené množství, smyslem
sběru není suplovat zahradnické nebo specializované

Děkujeme!
Obecní úřad Panenské Břežany

VÝZVA VLASTNÍKŮM POZEMKŮ – ÚDRŽBA ZELENĚ
Obracíme se na vlastníky některých pozemků, aby
přispěli k udržování příjemného vzhledu naší obce. Jde
zejména o situace, kdy pozemek sousedí přímo s
pozemní komunikací nebo jiným veřejným
prostranstvím. Na některých místech v obci je zeleň ze
soukromých pozemků tak rozrostlá, že již znemožňuje
bezpečný a pohodlný průchod a průjezd po
komunikacích. Vyzýváme proto všechny vlastníky, aby
si zkontrolovali své pozemky a zeleň, která zasahuje na
pozemky obce a brání v průjezdu aut nebo v průchodu
chodců, odstranili. Pokud se tak nestane, budeme v
průběhu podzimu zasílat těmto majitelům adresné
výzvy.

nepřispívají, navíc se z nich mohou šířit náletové
dřeviny nebo jiné plevelné rostliny. Žádáme proto
všechny vlastníky, aby své nemovitosti udržovali v
takovém stavu, aby se za ně ani oni, ani jejich sousedé
či návštěvníci naší obce nemuseli stydět. K tomu
dodáváme, že zabraňovat šíření škodlivých organismů
z vlastního pozemku či o svůj pozemek pečovat tak,
aby nenarušoval vzhled obce, je dokonce zákonnou
povinností danou několika právními předpisy, a tuto
povinnost lze i právně vymáhat, a to včetně udělení
pokuty.
Děkujeme všem vlastníkům za spolupráci na hezkém
vzhledu naší obce!

Podobným problémem jsou některé neudržované
pozemky v obci, které k pěknému vzhledu také

Obecní úřad Panenské Břežany
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