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Slovo starostky
Vážení a milí čtenáři,
jak jsme slíbili, jsme tu s dalším vydáním Zpravodaje, které právě držíte v rukou. Od posledního vydání uběhly již dva měsíce a tento čas se na úřadě pilně
pracovalo, schůzovalo a rozhodovalo o budoucnosti
naší obce. Mám na mysli zejména dotační příležitosti,
které by naší obci pomohly s rekonstrukcí ulic, rozšířením čistírny odpadních vod nebo s restaurováním
sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice v areálu zámeckého parku.
Takové malé čerpání jsme si vyzkoušeli při ošetření
břežanské lípy v památné aleji u kaple sv. Anny. Páni
arboristé provedli tzv. zdravotní řez v koruně stromu
a to za přítomnosti dětí z naší školy. Akce byla plně
hrazená z Nadace partnerství, které tímto ještě jednou
děkujeme!
Konec dubna se nesl v duchu čarodějnic. Děti
z naší školy a školky šly tradiční průvod obcí a ani
špatná předpověď počasí jim tento den nezkazila.
Májka spolku Otevřené Oči oživila zelenou plochu
nad obecním úřadem.
Květen byl ve znamení sousedského klání obcí
Dolního Povltaví. Na tomto místě se patří poděkovat
všem pořadatelům a dobrovolníkům, kteří přispěli ke
zdaru této velké akce a především Martinovi Soriano,
který se ujal organizování a hlavně moderování již 8.
ročníku „Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví“. Velký dík patří také vám, občanům Panenských
Břežan, kteří jste vytvořili příjemnou atmosféru, ve
které se dobře závodilo a v níž jsme se spolu se sousedy z obcí Dolního Povltaví skvěle bavili.
Na poslední schůzce zastupitelů se opět otevřelo téma vyhlášky o zákazu hlučných činností a tak si
Vás na závěr dovolím požádat o vyplnění přiloženého
anketního lístku. Otázka je snadná: sekat v neděli či
nesekat?
Lucie Fiury, starostka

Výtisk zdarma

Informace
z Obecního úřadu
Vítání občánků
12. června v 10 hod. dopoledne pořádá obec pro
rodiče dětí narozených v roce 2014 a 2015 SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Vítání občánků proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu, Hlavní
17. Rodiče, kteří mají o uvítání svých dětí vedením
obce zájem a ještě se nepřihlásili, nechť vyplní příslušný formulář, který je dostupný na webových stránkách
obce nebo v kanceláři obecního úřadu.

Výtah z jednání Zastupitelstva obce
č. 2/2015 ze dne 9. 3. 2015








Zastupitelstvo obce schválilo:
podání žádosti o evidenci a registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory u Ministerstva
zemědělství - Program 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ k akci „Intenzifikace ČOV Panenské
Břežany“. Obec má od počátku února žádost pouze zaevidovanou, schází 2 výše uvedené žádosti
a sdělení vybraného zhotovitele a technického dozoru investora – to vše do konce června 2015.
vypsání výběrového řízení na zhotovitele a TDI
stavby „Intenzifikace ČOV Panenské Břežany“.
V těchto dnech končí lhůta pro podání nabídek
na stavební práce.
cenovou nabídku Ing. Fiedlera na doplnění projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice U Obory“
o detailní realizační výkresy za nabídkovou cenu
26.000,- Kč bez DPH
podáním žádosti o dotaci z dotačního programu
Ministerstva Kultury: „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou









působností“ k akci „Restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice“
výpověď smlouvy Ing. Šlechty (Požární ochrana)
Na základě smlouvy s p. Šlechtou jsou prováděny
preventivní prohlídky 1x měsíčně za cenu 1100 Kč
měsíčně. Kompletní služby včetně kontroly hasicích přístrojů vychází ročně na 15 tis. Kč. Dle posouzení odborníků však nejsou služby prováděny
v potřebném rozsahu. Nová nabídka od nové firmy (p. Plicková a p. Futera) zahrnuje komplexní
služby - 1. rok za 15 700 Kč, dále se náklady sníží
– četnost se bude řídit dle zákona, nebude se platit
paušál a nebude se provádět (a platit) činnost nad
rámec zákona.
rozpočtové opatření č. 3/2015 Navýšení rozpočtu
o částku 53.000,- Kč na výměnu dosazovací nádrže po havárii na čistírně odpadních vod, navýšení
rozpočtu o částku 4.600,- Kč na nákup repasovaného PC do knihovny, navýšení rozpočtu o částku
2 000,- Kč na poplatky spojené s podáním žádosti o dotaci na obnovu kulturní památky (sousoší
Nejsvětější Trojice)
zhotovitele restaurátorských prací na sloupu se
sousoším Nejsvětější Trojice – pana Ak. soch. Vojtěcha Adamce za předběžnou cenu 150 tis. Kč.
pojmenování ulic za podjezdem D8: parc.č. 453/4
- Za Dálnicí; parc. č. č. 166/25; 166/26; 166/59;
166/60; 166/61; 166/46 - V zahrádkách a parc. č.
450 - K Dolínku. O názvech rozhodli sami občané z dané lokality a to vyjádřením svého názoru
v anketním lístku. Tento úkon je administrativně
náročnější než jsme si mysleli a proto prosíme občany o trpělivost.









Výtah z jednání Zastupitelstva obce
č. 4/2015 ze dne 27. 4. 2015






Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 nabídku p. Plickové a p. Futery. Jedná se o nabídku BOZP a Požární ochrany.

Výtah z jednání Zastupitelstva obce
č. 3/2015 ze dne 8. 4. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
 podpis Smlouvy o poskytování právní pomoci
s JUDr. Marií Vítkovou na administraci veřejné
zakázky na stavební práce „Intenzifikace stávající
ČOV Panenské Břežany“
 vyhlášení výběrového řízení na akci „Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany“ v souladu
s Pravidly Ministerstva zemědělství – příloha č.
1 – Obecné podmínky postupu investorů – body
5. a 6. a to formou otevřeného zadávacího řízení
podle § 27 z.č. 137/2006 Sb. v platném znění

vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce ulice U Obory“ v souladu s Pokyny pro žadatele
a příjemce ROP NUTS2 SC – Výzva 85A
cenovou nabídku - 57.000,- Kč bez DPH Ing. Fiedlera na zhotovení realizační projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Strmá“
podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce
ulice Strmá“ z Programu 2015 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce
podpis Smlouvy o likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu s podnikatelem Bc.
Ondřejem Bačinou





Zastupitelstvo obce schválilo:
hodnotící kritéria veřejné zakázky „Intenzifikace
stávající ČOV Panenské Břežany“ Zvolilo ekonomickou výhodnost nabídky a stanovilo váhu
dílčích kritérií: 85% nabídková cena, 15% doba
provedení díla (vzhledem k tomu, že akce má být
hotova a profinancována do konce tohoto roku)
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na
stavební práce „Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany“ Tato zadávací dokumentace je na
profilu zadavatele, kde si ji mohou včetně příloh
stáhnout všichni zájemci a to až do 28. 5.2015, kdy
je termín pro podání nabídek
Starostka obce jmenovala členy hodnotící komise
a jejich náhradníky veřejné zakázky „Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany“ (tato komise
bude zároveň otevírat obálky a kontrolovat kvalifikaci) Komise bude sedmičlenná, složená z řad
odborníků i zastupitelů
podpis Smlouvy o poskytování právní pomoci
s JUDr. Marií Vítkovou na administraci veřejné
zakázky „Rekonstrukce ulice U Obory“ Zastupitelstvo se rozhodlo vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací i na tuto akci – (Pokud by
nám ROP Střední Čechy poskytl dotaci k rekonstrukci ulice U Obory, musíme totiž ihned zahájit
stavební práce).
poskytnutí příspěvku HCB Břežanský Hokejky na
startovné v Mělnickém poháru a na 4 dresy

Zastupitelstvo obce uložilo starostce:
 zvýšení nájemného dohodou u nájemníků bytu čp.
114 a 115 o 20% a u nájemníka bytu v čp. 117 bylo

po vzájemné dohodě na pracovní schůzce zastupitelů odsouhlaseno navýšení nájemného o 100%.
Zastupitelstvo mohlo nájemné zvýšit skokově až
o 200%, na což ani jeden z nájemníků nepřistoupil. Dohodou se obec i nájemníci vyhnuli žalobě
u soudu, který by o výši nájemného rozhodoval.

Výprava
za hlaváčkem jarním
V úterý 21. 4. se žáci 3. a 4. třídy vydali na Kopeč
za hlaváčkem jarním. Tuto výpravu pořádá naše škola
již řadu let a stala se naší jarní tradicí. Pro ty z vás,
kdo nevědí, co je hlaváček jarní neboli Adonis Vernalis, malé laické vysvětlení: je to nádherná žlutá kytička
připomínající malé sluníčko. Je to vytrvalá bylina 1014 cm vysoká, která kvete od dubna do května a v naší
republice se vyskytuje vzácně. Proto je chráněná. Najdeme ji například v jižní části Moravského krasu,
v Labském středohoří a nedaleko od nás, na bývalé
sopce Kopeč.

Cestou jsme si ještě jednou užili nádherně rozkvetlých hlaváčků, které se mohou pyšnit krásou jako
Adonis, ale které jsou přitom velmi skromné. A pak
jsme dali Kopči sbohem. Minuli jsme včelíny, neradi vyplašili bažantici a pak zabloudili na Špičáku. Ale
najednou se před námi vyloupla Vodolka a my jsme
seděli v cukrárně a pochutnávali si na zmrzlině. Autobusem jsme se vrátili zpátky do školy a všechny naše
zážitky jsme si uložili hluboko do paměti. Tak zase
příští rok…

Tento krásný den plný zážitků vám zprostředkovala obětavá a dětmi milovaná paní učitelka Kelnarová.

Pozvání na cestu

Ráno nám svítilo sluníčko, ale foukal pořádný vítr.
Ten nám ale nedokázal zkazit naše těšení. Autobusem jsme dojeli do malinkaté vesničky, která leží asi
kilometr za Odolenou Vodou. Prohlédli jsme si v ní
„ekosystém rybník“ a pomalu se vydali k našemu cíli.
Cestou jsme natrefili na včelí statek, před kterým jsme
si prostudovali naučné tabule o medu. Vida, nečekané
poučení a jak nás potěšilo! Za chvíli jsme byli na úpatí
bývalé sopky, kde začíná přírodní rezervace. Přečetli
jsme si naučnou tabuli a už na nás vykukovaly hlavičky rozkvetlých hlaváčků. Šplhali jsme do pořádného kopce, rozhlíželi se po kraji a kochali se žlutou
nádherou kolem. Pak jsme opustili přírodní rezervaci
a vystoupali na vedlejší horu. Zažili jsme napínavou
příhodu se srnkami, našli vysoké mraveniště lesních
mravenců a pak, hurá na ohýnek a buřtíky! Při rozdělávání ohně nás vítr pěkně potrápil. Buřty byly moc
chutné, zábava skvělá, ale byl čas vydat se zpátky.

Panenské Břežany jsou
malá, ale v mnoha ohledech
velmi zajímavá vesnice na
okraji Prahy. Důvodů, proč
je zajímavá, je víc a ve Zpravodaji je budeme příležitostně připomínat. Dominantou vesnice, kdysi zdaleka
viditelnou, je kaple svaté
Anny, dnes poněkud zakrytá
vzrostlými stromy, která je
v letošním roce nepřístupná z důvodu oprav. V parku
někdejší letní rezidence benediktinek kláštera sv. Jiří
na Pražském Hradě nechala kapli vystavět abatyše
Helena Pieroni da Cagliano. Projekt zadala u jednoho
z nejlepších architektů té doby, Jana Blažeje Santiniho
Aichela.
Santini byl ze třetí generace italské umělecké rodiny usazené v Praze. Narodil se v roce 1677. Od narození byl částečně ochrnutý a tak nemohl pokračovat
v rodinné kamenické a stavitelské tradici. Proto byl
vyškolen jako malíř. Po návratu ze studijní cesty do
Itálie, kolébky tehdy panujícího barokního slohu, už
ve třiadvaceti letech zahájil dráhu samostatného ar-

chitekta, což nebylo až
tak běžné. Ale on měl
od mládí potřebu
hloubat o věcech a záměrně překonávat své
tělesné postižení. Jak
je zřejmé z jeho korespondence, byl to
sebeironický, vnitřně
vášnivý člověk, který - podle vlastního
vyjádření v jednom
z dochovaných listů
- hledal ideální hodnoty v nedokonalém
okolním světě. Podepisoval se pod své
plány jako malíř – architekt a mimořádná výtvarná
úroveň jeho plánů potvrzuje jeho velké nadání.
Kapli svaté Anny navrhl, když mu bylo 28 let. Inspiroval se italskými vzory a proto kaple působí lehkým,
vzdušným, až veselým dojmem. Santini toho dosáhl
díky rafinovanému využití světla, které proniká velkými okny v lucerně kupole a zvýrazňuje čisté linie interiéru. Protože Santini nebyl zároveň stavitelem svých
děl, jak to bývalo zvykem, musel své záměry na místě
vysvětlovat a dohlížet na jejich realizaci. Proto nutně
musel do Panenských Břežan občas zajíždět.
Za svého relativně krátkého života 46 roků vytvořil návrhy mnoha monumentálních staveb i přestaveb

klášterů, kostelů, šlechtických paláců i hospodářských
dvorů se zámečky. Do svých plánů zašifroval symboliku čísel, tajemství hvězd, vody, přírodních zákonů
i kabaly. A jako jediný architekt své doby začal vkládat
do tehdy panujícího barokního slohu gotické prvky.
Jeho styl i myšlenkový svět se vymykaly tehdy panujícím konvencím. Naštěstí se našli investoři, kteří si
jeho práce cenili. Jeho dílo je tak k vidění na mnoha malebných místech Čech a Moravy. Jsou to stavby
plné skrytého mysticismu i matematických hádanek.
Po dobu 150 let bylo u nás Santiniho dílo zastiňováno stavbami Dienzenhofera, Alliprandiho a dalších
barokních architektů. Až v polovině minulého století
historikové umění plně docenili kvality tohoto umělce, který zaujímá význačné místo nejen v domácí, ale
i světové architektuře. V roce 2011 vzniklo Občanské
sdružení Putování za Santinim. Sdružuje nejen badatele a popularizátory jeho díla, ale také laickou veřejnost. Ve spolupráci s tímto sdružením a za podpory
Ministerstva kultury ČR byla před nedávnem vydána
obrazová publikace mapující život a dílo této zajímavé
osobnosti. Autoři Stanislav Růžička a Vladimír Kunc
svou knihu představili na setkání, kterého se zúčastnil Ministr kultury Daniel Herman, kardinál Dominik Duka, Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera
a pozvaní zástupci z míst spjatých se Santinim.
Za Panenské Břežany byla pozvána starostka Lucie Fiury a bývalá starostka Ljuba Loukotová. Knihu
nazvanou Jan Blažej Santini Aichel - stručný průvodce životem a dílem génia barokní gotiky zakoupily

a zájemci si ji mohou prohlédnout a pročíst v místní
knihovně. Ti, kdo vše rádi poznávají na vlastní oči, si
od prvního srpna t.r. mohou na některé velké Santiniho památce vyžádat turistický pas, který slouží jako
průvodce na Cestě za Santinim. Za deset nasbíraných
razítek se Santiniho šesticípou hvězdou se mohou
stát čestnými členy Klubu přátel Santiniho. Pro nás je
stopa, kterou tento výjimečný umělec zanechal v naší
maličké vesnici pýchou a důvodem, proč se o Santiniho a jeho dílo hlouběji zajímat.
JS

vánková vyfotografovala a vrátili se do školy. Tady si
prohlédli dvě komiksové novinky: knihu Jana Smolíka Na hradě Bradě a čerstvě vydané Andersenovy
pohádky. A hle – paní učitelka našla na stole kartičky,
které tam dříve nebyly a které se očividně týkaly pana
Andersena. Děti si je se zájmem rozebraly, četly si je
a čekaly, co bude.

Noc s Andersenem
V pátek 27. března se konala již popatnácté pohádková Noc s Andersenem a to na neuvěřitelném
množství 1450 čtecích míst po celém světě. Malí čtenáři se sešli ve veřejných i školních knihovnách, třídách a klubovnách. Podle odhadů se zúčastnilo na 90
tisíc dětí a dospělých z České republiky, Slovenska,
Polska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Dánska, Švýcarska, Španělska, Řecka,
Francie, Německa, Velké Británie, Itálie, Nového Zélandu, USA, Austrálie, Izraele, i děti z africké Keni.
Mezi účastníky této velkolepé čtecí akce bylo i 20 dětí
ze ZŠ v Panenských Břežanech.

Akci pořádala místní knihovna za velkého přispění
základní školy. Malí čtenáři se nejprve sešli ve škole,
kde si nechali věci na spaní a proviant od maminek.
Pak se všichni přesunuli do místní knihovny. Tady se
seznámili s tím, jak to v knihovně chodí, prohlédli si
knihy, které je zaujaly, povídali si o tom, kam až mohou knihy své čtenáře zanést ve fantazii, také o knižní ilustraci a o dánském pohádkáři Hansi Christianu
Andersenovi, který se narodil před 210 lety. Prohlíželi
si jeho pohádky, a to všechno za hezkého vyprávění a čtení Jany Soriano. Pak všichni dostali od paní
učitelky Kelnarové k vyluštění pohádkové křížovky,
napsali si památeční plakát, u kterého je paní Kar-

A stalo se nečekané! Najednou se objevil sám dánský mistr pohádek pan Andersen. Vešel v černém širáku, opíral se o vysokou hůlku špacírku a jeho oděv
napovídal, že není z naší doby. Vyprávěl velmi otevřeně o svém životě, o problémech ve škole a děti se
ho ptaly na jeho dětství, rodiče, kamarády, zájmy, i na
cestování v jeho době. Opravdu jsme se vrátili o téměř
200 let zpátky. Bylo až to až dech beroucí, děti seděly
jako pěny a s velkým zájmem naslouchaly. Prostě jako
v pohádce. A když se s nimi pan Andersen rozloučil
a důstojně odešel do své pohádkové minulosti, ještě
nějakou dobu bylo ticho a děti rozjímaly, jako to občas
děláme my, dospělí. A pak si v poklidu, který vyplynul
z předcházejícího zážitku, ochutnávaly výborné večeře od maminek a přitom poslouchaly od paní učitelky
o spisovateli Janu Drdovi, jehož sté výročí narození
letos slavíme.
Ale děti jsou děti a potřebují pohyb. Proto jsme
pokračovali veselou zábavou, kdy největší úspěch měl
tanec s koštětem. Byla to velká legrace. Pak už byli
všichni unavení a těšili se do spacáků. Na dobrou noc
jsme si ještě pustili pohádku a u té už všichni pomalu
usínali. Ráno jsme společně posnídali báječné tousty, muffiny a ovocný čaj, který přivezli rodiče Krausovi, ještě jsme vyluštili několik pohádkových tajenek
a ahóóój příští rok!
Všechny děti, které se zúčastnily, byly dokonalými
posluchači, hráči, kamarády, zkrátka moc prima. Poděkování paní Janě Soriano a manželům Krausovým
za velkou pomoc.
A DĚTI, NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT SVOU
MÍSTNÍ KNIHOVNU!
M. Kelnarová

Filipojakubská noc 2015

Malá glosa, velké téma

Noc z 30. dubna na 1. května je noc čarovná. Je to
doba, kdy se po celé naší zemi rozhoří ohně a ohníčky, noc plná kouzel, setkávání a tajemna. Pálení ohňů
je starodávná tradice. Mladí chlapci obcházeli okolní
lesy i stavení a sbírali suché dřevo na hranici, čím vyšší, tím lepší. Nad mladými totiž zlé číhající síly neměly
moc. Lidé věřili, že očistným ohněm uchrání přírodu
i vesnici před nepříznivým rokem. U ohně společně
pili pivo a jedli pečené maso. Mladí tu noc také stavěli máje. Z lesa přinesli do vsi co nejvyšší strom, buď
smrk, jedli nebo borovici. Strom zbavili větví, špičku
ozdobili pentlemi a vztyčili uprostřed vesnice. Někdy
také stavěli menší májky - ozdobené břízky - před
domy svých dívek. Májky pak dobře hlídali, aby je
přespolní neodnesli, což by bývala byla velká ostuda.
Letošní Filipojakubská noc byla v Panenských Břežanech jiná, než předešlé roky. Mohli za to jen meteorologové? Ti ve své předpovědi strašili, že ten večer
přijdou silné deště. Místní omladina se zalekla předpovědi a rozhodla se, že hranici zapálí až příští večer,
což bylo ohlášeno i místním rozhlasem. Členové občanského sdružení Otevřené oči se předpovědi nezalekli, ozdobenou břízku vztyčili na plácku nad obecním úřadem a pod třepotáním jejích fáborů strávili
večer.

Letošní rok je připomínkou 70. výročí konce druhé světové války. Historik Pavel Kosatík v jednom
svém rozhovoru řekl, že „…jednou rozpoutané násilí
ze světa nezmizí uzavřením míru. Žije dál v paměti
účastníků i jejich potomků a často se zdá, jako by si
válečné hrůzy pamatovala i místa, kde k nim došlo.“
Jedním z takových míst jsou i Panenské Břežany, které
se nechtěně „zapsaly“ do temné kapitoly českých dějin. Za Protektorátu zde měl letní sídlo Říšský protektor Konstantin von Neurath, poté jeho zástupce Reinhard Heydrich a německý Státní ministr pro Čechy
a Moravu K. H. Frank. Tak neuvěřitelné soustředění
moci a zla zcela jistě zasévalo lidem do duší spoustu
strachu. Ale ne všem.
Tu světlou kapitolu zdejší historie „psala“ slečna
Helenka Vovsová, která žila s rodiči v Panenských
Břežanech. Za války byla zaměstnána v zahradě
v Dolním zámku a osud židovských vězňů, kteří pracovali na přestavbě části zámku a v hospodářství, jí
nebyl lhostejný. Pomáhala jim obětavě, ačkoli věděla,
že riskuje život svůj i životy rodičů. Válka likviduje
lidskost, ona se ale postavila zlu a prokázala svoji sílu,
lidskost a dobré srdce. Touto malou připomínkou jí
vzdáváme hold a doufáme, že vám s ní budeme moci
přinést rozhovor.
Pozn.: Paní Helena Vovsová je čestnou občankou
Panenských Břežan, Letňan a náleží jí titul „spravedlivý mezi národy“.
JS

Den Svazku obcí
Dolního Povltaví

V noci se pak stalo, že Na Vinici někdo zapálil připravenou hranici, čímž mnoha Břežaňákům zkazil radost. Ale nejen to, ohrozil vesnici, protože oheň nikdo
nekontroloval, nebyli přítomni hasiči, kteří vždy mají
povinnost dohlížet nad bezpečným průběhem a polena doutnala a čadila ještě ráno.
Dopoledne 30. dubna, jak je už zdejší tradicí, vyletěly ze školy a školky čarodějnice a taky čarodějové,
aby si užili své reje v krásných maskách, které jsou rok
od roku pěknější a dokonalejší. Všichni se proletěli
kolem připravené hranice a těšili se, že si večer s rodiči užijí opečených buřtů a strašení. Bohužel se u hranice to dopoledne stačili jen vyfotit…
JS

Předposlední květnový týden neukazoval přívětivou tvář, jen déšť, vítr a mraky. Ale počasí nepočasí,
v Břežanech se celý týden uklízelo, sekalo, lajnovalo
hřiště v Zahradní ulici i travnaté plochy Na Vinici
a dělalo se mnoho dalších příprav. V sobotu 23. května se pak vyloupl den jako malovaný, slunce, svěží
větřík, teplo tak akorát. Všichni, kdo se účastnili příprav, si oddechli. Den Svazku obcí Dolního Povltaví
mohl v pohodě začít.

silování s vlastní váhou těla - Workout. Na hřišti v Zahradní stále probíhal nohejbalový turnaj, ale po ulici
se jezdilo na segway. Pod dohledem trenéra si to mohl
každý vyzkoušet a samostatně si pak projet slalom.
Malí závodníci a závodnice si až do večera užívali živelného závodění na šlapacích motokárách. Občasné
kolize řešili celkem v klidu. A aby toho nebylo málo,
na travnatém prostranství za dětským hřištěm se děti
projížděly na koních z místní stáje.

Na obecní louce Na Vinici přes noc vyrostlo ozvučené pódium, skluzavka v nafukovacím hradu, tři
stánky s občerstvením a jeden stánek informační, kde
byla registrace do soutěží. Na vápnem nalajnovaném
fotbalovém hřišti byl zahájen turnaj družstev v malé
kopané a hned vedle se družstva dětí utkávala ve vybíjené. Na trasu lesem a poli z Břežan do Veliké Vsi
a zpět vybíhali dospělí běžci, zatímco děti měly svůj
závod nazvaný Běh do háje, kam se s nadšením vydávaly. K tomu všemu hrála hudební kapela Svačina
Band. Na pódiu se střídaly dětské taneční skupiny
Stonožka, Vodolenka, Andělky z břežanské mateřinky
a dívenky ze zdejší školní družiny. Na hřišti v Zahradní ulici se hrál turnaj dospělých v nohejbalu a malé
děti měly k dispozici hřiště s houpačkami a soutěžemi. Hned vedle si pod slunečníkem nechávaly malovat na tvářičky tu obličeje strašidel, tu supermanů
nebo zvířátek. Občerstvení zde zajišťoval jeden stánek
s výbornými klobásami, pivem a limonádou.

Odpoledne pak Na Vinici předala starostka naší
obce štafetu Ing. Ditě Výborové, starostce Odoleny
Vody. Tam budou Den Svazku obcí pořádat v příštím
roce. Byly také vyhlašovány výsledky jednotlivých
disciplín a předávány poháry a medaile za první, druhé a třetí místo v soutěži. Bronzovou medaili si odnesly hned tři týmy z Panenských Břežan – fotbalisti,
nohejbalisti a děti za vybíjenou. Běžci jak v kategorii
žen, tak i v kategorii mužů nedosáhli jen na to zlato,
jinak shrábli vše. V 18 hodin byl den slavnostně ukončen. Dík za úspěšný den patří všem, kdo se zasloužili
o jeho uspořádání, jak z Břežan, tak i z okolních obcí.
Výsledky:
Malá kopaná:
1. Odolena Voda, 2. Zlončice, 3. Panenské Břežany

V poledním čase na Vinici přijela z Klecan skupina
historických vojenských vozidel z konce druhé světové války s posádkami v dobových uniformách. Hasiči
z Vodochod dětem připravili hrátky v pěně. Na pódiu
několikrát vystoupila i orientální tanečnice Markéta
z Panenských Břežan. Po ukázkách břišních tanců
následovaly souboje sportovních šermířů. A ano! Jedním z těch dvou byl český moderní pětibojař Libor
Capalini, bronzový medailista z OH v Aténách! Svou
exhibici předvedli také kluci z Mělníka, které baví po-

Nohejbal:
1. Máslovice, 2. Zlončice, 3. Panenské Břežany
Vybíjená:
1. Odolena Voda, 2. Klecany, 3. Panenské Břežany
Běh:
běžci a běžkyně z Panenských Břežan obsadili druhá
a třetí místa.
V celkovém hodnocení zvítězili Břežaňáci. Gratulujeme!

Pozn.: Dobrovolný svazek obcí Dolního Povltaví
je sdružení, které v roce 2004 založily obce Máslovice, Vodochody a Klíčany, aby si navzájem pomáhaly
v různých aktivitách, které díky jejich součinnosti byly
daleko důraznější a účinnější. K zakládajícím obcím se
v dalších letech připojily Klecany, Kozomín, Postřižín,
Veliká Ves, Odolena Voda, Zlončice a Panenské Břežany. Sdružení koordinuje svou činnost v oblasti územního plánování, ochrany životního prostředí, vzdělávání
a kultury, investičních akcí a získávání dotací. Velkou
měrou se podílelo na boji proti přeměně továrního letiště ve Vodochodech na velké mezinárodní letiště ohrožující zdraví obyvatel obcí v jeho bezprostředním okolí.
Pro občany členských obcí pořádá společenské a kulturní akce. Pořadatelem Dne Svazku obcí Dolního Povltaví
byly letos poprvé Panenské Břežany.
JS

Hledáme
Základní škola a Mateřská škola Panenské Břežany, příspěvková organizace se sídlem
Hlavní 63, Panenské Břežany 250 70

Přijme pedagoga pro 1. stupeň
Požadujeme: VŠ vzdělání, kvalifikaci pro 1.
stupeň, kladný vztah k dětem, bezúhonnost
Nástup: dle dohody, nejdéle však 24. 8.
2015
Stručný životopis posílejte na e-mailovou
adresu: zsbrezany@seznam.cz

Apel na milovníky přírody
Od pana Josefa Laubeho, hospodáře Honebního
společenstva Veliká Ves, přišel na OÚ paní starostce
Lucii Fiury následující dopis, jehož znění přetiskujeme:
Vážená paní starostko,
chtěl bych vás jako Hospodář honebního společenstva Veliká Ves, které mimo jiné hospodaří na honebních pozemcích v katastru Panenských Břežan, požádat o následující:
Blíží se doba vyvádění mláďat divoce žijící zvěře
a ptactva. Apelujte prosím na občany, aby tomuto faktu přizpůsobili své volnočasové aktivity. To znamená,
aby při svých návštěvách okolní přírody využívali
především polních a lesních cest, neztráceli své psí
miláčky z vlivu a nevjížděli na lesní a polní pozemky
dopravními prostředky, v této době včetně kol a koní.
Stalo se bohužel velice rozšířeným jevem, že občané ke
svým volnočasovým aktivitám využívají zemědělské
pozemky, kde vznikají škody na kulturách a také tím
ruší zvěř v jejích stávaništích. Toto vše je ošetřeno zejména zákonem 114/1992 Sb. Vstup a vjezd do přírody, krajiny a honiteb a komentován je na http://www.
myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2009/Rijen-2009/Vstup-a-vjezd-osob-do-prirody-krajiny-ahoniteb.
Za Honební společenstvo Josef Laube
Pozn.: „stávaniště“ je v mysliveckém žargonu místo,
kde se obvykle pase a zdržuje zvěř.

Připravujeme
Od září pro Vás připravujeme
 cyklus tří besed „Večery nad knihou“
s tématy:
1.) Symbol v literatuře a v mozku
2.) Intuitivní a racionální poznání
3.) Vědomí a podvědomí v psychoanalýze
 pravidelný kurz anglického jazyka
Zájemci se mohou předběžně hlásit na
e-mail: starosta@panenskebrezany.cz. Skupinky
budou určeny až počtem účastníků a jejich
jazykovou úrovní.
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