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Slovo starostky
Vážení občané, milí čtenáři, dovolte, abych vás
touto cestou pozdravila a seznámila vás s novinkami
a investičními plány v obci. Pro mě osobně byla v poslední době nejvíce pozitivní zprávou informace od
Regionálního operačního programu, ve které nás informují, že jsme určeni k financování a vyzývají k přípravě výběrového řízení na stavební práce na akci Detašované pracoviště ZŠ Panenské Břežany. Jedná se
o konečně užitečné využití bývalé budovy obecního
úřadu pro potřeby základního vzdělávání našich dětí.
V budově by měla vzniknout nová kmenová třída pro
5. ročník, který v naší obci tolik chybí. V loňském roce
jsme se zastupiteli jednohlasně rozhodli, že uděláme
úpravu projektu, který již má platné stavebné povolení a původní záměr multifunkčního centra necháme
přetvořit na tolik potřebné rozšíření základní školy.
Výsledkem je smysluplný projekt, který byl diskutován jak v zastupitelstvu, tak s vedením naší základní
školy. Je třeba vyzdvihnout, že s myšlenkou detašovaného pracoviště jako první přišli členové školské rady,
za což jsem velmi ráda, protože jedině úzká spolupráce všech zúčastněných může přinést kýžené výsledky.
V krátkosti a pro názornost: v přízemí staré budovy
OÚ by měla vzniknout nová kmenová třída, zázemí
typu šatny, sociální zařízení a místnost pro pedagogy.
V prvním patře další sociální zařízení a pak odborná
učebna digitálních technologií a výuky cizích jazyků,
která by měla být využívána jak všemi dětmi naší základní školy, tak mimo školní výuku i širokou veřejností. Nové prostory by škola mohla využívat již ve
školním roce 2019/2020.
Další projekt, který čeká na posouzení fondem dopravní infrastruktury, je navazující etapa chodníků
podél krajských silnic. Konkrétně se jedná o pokračování chodníku na protilehlé straně v ulici Ke Kovárně
s návazností na stávající chodník v ulici Zahradní, a to
až k poslednímu číslu popisnému v této ulici. Retardér

Výtisk zdarma

v místě u dětského hřiště bude dle projektu a stanoviska Dopravní policie odstraněn, na jeho místě bude
zřízen přechod pro chodce a nový chodník povede
mezi lipkami dále do ulice Baštecká s návazností na
stávající chodník v ulici Ke Studánce a povede opět až
k poslednímu číslu popisnému. Další výstavba chodníků přispěje k bezpečnému pohybu chodců směrem
do centra, k zastávce autobusové dopravy, do školy…
Projekt nemenšího významu, u kterého očekáváme kladné posouzení od ministerstva pro místní rozvoj, je nový územní plán obce. Již nyní vzniká první
návrh, který bude zastupitelstvo spolu s vámi občany
projednávat. Nejedná se o žádné megalomanské plány
na rozvoj. My všichni asi chceme udržet obec ve stávající podobě, to znamená, aby zde nevznikaly satelity a velká průmyslová centra, která by nepřinesla do
obce nic jiného než problémy s dopravou a zhoršení
životního prostředí.
V běhu jsou již přípravy na 790. výročí Panenských
Břežan. Pro výstavu „Takoví jsme byli“ stále poptáváme fotografie a jiné materiály ze života v dobách minulých. Materiály si půjčujeme oproti protokolu a po
zhotovení kopií (většinou skeny fotografií) materiály
v pořádku vracíme. Nemusíte se tak obávat, že by vaše
cenné památky mohly být ztraceny nebo dokonce zcizeny. Za již poskytnuté materiály všem děkuji a tímto
vás co nejsrdečněji zvu na oslavy výročí obce, které se
konají v sobotu, 18. 8. 2018.

Výtah ze zasedání
Zastupitelstva obce
Panenské Břežany č. 2/2018
ze dne 26. 03. 2018
 Zastupitelstvo obce Panenské Břežany odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 1/2018.
 Zastupitelstvo obce Panenské Břežany odsouhlasilo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017
ZŠ a MŠ Panenské Břežany, odpisový plán ZŠ a MŠ
Panenské Břežany a plán použití fondů v roce 2018,
dále kalkulaci neinvestičních nákladů MŠ a úplatu
za družinu na školní rok 2018/2019 Základní a Mateřské školy Panenské Břežany.
 Zastupitelstvo obce Panenské Břežany odsouhlasilo podpis Plánovací smlouvy se společností Vize 3,
s.r.o. Tato Plánovací smlouva se týká změn stávající
veřejné infrastruktury tj. kanalizačního a vodovodního řadu obce. Smlouva rovněž stanový finanční
podíl žadatele tj. společnosti Vize 3, s.r.o. na nezbytných změnách veřejné infrastruktury nebo na vybudování nové infrastruktury ve výši 1.200.000 Kč.
Zároveň se společnost Vize 3, s.r.o. v této smlouvě
zavazuje, že vybudovanou technickou infrastrukturu po vybudování předá do majetku obce Panenské
Břežany.
 Zastupitelstvo obce Panenské Břežany odsouhlasilo podpis Smlouvy č. Z_S24_12_8120057576 se
společností ČEZ Distribuce a.s. a s úhradou faktury za předpokládané výdaje ve výši 158.789 Kč bez
DPH. Touto smlouvou bude společnost ČEZ Distribuce realizovat přeložku rozvodného zařízení NN
v obci Panenské Břežany, týkající se stavby nových
chodníků a veřejného osvětlení v obci (Chodníky
etapa II+III). Předpokládaná výše nákladů ze strany obce je 158.789 Kč. Provozovatel tj. společnost
ČEZ Distribuce a.s. se touto smlouvou zavazuje zajistit realizaci této přeložky do 4. měsíců od předání
a převzetí staveniště.
 Zastupitelstvo obce Panenské Břežany odsouhlasilo podpis Smlouvy o poskytování informatické
infrastruktury se spol. 3v.cz, s.r.o. Poskytovatel tj.
společnost 3v.cz se touto smlouvou zavazuje poskytovat obci služby v oblasti poskytování serverů,
licencí na software na nich používaný, komplexní
správu operačního systému a dat na serveru poskytovatele. Poskytovatel dále bude zajišťovat běžný
provoz a údržbu tohoto technického zařízení. Tento
server obec pořídila do nájmu a poplatek 1 200 Kč
se týká pravidelné kontroly a dálkové správy serveru, aktualizace a zálohování na serveru.

 Zastupitelstvo obce Panenské Břežany odsouhlasilo podpis Příkazní smlouvy č. 1/2018 se společností PPCentrum s.r.o. Společnost PPCentrum s.r.o. se
touto smlouvou zavazuje, že zorganizuje a provede
výběrové řízení na stavební práce na akci „Chodníky v Panenských Břežanech – Etapa II. a III.“
Smluvní odměna činí 20.000 Kč. Starostka zároveň
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení
došlých nabídek na akci „Chodníky v Panenských
Břežanech – Etapa II. a III“.
 Zastupitelstvo obce Panenské Břežany odsouhlasilo podpis Dodatku č. 5 s městem Kralupy nad Vltavou a úhradou částky 29 150 Kč. Obec se tímto
dodatkem zavazuje zaplatit jednorázově účelově
určený finanční příspěvek odpovídající počtu trvale 583 hlášených obyvatel v obci Panenské Břežany.
Finanční částka je určena na doplnění společných
finančních prostředků na právní služby a znalecké
posudky týkající se záměru rozvoje letiště Vodochody.
 Zastupitelstvo obce Panenské Břežany odsouhlasilo nákup zahradního malotraktoru s vozíkem do 50
tisíc Kč. Důvodem je skutečnost, že stávající malotraktor (terra), je nefunkční a jeho opravy se již více
nevyplatí.
 Zastupitelstvo obce Panenské Břežany odsouhlasilo podpis Společného memoranda o vzájemné spolupráci obcí a spolků. V memorandu je deklarována
společná vůle hájit právo na příznivé životní prostředí obyvatel regionu, zasazovat se o trvale udržitelný rozvoj našich obcí, chránit zemědělský půdní
fond, přírodu, zdraví a majetek místních občanů
a komunit před negativními dopady investičních
záměrů v širším koridoru dálnice D8, a to cca 5 km
na obě strany od osy dálnice od katastru obce Zdiby
(okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr.
Mělník). Konkrétní důvody uvádíme v samostatném příspěvku.
 Zastupitelstvo obce Panenské Břežany odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 Požární řád
obce Panenské Břežany
 Zastupitelstvo obce Panenské Břežany odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 Školský
obvod základní školy. Touto vyhláškou se stanovuje
společný školský obvod spádové školy ZŠ Odolena
Voda v souladu s Veřejně právní smlouvou
 Zastupitelstvo obce Panenské Břežany odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 Noční klid
– výjimečné případy
 Zastupitelstvo obce Panenské Břežany odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 Pravidla
pro pohyb psů v obci Panenské Břežany

 Zastupitelstvo obce Panenské Břežany odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem v obci Panenské Břežany
 Zastupitelstvo obce Panenské Břežany odsouhlasilo podpis Příkazní smlouvy o poskytování právních
služeb. Tato smlouva se týká pozemku v obci, který
situován je pod budovou hasičárny. Cena za jednu
hodinu právních služeb je fixní a činí 1 700 Kč bez
DPH.
 Na základě žádosti opozičních zastupitelů se opět
prověřují navržená technická řešení rekonstrukcí
ulic v obci.

KORIDOR D8 sos
Koridor D8 – sdružení obcí a spolků vznikl, za
účelem společného koordinovaného postupu k rozrůstajícím se investorským záměrům v naší lokalitě.
Jeho cílem je co nejvíce eliminovat vlivy, které tyto
záměry mohou způsobit.
Doprava:
Průměrný průjezd mezi II/608 ve Zdibech a dálnicí D8 (dle sčítání z roku 2016) je 14 430 aut denně.
Když se přidá doprava z Goodman 1 600, polovina
ze Skladového a obchodního areálu Odolena Voda 95
a polovina aut z letiště Vodochody 2 826 bude denní
průjezd ve Zdibech cca 19 000 aut.
Sjezd z dálnice D8 u Odoleny Vody s konečnou
platností nebude v územním plánu Středočeského
kraje a nemůže tak být realizován. Dne 26. 4. 2018
zastupitelstvo Středočeského kraje projednalo 2. aktualizaci ZÚR jejíž součástí byla MÚK Odolena Voda.
Na jednání vystoupila i starostka Fiury spolu s místostarostou Odoleny Vody Lohniským. Zastupitelstvo
SK přijalo následující usnesení: „schvaluje vydání 2.
aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského
kraje vyjma doplnění mimoúrovňové křižovatky Odolena Voda na dálnici D8.“ Hlasování: Pro: 40, proti: 0,
zdržel se: 11.
Exit 9, průměrný průjezd od II/608 je 10 000 aut.
Přidáme Daimler 1 160, Makro 1 210, Obalovna 278,
Prologis 980, polovina aut z letiště 2 826, polovina ze
skladů Odolena Voda 95 to je cca 16 500 aut denně.
Zároveň zde má ústit propojka mezi D7 a D8 s 14 390
automobily. Celkem tedy 31 000 aut denně na silnici
III/0081 mezi II/608 a dálnicí D8. Takový je průměrný průjezd aut na dálnici o víkendu.
Středočeský kraj si v roce 2013 zadal projekt na
opravu 27 km silnice II/608 na svém území. Projekt
byl zpracován, zaplacen a v roce 2017 zrušen s odů-

vodněním na chybné zadání. V současnosti se připravuje projekt pouze na opravu 2 km z těch 27 a stavba
jednoho nebo dvou kruhových objezdů, jinak nic. Dle
pasportu kvality silnic II. třídy je většina z těch 27 km
v havarijním stavu. Ale přesto se provoz na této silnici
bude všemi dalšími investorskými záměry navyšovat
a doprava houstnout.
Orná půda:
Jen záměry, o kterých v současné době víme, bude
zabrán jeden kilometr čtvereční půdy bonity I. a II.
Hala pro Daimler bude třetí největší halou světa
s 229 000 m2. Větší než montážní hala pro Airbus
A380 (125 500 m2).
Voda:
Spotřeba pitné vody pro známé záměry je dle dokumentací 274 537 m3/rok. Průměrná roční spotřeba vody jednoho člověka je 40 m3/rok. Tedy průmysl
spotřebuje vodu pro bezmála 7 000 obyvatel… celou
Odolenu Vodu a Postřižín. Průmysl bude spotřebovávat vodu z vrtů, která je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Tato voda musí být také vypouštěna do odpovídajícího recipientu. U záměrů u exitu 9, je to Černávka,
která sama nemá dostatečný průtok a je zanešená.

Černávka za Kozomínem.

Hluk:
Hlukové limity například v Úžicích jsou již překročeny. Každá další stavba jen svou existencí způsobí další navýšení hluku odrazy od dálnice plus hluk
z automobilového provozu a hluk způsobený technologiemi instalovanými v objektech.

Imisní limity:
V celém území překročeny částice PM10, někde
i benzo(a)pyren. To je rakovinotvorná látka vznikající
nedokonalým spalováním.

Zaměstnanci:

Nárůst o 4500 osob na směnný provoz na malém
území, kde byla v únoru letošního roku minimální
nezaměstnanost.

Zpracovala Klára Rothová

Břežanští jubilanti
27. dubna přijalo pozvání k přátelskému setkání pět břežanských jubilantů, kteří slavili svá kulatá
nebo půlkulatá jubilea v prvních 4 měsících letošního
roku.
Mazákem se jednoznačně stal pan Pavel Souček
s krásnými osmdesátinami, pětasedmdesátiny oslavil
pan Zdeněk Loukota, pětašedesátiny pan Petr Kvíz,
pan Vladimír Vidím a pan Ladislav Fiala.
Opět se povídalo o všem možném i nemožném,
o lukostřelbě, motorkách, květinách i včelách. Setkání se vyvedlo a my ještě jednou přejeme hlavně pevné
zdraví.

Praotec Čech nebyl první, …
V podvečer čtrnáctého března se v Památníku v břežanském Horním zámku konala přednáška Mgr. Andrey Němcové z Oblastního muzea Praha východ
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi o archeologických objevech v Panenských Břežanech a okolí. Na třicet zájemců se spolu s ní vydalo na imaginární toulky
poli a lesy našeho regionu po stopách dávného osídlení.
Praotec Čech nebyl první, komu se v našem kraji zalíbilo. Širší okolí Panenských Břežan bylo obydlené již
v pravěku.
Jak řekla na úvod Andrea Němcová, zatím jedinými prozkoumanými archeologickými památkami
z katastru Panenských Břežan jsou památky pohřebního charakteru – mohyly v poloze Břežanský háj.
Byly však prozkoumány již ve 20. letech 20. století
způsobem poplatným své době, z pohledu moderních
archeologických metod tedy velmi „nedbale“. Nálezy z břežanských mohyl jsou uchovány v Národním
muzeu a jejich stáří je odhadováno na přelom pozdní
doby kamenné a starší doby bronzové, tedy 2300-2100
př. n. l. Významnou osobností spojenou s archeologickými vykopávkami břežanských mohyl byl Albín
Stocký, přednosta pravěkého oddělení Národního
muzea, původním povoláním inženýr chemie, který

Bašť Nad Dvorem - bronzová spona z keltského hrobu

se vypracoval z venkovského muzejníka na předního
vědce a univerzitního profesora archeologie pravěku.
Region ve východním sousedství Prahy se ocitl
v oblasti zájmu amatérských archeologů a sběratelů
„starožitností“ již v první polovině 19. století. Nejstarší archeologické nálezy zde objevil Václav Krolmus,
vlastenecký kněz, sběratel lidové slovesnosti a vášnivý
amatérský archeolog pátrající v okolí Prahy po památkách „pohanského věku“. Dalším z řady badatelů v okolí Panenských Břežan byl Josef Ladislav Píč,
jeden ze zakladatelů české archeologie. Pocházel ze
 Bašť Nad Dvorem - výzkum mohyly

Bašť - hrob z mladšího eneolitu

Mšena u Mělníka, po studiích zeměpisu a dějepisu na
Karlově univerzitě se stal gymnaziálním profesorem,
později mimořádným profesorem slovanských dějin na FF UK a dlouholetým kustodem prehistorické
sbírky Národního muzea. S jeho jménem jsou spojeny
zejména vykopávky mohyl v Malém háji u Odoleny
Vody, stejně jako výzkumy pravěkých hrobů ve Veliké
Vsi, Předboji a Bašti. Starší archeologické nálezy z katastru Panenských Břežan jsou v současnosti uložené
v Muzeu hlavního města Prahy, v Národním muzeu
a některé překvapivě také ve sbírce Vlastivědného
muzea v České Lípě, kam se dostaly ze soukromé
sbírky Karla Stellwaga, hospodáře, politika a sběratele
se zájmem o archeologii, který působil jako správce
hospodářského dvora v Panenských Břežanech v letech 1888 - 1912.
Andrea Němcová pak mluvila o principu leteckého dálkového průzkumu v archeologii, jedná se
o nedestruktivní metodu moderního archeologického průzkumu, díky níž byly v okolí objeveny dosud
neznámé archeologické památky. Letecká archeologie
a dálkový průzkum je v Čechách relativně mladým
oborem, který se mohl rozvinout teprve počátkem
devadesátých let minulého století, po konci studené
války, kdy letecké snímky krajiny přestaly podléhat
utajení. Dálkový průzkum odhaluje podzemní archeologické památky s využitím vegetačních, stínových
a půdních příznaků, díky kterým jsou dávno pohřbené archeologické objekty za určitých podmínek při
pohledu z výšky dobře viditelné.

Na našem území v pravěku nevznikaly s výjimkou
opevnění žádné kamenné stavby, pravěké lokality se
vždy projevují jako do země zahloubené objekty, například příkopy, zásobní jámy, chaty (tzv. polozemnice) nebo sloupové jámy tvořící půdorysy dřevěných
domů. Tyto objekty se po zániku své funkce zaplňovaly tak zvanou kulturní vrstvou, tedy humózní půdou obohacenou organickými zbytky lidské činnosti.
Tato vrstva je propustnější, než okolní hutná vrstva
půdy a výživnější pro obilí a trávu, porost je proto nad
archeologickými objekty vyšší, hustší a barevně odlišný od okolí, jde o tzv. princip vegetačních příznaků. Podle těchto příznaků je celé pole Na Míchu a Na
Šepeli, jižně od Panenských Břežan, velkou pravěkou
archeologickou lokalitou, kde postupně sídlilo několik kultur. V tomto prostoru dosud neproběhl žádný
tradiční archeologický výzkum (vykopávky), všechny dosavadní nálezy z tohoto místa pocházejí pouze
ze sběrů na povrchu pole při polních pracích, získané díky sbírce bývalého majitele pole, statkáře Kotrby, která byla předána do Národního muzea. Tyto
náhodné nálezy dokládají bohaté osídlení ze starší
doby železné (tzv. doby halštatské, 7.-6. století př.n.l.),
kromě toho se zde ale také našly předměty z pozdní
doby kamenné (např. zlomek ojedinělého kamenného
sekeromlatu, importovaného z území dnešního Rakouska), doby římské (1.-2. století n.l.) a mladší doby
bronzové (1250 -1000 př.n.l.).

Panenské Břežany - nádoba ze starší doby železné

Bašť - mísa se sloupkovými uchy

Díky leteckému průzkumu byly v okolí rovněž objeveny dosud neznámé velké rozorané mohyly u dálnice, v blízkosti Dolínku. Jedna z nich byla prozkoumána na začátku 90. let v souvislosti s výstavbou dálnice,
ostatní na svůj výzkum teprve čekají. V mohyle byl
nalezen kostrový hrob bez výbavy, což činí její datování komplikované, neboť hrob bez dalších milodarů
neposkytuje žádné vodítko pro přesnější časové zařazení. Podle nepřímých indicií archeologové usuzují,
že mohyla pochází z pozdní doby kamenné.
Z dalších zajímavých archeologických nálezů
v okolí lze zmínit objev dvou masivních bronzových
kruhů v lese Na Beckově, pocházející ze starší doby
bronzové (1800 př. n. l.) Jednalo se o náhodný objev
amatérského detektoráře při hledání munice z druhé
světové války, který byl předán do muzea. Masivní
bronzové kruhy sloužily v době bronzové jako hřivny
– zásoby kovu určené k dalšímu přetavení. Mohlo jít
o v neklidných dobách do země ukrytý majetek kovolitce nebo o votivní dar určený dávným božstvům.
Největší archeologické odkryvy v okolí proběhly
dosud ve východní a jižní části katastru Bašti, a to ve
dvou etapách, nejprve v letech 2004-2006 v lokalitě
Nová Bašť a poté od roku 2010 v lokalitě Nad Dvorem.
Bylo zde nalezeno několik tisíc archeologických objektů z různých období pravěku i středověku, výsledky těchto rozsáhlých výzkumů jsou ale stále průběžně
zpracovávány. K nejvýznamnějším objevům v Nové
Bašti lze zařadit bohaté komorové hroby ze starší doby
železné, velké sídliště z pozdní doby kamenné, žárové
i kostrové hroby z mladšího eneolitu, doby bronzové a doby římské. Unikátní byl nález mísy se sloupkovými uchy z mladší doby bronzové nebo hliněný
picí roh z pozdní doby kamenné. V nedaleké lokalitě
Nad Dvorem byla před několika lety odkryta pravěká
mohyla, dále kostrové hroby únětické kultury (21001800 př. n. l.) a krásnými šperky vybavený hrob keltské ženy.
Na závěr, když už se účastníci přednášky ve všech
těch dobách trošku ztráceli, vyhlásila Andrea Němcová čas na dotazy:
Co se děje s nálezy?
Nalezené střepy je třeba omýt, kyselinou odstranit zvápenatělé zbytky a usušit. Pak se jednotlivé části

lepí k sobě a chybějící místa se vyplní sádrou. Až objekt uschne, je vybroušen a je z toho exponát.
Co se děje s nalezenými kostrami?
Jsou po prozkoumání pohřbívány? Kostry a úlomky kostí jsou odesílány do Národního Muzea na antropologickou analýzu a uschovány v depozitářích.
Ví se, kde v Panenských Břežanech stála tvrz?
Ne, o místě, kde stávala, nesvědčí ani náhodný nález, ani letecký průzkum nic neobjevil. Asi zanikla
v následné zástavbě.
Traduje se, že z kaple sv. Anny vede chodba?
Kaple byla odkopaná po celém obvodu za účelem
odvodnění, ale žádná chodba nebyla nalezena.
Je možno chodit po krajině s detektorem kovů?
Ano, chodit ano, ale na místě, nad nímž detektor
pípá, se nesmí kopat. Jednalo by se o nelegální archeologický výzkum, který je trestný/zakázaný. Zejména
v lesích jsou archeologické objekty neporušené, protože jsou chráněné porostem. A neodborným kopáním se vše nenávratně zničí.
Kde je možné vidět nejnovější nálezy z okolí?
Nedávné nálezy z oblasti Panenských Břežan
a okolí jsou zkoumány a restaurovány. Nálezy již
zpracované jsou v Národním Muzeu.
Pro všechny, kdo se nemohli této zajímavé přednášky zúčastnit, zaznamenala
Jana Soriano

Polemika
Vážení občané, od roku 2014, kdy jsem byl díky
Vašim hlasům zvolen do zastupitelstva naší obce, sleduji, že zájem lidí o veřejné dění v obci je minimální,
např. veřejných zasedání zastupitelstva obce se účastní pouze několik jednotlivců, a to i v těch případech,
kdy se rozhoduje o rozpočtu na celý rok (a že nejde
o malou částku, obec hospodaří ročně s částkou cca
11 milionů korun). Přemýšlím, proč se málokdo zajímá o to, jak vedení obce s penězi hospodaří, jak je
rozděluje? Zdá se mi, že lidé v Panenských Břežanech
mají prostě pocit, že jejich hlas, jejich jasně vyjádřený
názor, jejich přání, jejich podnět, zkrátka cokoliv, čím
sdělí vedení obce, kam a jakým způsobem by se měla
obec rozvíjet, nic stejně nezmění. Opak je ale pravdou!
Nelze podíl všech na správě obce redukovat pouze na
vhození hlasu pro tu či onu kandidátku jednou za 4
roky u voleb. Aby obec žila, aby se rozvíjela, je potřeba, aby vedení obce znalo zájem občanů, znalo jejich
problémy a mohlo na ně reagovat. Jako každý zastupitel, i já jsem v roce 2014 složil slib, ve kterém jsem
se zavázal pracovat v zájmu obce a jejích občanů. Byť
kroky současného vedení obce sleduji ze své „opoziční

židle“ a snažím se je se svými kolegy všemožně korigovat, je pro mě zájem Vás, občanů naší obce, zásadní
a stejně tak zásadní by měl být i pro vedení obce.
V těchto dnech se do řešení dostala otázka staré
části budovy obecního úřadu (tedy původní obecní
úřad), která je dnes využívána jako knihovna, klubovna a sklad. Vedení obce v čele s paní starostkou
zde v minulém roce navrhlo vybudovat další třídu základní školy tak, aby naše škola pokryla celý I. stupeň
vzdělávání (1. - 5. ročník). Posílení kapacity jak ZŠ, tak
i MŠ a jejich případné rozšíření absolutně podporuji.
I proto jsem po delší diskusi a s drobnými pochybnostmi zvedl ruku pro to, aby se vypracoval projekt
na takovou úpravu a požádalo se o dotaci, která by
tyto úpravy pokryla. Rozhodující pro mě bylo ujištění, že dotace pokryje 90 % nákladů a také to, že vlivem
špatného projektu na stavbu nového úřadu tato stará
část obsahuje vytápění a také toalety, které v nové budově chybí, a je proto nutné řešit i tuto tristní situaci
(byť jsem již před lety navrhoval starou budovu pro
její havarijní stav zbourat a chybějící infrastrukturu
vyřešit jiným způsobem). Nakonec jsme se i s ostatními zastupiteli shodli, že vyčkáme, v jaké výši nakonec
bude dotace přidělena a jaké náklady pokryje a poté
zvážíme, co dál.
Na počátku dubna letošního roku pak přišla zpráva, že celkové náklady na vybudování dvou tříd a kabinetu ve starém obecním úřadu vyjdou na téměř 10
milionů Kč, přičemž dotace stěží pokryje 60 % nákladů a obec tak ze svého rozpočtu bude muset vydat
téměř 4 miliony Kč a to aniž bychom započítali vícenáklady, které se jistě objeví, neboť jde o velmi starou
budovu v havarijním stavu a nikdo pořádně neví, jaký
je její skutečný stav. S rozhodnutím vedení obce v čele
s paní starostkou Fiury tuto dotaci přijmout a tím
utratit i většinu úspor, které obec má na svém účtu,
jsem vyjádřil zásadní nesouhlas. Tak jako mě zajímá,
jaké jsou Vaše zájmy, rád bych i já Vás seznámil s motivací, která mě k tomuto postoji vede.
1. Nemohu připustit, že budova, která před 6 lety
byla v tak katastrofálním stavu, že zde nemohl
úřadovat ani starosta a hrozila zřícením (což bylo
důvodem, kterým se ospravedlňovala výstavba
nové budovy úřadu - připomínám za 13 milionů
Kč), má nyní sloužit jako třída pro naše prvňáčky
a starší školáky.
2. Považuji za krajně neekonomické opravovat starou budovou za peníze, z kterých lze v dnešní
době postavit 2 krásné rodinné domy. I kdyby
z budovy zůstaly jen obvodové zdi, stále jde o starou budovu, o staré zdivo, které bude potřebovat
další opravy podstatně dříve než v případě nové
stavby.

3. Vyjádřil jsem rovněž pochybnost nad tím, proč se
buduje další třída zcela mimo areál školy, u hlavní silnice, mimo školní zahradu, jak se bude řešit
každodenní přecházení do budovy stávající školy,
např. na obědy a podobně, a navrhl jsem, proč situaci malé kapacity školy a školky neřešíme její přístavbou přímo na pozemku školy, tedy ke stávající
školní budově. Vznikl by tak zcela funkční celek,
kde by fungovala školka, škola, jídelna, družina,
všechny děti by měly bezpečný přístup na školní
zahradu a do všech součástí školy. Reakcí mi od
paní starostky bylo, že přece právě velká školní
zahrada je tím hlavním lákadlem naší venkovské
školy - odpovědi na mou další otázku, jak tuto
zahradu budou využívat děti, které budou sedět
ve třídě vzdálené od zahrady 200 metrů, a o kolik procent se sníží její plocha, pokud se ke škole
přistaví dvě učebny s kabinetem, jsem se už bohužel nedočkal. S tím souvisí i demografický vývoj,
kdy nyní nám možná chybí místa pro školáky, ale
není výjimkou (a ukazuje to příklad dostavby školy v Odoleně Vodě), že za pár let se situace změní
a bude potřeba naopak třída mateřské školy, která školní zahradu jistě využívá v mnohem větší
míře. Opravdu nemá větší smysl přistavět stávající
školu, než budovat dvě třídy úplně jinde, odtržené
od celého školního areálu a pro školku zcela nevyužitelné? Ostatně již v roce 2015 se zastupitelstvo obce na veřejném zasedání rozhodlo, že nechá zpracovat projekt na půdní vestavbu stávající
školy tak, aby zde mohl vzniknout plnohodnotný
prostor pro naše děti. Toto usnesení, které je stále
platné a právně závazné, starostka obce zcela vědomě ignoruje a záměrně obchází rozhodnutí zastupitelstva - nejvyššího orgánu obce.
4. Pohledem na jiné obce v ČR, které také řešily zvýšení kapacity svých škol (prošel jsem desítky případů za posledních několik let), je zřejmé, že ve
všech případech se postupuje tak, aby nové třídy
byly přístavbou stávající budovy školy, případně
s ní tvořily funkční propojený celek. Takové přístavby, které odpovídají navrhovanému rozšíření
o dvě třídy, kabinet a sociální zařízení se pohybují
cenově i v hladinách nižších, než je plánovaných
10 milionů Kč. Za méně či stejně peněz tak obec
dostává novostavbu s veškerým standardem plně
propojenou se školní budovou, nikoliv dvě sice
moderní třídy, avšak zasazené do staré budovy
a zcela odtržené od školního areálu a od zázemí
stávající školy. Takovou realizací by se naše obec
stala opravdu výjimečná, bohužel v negativním
smyslu.

Závěrem ještě jednou opakuji, že podporuji rozšíření stávající školy a školky, ovšem způsobem, který
odpovídá logickému uvažování a bude ku prospěchu
našich dětí a jejich rodičů. Nepodporuji překotnou
snahu o budování čehokoliv bez dlouhodobé koncepce, bez jasné vize a bez stanovení priorit. Chybějící
sítě, prašné polní cesty namísto kvalitních místních
komunikací, zanedbaná údržba obce, plýtvání Vašimi penězi na zbytečnosti. To je stav, který je tu mnohem delší dobu, než nutnost zvýšení kapacity školy,
avšak ani přes opakované snahy mé a mých kolegů
z opozičního tábora vedení obce neprojevilo žádnou
snahu tyto věci jakkoliv napravit. Ulice U Obory, která hrozí zřícením do přilehlých zahrad, je smutným
mementem tohoto stavu…
Martin Hakauf
zastupitel obce
(e-mail: m.hak@post.cz)

Polemika – Názor
Ke zvětšení kapacity prvního stupně břežanské Základní školy a způsobu řešení se pro Zpravodaj vyjádřila zastupující ředitelka Bc. Klára Haberhauerová.
Základní škola Panenské Břežany má v současné
době kapacitu 40 žáků a tato kapacita je skoro plně
využita. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok
2018/2019 se dostavilo více zájemců, než kolik je škola schopna přijmout, kapacita tak bude od letošního
září plně využita a škola bude muset další zájemce
bohužel odmítnout. Vzhledem k současné malé kapacitě školy jsou žáci vzděláváni pouze do čtvrtého
ročníku, škola tak neposkytuje vzdělávání v uceleném
prvním stupni. Břežanské děti musí po ukončení 4.
ročníku přecházet na jinou školu a následná adaptace
není vždy úplně jednoduchá. Na jeden rok si zvykají
na nové prostředí, na nový kolektiv, na nové učitele,
a za další rok je čeká další přestup na druhý stupeň,
a znovu totéž. Pro děti je toto období značně složité
a náročné, stejně tak i pro jejich rodiče. Proto jsem
byla ráda, když z řad rodičů i ze školské rady vzešel
požadavek, abychom tuto situaci začali aktivně řešit.
O školu v obci Panenské Břežany je stále větší zájem
i z řad rodičů z Klíčan, Veliké Vsi, Postřižína, a tak je
zřejmé, že dětí bude přibývat.
S předsedkyní školské rady magistrou Helenou
Novákovou a se starostkou Lucií Fiury jsme hledaly
řešení. Půdní prostory stávající školy není možné využít, navíc, do obvodového pláště, který byl zateplen
z dotace, také není možné zasahovat. Řešením by bylo
vybudovat v zahradě školní pavilon, ale přišli bychom
o jedinečnost a velké plus naší školy, kterým je prá-

vě zahrada. Školní zahrada je hojně využívaná celodenně dětmi z mateřské školy pro hry a sport, stejně
tak i žáky základní školy pro výuku. V odpoledních
hodinách si užívají zahrady i děti ze školní družiny.
Škola organizuje nejrůznější akce jako je např. Uspávání broučků nebo Zahradní slavnost. Tyto akce se
odehrávají právě na zahradě a jsou hojně navštěvované rodiči. Ze zahrady se stává taková komunitní zahrada. V běžném dni, kdy si v odpoledních hodinách
rodiče vyzvedávají děti, poskytuje zahrada prostor
pro setkávání s jinými rodiči, kteří si tak společně
mohou vyměňovat postřehy, promluvit s pedagogy,
„být v obraze“.
V letošním roce se objevila možnost dotace z MŽP
a tak jsme v součinnosti s obecním úřadem podali žádost o revitalizaci školní zahrady, aby se proměnila
v dokonalou komunitní zahradu a zahradu přírodního typu, což znamená, že by mohla být ještě šířeji využívaná. Pro děti by byla zahrada ještě atraktivnější,
prostor by byl různorodější pro dětské hry a mohli bychom se ještě více věnovat přírodovědné gramotnosti dětí školy i školky. Mohl by tam vzniknout i malý
amfiteátr, který by v mimoškolním období mohl nabídnout i místní komunitě obyvatel prostor pro setkávání.
Paní starostka se dlouhodobě snažila najít cestu,
jak získat finanční prostředky, aby byl splněn požadavek na ucelenou školní docházku na prvním stupni. Bohužel, dotace na navýšení kapacity škol nebyly
vypsány. MŠMT se v současné době zaměřuje především na finanční podporu vzniku odborných učeben. Proto jsme se snažili naši žádost formulovat tak,
abychom požadavky splnili a současně tak vyřešili
problém s kapacitou školy. Když jsme zvážili všechna
pro a proti, (dotace na dostavbu druhé části obecního úřadu je v nedohlednu), usoudili jsme, že by bylo
možné využít starší část obecního úřadu. Je naprosto
běžné, že i v jiných městech jako je třeba Mělník, jsou
odloučená školní pracoviště. Navíc, dolní sál nového
úřadu naše děti již užívají několikrát týdně jako tělocvičnu, někdy i jako hudebnu.
Úpravy ve staré části úřadu dávají možnost zřízení
jedné kmenové třídy a jedné odborné učebny (respektive počítačové a jazykové učebny), ale také možnost
zřízení kabinetu a umístění keramické pícky. Představa je taková, že v kmenové třídě budou umístěni
prvňáčci, kteří potřebují více klidu a soustředění, aby
si zvykli na změnu, kterou s sebou přináší zahájení
školní docházky. I z jiných škol vím, že prvňáčky se
snaží umísťovat separé. A co se týče odborné učebny,
myslím, že by ji mohla ve večerních hodinách využívat i obec pro širší veřejnost, třeba pro zvyšování počítačové gramotnosti nebo pro jazykové kurzy, či pro
kurzy výtvarné. Důležité je uvědomit si, že tyto změ-

ny nejsou jednorázové, nejde jen o malý počet dětí
v jednom školním roce, ale že vybudování detašovaného pracoviště školy pomůže dalším a dalším dětem
v průběhu několika příštích školních let a přispěje tak
k celkovému zkvalitnění vzdělávání v základní škole
Panenské Břežany.
Bc. Klára Haberhauerová
Jaký je názor učitelky Marty Kelnarové?
Naše škola má kapacitu 40 dětí, ale začíná to narůstat. Výuka ve stávajících prostorech školy je velmi
náročná pro děti i pro kantory. Prvňáčci by potřebovali větší klid na práci. A na detašovaném pracovišti
bude i víc prostoru v šatně, kde si rodiče prvňáčky
vyzvedávají. Na oběd a do družiny budou žáci chodit
do školní budovy a to vždy s pedagogickým dozorem.
Děti, které nechodí na obědy, ani do družiny, budou
vždy převedeny i na zastávku autobusu. V době školy
a školky děti nikdy nechodí po ulici samy. A to jak na
procházky, tak za hezkého počasí i na hřiště do Zahradní ulice. Jen asi bude nutné dát na komunikaci
nějaké bezpečnostní prvky, ale v tom nevidím žádný problém. Není to ani ztráta času. Když na hodiny
tělocviku přecházíme do budovy nového obecního
úřadu, trvá nám přesun ani ne tři minuty. Ve školní budově už skutečně nemáme dost prostoru. Vzadu
v jedné učebně máme devět počítačů z dotace a dostali jsme i nějaké další repasované. Já je hrozně moc
využívám pro výuku, ale je to tam strašně stísněné.
Navíc, v obci nic není a ty nové prostory bude obec
moci využívat také. Rodiče se už vyptávají, jestli bude
ta pátá třída otevřená. Je vidět, že jim na tom záleží.
Měl by se brát v potaz i tento jejich zájem. Myslím si,
že je to investice nejen do dětí, ale i do života v obci.
Marta Kelnarová

Nová výstava
v Horním zámku
9. dubna se v Památníku národního útlaku a odboje konala vernisáž výstavy o Jaroslavu Purkytovi,
majoru Československé armády, který se narodil 8.
dubna 1893 v Praze a jehož život skončil 11. července 1943 v Drážďanech, kde nad ním nacisté vykonali
hrdelní trest. Vernisáže se zúčastnila vnučka majora
Purkyta, Ida Hořejší, která Památníku věnovala rodinné památky a dobové dokumenty.
Úvodní slovo patřilo Richardu Švandovi, správci
pevnosti Dobrošov v Orlických Horách. Tam Jaroslav
Purkyt v době mobilizace v září 1938 velel části opevněného prostoru Náchod - Běloves. Richarda Švandu
zaujala Purkytova osobnost natolik, že o něm napsal
knihu. Na vernisáži vyprávěl o všech peripetiích jeho

zajímavého života, od začátků jako mladičkého obchodního příručího v Praze, přes nasazení na kruté
srbské frontě za první světové války. Mluvil o jeho
další anabázi legionáře, o tragickém neštěstí, k němuž
došlo po jeho návratu do vlasti, až po jeho působení
v Československé armádě.

Na počátku čtyřicátých let se major Purkyt v úřadu divizního vychovatele věnoval sportu, tělovýchově
a zvyšování fyzické kondice vojáků. Dobový tisk ho
nazýval „otcem vojenského sportu“. Richard Švanda
vyprávěl, že Purkyt měl velké pochopení pro vojáky - sportovce, které ochotně uvolňoval i pro soutěže
v jejich domovských sportovních organizacích. Vždyť
sám byl aktivním členem Sokola v Praze - Nuslích.
Pro vystoupení vojáků na 9. všesokolském sletu
v Praze na Strahově nacvičil se svými muži fascinující
představení, v němž se v kostýmech antických bojovníků vrhali do soubojů a na trigách uháněli tryskem
stadionem před zraky desetitisíců nadšených diváků.
Velení německé armády poté požádalo Jaroslava Purkyta a Československou armádu, zda by major nesestavil a nesecvičil podobné vystoupení s německou
armádou pro zahájení Olympijských her v Berlíně
v roce 1936. Velení armády i Purkyt odmítli.
To je jen jeden úsek zajímavého života sportovce,
vojáka a odbojáře. Víc se dočtete na panelech výstavy
nebo v knize, kterou je možné zakoupit v Památníku.
JS

u tyče najdete v knihkupectvích nebo také v naší břežanské knihovně. Už samy názvy knih napovídají, že
Zuzana Zajícová se na život dívá s humorem a nadhledem.
Níže s dovolením autorky zveřejňujeme jeden z posledních Zuzaniných blogů. Její další blogy najdete na
iDNES.cz https://zuzanazajicova.blog.idnes.cz
JS

Zuzana Zajícová

StB má pořád dlouhé drápy

Znáte ji jako předchozí šéfredaktorku Zpravodaje nebo jako kronikářku naší obce, kterou je již 10
let. Ale Zuzana Zajícová je také čtenou bloggerkou
a autorkou pěti knih beletrie. Tu nejnovější nazvala
stručně Lotr. Vypráví v ní příběh svého imaginárního bratra, se všemi peripetiemi jeho života „na hraně“
v době tuhého socialismu i v období kapitalismu po
česku. Atmosféru doby vykresluje prostřednictvím
pocitů a postřehů malé holky na hlídání, dospívající ségry a nakonec dospělé ženy, která svého velkého
bráchu stále miluje a obdivuje.

Minulost se svými temnými stíny dává o sobě občas vědět a my jsme zaskočeni. Zvykli jsme si, že můžeme říkat i psát cokoliv, jezdit kamkoliv, studovat,
pracovat, bavit se. Žít.
Život na vsi kousek od Prahy má svoje pravidla.
Třeba, že většina obyvatel jezdí pracovat do hlavního
města a mezi ně patřím i já. Kromě toho, že pracuji
v Praze, jsem už deset let obecní kronikářkou. Mou
určitou nevýhodou je fakt, že jsem náplava. Kdybych se zde narodila, měla bych povědomí o vztazích,
o propojení jednotlivých rodin, věděla bych, jak se
kdo choval například před rokem 1989.
Na druhou stranu je to ovšem i výhoda; nejsem zatížená minulostí, dívám se na všechny kolem stejně.
Naše obec je raritou. Máme zde dva zámky – horní
a dolní. Slavný stavitel Santini nám postavil nádhernou kapli svaté Anny. Za války zde žili nacisti – v horním zámku K. H. Frank, v zámku dolním pak Neurath a po něm Heydrich. Ano, řeč je o Panenských
Břežanech.
Dolní zámek nemá lehký osud. Co nezničila Rudá
armáda, to dorazil hrubý zásah stranických funkcionářů, kteří sem z Prahy přestěhovali na začátku padesátých let Výzkumný ústav kovů.
Po revoluci se nestačil chudák zámek ani nadechnout a z bývalého výzkumáku se stala soukromá
firma. Akciovka. Místo aby se zámek stal národní
památkou, stal se středem zájmu spekulantů a podiv-

Již dříve vydané tituly Hodně mužských, málo
chlapů, Nezbytné pomůcky zralé ženy aneb u konce
s dechem i prachama, Drsný život zralé ženy, Tančím

ných podnikatelských záměrů. Mimo jiné se z něj málem stalo úložiště nebezpečných odpadů.
Momentálně je zámek zcela zdevastovaný. Je na
prodej. Sem tam se objeví zvědavý turista a nemůže
pochopit, co se stalo se slavným břežanským dolním
zámkem. Občas zajede policie s hasiči a odvezou nalezené ampule s radioaktivní látkou.
Na tohle jsme si už zvykli, že se v areálu nacházejí podivné pozůstatky. Ovšem poslední nález vyrazil
dech všem napříč celou republikou.
Ano, jde o filmové záznamy z procesu popraveného komunisty Slánského. Sotva jsem strávila informace o senzačním nálezu v našem dolním zámku,
přišla další zpráva. Novináři i historici se dohadovali,
jak se vlastně materiál do zámku dostal, když se k tomuto činu přihlásil jistý právník V. H., takto obyvatel
naší obce a donedávna i jeden ze zastupitelů. Tvrdil,
že dostal za úkol začátkem devadesátých let materiál
uschovat. Když jsem četla o minulosti V. H., jenž byl
kromě jiného důvěrníkem StB, pochopila jsem, že takových je mezi námi ještě pořád hodně. Že se nevypařili, neodešli někam pryč, že jsou tady pořád. A pořád
tahají za nitky.
Uvědomila jsem si, že právník V. H. je zvyklý z minulosti na praktiky, ze kterých se mi obrací žaludek.
Jeho vysvětlování, kterak k materiálům přišel, jak se
o ně postaral a jak je marně nabízel kdekomu, mě přesvědčilo, že musíme být pořád ve střehu. A běhá mi
mráz po zádech, když si uvědomím, že tenhle člověk
seděl v zastupitelstvu a že mu většina obce věřila.
Jsem obecní kronikářkou. Jsem zároveň náplavou
a jsem tomu ráda. Kronikářka by měla být nestranná,
a to je někdy dost těžké. Dnes vím, že i zde v naší malé
obci žijí ještě pořád ti, kteří mají temnou komunisticko estébáckou minulost a kteří mají ještě pořád velký
vliv na současné dění.

V každém případě budu monitorovat nejen další
osud dolního zámku, ale i osud nalezeného filmového
materiálu. Měla bych být jako kronikářka nestranná,
ale jednu věc mám potřebu podotknout. Panu V. H.
nevěřím ani slovo.
Zdroj: https://zuzanazajicova.blog.idnes.cz/blog

VELKÁ JARNÍ DETEKTIVKA
S prvními jarními paprsky jsme se s dětmi z mateřské školy pustili do VELKÉ JARNÍ DETEKTIVKY.
Nejprve jsme se společně seznámili s tím, jak vypadají
první pupeny, co je to zlatý déšť, kde najdeme kočič-

ky, kdo je to ruměnice a také jsme se zaposlouchali
do zpěvu ptáků. Ve třídě jsme společně vyhledávali
obrázky v knížkách, poznávali brouky na interaktivní tabuli a také jsme poslouchali zpěv ptáčků. A když
jsme všemu porozuměli, vyrazili jsme do přírody.
Z dětí se stali detektivové! Se záznamovými archy
začali pátrat po prvním trsu trávy, po sněženkách,
včelách a dalších jarních tajemstvích přírody. Spousta
záhad neunikla pozorným očím a uším malých detektivů, a tak jich většina byla nalezena a odhalena.
Klára Haberhauerová

Tradiční výprava
za hlaváčkem jarním
Je čtvrtek 12. dubna něco málo před osmou hodinou ráno, na školním dvoře rojení dětí. Copak se
to děje? No přece jedeme za hlaváčkem jarním. Pro
třeťáky poprvé, pro čtvrťáky podruhé. Dopočítám se,
pokolikáté pro mě? Nejspíš už tak po dvacáté? Nevím.
Tradice. Třetí a čtvrtá třída jede na svou výpravu na
bývalou sopku Kopeč, kde kvete krásná, sluníčkově
žlutá kytička hlaváček jarní (Adonis vernalis). Chceme
se podívat, jak vypadá, kde roste, porozhlédnout se,

jak vypadá okolí. Jedeme linkovým autobusem, dodržujeme pravidla slušného chování v dopravních prostředcích, vystoupíme na zastávce v Kopeči. Prohlédneme si cestou upoutávku na včelí farmu Cihlářových
a stoupáme na úpatí sopky. Jsme na okraji chráněného
území. Už dobře víme, jak se zde máme chovat, jdeme po vyznačených cestičkách a prohlížíme krajinu
i hlaváček. Rozhled na Říp, na Kralupy, na Neratovice, lom Čenkov, kostel sv. Klimenta v Odoleně Vodě.
Užíváme si. Vylezeme na další část sopky, posvačíme
a jdeme za hranice chráněného území. Čeká nás tradiční pečení buřtů. Ohniště, křesadlo, snaha, skvělí
kamarádi, pochutnání, poznávání. Vracíme se kolem
spodní části sopky, kde hlaváček vidíme v plné kráse.
Pohovoříme s pánem, který zde bydlí od dětství a jde
se psem na procházku. Je nadšen z vědomostí dětí.
Pak směr Vodolka. Žene nás dopředu pochodová hra,
kterou si děti recitují. Jsme na Vodolce, jdeme do cukrárny slavit Tomovy narozeniny. Zmrzlina, lízátko,
houpačky, průlezky, bus, škola, oběd. Tak. Výprava
ukončena, a úspěšně.
Výpravu zorganizovala a láskyplně zažila s báječnými dětmi
Marta Kelnarová

Hlaváček jarní

Pálení čarodějnic na Vinici se vydařilo... 
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