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Úvodem
Panenské Břežany se letos jen pomalu probouzely
ze zimního spánku, přestože letošní zima byla tak
mírná. Že by si břežaňáci chodili půjčovat knihy
do místní knihovny a doma si četli? Kdo ví. První
vlaštovkou, ta ale, jak známo, jaro nedělá, byly
oslavy jubilantů koncem února a masopustní průvod
školních dětí a také jejich zajímavé školní aktivity.
Na Obecním úřadě se pilně pracovalo, uskutečnily
se dvě veřejné schůze zastupitelstva. Informace o tom
nejdůležitějším se dočtete v tomto čísle Zpravodaje.
Pak přišly Velikonoce. Kopřivy na nádivku letos
nebyly, ale koledníků bylo dost. Někteří z nich si za
své koledování vybrali čokoládová vajíčka, další dali
přednost těm doma malovaným, někteří ještě chtěli
uvázat barevnou stuhu na pomlázku a byli i tací, ale
jen ti velcí, kteří si dali i stopečku něčeho dobrého
navrch. Sdružení Otevřené oči se v tichosti rozloučilo
se zimou u ozdobené břízky Na Ovčíně.
Bývalá starostka Ljuba Loukotová obětavě
připravila jarní záhon v zatáčce před Obecním
úřadem. A pak se blížil konec dubna. Nebezpečný
odpad byl odvezen, trávníky byly vzorně posekány
novým týmem, uklizena a posekána byla i louka
Na Vinici na pálení čarodějnic o Filipojakubské
noci. Sdružení Otevřené oči ten večer přivítalo máj
u ozdobené břízky Na Ovčíně.
Květen propukl v celé své kráse.
JS

Informace z Obecního úřadu
INTENZIFIKACE STÁVAJÍCÍ ČOV
PANENSKÉ BŘEŽANY
a 3x výběrové řízení
30. 4. 2015 – 8. 6. 2015
Oznámení o zakázce do věstníku veřejných
zakázek. Předpokládaná hodnota 5,4 mil bez DPH,
vedeno v otevřeném řízení.

Výtisk zdarma

3 uchazeči – v průběhu hodnocení komise voláno
na MZE – dle doporučení se nabídky neotevíraly,
zakázka byla zastupitelstvem zrušena (zadavatel
nezajistil 5 nabídek k hodnocení).
… po uplynutí zákonných lhůt
4. 6. 2015 – 22. 10. 2015
Oznámení o zakázce do věstníku veřejných
zakázek. Předpokládaná hodnota 5,4 mil bez DPH,
vedeno v otevřeném řízení.
2 uchazeči, na základě předchozí zkušenosti
nabídky zůstaly neotevřeny.
Po osobním jednání na MZE opět svolána hodnotící
komise, nabídky se otevíraly v nově stanoveném
termínu, obě nabídky byly pro neúplnost vyřazeny.
15. 1. 2016 – 14. 3. 2016
Výzvy k podání nabídky pěti subjektům, výzva
včetně všech příloh uveřejněna na profilu zadavatele.
2 uchazeči, z nichž 1 byl vyřazen (neprokázání
kvalifikace v požadovaném rozsahu).
Přidělení veřejné zakázky, podpis Smlouvy o dílo
(29. 3. 2016).

Zákaz podomního prodeje
Zastupitelstvo obce Panenské Břežany se na svém
zasedání dne 14. 1. 2016, usneslo vydat na základě
zmocnění dle §18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §11 a §102
odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení: Zákaz podomního prodeje. Zákaz platí pro
nabídku, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je
bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží
a poskytovány služby osobami uživatelům v objektech
určených k bydlení.

Podomní prodej je na území
obce Panenské Břežany
ZAKÁZÁN

Obec přeje jubilantům
Obec naplánovala přátelská posezení pro jubilanty
obce. Jubilanty myslíme oslavence, občany s trvalým
pobytem v obci Panenské Břežany, kteří dovršili 60,
65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a více let. Další setkání
se bude konat koncem června pro jubilanty narozené
v měsících březen až červen. O průběhu prvního
setkání se dočtete více dále.

Změna č. 3 územního plánu obce
Návrh změny koncepce rozvoje území obce
První požadavek na změnu č. 3 ÚPO spočívá
ve změně funkčního využití zastavitelné plochy
pro sport a územní rezervy pro bydlení smíšeného
venkovského charakteru na zastavitelnou plochu pro
smíšené funkce venkovského charakteru v rozsahu
pozemků parc. č. 48/1 (10.264 m2); 48/4 (3.078 m2)
a 48/6 (3.078 m2) k.ú. Panenské Břežany (plocha
změny v rozsahu cca 1,6 ha) – ZM3/1.

Druhý požadavek na změnu č. 3 ÚPO spočívá
ve změně funkčního využití pozemku parc. č. 125
(503 m2) k.ú. Panenské Břežany z louky, pastviny
a travního porostu na zastavitelnou plochu pro
bydlení trvalé a přechodné – ZM3/2. S touto změnou
je spojen požadavek na revizi územního systému
ekologické stability, konkrétně šířkové úpravy
lokálního biokoridoru LBK 9.

Žádost na změnu ÚPO podali vlastníci pozemků.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 26.11.2015
souhlasilo s pořízením změny č. 3 ÚPO v rozsahu
pozemku parc. č. 48/1 k.ú. Panenské Břežany a zadání
změny rozšířilo na svém zasedání 14. 3. 2016 o změny
na pozemcích parc. č. 48/4, 48/6 a 125 k.ú. Panenské
Břežany.
Obec, která ze zákona o obcích dbá na udržitelný
rozvoj obce, předpokládá, že schválením změn nedojde
ke zhoršení životního prostředí a kvality obytného
prostředí. V rámci změny ZM3/1 dojde k vybudování
přístupové místní komunikace k obecním pozemkům,
které slouží ke sportovním a kulturním akcím obce.
Stejně jako dotčené orgány veřejné správy obec
požaduje v rámci změny zohlednit ve výsledném
řešení ochranu přírodních a kulturních hodnot
v území v podobě lesních pozemků, architektonicky
cenných staveb a charakteru kulturní krajiny.
Změny navazují na vymezené zastavitelné plochy
nebo zastavěné území a tudíž nevytvářejí odloučené
lokality bez návaznosti na veřejnou infrastrukturu.
Změna č. 3 stanoví podmínky plošného
a prostorového uspořádání území za účelem zachování
charakteru a struktury sídla, včetně vazby na okolní
krajinu. Pro tyto účely bude podmínkou využití
území zpracování územní studie.

Obec připravuje nové chodníky
Pohyb chodců v centru obce by měl být pohodlnější
a bezpečnější. Obec zadala projekt a chystá se na
program z SFDI.
„Celý projekt zahrnuje nové chodníky po jedné
straně ulice Baštecká v místech, kde chodník dlouhá

léta chybí, ten navazuje na ulici Ke Kovárně, kde
je plánována rekonstrukce stávajícího chodníku
a končit bude v ulici Hlavní u zastávky autobusu.
Součástí nových úprav by měly být také nové
přechody pro chodce v ulici Baštecká a Ke Kovárně.
Právě po bezpečnějším přecházení v těchto místech
mnoho lidí volalo a volá“, popisuje záměr starostka
obce Lucie Fiury.
V nadcházejících dnech bude tato část obce
geodeticky zaměřena, obec zadala zpracování
projektu, poté zajistí stavební povolení a cca v lednu
2017 bude podávat žádost o dotaci. Když vše půjde
hladce a bez problémů, v příštím roce by mohlo dojít
na samotnou stavbu. Celkové náklady stavby zatím
nejsou známy.



Výtah z jednání Zastupitelstva obce
č. 1/2016 ze dne 14. 1. 2016
Ke dni 31. 12. 2015 rezignoval na svůj mandát člena
zastupitelstva Leoš Zemek. Následně z téže strany
PRO PANENSKÉ BŘEŽANY byli osloveni náhradníci
a práci pro obec přijal Bc. Martin Soriano, který byl
zvolen většinou hlasů zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schválilo:
 zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na
stavební práce „Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany“, vypsání výběrového řízení,
oslovení vybraných 5 subjektů a jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků.
 podpis darovací smlouvy o poskytnutí finančního částky 1 000 Kč Knihovně města Mladá Boleslav
 vydání Nařízení obce Panenské Břežany
č. 1/2016 - Zákaz podomního prodeje
 počet pracovních míst zaměstnanců obecního
úřadu
Úředník/referent - 2 místa - každé úvazek 1,0
Pracovník na údržbu zeleně - 1 místo - úvazek 1,0
 ceník služeb a sazebník úhrad za poskytování
informací pro rok 2016 Obé je vyvěšeno na fyzické i elektronické úřední desce.

Výtah z jednání Zastupitelstva obce
č. 2/2016 ze dne 14. 3. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
 přidělení veřejné zakázky na stavební práce „Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany“
za nabídkovou cenu 4 957 125,65 Kč bez DPH.
Pro výběr nejvhodnější nabídky byla základním
hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena.
Nabídky poslali dva uchazeči, METAL MB s.r.o.






a Hakov, a.s. Komise požádala oba uchazeče o vysvětlení nabídky a předložení chybějících dokladů
prokazující splnění kvalifikace. V požadovaném
rozsahu doplnila pouze společnost METAL MB
s.r.o., hodnotící komise společnost navrhla Hakov a.s. vyřadit ze zadávacího řízení. K hodnocení
tudíž zbyla pouze jedna nabídka a to společnosti
METAL MB. s.r.o.
podpis Kupní smlouvy – Záveská a spol., v.o.s.
Jedná se o nákupu pozemků z konkurzní podstaty
úpadce Státní statek Čáslav:
druh
způsob
parcela
výměra m2
pozemku
využití
ostatní
neplodná
253/3
644
plocha
půda
ostatní
neplodná
296
4 377
plocha
půda
kupní cena pozemků činí 75.315 Kč
podpis Dodatku č. 8 (linky PID 373)
podpis Plánovací smlouvy se společností STAKO
- Dohoda vznikla na žádost společnosti STAKO,
která chce rekolaudovat koupený objekt z ruční
zámečnické dílny na truhlárnu. Dohoda je náhradou za dopravní studii, kterou uložil stavební úřad
Odolena Voda. Společnost STAKO nebude vypracovávat studii, ale zrealizuje na vlastní náklady
uvedení komunikace parc. č. 453/4 do právního
stavu, tzn. přemístí komunikaci do hranic dle katastrální mapy a dále se zaváže, že bude udržovat
tuto komunikaci mezi silnicí p.č. 457 a vjezdem
do provozovny firmy na adrese Panenské Břežany
222. Prakticky to znamená, že STAKO bude udržovat nájezd a cestu ve sjízdném stavu udržováním
štěrkového povrchu cesty tak, aby byly sjízdné pro
běžnou dopravu v rozsahu, v jakém je současný
stav dopravy. Smlouva se uzavírá na 3 roky.
Podpis Smlouvy o dotaci pro spolek Břežanka z.s. Dotace je poskytována za účelem nákupu
sportovní výstroje a vybavení pro sportovní činnost. Za poskytnutí Dotace od obce je spolek povinen:
 podílet se na přípravě a organizaci Dne dětí
v obci Panenské Břežany, který se bude konat
dne 4. 6. 2016
 zajistit dodržování zákazu parkování na travnatých plochách během sportovních tréninků
Příjemce
 pravidelně udržovat a pečovat o stav sportovního hřiště v Zahradní ulici v obci Panenské
Břežany, na kterém probíhají pravidelné sportovní tréninky
Dotace je ve výši 14.000 Kč

 vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016
o úplném zákazu provozování loterií a jiných
podobných her. Předkladatelem tohoto návrhu
byl Mgr. Martin Hakauf: „Zastupitelstvo rozhodně nechce a nebude podporovat „hazard a loterii“
v obci, doufám, že se tento nešvar podaří postupně vymýtit.“
 doplnění pozemků parc. č. 48/4, 48/6 a 125 do
Změny č. 3 územního plánu obce. Změna vzniká
na žádost soukromých osob a je jimi plně hrazena.
 Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace
obce Panenské Břežany na období 2016 – 2025
 pořízení projektové dokumentace a inženýrské
činnosti na „chodníky v obci Panenské Břežany“
od spol. Hexaplan International, spol. s r.o za
nabídkovou cenu 61 500 Kč bez DPH a souhlas
s nabídkou spol. PPCentrum s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci včetně všech příloh v rámci Pravidel poskytování příspěvků z rozpočtu
SFDI pro rok 2017
 zajištění Pasportu místních komunikací za
maximální cenu 24 000 Kč bez DPH „Stávající
Pasport z roku 2008 nebyl nikdy zastupitelstvem
schválen a tudíž není platným dokumentem, potřebným pro plánování výstavby a rekonstrukci
všech komunikací v obci. Pasport je nutný pro
lepší bodové ohodnocení v rámci žádostí o dotaci na komunikace a chodníky“ - uvedla starostka
Lucie Fiury

Distribuční centrum-sever
Vážení občané, dovolte, abych Vás ještě seznámila
s větším záměrem, který se může dotýkat i vašich
zájmů. Jedná se o výstavbu Distribučního centra sever, logistického centra plánovaného pro firmu PPL.
Tato stavba využívá pouze území obce, nenapojuje
se na žádné sítě technické infrastruktury. Umístění
centra je vedle spol. GECO tabák u silnice č II/608,
odkud by mělo mít centrum i dopravní napojení
vlastním pruhem.
Stavba by měla vzniknout na nyní obdělávané orné
půdě, z celkové plochy pozemku p.č. 155/24 by mělo
být zastavěno 31,6% plochy. Výška terminálu je 11m
a výška hal je 7m. V územním plánu je tato plocha
určena pro výrobu průmyslovou, zemědělskou, sklady,
služby, max. zastavění dle plánu je 40%, 30% plochy se
musí ponechat na zeleň, výška staveb max. 12m nad
terénem, oplocení max. 2m vysoké. Centrum počítá
s vlastní jímkou na pozemku pro odvod splaškových
vod a zasakování dešťových vod je řešeno taktéž
na vlastním pozemku v retenčních zasakovacích
objektech.

Distribuční centrum plánuje centrální objekt
a objekt vrátnice. Dále komunikace, odstavné plochy,
parkovací plochy pro osobní automobily a ozeleněné
plochy. Celkem je v areálu navrženo 108 parkovacích
míst. Hlavní budova je ve tvaru U, jednopodlažní,
s vestavěnou administrativní částí. Haly budou sloužit
pro skladování, třídění, vyložení a naložení balíkových
zásilek. Ranní provoz by měl začínat okolo 6 hod.
ranní. Do 6 hodin příjezd nákladních automobilů
s přívěsem (max. 10) se zásilkami pro uložení do
skladu. Příjezd pracovníků do skladu (cca 50 osobních
automobilů), vyložení balíků, roztřídění, naložení na
rozvozová auta, rozvoz. Dopoledne administrativa,
příjem a výdej osobního odběru zákazníkům přímo
v administrativní části objektu. Odpoledne mezi
15-22 hod. návrat rozvozových vozidel do areálu (max.
80 dodávek), naložení balíků na nákladní vozidla
s přívěsem, odjezd těchto vozidel (max. 10) před
22 hodinou.
Vedle negativních dopadů na blízké okolí
popsané výše, lze říci, že záměr má i kladné stránky.
Jednou z nich je nabídka nových pracovních míst
v Panenských Břežanech, zvýšený příjem z daně
z nemovitosti a nabídka kompenzace obci ve výši
1,2 mil. Kč.
Stavba má zahájeno územní řízení a s dokumentací
pro územní řízení se můžete seznámit na OÚ Panenské
Břežany.

Nový plot pro památník padlým
Památník břežanským padlým za první světové
války, který je na křižovatce naproti OÚ, se dočká
nového oplocení. Jeho vzhled bude odpovídar oplocení
původnímu, které je patrné na dobové fotografii, bude
jen o něco nižší. Fotografii k otištění ve Zpravodaji a
jako vodítko pro zhodnocení co nejvěrnější repliky
oplocení poskytl Ladislav Kotrba.

Čestná občanka

Břežanští jubilanti

Helena Vovsová devadesátiletá

V poslední březnový den přivítali v zasedací síni
Obecního úřadu starostka Lucie Fiury a místostarosta
Martin Soriano občany Panenských Břežan, kteří
v prvních měsících letošního roku slavili kulatá či
půlkulatá výročí narození. Zastupitelé každému
z nich srdečně poblahopřáli, předali drobný dárek
a ženám kytici květů.

V pátek 19. února oslavila Helena Vovsová, čestná
občanka Panenských Břežan a Čakovic, devadesáté
narozeniny. V doprovodu synovce a neteře přijela na
oslavu na Obecní úřad v Panenských Břežanech, kde
ji uvítala starostka Lucie Fiury. Ke gratulantům se
připojila i Zita Adamova, vedoucí úřadu velvyslance
Státu Izrael v České republice a také JUDr. Tomáš
Kraus, tajemník Federace židovských obcí v České
republice. Paní Helena byla velmi dojatá.

Po přípitku a gratulacích se rozproudila živá
zábava. K veselé oslavě přispěly břežanské děti, které
se cestou z masopustní obchůzky vesnice zastavily
ve svých pestrých kostýmech, aby i ony popřály
vše nejlepší. A kominíček pomáznul oslavenkyni
na tvář sazemi pro štěstí. Na závěr poskytla Helena
Vovsová přítomným žurnalistům rozhovor, který
si s potěšením vyslechli i všichni přítomní. Paní
Helena barvitě a živě vyprávěla, odpovídala na otázky
a přenesla všechny do dob dávno minulých, které ale
mají stále přesah do našich dnů.

Gratulujeme a přejeme paní Heleně Vovsové zdraví,
štěstí a pohodu!
JS
Pozn.: O osudech Heleny Vovsové jste se mohli dočíst
v předchozích dvou číslech Zpravodaje

Těmito jubilanty byli Emil Čížek, Marie Dubnová,
Vincenc Dulovec, Marie Havleová, Josef Janoušek,
Miroslav Kratochvíl, Milena Lukáčová, Miroslav
Souček, Jiří Štěpánek a Helena Vovsová. Jediný pan
Kratochvíl se nemohl dostavit. Všichni se u malého
občerstvení dobře bavili, jak dokládají i tyto
fotografie.
Vše nejlepší a hodně zdraví všem jubilantům!
JS

Noc s Andersenem
Workshop KIDS´LAB
ABRAKADABRA
Žáci naší školy se ve druhé polovině února
zúčastnili v Technickém muzeu v Praze workshopu
neboli dílny pro zvídavé děti. Projekt vytvořila
chemická společnost BASF, která založila první
dětskou laboratoř v německém Ludwigshafenu.
V současnosti se laboratoře Kids´LabBasf nacházejí
ve 36 zemích světa a v roce 2011 se tohoto projektu
zúčastnilo 54 813 dětí. Od října 2012 je jedna také
v České republice. Projekt je zaměřený na podporu
vzdělávání v oblasti přírodních věd a jeho cílem je
umožnit, aby si děti pomocí experimentů „osahaly“
chemii a zábavnou hrou načerpaly nové vědomosti.
Děti poznaly, jak funguje živočišné uhlí,
nastrouhané mýdlo a jak pracovat s chemickým
nádobím. Děti čistily vodu a vyráběly sliz. Zvlášť
výroba slizu byla víc než zábavná. Obě dílny natáčel
štáb televize Barrandov. Filmaři připraví dvě
reportáže do svého cyklu Škola hrou. Na závěr s dětmi
točili krátké rozhovory o jejich dojmech. O vysílání
v televizi nás budou informovat. Myslím, že nejen
práce v laboratoři, ale i samo natáčení bylo pro děti
zajímavé.
Marta Kelnarová, učitelka

1. dubna se konal další ročník Noci s Andersenem.
Břežanská knihovna opět spojila své síly se základní
školou. Knihovnice Karolína Mužíčková a učitelka
Marta Kelnarová připravily pro děti báječné chvíle,
na které se vzpomíná i po letech.
Letos přišlo 21 dětí z 1. - 4. třídy. Všichni jsme se
sešli ve škole, nechali si zde potřeby na spaní a večeři
a přešli jsme do knihovny, kde už na nás čekala
knihovnice Karolína Mužíčková, mimochodem bývalá
velmi schopná žákyně zdejší školy. Kája všechny děti
přivítala a pak krásně vyprávěla o Hansi Christianovi
Andersenovi, dánském pohádkáři, na jehož počest se
tato akce ve světě už 16 let koná. Seznámila je s tím, že
letošní ročník připomíná 180. výročí od vzniku jeho
krásné pohádky Malá mořská víla.
Pokračovala pak s dětmi hrou na fantazii. Jak
jinak. Pohádky jsou přece plné fantazie a fantazií se
nechával unášet i sám Andersen. Děti byly Kájou
vedeny tak, aby kreslily obrázek. Při porovnání svých
obrázků děti viděly, že každý obrázek je úplně jiný.
Odrážely jejich fantazii.
Pak si s nimi povídala o knize Expedice z pohlednice
od Vráti Maňáka s ilustracemi Šárky Zíkové. To
byla hlavní knížka letošní Noci s Andersenem.
Z přečteného úryvku bylo hned jasné, že tady bude
fantazie pracovat naplno. Přišlo totiž luštění tajenky.

No, pro prvňáky zrovna snadná nebyla, ale Kája
trošku napověděla a taky byla vidět krásná spolupráce
všech tříd dohromady. Za odměnu dostal každý jeden
mufin vlastnoručně upečený a nazdobený Karolínkou.
A celý jeden tác jsme dostali s sebou na druhý den
ráno k snídani.
Rozloučili jsme se a přešli zpátky do školy. Tady
proběhlo rozbalení spacáků, hledání správného místa
na spaní, pojídání večeří, přátelské dětské povídání
a hry a hry a hry a dobrá nálada a legrace, … a najednou
už někteří chtěli spát. Tak jsem ještě dětem na dobrou
noc přečetla jednu pohádku od Arnošta Goldflama,
někteří už při ní usínali a i ti ostatní brzy usnuli.
Ráno se děti rozcházely domů a vypadalo
to, že si v duši odnášejí krásné zážitky. Moc
děkujeme knihovnici Káje Mužíčkové za opravdu
krásně připravenou akci a také za ty dobroty. Noc
s Andersenem se snaží děti navnadit, aby četly,
protože je známo, že chuť dětí ke čtení opadá. Já
ovšem za naše děti musím říct, že u většiny z nich to
neplatí. A z toho mám velkou radost. A co vy, dospělí?
PŘIJĎTE NAVŠTÍVIT MÍSTNÍ KNIHOVNU!
Byla přítomna, luštila, četla, hrála a byla velmi ráda
Marta Kelnarová.

a v ochotnickém Divadle X. Nejvýraznějším je jeho
období v brněnském HaDivadle, kde působil do roku
1993. V současné době působí v divadlech po celé
České republice, píše divadelní hry a příležitostně
hraje ve filmu. Napsal zajímavé knihy pro dospělé
a pohádky pro děti. Dne 4. května ho z Prahy do naší
školy přivezla Jana Soriano:
Marta Kelnarová, učitelka
Arnošt Goldflam to dopoledne zavítal nejprve do
mateřské školky. Posadil se do křesla, děti se sesedly na
polštářky kolem něho a poslouchaly pohádky z knihy,
kterou nazval Tatínek není k zahození. Napsal ji pro
své děti, aby si ho prý mohly připomínat v hrdinských
kouscích, když zrovna není doma. Veselým způsobem
svého projevu a svým nezaměnitelným hlasem si děti
okamžitě získal a tak se neostýchaly odpovídat na
jeho otázky a vstupovat do děje. Nakonec se s ním
všechny vyfotily.

Ještě jednou o čtení
Břežanská škola a školka se zapojily do krásné
akce, Celé Česko čte dětem. Čtení je důležité, protože
rozvíjí dětskou řeč, obzory, myšlení, tříbí názory na
svět a vytváří vztah k českému jazyku a literatuře.
Velkým zážitkem je pro děti také autorské čtení, které
je součástí celé akce. Setkání s živými autory knih je
může ovlivnit na celý život a vtisknout jim lásku ke
knize.
Na letošní autorské čtení pozvala paní učitelka
Klára Haberhauerová Arnošta Goldflama, režiséra,
herce, autora divadelních hera pohádek. Arnošt
Goldflam absolvoval JAMU, krátce působil
v satirickém divadle Večerní Brno, které již neexistuje

O patro výš, ve škole, dětem přečetl pohádku
Tatínek a olympiáda, která byla velmi ze života a tak
se bavily nejen děti, ale i přítomné paní učitelky. Pak
přečetl první kapitolu z další své knihy, kterou nazval
Standa a dům hrůzy. Ta je pro starší a trochu napínavá,
tak děti poslouchaly velmi pozorně. Nakonec si spolu
pěkně povídali a děti si vzpomínaly, ve kterých
filmových pohádkách že to Arnošta Goldflama viděly
a jakou roli tam hrál. Na závěr byla autogramiáda.
Pan Goldflam podepisoval své knihy, dával dětem
podpisy i na listy papíru a dokonce i do žákovských
knížek! (Se svolením paní učitelky, a když předtím
zkoukl známky.) Pak napsal třeba, že: „Markétka se
dobře učí. Arnošt Goldflam“
Když Arnošt Goldflam odcházel, řekl, že se ve
škole a mezi dětmi cítil velice dobře. Ve škole proto, že
není příliš velká, je domácká a příjemná. Paní učitelky
že jsou přívětivé, s dětmi to umí a vedou je docela
přirozeně. A děti chválil za to, že jsou komunikativní,
nebojí se promluvit, zeptat se, povídat si a taky
pozorně poslouchat. Pak se tento laskavý a příjemný

člověk krásně se všemi rozloučil a jeli jsme zpátky do
Prahy. Bylo to hezké a nezapomenutelné dopoledne.
Děkujeme, pane Goldflame!
A co říci na závěr? Děti jsou vděční posluchači
a bylo by úžasné, kdyby se pro myšlenku, že Celé
Česko čte dětem, nadchli rodiče, prarodiče a všichni,
kdo mohou dětem věnovat svůj čas a chtějí s nimi
prožít hezké chvíle nad knihou.
JS

a nominovali jsme se tak na závody do Račic u Štětí.
Tam jsme byli třetí ve finále B, což je takzvané malé
finále. Ti z finále A ze závodu v Račicích už mají
jistou nominaci na Mistrovství Evropy juniorů, které
se pojede v Trakai v Litvě. V polovině května se ale
pojedou ještě další závody. A když by se nám vedlo
dobře, tak bychom se taky nominovali. Ale ještě na té
nominaci musíme zapracovat, takže se uvidí. Tenhle
závod jsem jel poprvé v životě, takže pro mě osobně
je to úspěch.
Kolik času veslování věnuješ?
Šest dnů v týdnu. Když jsou o víkendu závody,
tak jen pět. Každý trénink trvá dvě až dvě a půl
hodiny. Hlavní sezóna je od dubna do června, někdy
i do července. Ale v zimě jezdíme na veslařských
trenažerech a ještě máme k dispozici veslařský bazén.
To je simulace „vody venku“. Sedí se u speciálních vesel
jakoby na lodi a ta vesla se zanořují do vody v bazénu.
Taky chodíme do posilovny. Tam se věnujeme cvikům
na stabilizaci a rovnováhu. A taky chodíme běhat.

Seznamte se
Matěj Víšek, 17 let, student
SŠ elektrotechnické, nadějný
veslař z Panenských Břežan
a sympatický kluk.
Matěji, veslování se věnuješ už pár let. Jaké byly
tvoje začátky?
K veslování mě přivedla mamka. Ona i její sestra
veslovaly. A když mamka zjistila, že její kamarád je
trenérem v Neratovicích, přihlásila mě tam. To mi
bylo jedenáct. Před rokem a půl jsem pak přestoupil
do Prahy, do veslařského klubu Smíchov.
Veslování se věnuješ závodně. Jaké disciplíně?
Soustřeďuji se na nepárové disciplíny: dvojku,
čtyřku bez kormidelníka a osmu. To, že je veslař
nepárový znamená, že v ruce drží jen jedno veslo. Je
to rozhodně těžší technika, než ta párová, ale mně
se líbí víc. Náš klub je v Praze na Císařské louce. Byl
založený už v roce 1927. V okolí je ještě dalších pět
klubů a naším úsekem je Vltava od Jiráskova mostu
ke Komořanskému jezu.
To tě tam možná potkáme, až pojedeme parníkem!
Před měsícem ses dopracoval dost velkého úspěchu,
že?
Hned na začátku sezóny jsme s kamarádem
Martinem Pojezným jeli velký závod v Hoříně
u Mělníka. Šest kilometrů. Byli jsme tam šestí

To máš sportu víc než dost! Jak zvládáš školu?
Školu relativně dobře. Elektrotechnika mě baví
odmala. V dětství jsem miloval rádia… Ve škole máme
praxi v dílnách, takže tam si dost vyhrajeme. Taky mě
zajímají motorky. K tomu mě dovedl táta. Teď na jaře
jsem si začal dělat řidičák na velkou motorku. Jsem
rád, že jsem se k tomu přes tátu dostal. Když je hezky
a máme čas, jedeme se spolu projet. Je to paráda…
No a ty tréninky si někdy můžeme přizpůsobit
i časově. Když nám třeba odpadne vyučování, můžeme
se domluvit třeba na desátou dopoledne a trenér nám
vyhoví, protože je v loděnici celý den.
Jak vypadá trénink na Vltavě?
Trenéři s námi jezdí po celou dobu tréninku na
motorových člunech. Sledují zpovzdálí naši techniku
a megafonem udílejí rady, upozorňují na to, co třeba
děláme špatně a když se někdo „cvakne“, hned ho
vyloví, nebo přispěchají na pomoc i čluny jiného
klubu, jsou-li poblíž. V létě se mi to stalo několikrát
ještě v Neratovicích. V létě to jde, to není tak hrozný,

co si pamatuju. Když se ale cvaknete v mínus pěti
stupních, tak to není nic příjemného. Aby se to
nestalo, tak, když je hodně chladno, přejde se na větší
lodě, čtyřku, osmu,… a v zimě jsou tréninky i závody
na trenažerech.

Že i závody? To je pro laika překvapení!
Ty trenažery mají displej, který zobrazuje všechny
funkce, od ujeté vzdálenosti a času až po spálené
kalorie, ale i spoustu dalších věcí. Například i watty, to
je kolik síly vynakládáte. Dělají i zápisy. Při závodech
jsou napojené na počítač, který všechno vyhodnotí.
Je to objektivnější než „na vodě“, nikomu nepomáhá
nebo naopak neubírá vítr. Ale voda je voda!
Co je třeba, aby se člověk mohl věnovat veslování?
Veslovat může začít od jedenácti let kdokoli.
Rekreačně i závodně. Každý klub má svoje vesla, své
barvy vesel a kombinéz a další vybavení na léto i na
zimu. Trika, vesty, čepice, dlouhé kalhoty i oblečení,
které nepropouští UV záření, vše se dá koupit. Junioři
využívají klubové lodě, senioři mají už lodě své. Mám
tam hodně kamarádů, lidi jsou super,máme tam
i klubovnu, kde se dá posedět a popovídat.
Potkáváš v loděnici nebo na vodě nějaké známé
reprezentanty?
Určitě. Třeba Miroslavu Knapkovou. Ta vesluje za
Slávii. Nebo Ondru Synka. Ten je v Dukle, to je hned
vedle našeho klubu.
Sleduješ nominace na Olympiádu v Riu?
Jistě! Ti, co se z loňského Mistrovství světa
nekvalifikovali, ještě jedou olympijskou dokvalifikaci.
Sleduju je a už se těším, až jim budu fandit!
Přejeme ti hodně štěstí a úspěchů, ať se ti plní tvé
veslařské i neveslařské sny!
Můj největší sen je teď to Mistrovství Evropy
juniorů. No, musí se trénovat, jinak to nejde. Když si
stanovíte cíl, tak se tomu musíte fakt věnovat.
Matěji, dík za rozhovor, budeme ti držet palce!
Rozmlouvala a zaznamenala Jana Soriano

Jarní roztančení
V pátek a v sobotu 22. a 23. dubna se děti
z Panenských Břežan zúčastnily již jedenáctého ročníku
tanečního a pohybového maratonu dětí a mládeže ve
Sportovní hale v Odoleně Vodě.
Po oba dny pořad moderovaly Tamara Bučková
a Petra Řehořková, kterou mnozí znáte z odolského
centra Slunečnice a která již několik let bydlí
v Panenských Břežanech. Program byl nabitý. Malé
Myšky a skupina Vodolenka předvedly Pohádku
o jarním roztančení, příběh o Vodolském království
a tom, jak je důležité mít místa, kde si člověk může
hrát a cítit se tam bezpečně. Princezna Vodolenkamotýlek, navštívila Smutné jezírko, Zlatonosné skály,
rojili se kolem ní vzdušní bluďáci Éráci a pozemští
bluďáci Auťáci, ale konec dobrý, všechno dobré!

Po pohádce vystoupily Mažoretky, dívky
z kroužku Stonožka pak zatančily zumbu a ve druhé
části i aerobik. Mladší dívky ze sportovního kroužku
Základní Gymnastiky cvičily s obručemi a ve
dvojicích předvedly skladbu s kuželi. Děti z kroužku
Zpívánky a radovánky předvedly skladbu Kabely
a dráty se závěrečným poučením „Nesahat“! Kluci
a holčičky ze školní družiny, kteří si říkají Dráčata
a Trpaslíci, vystřihli rokenrolovou skladbu nazvanou
Auťák. V kostýmech inspirovaných padesátými léty
byli až dojemně roztomilí. Předškolačky Andělky se
představily tanečky a rytmikou. Hostem pořadu byly

dívky z Tanečního centra Backstage, které se blýskly
Španělským tancem.
Členy většiny zmíněných kroužků jsou i děti
z Panenských Břežan. Ovšem děti z břežanské družiny
měly své vlastní vystoupení. Předvedly skladbu
nazvanou Lego, kterou vytvořila a s dětmi nacvičila
učitelka Pavlína Sáblová. Červené, žluté, zelené
a modré postavičky jako legové kostičky tančily jak
o závod. Na závěr se shlukly a vytvořily hradbu kolem
své Legové panenky a Legového panáčka.
Všichni účinkující postávali a procházeli se na
okrajích haly. Když právě nepředváděli uprostřed
plochy svá vystoupení, tančili a pohybovali se
v rytmu hudby jako ti „na place“. Byl to skutečný
taneční a pohybový maraton. Hala byla po oba dva
dny zaplněna rodiči, prarodiči i kamarády. Vstupné
bylo dobrovolné a diváků by se bylo vešlo ještě víc.
Třeba se na příští ročník Jarního roztančení vydáte
i vy. Proč si nedopřát jarní dávku optimismu?
JS

Středočeský taneční pohár
Po náročném maratónu v Odolce se děti z břežanské
družiny zúčastnily v Kralupech nad Vltavou amatérské
taneční soutěže pro školy.
Přípravy taneční skladby, která se nakonec vyvrbila
v show pod názvem Lego, začaly v březnu. Přihlásilo se
22 dětí z družiny. Společně jsme vybrali hudbu, kterou
jsem sestříhala a mohla jsem vymýšlet choreografii.
Po prvním nástřelu se mnohé doplňovalo a měnilo
podle tanečních možností vystupujících a také podle
toho, co se jim líbilo. V dubnu se už trénovalo naplno
a tak bylo možné téměř denně slýchat z oken v prvním
patře školní budovy dunění bubnů, zvuk elektrických
kytar a na konci skladby pokřik dětí: „Lego!“ Ve
Sportovní hale v Odoleně Vodě jsme slavili velký
úspěch a to jsme ještě nevěděli, že ještě větší úspěch
nás teprve čeká.

Ve středu 27. dubna jsme se vypravili objednaným
autobusem do Kralup nad Vltavou, kde místní Dům
dětí a mládeže hostil Středočeský taneční pohár,
amatérskou taneční soutěž pro školy. Nejprve se
předvedly tři naše tanečnice se skladbou Black or
White od Michaela Jacksona, které si dokonce samy
vymyslely choreografii a tanec se naučily. Kája, Julča
a Markéta obsadily úžasné 4. místo. Pak přišla na řadu
kategorie skupin, kde se skladbou Lego vystoupila
školní družina. Všichni dali do tance maximum
a vše se povedlo, jak mělo. Čekání na výsledky jsme
si zpestřili pojídáním výborných řízků z naší školní
kuchyně . A pak přišla ta chvíle! Získali jsme
diplom za 5. místo ze 13 tanečních celků a mohli jsme
začít slavit. Ta pravá oslava pro všechny vystupující
děti a jejich „fandiče“ nastala druhý den dopoledne.
Všichni dostali zmrzlinový pohár se šlehačkou,
ovocem a lentilkami v barvách kostýmů skladby Lego.
Naše malotřídka prostě umí!
Pavlína Sáblová, učitelka

Pálení čarodějnic
V pátek 29. dubna bylo nádherné, slunné, téměř
letní počasí, ale občas zafoukal studený vítr. Před
břežanskou školou začal dopoledne rej čarodějnic
a čarodějů. Hrůzostrašně vyšňořené a pomalované
bytůstky se chystaly na každoroční obchůzku po vsi.
U několika domů se zastavily, …ale kdepak, žádné
čarování! Zastavily se proto, že je tam dobří lidé
pohostili bonbóny a sladkostmi. Těm, jak známo,
žádné čarodějné bytosti nemohou odolat. Z místního
rozhlasu jim na cestu zpívali své hity pánové Svěrák
a Uhlíř.

Na Vinici v ten pátek odpoledne začal boj o klády
na stavbu hranice pro Filipojakubskou noc, kterou
pořádalo Sdružení Břežanka. Při stahování soušek
z okolního lesa se vyznamenala Máňa. Jaká Máňa?
Traktůrek, který si místní nadšenci „vytunili“ ze staré
rachotiny. Pomohla vytahat z lesa spadané stromy
a přiblížit klestí. Bez Máni by to bylo opravdu nešlo.
Zruční siláci pak z bytelných klád postavili hranici
a na její vrchol přivázali čarodějnici a čaroděje. Je
přece rovnoprávnost, ne? Celek vypadal impozantně.
I v sobotu bylo krásně a na Vinici začalo být
odpoledne živo. Kolem hranice kroužily dvě
čarodějky…, ale jenom dvě. Kde byly ty ostatní? A kde
čarodějové? Příští rok jich snad na Vinici přiletí víc.
Hranice v podvečer krásně plála pod nenápadným
dohledem opodál stojících hasičů, sousedé se bavili,
děti lítaly až na stráň k lesu a užívaly si volnosti,
nebo obdivovaly mazlíčky svých kamarádů. Rojení
bylo u stánku s občerstvením. Letos se objevila
novinka: malé ohniště na opékání buřtíků v bezpečné
vzdálenosti od žáru hranice. Nálada byla náramná,
ale večerní zima všechny zahnala domů.
Sdružení Otevřené oči a jeho hosté se v ten podvečer
sešli u opentlené břízky Na Ovčíně.
JS

Mé mystické setkání s Karlem IV.
Přestože jsme vždy cestou na francouzský jih za
francouzskou částí rodiny projížděli po dálnici jen
pár kilometrů od Avignonu, teprve před dvěma lety
jsme toto město papežů konečně navštívili. Pobyli
jsme „na tom aviňonským mostku“, co hrávaly tam
panny v kostku, hrály, hrály, hrály, až se obehrály,
shodily se s mostku….
Pak jsme šli do Papežského paláce. Vybrali
jsme si základní návštěvnický okruh a dostali jsme
elektronického průvodce „na ucho“. V jednom
z výstavních sálů byly otevřené postranní dveře.
Zamířila jsem k nim, ale kustodka stojící u vchodu mi
se zdvořilým úsměvem sdělila, že za nimi není můj
návštěvnický okruh. Poslušně jsem se vrátila a dál
prohlížela exponáty vystavené v sále mého okruhu.
Pak jsem si všimla, že slečna odešla a já se vydala něčím přitahována - do toho vedlejšího sálu.
Uprostřed sálu se na mně usmíval... Karel IV.!
Král český, císař římský, kdysi malý princ vychovaný
na dvoře svého strýce a kmotra, francouzského
krále Karla IV. Sličného, přítel pozdějšího papeže
Klimenta VI. a italského básníka Francesca Petrarcy.
Hleděl s vlídnou tváří a lehkým úsměvem, jako
by byl rád, že potkává někoho z Českých zemí. Jen
lehce jsem se mu uklonila, abych pro okolí nebyla
za blázna, ale kolem nás vůbec nikdo nebyl! Když
jsem se vzpamatovala z překvapení, přečetla jsem si,
že jeho socha je kopií sochy z průčelí Staroměstské
mostecké věže, kterou československá vláda v roce
1926 věnovala Francii jako projev díků za její podporu
při konstituování Československé republiky.

Srdečně vás všechny zveme na setkání

Vrátila jsem se zpátky do svého prohlídkového
okruhu a vylíčila manželovi, jaký úžasný zážitek mě
potkal. Řekl jen „ hm“. Ale já mám od té doby ke Karlu
IV. „osobní vztah“.
Vzpomněla jsem si na tu příhodu teď, kdy slavíme
700 let od jeho narození.
JS

Hledáme

Připravujeme
Na den 4. 6. 2016 si vás malé i vás velké dovolujeme
pozvat na Dětský den v Panenských Břežanech, který
se koná od 14 hodin na louce Na Vinici.

Základní škola a Mateřská škola Panenské
Břežany, příspěvková organizace se sídlem
Hlavní 63, Panenské Břežany 250 70
Přijme
kvalifikovanou učitelku mateřské školy
Požadujeme
kvalifikaci pro MŠ, kladný vztah k dětem,
bezúhonnost
Nástup
dle dohody, nejdéle však 22. 8. 2015
Stručný životopis posílejte na e-mailovou adresu:
zsbrezany@seznam.cz
Vydává obec Panenské Břežany - MK ČR E 18158			
Občasník - Květen 2016
Šéfredaktorka: Jana Soriano. Redakční rada: Ivona Cibulková, Martin Hakauf, Ljuba Loukotová.
Redakční úprava: Jana Soriano. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady
Zpravodaje. Příspěvky zasílejte ve wordu, inzeráty v tiskovém pdf. Uzávěrka: 7. 5. 2016 				
Kontakt: tel.: 283 970 553, 283 970 568
e-mail: zpravodaj@panenskebrezany.cz, obec@panenskebrezany.cz
Grafická úprava a tisk: Tiskárna TIGRAS s.r.o, Hlavní 21, Klíčany
Distribuce zdarma, náklad 280 výtisků

