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ÚVODEM
Léto je nejpříjemnější roční období. Vše je veselejší,
když nám sluníčko prosvětluje a prodlužuje dny. Volný
čas trávíme posezením s dětmi a přáteli na zahradách,
grilujeme, bavíme se, zahradničíme, sportujeme,
cestujeme, … v létě se toho dá stihnout!
I letos se konalo Setkání dobrých sousedů –
obcí Dolního Povltaví a jeho okolí. Tentokrát byla
hostitelem Odolena Voda. Břežanský Dětský den
Na Vinici byl opět nápaditý a veselý. V předposlední
školní den naše školkové a školní děti předvedly na
tradiční Zahradní slavnosti rodičům a hostům hru se
zpěvy ze života Karla IV. Na Obecním úřadě se sešli
noví břežanští jubilanti. Také se konal další ročník
hudebního svátku Verbíř Fest. Břežanští milovníci
mopedů uspořádali tradiční letní nedělní závod na
svých strojích.
V létě proběhly pro život obce důležité akce:
dvakrát se v naší obci konala deratizace kanalizace
proti přemnoživším se potkanům a pokračovala
rekonstrukce čističky odpadních vod. Bylo osazeno
nové oplocení památníku břežanským občanům, kteří
padli v první světové válce. Pokračovala rekonstrukce
horního zámku. Byly zrestaurovány sochy kolem
Santiniho kaple a připravuje se i zrestaurování sochy
Jana Nepomuckého na dolní křižovatce.
Pocitově je ale léto asi tím nejkratším obdobím
v roce. Sotva se děti rozloučí se školou a vydají se na
prázdniny a my ostatní za letním odpočinkem, za
chvíli už se s prázdninami a létem zase loučíme. Ještě
že nás (snad) čeká Babí léto.
JS

INFORMACE z obecního úřadu
Do 12. září se v Panenských Břežanech koná sbírka
pro Sociální družstvo Diakonie Broumov. Na Obecní

Výtisk zdarma

úřad můžete až do uvedeného dne přinášet čisté
a zabalené oděvy, obuv, textil, hračky, sklo a kuchyňské
potřeby včetně funkčních elektropřístrojů, které
Diakonie poskytne potřebným.
Příští setkání břežanských jubilantů pořádá obec
v pátek 23. září ve 14 hodin. Oslavence pozve starostka
Lucie Fiury dopisem.
Řeší se odkup připlocených pozemků v ulici
Strmá.
Obec nechala opravit odtržený koncový sloup
kamenné zdi ve vchodu na hřiště v Zahradní ulici.
Dne 7. října v 11 hodin se bude konat slavnostní
vítání nových břežanských občánků - dětí, které mají
trvalé bydliště v Panenských Břežanech a které se
narodily do 31. července tohoto roku. OÚ prosí rodiče,
kteří mají o tuto slavnost zájem, aby kontaktovali
referentku Dagmar Horevajovou.
Na přání občanů nechala obec umístit zatím šest
košů na psí exkrementy. Koše budou pravidelně
každých čtrnáct dnů vyváženy firmou FCC, která
odváží i komunální a tříděný odpad obce. Koše jsou
rozmístěné tak, aby při procházce se psími miláčky
bylo možno v každé části vsi exkrementy po pejskovi
pohodlně sebrat a uklidit. Koše jsou mobilní a lze
je tak po zkušenosti přemístit na vhodnější místo.
Prozatím je najdete u horní zastávky autobusu, v ulici
Ke Křížku, Ke Studánce, u dětského hřiště, v ulici
U Obory a Na Pískách.

Výtah z jednání Zastupitelstva obce
č. 3 ze dne 10. 05. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
 přidělení veřejné zakázky „Oplocení památníku v Panenských Břežanech“ zámečnictví Havel
z Předboje za nabídkovou cenu 50.278,75 Kč bez
DPH. Zastupitelé se jednoznačně shodli, že tato
cenová nabídka je nejnižší a návrh nejvíce odpovídá dobové fotografii.

a odsouhlasilo přesunutí hospodářského výsledku z hlavní činnosti do rezervního fondu.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo:
 vyhlášení výběrového řízení na nákup multifunkčního malotraktoru pro obec. Výběrové řízení bude
vedeno jako zakázka malého rozsahu a předpokládaná hodnota zakázky na nákup malotraktoru činí
600.000 Kč bez DPH a přívěs malotraktoru bude
vybaven třístranným sklápěcím zařízením.
 vytvoření nového pracovního místa s úvazkem
1,0 v souvislosti s nákupem multifunkčního malotraktoru. Nové pracovní místo bude obsazeno
kvalifikovaným a odborným pracovníkem s řidičským oprávněním pro práci a obsluhu tohoto multifunkčního zařízení.

Výtah z jednání Zastupitelstva obce
č. 4 ze dne 21. 06. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
 závěrečný účet obce bez výhrad a přijalo nápravná
opatření k chybám a nedostatkům zjištěným při
přezkoumání hospodaření obce. Nápravná opatření jsou následující: obec bude důsledně dodržovat
stanovený rozpočet a v případě, že by hrozilo
překročení rozpočtu, včas provede rozpočtové
opatření. Zastupitelstvo obce zplnomocní
starostku, aby rozpočtové opatření k 31. 12.
příslušného roku provedla sama.
 účetní závěrku obce Panenské Břežany za rok
2015:
 Rozvahu k 31. 12. 2015
 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
 Přílohu k 31. 12. 2015
 Inventarizační zprávu za rok 2015
 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Panenské Břežany

Vzhledem k tomu, že předchozí výběrové řízení
na nákup multifunkčního malotraktoru pro obec
dopadlo neúspěšně, Zastupitelstvo odsouhlasilo:
 nové výběrové řízení na nákup malotraktoru dle
těchto podmínek: šířka max. 1,4 m, hmotnost do
2 000 kg, výkon motoru alespoň 20 HP, vývodová
hřídel zadní alespoň s počtem 500 otáček, zadní
tříbodový hydraulický závěs se zvedací kapacitou
alespoň 700 kg, pohon 4 x 4, čelní i zadní osvětlení
traktoru, posilovač řízení. Dále je požadováno následující příslušenství:
 Sekačka se záběrem min. 1,3 m
 Nezávislé zvedání sekačky
 Sběrací koš o objemu min. 600 l s vysavačem
a hydraulickým výklopem do výšky min.
1,5 m
 Čelní hydraulický závěs s vývody hydrauliky
 Čelní radlice
 Návěs sklápěcí třístranný
Záruční podmínky alespoň 2 roky na malotraktor,
záruční a pozáruční servis, přihlášení pro provoz na
pozemních komunikacích, dodání předmětu zakázky
v takovém stavu, aby mohl být bez jakýchkoli
dodatečných nákladů uveden do provozu.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo:
 zvolení nových členů finančního výboru obce,
kterými jsou paní Marie Obrdlíková a Ing. Mikuláš Végh
 opravu výtluků v ulicích Na Pískách a K Dálnici
za nabídkovou cenu 45.846 Kč bez DPH. Opravu
provede firma USK s.r.o., středisko Dolínek
 zahájení restaurátorských prací – socha sv. J. Nepomuckého. Obec zažádala MěÚ Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav o zařazení do dotačního
programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Dotace se týká restaurování sochy sv. J. Nepomuckého na návsi a celková cena na restaurátorské práce
činí 148.465 Kč včetně DPH. Veškeré práce bude
realizovat sochař pan Adamec, se kterým má obec
zkušenosti, jelikož restauroval Sloup se sousoším
Nejsvětější Trojice. Restaurátorské práce sochy
sv. J. Nepomuckého již začaly, jelikož dotace bude
pravděpodobně schválena a hlavním důvodem je
povinnost obce profinancovat přidělené dotační
prostředky do konce roku 2016.
 objednávku na vypracování energetického hodnocení budovy, výkazu výměr a projektové dokumentace na rodinné domy Baštecká č.p. 114 a 115
a administraci žádosti o dotaci v programu „Nová









zelená úsporám“ od Ing. Vojtěcha Lexy za nabídkovou cenu 2x 43.000 Kč
objednávku projektové dokumentace na rekonstrukci a zateplení bytového domu Baštecká
č.p.117 vč. energetického hodnocení budovy v celkové výši 86.500 Kč od společnosti JV PROJEKT
podpis Darovací smlouvy na částku 400.000 Kč se
společností Agrimex VESTEC a.s. a s podpisem
Darovací smlouvy na částku 800.000 Kč se společností UNIFROST s.r.o. Jedná se o peněžité dary,
které tyto dvě společnosti poskytnou obci jako
bezúplatné plnění za účelem sdružení prostředků
pro investici, a to výstavbu čistírny odpadních vod
pro území obce Panenské Břežany
podpis Smlouvy o vzájemné spolupráci a Souhlas
s podpisem Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném. Společnost HOYA a.s. má zájem podnikat na území obce Panenské Břežany a má v úmyslu realizovat výstavbu projektu logistického centra
zahrnujícího skladovou halu včetně veškeré infrastruktury (Distribuční centrum SEVER) na
pozemku obce parc. č. 155/24. Cílem této smlouvy o vzájemné spolupráci je vydání stavebního
povolení pro společnost HOYA, a.s. a společnost
HOYA a.s, se v rámci této spolupráce současně zavazuje poskytnout Obci finanční příspěvek ve výši
1.200.000 Kč.
vyhlášení výběrového řízení na stavební práce
stavby „ Chodník v ulici Hlavní“. Jedná o zakázku
malého rozsahu na stavební práce v předpokládané hodnotě 491.946,28 Kč bez DPH. Veškerá dokumentace čeká na schválení Středočeského kraje
a dodavatel stavebních prací by mohl být vybrán
na podzim tohoto roku.

Setkání břežanských jubilantů
Dne 23. června se v kanceláři starostky konalo
setkání jubilantů. Pozvání přijali Olga Nepožitková,
Danuše Szakalová, Luděk Míka, Jan Doležálek
a Bohumil Vaněček. Za břežanské zastupitele
oslavencům gratulovali a přáli zdraví a štěstí starostka
Lucie Fiury, Ljuba Loukotová a Mikuláš Végh. Všichni
jubilanti, kteří v daném období oslavili svá kulatá
a půlkulatá výročí, dostali drobný dárek a dámy navíc
kytici květů.
Po přípitku se rozproudila příjemná zábava.
Povídalo se o všem možném, vyprávěly se veselé
historky a došlo i na zahradničení a vzájemnou
výměnu zkušeností. Krásný letní den vykouzlil
všem přítomným úsměv na rtech. Gratulujeme
jubilantům!
JS

OBEC PŘIPRAVUJE
Projekt a výstavbu nových chodníků
Nově vybudované chodníky nebo jejich části se
v Panenských Břežanech často nacházejí na pozemku,
který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Z tohoto
důvodu obec vždy musí žádat Středočeský kraj
o bezúplatný budoucí převod pozemků, které budou
dotčeny stavbou nových chodníků, do vlastnictví obce,
aby mohlo být zahájeno stavební řízení. Starostka
Lucie Fiury k tomuto tématu pro Břežanský Zpravodaj
napsala:
Snad ještě tohoto roku se dočkáme nového chodníku v zatáčce v ulici Hlavní. Po chodníku dlouho
volají občané z ulice U Obory, kteří nebezpečnou
zatáčkou chodí denně na zastávku autobusu. Již
několik měsíců obec čeká na vyjádření Středočeského
kraje, budoucí (a i ten současný, vychozený) chodník
totiž vede z části po pozemcích kraje. Až obec obdrží
od kraje souhlasné stanovisko ke stavebnímu povolení,
nic obci nebrání vypsat výběrové řízení na zhotovitele
a započít se stavbou.
Další chodníky obec plánuje při krajských
komunikacích, v ulici Ke Kovárně, Baštecká a opět
v ulici Hlavní. Projekt je zpracováván s cílem obdržet
dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury.
Projekt je to rozsáhlý, všichni jste měli možnost po

dobu 14 dnů vyjadřovat své připomínky a to buď
e-mailem, nebo při osobní návštěvě na Obecním
úřadě. Zásadní připomínky jsme do projektu nechali
zapracovat. Jedná se zejména o chodník vedoucí přes
zelenou plochu „v lipkách“. Nově povede chodník mezi
lípami, aby nedošlo k jejich odstranění. Taktéž byly
geodeticky doměřeny pozemky v ulici Ke Kovárně,
kde byl chodník prodloužen až k poslednímu číslu
popisnému. Nové chodníky tak pohodlně obslouží
obyvatele při hlavních komunikacích a co je
nejdůležitější, zajistí všem bezpečnou cestu na autobus
a do základní a mateřské školy.
Lucie Fiury, starostka obce

DEN SVAZKU OBCÍ
DOLNÍHO POVLTAVÍ
Po velmi úspěšném setkání sousedů z Dolního
Povltaví a okolí, které uspořádaly Panenské Břežany
loni v květnu, převzala pořadatelství Odolena Voda.
Návštěvníky čekal i letos pestrý program. Sport,
turnaje, hudba, tanec. Panenské Břežany v Odolce
výborně reprezentovaly děti ze školní družiny, které
předvedly skladbu LEGO. O zrodu jejich tance jsme
psali v minulém Zpravodaji. Byl to tanec, se kterým děti
získaly 5. místo ve Středočeském tanečním poháru.
Ve sportovní části opět zabodovaly děti z břežanské
školní družiny, které pod vedením trenéra Ondry
Sýkory pilně trénovaly na hřišti v Zahradní ulici.
V turnaji ve vybíjené pak získaly poháry za krásné
druhé místo v obou kategoriích, mladších i starších
žáků.

V kulturní části slavností Dne svazku obcí nastavila
Odolena Voda laťku vysoko. Uspořádala Salon
výtvarníků z měst a obcí Dolního Povltaví, kterého
se zúčastnilo přes 30 umělců. Ti v Galerii Kotelna
vystavovali obrazy malované různými technikami,
fotografie, sochy a objekty z kamene, dřeva, keramiky
i drátů, paličkované krajky, i malby na skejtových
prknech.

Panenské Břežany reprezentovali na Salonu
tři výtvarníci. Eva Göndörová vystavovala jemné
květinové akvarely. Sochař Jiří Genzer představil
sochy se zajímavými náměty a malíř Roman Werner
vystavil tři plakáty: jeden s burcující tématikou
nazvaný Mount Homo Sapiens, druhý byl oslavou
Karlových Varů a Becherovky a třetí, - plakát ve
zlatavých barvách - měl náboženskou tematiku.
foto: Zdeněk Kocur, text: JS

ZA - HRADNÍ SLAVNOST

Konec školního roku byl letos velkolepý! Na školní
zahradě, za hradem beze jména, čekalo shromážděné
rodiče, prarodiče a hosty divadlo dosud nevídané.
Rytíři, zbrojnoši, panoši a princátka, a také dívenky,
princezny, 4 královny, dvorní dámy a jedna Bílá paní,
kastelán, mniši a pak král a císař v jedné osobě, ti
všichni předvedli hru se zpěvy ze života Karla IV.,
která byla inspirována známou Nocí na Karlštejně. Děj
byl podmalován hudbou a scéna ozvučená, kostýmy
byly úžasné, takže zážitek byl dokonalý.
Malí herci z mateřské školky i ti větší ze školy
hráli a zpívali s opravdovým nasazením. Příjemně
překvapila Alenka Pozlerová, která zazpívala
píseň Lásko má, já stůňu. Místy herce doprovázela
na kytaru paní učitelka Pavlína Sáblová a scénu
oživovala paní školnice Monika Vacková jako Bílá
paní. Historické kostýmy slušely i učitelkám Martě
Kellnarové, Jolaně Pavlíkové a zástupkyni ředitelky
Kláře Haberhauerové. Za nastudování krásného
představení se všemi dětmi z mateřinky i ze školy, ale
také za celoroční práci s dětmi poděkoval za všechny
přítomné Martin Soriano.
Potom byli předškoláci pasováni na školáky.
Nakonec přišlo loučení se čtvrťáky. Bára, Markéta,
Lukáš, Jindra a Tomáš dostali na památku od své
třídní učitelky Marty Kellnarové trička s nápisem:
Tohle tričko mi dal někdo, komu na mně záleží a má
mě rád. Do pátých tříd už šli tihle žáčci do jiných škol.
Přejme jim, ať se jim v nich daří a líbí nejméně tak,
jako tomu bylo v břežanské malotřídce.
JS

s.r.o., Nomitte s.r.o., KVB advokátní kancelář s.r.o.,
JUDr. Z. Litavský, ABV autodíly s.r.o., D. Kučerová,
JUDr. V. Hlásek a dárečky věnovaly firmy: FCC
Česká republika, s.r.o., ACTIVA, spol. s.r.o., tiskárna
TIGRAS s.r.o., SCHINDLER CZ a.s., EKO-KOM a.s.
Zmrzlinky z čerstvého ovoce věnovala pro děti firma
AGRIMEX VESTEC s.r.o.
Lucie Fiury

DĚTSKÝ DEN
Letošní Dětský den se na louce Na Vinici opět
vydařil. Počasí přálo všem aktivitám: běhu
pohádkovým lesem, malování na obličej, baštění
dobrot u stánků, skákání v nafukovacím hradu
a hlavně, řádění v pěně, kterou pro děti nafoukali hasiči
z Hasičského záchranného sboru Aero Vodochody.
Motorističtí fandové mohli obdivovat Škodovku
Ivana Moneva, který v ní objel celý svět.

Indiánské léto Na Vinici
První zářijovou sobotu se na louce Na Vinici
i letos objevili indiáni! Tancem a bubnováním slavili
své Indiánské léto, volnost a radost ze života. Pyšnili
se svými oděvy, čelenkami, náramky a náhrdelníky.
Trénovali jízdu na koni. Komu chyběl oštěp na lov
zvěře, mohl si ho na místě vyrobit a tváře pomalovat
rituálními symboly na tanec a lov bizonů. V týpí se
vařila voda na čaj na otevřeném ohništi jako za starých
indiánských časů, slunce příjemně hřálo a na louce se
sem tam ozývalo bubnování.

Soutěže pro děti zorganizoval místní spolek
Břežanka v čele s Jakubem Hulínským. Díky této
partičce mladých sportovců si děti užily pohádkový
les s bájnými postavami, drobné sportovní soutěže na
louce a příjemný mix hudby a mluveného slova. Další
novinkou tohoto dne byla nabídka vyřazených knih
z břežanské knihovny, které s grácií nabízela Karolína
Mužíčková. Díky vám se podařilo vybrat na pár
dobrých detektivek do místní knihovny. Děkujeme.
Velké díky patří i všem sponzorům, bez kterých
bychom tak velkolepé uspořádání nezvládli! Finanční
příspěvek na dětský den darovali: TRIADA, spol.
s.r.o., PETRA CLINIC HEALTH s.r.o., METAL MB,
s.r.o., STAKO-nábytek na míru s.r.o., Jiří Trávníček,
Ivan Monev, STARMAN CONSULTING s.r.o.,
3v.cz, s.r.o., VaK Zápy, s.r.o., CUBIS METAL, spol.

Šaman Petr Havlan z pražských prérií přivezl
bubny a pod barevným totemem učil děti, jak zvukem
bubnu vyjádřit, jak běží myška, veverka, jak hrozí
chřestýš, jak dusá stádo bizonů. Pak k bubnům usedli
dospělí a užívali si bubnování, no, jak malí. Jen pro
odvážné byla zkouška z nejtěžších – chůze po žhavých
uhlících a po skleněných střepech. Pár odvážlivců se
našlo a přihlížející nechtěli věřit svým očím!

Svůj stánek na louce rozbil i jeden lovec kožešin.
Ale ne aby je prodával. Zkoušel indiány ze znalosti
kožešin různých zvířat. Mohli si osahat, jak jemná je
srst rysa a jak hustá a odolná je srst medvěda baribala
nebo bizona a jak vypadá lebka losa a jak lebka bizona.
Znalosti k nezaplacení pro malé indiány! Všemu dění
opodál vlídně přihlíželi noví osadníci na prérii, jeden
s vlajkou Unie na hrudi, popíjeli zlatavý mok a dobře
se bavili. Spřátelené kmeny břežanské s nimi kouřily
dýmku míru.
Dík za krásné odpoledne patří mnoha
dobrovolníkům a již tradičním organizátorkám Lence Novotné a Ivě Cibulkové.
JS

Babí léto
Babí léto – pozdní léto je suché, slunečné a málo
větrné počasí na konci léta a na začátku podzimu
na evropském kontinentu. Na severoamerickém

kontinentu se vyskytuje podobný jev nazývaný jako
indiánské léto.
Během babího léta lze často pozorovat volně
se vznášející pavučiny drobných pavouků, které
lidem v minulosti připomínaly stříbrné „babské“
vlasy. Odtud pochází název tohoto období. Podle
klimatologů se vyskytuje v období od 21. září do 2.
října. Někdy je v Čechách nazýváno létem svatého
Václava (svátek 28. září). Délka trvání tohoto
příjemného podzimního počasí je v jednotlivých
letech velice rozdílná. Například v roce 1959 trvalo
babí léto téměř 7 týdnů, zatímco v jiných letech není
téměř zřetelné.
Ottův slovník naučný z roku 1890 říká:
Babí léto, (též Svatováclavské nebo Mariánské léto)
– jemné pavučiny za jasného počasí v září jednotlivě
nebo v chumáčích ve vzduchu poletující. Ač ve
starověku a středověku dostalo se zjevu tomu výkladů
nejpodivnějších, viděla v tom mysl nepředpojatá vždy
jen pavučiny pavoukův, o nichž anglický lékař Halse
a Martin Lister kolem roku 1676 poprvé se zmiňují. A.
Menge pozoroval za teplého dne v říjnu, jak zábradlí
mostu pokryto bylo tisíci drobných pavouků, kteří
všichni měli zadek namířený do výše pod úhlem 45°
vypouštějíce pavučiny proti větru. Lehounká nitka
unášená zahřátým vzduchem táhne se stále z pavouka
dále, až pavouk tah ucítí a sám opustiv své stanovisko
vzduchem pluje chovaje se při tom zcela passivně.
Babí léto jež tvoří hlavně mladí pavouci rodův
Erigone a Pachygnatha, pak pavouci čeledi slíďáků
a běžníků, spatřujeme teprve, když jemné pavučiny
spojivše se v tlustší vlákna k zemi klesají. V těch již
nenalézáme původců pavučin, ani již dříve spustili se
po dlouhé niti k zemi.
John Blackwall označil za příčinu babího léta to, že
snaha po výživě nutí mladou generaci, aby na podzim
změnila bydliště. Mladá zvířata, žijící pospolitě,
postřehnou pojednou nejistotu, že se uživí, i robí si
tedy, by rychleji dostala se s místa, létající stroj, jemuž
svěřují se nazdařbůh.
Citováno pro krásu a půvab více než sto let staré
češtiny.
Bohumil Bauše, Ottův slovník naučný, třetí díl, J.
Otto, 1890 a Wikipedia
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