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Slovo starostky
Vážení a milí čtenáři,
horké letní měsíce jsou za námi, věřím, že jste si je
všichni plně užili a z cest jste se vrátili nabití energií
a novými zážitky. 1. září se opět otevřely dveře naší
Základní a Mateřské školy. Děti vítaly odpočinuté
a usměvavé paní učitelky. Prvňáčci vstoupili do nové
životní etapy jako na palubu lodi, která s nimi popluje
vstříc novému poznání a novým zážitkům. Milé děti,
přeji vám, ať se vám ve škole líbí a ať se do ní se do ní
každý den těšíte.
Loučení s létem se konalo na obecní louce 12. září.
Chtěla bych na tomto místě moc a moc poděkovat
organizátorům akce Indiánské léto. Moc se vám to
povedlo! Malí i velcí návštěvníci byli nadšení, byl
to den plný zážitků a nových prožitků. Ještě jednou
děkuji a doufám, že se do podobné akce dáte i příští
rok.
Babí léto, slunečné a suché, vystřídal podzim,
konečně s trochou dešťů, ale také s ranními mlhami.
Přišel čas pro dýňování. Sdružení Otevřené oči
uspořádalo pro děti i dospělé dlabání dýní v sobotu
24. října. Krásná dýňová strašidla ozdobila naši
vesnici a vchod do Obecního úřadu. Do dýňování se
pak o týden později pustili i ve škole.
Podzimní dny barví
ves do nádherných barev
a mě při tom napadá, že je
velká škoda, že Panenské
Břežany již delší dobu
nemají svou pohlednici.
Vážení čtenáři, šikovní
fotografové, pomozte mi
prosím vytvořit obrázek
naší obce. Vyhlašuji tímto
FOTOSOUTĚŽ na téma
„Moje Panenské Břežany“. Všechny snímky dodané
na Obecní úřad do května roku 2016 budou vystaveny

Výtisk zdarma

a nejlepší z nich se použijí pro výrobu nových
pohlednic. Snímky posílejte elektronicky na adresu
obec@panenskebrezany.cz.
Lucie Fiury, starostka

Informace z Obecního úřadu














Oznámení k žádosti o dotaci na Rekonstrukci
ulice Strmá z Programu 2015 Fondu rozvoje obcí
a měst z rozpočtu Středočeského kraje – na naši
žádost nestačil celkový objem peněžních prostředků, o žádost byla zamítnuta.
Prodloužení platnosti stavebního povolení stavby
Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany do
31. 7. 2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o regulaci
hlučných činností je stále platná, zastupitelstvo
obce na svém zasedání většinou nepodpořilo její
zrušení.
V obecních bytech na adrese Baštecká 114 a 115
se budou koncem listopadu měnit stávající okna
za nová plastová.
Obec získala dotaci ve výši 70.000,- Kč na restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice
v areálu horního zámku u kaple sv. Anny. O poskytnutí příspěvku rozhodlo Ministerstvo kultury
jako příslušný orgán státní památkové péče v rámci státní finanční podpory v programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností.
Obec ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašuje
SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ. Použitý textil,
obuv, hračky, přikrývky, domácí nádobí stejně tak
jako menší elektrospotřebiče a knihy můžete nosit
na obecní úřad od 19. 10. 2015 do 16. 11. 2015.
Chcete dostávat novinky, které se uveřejňují na
webových stránkách e-mailem? Stačí vyplnit svůj
e-mail do příslušného pole na hlavní straně we-

bových stránek, potvrdit odběr novinek z obce
a budou vám pravidelně posílány zprávy z úřadu.
Takto vám již nic podstatného neuteče.

Výtah z jednání Zastupitelstva obce
č. 7/2015 ze dne 17. 8. 2015










Zastupitelstvo obce schválilo:
nabídku technické a odborné pomoci na akci „Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany“ od
firmy VHS PROKEKT s.r.o. za nabídkovou cenu
25.000,- Kč bez DPH
sídlo spolku Břežanka, zapsaného jako Občanské
sdružení Břežanka, IČ: 70814783 v sídle obecního úřadu, Hlavní 17, Panenské Břežany s tím, že
bude s p. J. H. sepsána nájemní smlouva na užívání konkrétního prostoru ve staré budově obecního úřadu
otevření obálek k výběrovému řízení na stavební práce „Intenzifikace stávající ČOV Panenské
Břežany“ doručených ke dni 30. 7. 2015, jejich
vyhodnocení, výběr vítěze této veřejné zakázky
a zaslání MZe k posouzení včetně celé Zadávací
dokumentace
otevření obálek k výběrovému řízení na služby Výkon technického dozoru na stavbě „Intenzifikace
stávající ČOV Panenské Břežany“ doručených ke
dni 31. 7. 2015, jejich vyhodnocení a výběr vítěze
této veřejné zakázky
rozpočtové opatření č. 8 - viz. tabulka





Výtah z jednání Zastupitelstva obce
č. 8/2015 ze dne 14. 9. 2015

Panenské Břežany“. Po konzultaci s Ministerstvem zemědělství (dále jen MZe) bylo přistoupeno k dodatečnému otevírání obálek s nabídkami.
Z důvodu nesplnění zadávacích podmínek výběrová komise doporučila zadavateli vyloučit oba
uchazeče. Nedošlo tedy k výběru žádné nabídky.
Další výběrové řízení bude vypsáno jako zakázka
malého rozsahu dle zákona. Nebude se tedy opakovat případ, že zastupitelstvo muselo výběrová
řízení rušit z důvodu nízkého počtu uchazečů.
MZe neshledalo v zadávací dokumentaci žádný
problém, jediná výtka byla na krátký termín dokončení díla. V dalším kole bude termín delší, peníze na MZe jsou, jedná se o národní zdroje a jsou
k dispozici do konce r. 2017.
výběr vítěze veřejné zakázky na služby Výkon
technického dozoru investora na stavbě „Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany“ - nabídka p. Ing. Tomáše Kubáta s nabídkovou cenou
37.500 Kč. Předností vítězné nabídky byla cena
a dobré reference.
vypsání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Projekt půdní vestavby objektu ZŠ a MŠ Panenské Břežany.
Účelem záměru je výměna střechy a vybudování
prostoru pod střechou tak, aby mohly být využity
k volnočasovým aktivitám (pro družinu). Odhad
projektanta na stavbu jsou náklady na cca 5 mil.
Kč., předpokládaná cena projektu je cca 280 tis.
Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem by byla cena.
Počítá se s využitím příspěvků z dotačních programů.

Zastupitelstvo obce schválilo:
 zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku
na stavební práce „Intenzifikace stávající ČOV
příjmy
schválený rozpočet

změna

po změně

2141

vnitřní obchod

27 200,00 Kč

17 000,00 Kč

44 200,00 Kč

2144

ostatní služby

60 000,00 Kč

5 100,00 Kč

65 100,00 Kč

3745

péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

12 000,00 Kč

8 000,00 Kč

20 000,00 Kč

6171

činnost místní správy

10 000,00 Kč

15 000,00 Kč

25 000,00 Kč

9 611 200,00 Kč

45 100,00 Kč

9 656 300,00 Kč

celkem
výdaje

schválený rozpočet
2321

odvod a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

3319

ostatní záležitosti kultury

3419

ostatní tělovýchovná činnost

3631

veřejné osvětlení

3723
3745

změna

po změně

230 300,00 Kč

16 000,00 Kč

246 300,00 Kč

19 000,00 Kč

3 500,00 Kč

22 500,00 Kč

139 000,00 Kč

5 400,00 Kč

144 400,00 Kč

300 000,00 Kč

14 000,00 Kč

314 000,00 Kč

sběr a odvoz ostatních odpadů

115 000,00 Kč

35 000,00 Kč

150 000,00 Kč

péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

560 000,00 Kč

-73 900,00 Kč

486 100,00 Kč

10 002 100,00 Kč

- Kč

10 002 100,00 Kč

celkem

Helena Vovsová vzpomíná
V červnovém čísle
Zpravodaje jsem slíbila rozhovor s Helenou
Vovsovou, která v Panenských Břežanech žije
v maličkém domku po
svých rodičích, ve strmé
uličce vedoucí od Plácku
dolů. Ve svých osmdesáti
devíti letech má neuvěřitelně svěží paměť, úžasný nadhled i smysl pro
humor. Osud jí připravil mnohá podivná setkání a její
vzpomínky jsou velmi zajímavé. V létě jsme ji s Ljubou
Loukotovou navštívily. Povídání u kávy a třešňového
koláče, který upekla, se docela protáhlo. Zde je první
část jejích vzpomínek.
Narodila jsem se 12. 2. 1926 v Praze. Tam jsme
žili do mých tří let. Pak jsem onemocněla, měla jsem
těžký zápal plic, docela bych prý bývala umřela. A tak
doktor doporučil pobyt na venkově. Táta tady odsud
pocházel a tak jsme se sem přestěhovali. Bydleli jsme
tady pode mnou v takovém malém domečku. Jeho
majitelem byl Klečka, zahradník u Bloch-Bauera. To
byl první zahradník, kterého jsem poznala. Proto tam
byla na zahradě ta krásná česká oliva.
A pak se to tady tátovi zalíbilo a tak jsme zůstali.
Máma, ta už si zvykla na Prahu. Přestože byla
z venkova, tak Praha se jí líbila. No a pak táta podědil
tuhle „chatrč“. A od té doby tady bydlím. Vždycky
jsem si říkala, že jak budu moct, tak půjdu do Prahy.
No, pak se prodávaly nějaké byty, já jsem se přihlásila,
ale žádný jsem nedostala. Jednak jsem nebyla v partaji
(KSČ), jednak jsem měla kde bydlet, že. Ale byla bych
se do té Prahy dostala už v roce 1945, když se vrátil
jeden z těch židovských vězňů, kterým jsem pomáhala.
On mi jednou říkal, že odejde, že jede služebně do
Francie a že se asi nevrátí. „Chtěla bys tenhle byt? Já
bych zařídil, abys ho dostala.“ To bylo v tom roce 45,
46. No tak já celá šťastná, přijela jsem domů nadšená,
ale táta řekl: „Nikam nepůjdeš, ty bys v Praze zvlčila
a tady máš barák.“ Tak jsem zůstala tady. (Smích)
Jak vzpomínáte na své dětství v Panenských
Břežanech?
Jak si vzpomínám, tak nám stačilo málo. Tady pode
mnou, co bydlí Vágnerovi, tak to byly Malý Vrcha
a Velký Vrcha jsou tam, co je kaplička. A my jako
malé děti jsme si tam chodily hrávat. Vím, že jsme si
tam dělaly kuchyňky ze střepů, nebo z kaštanů jsme
si dělaly zvířátka, nebo jsme prodávaly, jedna chodila
kupovat a jedna prodávala a tak podobně jsme si hrály.
No a pak když jsme byli větší, tak jsme museli chodit

pást husy, museli jsme taky sbírat do kytice klásky na
poli, a to kluci třeba chytili myš a pak nás holky s tou
myší honili, my pištěly a utíkaly.
Chodila jste tu do školy?
Chodila. Měla jsem prvního pana učitele, byl
to pan řídící Rieger, kterému děti říkaly Rígr-Tygr.
On ve škole bil děti, jako to dříve bývalo. Já jsem se
hrozně bála, protože jsem to věděla od starších dětí,
ale měla jsem ho naštěstí jen prvním rokem, pak šel
do penze. Tady jsem vychodila obecnou školu a začali
stavět měšťanku v Odolena Vodě. A tak ten první rok
měšťanky jsme chodili do staré školy ke kostelu, no
a pak ten druhý rok měšťanky už jsme chodili do nové
školy. Z Břežan jsme chodili pěšky. Za každého počasí.
A nejhorší bylo, že já jsem v tom ročníku byla jediná
holka a tři kluci. A já měla třeba ruční práce a kluci
už šli domů, nebo naopak já končila dřív. Máma se
o mě bála a tak se mnou chodila cestou Na Pískách až
k silnici.
Panenské Břežany jsou malá vesnice a přesto jsou
tady dva zámky. Máte nějakou vzpomínku na to, kdo
žil v horním a kdo v dolním zámku?
Na dolní zámek se mi vybavuje jedna dávná
vzpomínka. Jako malá jsem šla jednou kolem. Bylo
to někdy v září, bylo krásně a já přes tu bránu viděla,
jak jde k bráně takový menší pán v bílých šatech. A já
jsem si to nemohla srovnat, že mužský a má bílé šaty.
No a to byl majitel zámku Bloch-Bauer. Pak už jsem
ho nikdy nepotkala. Časem se říkalo, že majitelem
bude syn jeho bratra, který měl snad 4 nebo 5 dětí.
A jeden ten Blochův synovec, Robert se jmenoval, ten
sem do Břežan jezdil hodně. A vím od sousedky, která
byla tehdy mladá, ten Robert taky, že to bylo něco pro
břežanský holky, protože on to byl asi frajírek, to víte,
měl auto a holky v něm vozil. Takže jsem Roberta
znala z vyprávění.
A když už bylo po válce, někdy v létě 1945
jsem v dolním zámku pomalu končila práci dole
v zahradnictví. Zvednu hlavu od práce a vidím
amerického vojáka, jak jde ke mně. Začal na mě českoněmecky, jak dlouho jsem tam pracovala, taky se mě
zeptal, jestli jsem znala majitele a já jsem popravdě
řekla, že jsem ho viděla jednou. A on mi říkal: „Víte,
kdo já jsem? Já jsem Robert.“ On byl jako voják v Plzni
při osvobozování Plzně a přijel se podívat. Říkal, že
sem jezdil, já ho znala z vyprávění a teď jsem ho viděla
na vlastní oči! A taky to byl první a poslední americký
voják, kterého jsem viděla.
Do horního zámku jsem už jako větší holka
chodila na kurt sbírat tenisové míčky. My místní
děti jsme tam chodily a dostávaly jsme od Gerstela
pětikorunu. A jeho ženu si pamatuju jako krásnou,
krásně oblečenou dámu. Měli asi tři děti, myslím,
že ty jedny byly dvojčata a děti, které se v Břežanech

narodily ten rok, co ta dvojčata, dostaly od Gerstelů
nějaké peníze. Gerstel měl továrnu na nábytek ve
Vysočanech a kam pak před válkou odjel, nevím. Po
válce pak v tom zámku táta dělal jeden rok správce,
pak se tam rekreovali partyzáni, pak tam byla politická
škola a nakonec tam byl domov důchodců.

Když začala válka a byl pak vyhlášený Protektorát,
změnil se hodně život lidí ve vsi?
Já bych řekla, že ne. Mě jako malé holce to připadalo
úplně stejné, řekla bych snad jedině, že lidi byli víc
k sobě než dnes. Tehdy se muselo přihlašovat, že
máte deset slepic a že máte dvě husy a že máte prase
a tak. A když jste je chtěla zabít, muselo být povolení.
No někdo to choval a zabil načerno a tak když přišla
nějaká kontrola, to telefony nebyly, nic, tak lidi mezi
sebou rozšířili hlášku: „Hele, jsou tady!“ No a už se
nacpaly slepice do pytlů, dalo se to na půdu, různě
se to poschovávalo. Jednou se nám vylíhla akorát
jedna krůta a my ji neměli napsanou. A teď jsme
dostali hlášku, že přijde kontrola a máma furt běhala
s krůtou, kam ji schovat. Nenapadlo ji nic lepšího,
než dát krůtu do pytle a pytel do ložnice. Když to pak
skončilo, vyšla máma na dvorečeka zděsila se! Krůta
si klidně koukala oknem ven…

Táta se domníval, že válka za rok skončí a že se
buď půjdu něco učit, nebo do školy, ale jednou k nám
přišla paní ze zahradnictví v dolním zámku a co prý
bude Helenka dělat? Oni tam shánějí někoho na
sezónu od března do listopadu. Já mám ráda práci na
zahradě a tak povídám: „Já bych tam šla.“ A uvízla
jsem tam pět let. Tím pádem jsem neměla žádné školy,
vyučení, nic… V roce 1948 si říkám: „A už nikdy.“
Ale nikdy neříkej nikdy! 13. září 1948 jsem nastoupila
do Výzkumného ústavu zřízeného v dolním zámku
a pracovala jsem tam v laboratoři až do důchodu.
Za Protektorátu oba zámky „změnily majitele“.
V zámku židovského cukrovarníka Bloch-Bauera,
jehož rodina stihla emigrovat, se usadil říšský
protektor Konstantin von Neurath.
Ten měl v tom dolním zámku rezidenci jen pár
měsíců. Byl tu jenom od jara do podzimu a zámek
nechal tak, jak to bylo za původního majitele. Ale
nechal udělat silnici. Z Klíčan sem totiž vedla jen
prašná cesta, takže za Neuratha se udělala silnice,
kterou nechal vést v serpentinách pod zámkem dolů.
V září 1941 poslal Hitler do Prahy jako Neurathova
zástupce Reinharda Heydricha, svého specialistu na
řešení židovské otázky. Na jaře 1942 se z Hradčan
Heydrich přestěhoval sem, do Panenských Břežan,
kam za ním přijela i jeho žena Lina a tři děti.
Vzpomínáte?
Před Velikonocemi se říkalo, že přijedou. Ale
Heydrich přijel dřív, než bylo ohlášeno. Ten den mě
poslal zahradník do hájovny pro chvojí. U hájovny byla
taková dřevěná vrata. Já, pořádná, jsem je za sebou
zavřela. No a teď přicházím, v náručí to chvojí a za
bránou dva vojáci na koních. Spustili na mě německy,
věděla jsem, že chtějí, abych jim otevřela. Tak jsem
praštila s tím chvojím, bála jsem se koní, nevěděla
jsem, jak otevřít. Ono to tam bylo takový vyvýšený,
tak jsem na to stoupla, otevřela tu jednu půlku a oni
projeli. To bylo moje první setkání s Heydrichem.
V celku pobyl v Břežanech asi tak 6 týdnů. V březnu
sem přišli, to tady byl asi tak 14 dnů, pak jel na 14
dnů služebně do Francie, pak se vrátil a v květnu byl
atentát. Zajímavé je, že jsem Heydricha viděla zblízka
ten den, kdy přijel, i ten den, kdy byl atentát.
Co Vám z toho dne utkvělo v paměti?
Já jsem chodívala - a to jsem hrozně ráda dělala sekat trávu. Sekačkou. Teď je to normální, ale dříve
sekačku na trávu, kdo to měl, na vsi? Měla velkou
košatinku, kam padala posečená tráva, stačilo jen
nadzvednout a trávu vysypat. Od hlavního vchodu až
dozadu k sousoší jelenů byl trávník. Ten den jsem tam
sekala trávu. Na chvilku jsem se zastavila a vidím, jak
z haly schází po schůdcích Heydrich s Heydrichovou
a nejmladší dcerou Silke. To jsem zahlídla. Ještě jednou
jsem k nim stočila pohled a vidím, jak Heydrich zdvihl

Silke do náruče a zase ji postavil. Tak to byly takové
dva tři pohledy, co jsem na ně udělala. Nato slyším
auto, on nasedl a odjel. Pak jsem se dozvěděla, že byl
ten atentát. Jindy jsem ho taky zahlídla, když jsem
pracovala okolo zámku, ale takhle bezprostředně jsem
ho viděla poprvé, když přijel a pak naposledy v den
atentátu.
A teď se vrátím k tomu atentátu. Ovocná zahrada
byla oddělená, byl tam potok, spíš taková strouha,
tam tekla voda a za tou strouhou rostl živý plot. Tam
byla socha lovce se psem a já jsem tam měla zasázet
vodovky. Tak jsem je nesla na tom kastlíku, ale než
jsem tam došla, bylo nějak k polednímu, tak na návsi
najednou křik a plno vojska. Říkali jsme si, co tady
dělají? Asi se nějak přemísťují a tady se shromažďují.
Tím to skončilo. Pak jsem šla s těmi sazenicemi a u toho
zeleného plotu se najednou objevil voják s bajonetem!
Já jsem se lekla, se vším jsem praštila a utíkala zpátky
do skleníku. Křičela jsem: „Pane Horáček, tam na mě
vyskočil voják s nějakým bodlem!“ Pak přišel Hans,
to byl podkoní u Heydricha a nesl v náručí Silke, tu
nejmladší. Ptám se: „Hans, co se děje? “ A on: „Atentát
na šéfa.“ A já říkám: „Je mrtvý? “ On: „Not nicht.“
(Zatím ne). My byli vyděšení, co bude, jak bude, ale
nebylo nic. Normálně jsme pracovali nevím do kolika
hodin a pak jsme šli domů. Nikdo nás nevyslýchal,
nikde nic nebylo.
A jak to bylo dál?
V květnu byl ten atentát, Lina Heydrichová byla
v jiném stavu a v srpnu se narodila Marte, druhá
holka. Předělávalo se topení v zámku. Všichni odjeli
do Berlína, ona si mezitím někde vyžebrala 120
židovských vězňů a začala všechno předělávat, ale
k horšímu. U zámku byla taková krásná zimní zahrada,
vysoká, jako je zámek. Z jídelny se šlo na verandu
a z verandy po železných schodech do zimní zahrady.
Tam byly palmy, 5 nebo 6 palem, vodotrysk tam byl,
bílá busta básníka Heina, to si pamatuju, a vedle byla
strojovna. Tu strojovnu i tu zimní zahradu nechala
zbourat, sousoší jelenů nechala taky zbořit a pak ten
trávník nechala zrýt. Z Holandska objednala 500
cibulí tulipánů, ty se tam zasázely,… ona byla taková
kšeftmanka.
Ona sice byla von, ale z chudého rodu. Takže
uměla hospodařit. Za Bloch-Bauera byla zámecká
chodba plná paroží. Ale to prodala nějaké fabrice na
knoflíky. Krásné cizokrajné stromy, ty nechala pokácet
a dřevo taky prodala. Pokud byl ještě Heydrich živ,
jezdívala na bílém koni. Když měli Židi nástup, tak
ona jela z vyjížďky a zastavila se před nimi. Jednou
ji ta kobyla před tou řadou vězňů shodila a ona jim
spadla k nohám. Od té doby už na tu kobylu nesedla.
Pak si pořídila takové dva grošované koníky a vozíček
dvoukolák a jezdila tak. A kluci měli ponyho a kola.

Vy jste se málem stala přímým svědkem smrtelné
nehody devítiletého Heydrichova syna Klause v říjnu
1943, kdy vjel ze zámecké brány přímo pod kola
nákladního auta vezoucího fotbalisty SK Čechie
Panenské Břežany ze zápasu v Úžicích.
Za života Heydricha byly u vjezdu do zámku
takový boudy a u nich voják, který pouštěl lidi a auta,
ale brána bývala otevřená. No a po jeho smrti byla ta
brána zavřená. Jednu říjnovou neděli, rok po smrti
Heydricha, měl přijet Himmler. On byl poručníkem
těch dětí. Tu sobotu předtím jeli naši fotbalisti hrát
do Úžic fotbal. My jsme v sobotu dělávali a já jsem
věčně taky zaskakovala v kuchyni a ráda, protože jsem
se tam najedla v jídelně s ostatními zaměstnanci. To
odpoledne jsem se pak šla projít.
Přicházím k pomníku no a kluci jeli na těch kolech.
A jezdili k pomníku, k zámku, tam to otočili, udělali
elipsu a takhle jezdili pořád dokola. A než jsem došla
k bráně, tak když mě míjeli, vždycky mě některý
klepnul do ruky. Já přišla k bráně, toho vojáka jsem
znala a on se mě zeptal, kam že to jdu. Řekla jsem,
že na procházku a on, proč prý jsem nešla na ten
fotbal? A já, že mě fotbal nezajímá. A on povídá, že
kdyby neměl službu, tak by na ten fotbal šel. Byl rád,
že mu služba utíká, že se tam chvíli baví s děvčetem.
V tom v dálce slyším motor a říkám: „Jéžiš, to už
nikam nejdu, fotbalisti už jedou.“ Otočila jsem se a šla
zpátky domů. Ještě že já jsem u té brány nezůstala!
Došla jsem akorát do zatáčky, jak bylo to zrcadlo, teď
tam není, najednou dupot a slyšela jsem: „My jsme

zajeli Heydrichovic kluka!“ Fotbalisti i fanoušci co
jeli s nimi, vyskákali z toho náklaďáku, někteří utíkali
do lesa, někteří utíkali domů. Já jsem došla domů
a povídám, že jdu zpátky a zjistím, který kluk to je.
V zámku sháněli doktora a žádného doktora
nemohli nikde sehnat. První doktor, který u toho
Klause byl, byl židovský lékař, jeden z vězňů na zámku.
Ten voják u brány Klausovi dával znamení, aby stál,
protože slyšel to auto a viděl, že fotbalisti už jedou. Ale
on neposlechl. Když tady byl před několika lety jeho
bratr Heider, tak ten to potvrdil. Říkal, že voják na něj
volal, aby stál, Heider taky, ale Klaus je neposlechl. No
a vjel přímo tomu Karlovi Kašparovi pod kola. A já
jsem pak Klause viděla mrtvého. Ležel v panském
pokoji, na spánku měl modřinu a z límce mu bylo
vidět kus bílého obvazu. Voják měl Klause sebrat ze
silnice, měl prý hodně krvácet. Heydrichová vyběhla,
měla nějaký světlý nebo bílý šaty, toho Klause vzala
od toho vojáka, nesla ho do zámku, hrozně vyváděla,
že vojáka nechá zastřelit, i toho řidiče. No a teď se
sjížděli všichni možní doktoři. Když jsem přecházela
silnici, jelo černé auto, zastavilo a ptali se mě, kde je
zámek paní Heydrichové. To byl další lékař. Ale to už
byl konec. Klaus byl vystavený dole v hale, tam, co byl
krb, nad ním visel obraz Hitlera a vedle byl podlouhlý
stůl a na tom stole ležel Mein Kampf. My jsme tam
dávali zelené chvojí.
Tou dobou se zrovna dělal bazén. Hrob původně
vykopali vězni u bazénu po straně. Já se zahradníkem
jsme měli na starosti květiny, na ten hrob jsme
dávali drát a za něj chvojí. Když to bylo hotové, tak
Heydrichové se najednou rozleželo, že Židi by měli
dělat hrob pro německého chlapce, tak se to zaházelo
a přes noc museli hrob vykopat vojáci tam dál, u té
vysoké borovice. Pohřeb byl asi v půl páté odpoledne,
už bylo šero, no říjen. My jsme měli volno a já jsem
byla na půdě ve vikýři jednoho domu v Báštecké ulici,
na dohled od zahrady zámku, v úrovni, co byl ten
pohřeb. Viděla jsem, jak za zvuku bubínků a píšťal
jde průvod s pochodněmi a svícemi. Jako poslední šel
jeho koník. Řidiče náklaďáku Kašpara sebrali, soudil
ho český soud a ten rozhodl, že je nevinen, pak to byl
německý soud a ten to potvrdil taky.
V té době Vám bylo 15-16 let. Ty děti jste asi měla
ráda?
Hlavně malá Silke mě milovala a já ji. Měla modré
oči, copánky, roztomilá holčička tří až čtyřletá, pro
mě jako živá panenka. Měla chůvu, ta se ale víc bavila
s vojáky, než aby se věnovala jí. A Silke, ta pořád
chodila ke mně „pracovat“. Doma u stolu nechtěla jíst.
Chodila radši do kuchyně, tam jí kuchařka něco dala,
nebo chodila k Vildovi, který vařil pro židovské vězně
jídlo a i tam ochutnávala. A tak byl zákaz dávat Silke
jíst.

Jednou mi řekla komorná Máry, že Silke byla
bita. Zase nechtěla jíst u stolu, tak ji milostpaní vzala
na chodbu a tam jí vyprášila kožich. Jednou jsem
pracovala u zámku a Heydrichová s přítelkyní ležely
u bazénu a opalovaly se. Silke za mnou přišla, já právě
svačila amolety z domova. Sedla si vedle mě, koukala
a polykala. Zeptala jsem se, jestli chce, ona kývla a tak
jsem jí jednu dala. Já myslela, že to tam sní se mnou,
ale ona tu amoletu vzala a volala, Mutti, koukni! Ta
se zvedla, hnala se ke mně, po cestě popadla Silke
a přikázala jí tu amoletu vrátit. Ale mně jen důrazně
řekla, abych to už víckrát nedělala.

Občas jsem vyvedla nějakou blbost, ale všechno mi
prošlo. Jednou jsem například šla pracovat do zámku,
ale vzala jsem to přes šatnu. Visel tam Heydrichové
lovecký klobouk se štětkou. Mně se moc líbil, tak jsem
si ho nasadila a prohlížela jsem se v zrcadle. Kolem
dveří šel voják a viděl, jak se tam vzhlížím, tak to hned
šel nahlásit. Najednou telefon do kuchyně, že mám
jít hned k Heydrichové. Šla jsem nahoru nic zlého
netušíc a ona na mě spustila: „Ten Hut, Halenka!
Tohle víckrát ne!“ Vyrozuměla jsem, že se zlobí pro
ten klobouk, tak jsem řekla danke a šla jsem. Ten
voják dole ještě čuměl, čekal, co bude. No tak jsem
na něj vyplázla jazyk a odkráčela. A taky se mi nic
nestalo. Tak takovéhle blbosti já jsem dělala.
Takhle prožívala Helenka Vovsová první válečné
roky. V dalším pokračování, které uveřejníme v příštím
čísle Břežanského Zpravodaje, už to bude slečna
Helenka, dívka s odvážným srdcem.
Otázky a redakce Jana Soriano, přepis Jana Píglová

Indiánské léto se vydařilo

Myšlenka znovu zorganizovat „Indiánské léto“
v nás rostla už od jara. Před prázdninami naše
představy dostaly konkrétnější obrysy a to hlavně poté,
co nám na Obecním úřadu přislíbila paní starostka
podporu, materiální i finanční. Dohodly jsme termín,
přes prázdniny jsme domlouvaly program, sháněly
materiál a také nadšence, co nám pomohou.

a Pavlovi a všem dalším, kdo ochotně a nezištně
přiložili ruku k dílu. Moc děkujeme i zastupitelům
a pracovníkům Obecního úřadu, bez jejich přispění
a pomoci bychom se neobešly. Jsme rády, že vás tolik
přišlo a ještě radši, že máme odezvu, jak se akce všem
líbila.
Na akci „Indiánské léto“ se vybíralo dobrovolné
vstupné na pořízení vánočního stromu. Celkem se
vybralo 1 670 Kč. Za tyto peníze bychom chtěli pořídit
a začátkem prosince na návsi v Panenských Břežanech
rozsvítit vánoční strom.
Mějte se hezky
indiánky Rychlonohá Gazela a Modrooká Vlčice.
P.S. Má-li někdo na zahradě přiměřeně velký smrk,
který by chtěl pokácet a poskytnout jako vánoční
strom, ozvěte se nám.
Ivona Cibulková

Pár slov o knihovně

Týden před konáním akce jsme nakupovaly,
vyráběly polotovary na čelenky a tuniky a hlavně
sledovaly počasí. Nakonec vše krásně vyšlo, svítilo
slunce a přišlo hodně dětí. Naše myšlenka tvoření,
zábavy a pohody se vydařila. A my bychom chtěly
všem moc poděkovat: indiánským kamarádům
paní starostky za to, že přijeli, postavili svá tepee
a s nadšením předváděli indiánské dovednosti
a výrobky. Sochaři Šimonovi za vyřezání krásného
totemu, dětem ze školy za to, jak ho pomalovaly a pak
všem, kteří pomáhali dvanáctého září přímo na Vinici:
Andree za pomoc při výrobě čelenek, Petrovi a Láďovi
za celodenní výrobu oštěpů, Majce, Monice a Ivanovi
za profesionální zvládnutí cateringu, Tomášovi za
půjčení vybavení a stanů, panu Duškovi za poskytnutí
elektřiny, Michaelovi za fotodokumentaci, Láďovi

Knihovna Panenské Břežany je veřejná a přístupná
pro všechny čtenáře. Její prostory ve staré budově OÚ
jsou velmi skromné. Ale není to ta stará knihovna,
kterou jste kdysi možná navštěvovali. Nenajdete tu
zašlé, ohmatané knihy. Díky meziknihovní výměně
a spolupráci s knihovou v Mladé Boleslavi se u nás
knihy minimálně 2x ročně obměňují. Najdete tu
i bestsellery! Pokud si chcete přečíst určitou knihu
a neplatit za ni stovky korun v knihkupectví, mohu ji
pro vás objednat k zapůjčení.
Základní fond knihovny tvoří více než tisíc devět
set knih. Mezi nimi najdete romány, příběhy z dávné
i novodobé historie, detektivky, knihy o zahradě, šití,
učebnice jazyků a mnoho dalšího. Malí čtenáři, ti vědí,
že v naší knihovně najdou vždy něco zajímavého. Těch
sem chodí nejvíc. Rodiče a prarodiče, doprovoďte
je do knihovny a přijďte si vybrat i vy něco ke čtení.
Podzimní období je ideální pro klidné podvečery
strávené četbou a nejen vaše děti si mohou odpočinout
v říši fantazie!

Svoji knížku si můžete přijít vypůjčit každé pondělí
od 18:30 do 20:00, nebo každou sobotu od 10:00 do
11:30. Informace o knihovně můžete najít také na
stránkách knihovnapanenskebrezany.webk.cz
Těším se na brzkou shledanou!
Vaše nová knihovnice Karolína Mužíčková
PS – Dovolte mi na závěr jeden citát:
„Nemilovat knihy, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost, však znamená stávat se
hlupákem.“
Jan Amos Komenský

Čím žila břežanská škola
V sobotu 17. října se v Předboji v Yard Resortu
konalo Setkání sousedů z měst nad Prahou. Mimo
jiných aktivit se také uskutečnilo Klání neboli víceboj
školních týmů. No a my jsme byli u toho. Postavili
jsme tým žáků první až čtvrté třídy ve složení:
Adam Novák, Vojta Zemánek, Julinka Tomečková,
Markéta Špirudová a Lukáš Melichar. Sobotní ráno
nás přivítalo naštěstí bez deště a tak to zůstalo po celý
den. Jako králové jsme byli panem Fraňkem dopraveni
autobusem, který byl jen pro nás, z Břežan do Předboje
a začali jsme se těšit. Krátce po půl jedenácté bylo
Klání slavnostně zahájeno.

Na prvním stanovišti jsme poznávali kůže ze
zvířat, listy, stromy, plody. Tady se nám dařilo. Pak
jsme se přesunuli na druhé stanoviště. Čekala nás
mapa okolních obcí našeho regionu spolu s jejich
erby. Mapu jsme studovali minutu a pak jsme do
jiné, slepé mapy, museli správně umístit jména obcí.
Tady jsme popletli dva názvy z deseti. Druhá část se

skládala z přiřazování erbů k příslušným obcím. Tady
byla jen jedna záměna. Zatím docela dobré! Chvilka
na ohřátí, napití a kousnutí do svačiny a hurá do
dalších bojů. Nejprve ruské kuželky a pak přenášení
kávových zrnek pomocí brčka. To byla docela legrace.
Následoval přechod po lanech, děti musely docela
zabrat, aby se na lanech udržely a nespadly. Dokázali
to všichni a nespadl nikdo. Pak nás čekala opičí dráha,
jezdil se slalom na kolobrndách, střílelo se na branku,
házely se kroužky, skákalo se v pytlích, přeskakovalo
se přes lavičku a nahoře na průlezce se musela uvázat
stužka. Prostě fofr!
Zlatým hřebem ovšem byla šestá disciplína
- jízda na lodi po rybníce a lovení míčku. Na to se
břežaňáci těšili nejvíc. Většina z nich na lodi ještě
neplula, pro ně to byl vodácký křest. Zjistili ovšem,
že ovládat nafukovací gumový člun není legrace. Jeli
jako pětičlenné družstvo, trochu se tísnili, trochu si
překáželi, někteří měli problém pádlo vůbec z vody
zvednout. Nakonec zásluhou Markéty byl míček
vyloven a loď doplula do přístavu za vydatného
přispění Lukáše a Markéty. Myslím, že ten nádherný
pocit, se kterým všichni na loď nastoupili, v nich
přetrvá a třeba se jednou na řece s někým z malých
vodáckých kamarádů potkám. Z předních pozic nás
sice voda odsunula na sedmé, poslední místo, ale to
nám nevadilo. Zažili jsme nádhernou sobotu.
Je potřeba poděkovat kamarádům Vaškovi
a Frantovi a také mamince Cibulkové a vlastně všem
rodičům, kteří nás přijeli povzbudit. Po celou dobu
fandili a podporovali nás v těžkých chvílích. Také
nesmím zapomenout na naši paní vychovatelku
Pavlínu, která coby náš dvorní fotograf zachytila věrně
všechna naše zápolení a hlavně byla dobře slyšet při
povzbuzování. Velký dík patří také pořadatelům za
vzorně připravenou akci.
Zažila, fandila, zapsala a držela palce
Marta Kelnarová

Hokejbal
v Panenských Břežanech
Téměř každou sobotu odpoledne můžete vidět partu
břežanských pánů a kluků na hřišti v Zahradní ulici.
Hrají hokejbal. Bližší vysvětlení mi podal jeden z nich,
Martin Fiala.
Hokejbal je jeden z nejpříbuznějších sportů lednímu
hokeji. V zahraničí je znám také jako street hockey,
street ballhockey či hockeyball. Hlavním rozdílem
mezi ledním hokejem a hokejbalem je, že hráči po
hřišti nejezdí na bruslích, nýbrž se po hřišti pohybují
během ve sportovní obuvi. Nehraje se s pukem, ale se
speciálním plastovým míčkem oranžové barvy, který
se hráči snaží dostat do soupeřovy branky za pomoci
hokejek. Povrch hřiště je tvořen asfaltem, případně
betonem nebo speciálním plastovým povrchem. Hrací
plocha by měla být ohraničena mantinely z tvrzeného
plastu.

Kdy jste se dali dohromady a kolik vás dnes je?
Hokejbal hrajeme bezmála 10 let. Vznik tohoto
„tradičního“ sobotního hokejbalového klání byl
čistě náhodný. Jednoho pátečního večera někdo řekl:
pojdme si zahrát zítra odpoledne něco. A přes všechny
návrhy jako klasický fotbal, nohejbal nebo ragby,
zvítězil návrh s hokejbalem. Takže jsme ráno vytáhli
staré zaprášené hokejky z dětství, nějaké molitany
ze starých matrací místo chráničů, pár tenisáků
a vyrazili jsme na hřiště. Dohromady nás je v obou
týmech přibližně 10 stálých hráčů, ale v průběhu naší
celoroční sezóny (hrajeme za každého počasí), se
počet hráčů samozřejmě mění.
Jak jste váš oddíl pojmenovali?
V prvotní euforii jsme pojmenovali náš tým HC
MASO, protože jsme zjistili, že po každém zápasu
přibývá odřených kolen, modřin a jiných drobných
poranění. V podstatě jsme rozdělení podle věku
a hrajeme staří proti mladým, ale věková hranice, kdy
je hráč mladý nebo starý, nikdy nebyla nikým určena.

Prostě hrajeme pro radost a pro to, abychom dělali
něco sami pro sebe.
Jaká byla letošní sezóna? Hráli jste i v těch největších
vedrech!
Hrajeme opravdu za jakéhokoliv počasí, v zimě
si musíme nejdřív uklidit sníh. Myslím, že nejnižší
teplota, kdy jsme hráli, byla okolo mínus 17°C
A naopak nejvyšší asi plus 42°C.
OÚ vám letos přispěl na 4 dresy pro reprezentaci
Panenských Břežan v soutěžích na Mělníku
a v Kralupech, kde jste hráli pod názvem „Břežanské
hokejky“. Uvítali byste další podporu ze strany OÚ?
A jakou?
Samozřejmě že uvítali… Chtěli bychom předělat
prostor za branami podobně, jako to mají hřiště
v Předboji. Poškozený plot, který jsme v té dolní,
nejvíce namáhané části přibližně před pěti lety
vyměnili, už opět dosloužil a musí se běhat pro míčky
všude možně a bohužel i přes silnici, což je nebezpečné.
Ale obzvlášť nebezpečné je, hrají-li si kolem hřiště na
trávnících menší děti. Samozřejmě bychom se prací
na úpravě hřiště rádi zúčastnili.
Někdy máte publikum – vaše rodiny a kamarády.
Nechcete uspořádat nějaký zápas nebo miniturnaj
a pozvat i další diváky?
Hrajeme jen, jak se říká, vesnickou ligu, takže
nevím… ale jestli by to někoho zajímalo, jsou vítáni.
A nejen jako diváci. Pokud by si chtěl někdo zahrát,
tak není problém, rádi přivítáme jakoukoliv posilu.
Jediná podmínka je dovršení minimálně 15let. Je to
z bezpečnostních důvodů, protože zdaleka ne všichni
ovládáme práci s hokejkou na výbornou a občas nám
to letí, kam nechceme.
Jaké máte plány na příští sezónu?
Vydržet 
Děkuji za rozhovor.
Jana Soriano

Cvičení pro krásná těla i duše
Cvičení pilates je zázračný systém pohybů, které
blahodárně působí jak na tělo, tak na duši. Pilatesova
metoda je vhodná pro každý věk a pro jakoukoli
úroveň fyzické zdatnosti. Je to cvičení, které zpevňuje
svalstvo zádové, břišní, svaly pánevního dna i svaly
hýždí. Tím vytváří základ správného držení těla a
obnovuje celkovou vitalitu. Tělo se stává silné a ohebné.
Svaly nepřibývají na objemu, naopak, prodlužují se a
zeštíhlují.
Promyšlený systém cviků aktivuje hluboký
stabilizační systém těla, tedy hluboko uložené svaly
kolem páteře a zad, svaly v oblasti břicha a pánevního
dna a také kolem bránice. Koncentrací mysli na
dýchání a na vědomé, vláčné pohyby, zbavuje tělo
stresu a svalového napětí, které je příčinou mnoha
bolestí zad a kloubů.
Už po pár lekcích na sobě můžete pozorovat, že
jste pružnější, ohebnější a vzpřímenější. Cvičíte-li
pravidelně, i vaše okolí pozná úžasnou změnu, která
se s vámi udála. Většina cviků se provádí na podložce
s menším počtem opakování, při maximálním
soustředění na přesnost provedení. Cvičí se buď
naboso, nebo lépe v ponožkách. Cvičební podložky
jsou k dispozici, potřebujete pouze vlastní ručník. Toto

cvičení prospívá nejen ženám a dívkám, ale i pánům,
jako kompenzace jejich silových aktivit. Zatím se
scházíme „mezi námi děvčaty“, ale …., kdo ví?...
Daniela Kučerová, cvičitelka

Informace o cvičení pilates najdete na webu:
www.pilatesodolenavoda.cz

Objednávky na hodinu:
SMS 777 110 818
nebo e-mail: artpilates@seznam.cz
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