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Slovo starostky
Vážení a milí čtenáři, prázdninový břežanský
Zpravodaj vám opět přináší informace o dění v naší
obci. Většina z nás vnímá dobu letních prázdnin, jako
čas, kdy se nic neděje, lidé i úřady čerpají dovolené,
všude je klid. Ne tak na úřadě v naší obci. Bohužel,
vzhledem k malému zájmu uchazečů o stavební
zakázku na stavební práce na rozšíření naší čistírny
odpadních vod jsme museli zrušit a následně znovu
vypsat nové výběrové řízení. Výzva byla uveřejněna
na začátku měsíce a uchazeči mohli své nabídky
dodat na obecní úřad do 30. července. Spolu se
zhotovitelem stavby soutěžíme i výkon technického
dozoru investora. V sobotu 4. července se Na Vinici
konal sedmý ročník festivalu Verbíř 2015, který
nabízí rozmanité hudební žánry. Ač jsem byla na akci
pozvána, kvůli tropickým teplotám jsem se nakonec
nevypravila. Vysoké teploty nás provázejí již řadu dnů
a tak vás chci moc poprosit, abyste byli všichni opatrní
při rozdělávání ohně. Na zahradách i ve volné přírodě
je manipulace s ohněm velmi nebezpečná. Na závěr
mi dovolte popřát vám krásnou dovolenou. Obnovujte
síly, dovolte si vypnout, uvolnit se a relaxovat.
Lucie Fiury, starostka

Informace
z Obecního úřadu
V pátek 12. června proběhl v zasedací místnosti
Obecního úřadu obřad Vítání nových občánků.
Letos jich bylo slavnostně přivítáno celkem deset!
Noví „občánci“ Panenských Břežan byli nádherně
vyparádění a usměvaví, slavnostně naladěni byli
i jejich hrdí rodiče a prarodiče. Všemi přítomnými
prostupovala pozitivní energie. Každé z děťátek
dostalo na paměť tohoto dne zlatý přívěsek. Jejich
maminkám věnovali po rudé růži žáci naší Základní

Výtisk zdarma

školy, kteří předvedli malé kulturní vystoupení. Byl to
povznášející pocit vidět další generaci dětí, pro které
budou Panenské Břežany milým domovem. Bylo mi
velkou ctí je mezi námi slavnostně uvítat. Všem našim
novým občánkům přejeme zdraví a bezstarostné,
šťastné dětství!

V obci jsou tři nově pojmenované ulice: Za Dálnicí,
V Zahrádkách a K Dolínku. Občané by tak již neměli
mít problémy s identifikací svých nemovitostí. Změnu
okamžitě zaregistrovala Česká pošta a díky p. Lisákovi
se nové názvy dostaly do map Seznam.cz a Google.
Děkujeme!
V polovině června bylo obci doručeno oznámení
o zamítnutí projektu - rekonstrukce ulice U Obory
podanou na ROP Střední Čechy.
Na vyjádření k rekonstrukci ulice Strmá stále
čekáme.

Změna úředních hodin v srpnu 2015 – po celý
srpen nebudou pro občany k dispozici večerní úřední
hodiny. Očekáváme vás v pondělí a ve středu vždy od
8 do 12 hodin.




Výtah z jednání Zastupitelstva obce
č. 5/2015 ze dne 5. 6. 2015





















Zastupitelstvo obce schválilo:
hodnotící kritéria veřejné zakázky „Rekonstrukce
ulice U Obory“ Nabídková cena 75%, Délka záruky 15%, Doba provedení díla 10%
oslovení spol. EUROVIA, STRABAG, SSŽ, METROSTAV a ARMABETON k veřejné zakázce na
stavební práce „Rekonstrukce ulice U Obory“
zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku
na stavební práce „Intenzifikace stávající ČOV
Panenské Břežany“ z důvodu nízkého počtu nabídek k hodnocení. Obec se musí řídit podmínkami
danými poskytovatelem dotace, který stanovil, že
zadavatel (obec) je povinen zajistit hodnocení minimálně pěti nabídek. K hodnocení byly doručeny
pouze tři nabídky. Hodnotící komise obálky neotevřela a doporučila celé řízení opakovat.
vypsání nového výběrového řízení na veřejnou
zakázku na stavební práce „Intenzifikace stávající
ČOV Panenské Břežany“
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na
stavební práce „Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany“ se změnou c elkové výše úplaty
za poskytnutí zadávací dokumentace z 500,- Kč
na 2000,-Kč. Jedná se o cenu za jeden vícetisk.
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na
TDI „Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany“
podpis Smlouvy o poskytování právní pomoci
Dodatku č. 1 s JUDr. Marií Vítkovou na administraci veřejné zakázky „Intenzifikace stávající ČOV
Panenské Břežany“. V Dodatku se upravuje opakované uveřejnění zakázky – tuto činnost provede
zpracovatelka dokumentace jedenkrát zdarma.
podpis Smlouvy o poskytnutí dotace Jakubovi
Hulínskému na startovné (Mělnický pohár) a 4
dresy. Obec přispěla břežanskému týmu částkou
5840,- Kč.
podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti Panenské Břežany Na Pískách, kNN. Jedná se již o uložené vedení a vystavěnou „kapličku“
u č.p. 136.
podpis Smlouvy o dodávce a ochraně postupně
předávaných údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě



podpis Licenční smlouvy č. 0666/2015 na využívání mapové aplikace Geoportál GEPRO Standard
podpis Dodatku č. 4 k licenční smlouvě č.
1375/2005 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat. Týká se programu MISYS, který je v současnosti užíván na úřadě,
cena je 5808 Kč.
vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku na
služby - TDI k akci „Intenzifikace stávající ČOV
Panenské Břežany“

Starostka obce jmenovala:
 členy hodnotitelské komise a jejich náhradníky
u veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice U Obory“
 členy hodnotitelské komise a jejich náhradníky
u veřejné zakázky „Intenzifikace stávající ČOV
Panenské Břežany“
 členy hodnotitelské komise a jejich náhradníky
u veřejné zakázky TDI „Intenzifikace stávající
ČOV Panenské Břežany“. Všechny komise budou /
zároveň/ otevírat obálky a /současně?/ kontrolovat
kvalifikaci.

Výtah z jednání Zastupitelstva obce
č. 6/2015 ze dne 29. 6. 2015








Zastupitelstvo obce schválilo:
účetní závěrku obce Panenské Břežany
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
a Mateřské školy Panenské Břežany
závěrečný účet obce Panenské Břežany bez výhrad
a přijalo nápravná opatření
rozpočtové opatření č. 5. Navýšení na straně příjmů o 79 200,- Kč – resp. zanesení skutečných výdajů za „Den svazku obcí“, a na straně výdajů o částku 370 500,- Kč – výdaje za podání žádosti o dotaci
na komunikaci ulic U Obory a Strmá. (((Není to
tak srozumitelnější?)))
oslovení firem Stavby a dozory, HONEST control
s.r.o. a BETING s.r.o. do výběrového řízení na
službu TDI „Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany‘‘

Stop Letišti Vodochody
Co je nového s letištěm? Proč je „ticho po pěšině“?
Dělá se s tím něco? Takové a podobné otázky dostávají
starostové obcí kolem letiště Vodochody. Aby Vaše
dovolená a letní čas mohly být klidnější, zde je informace
o aktuální situaci od iniciativy Stop Letišti Vodochody
/SLV/.

Po zrušení kladného stanoviska EIA (hodnocení
dopadu na životní prostředí) Ministerstvem životního
prostředí v loňském roce podal investor - Letiště
Vodochody a.s. žalobu k Městskému soudu v Praze.
Ten se věcí odmítl zabývat. Investor tedy podal
kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu,
ten ale případ vrátil Městskému soudu s tím, že věc
musí projednat on. Žalovanou stranou je tedy MŽP
- za zrušení vlastního vadného rozhodnutí vydaného
jeho úředníky. Kdy se věc dostane na pořad jednání
nelze při známých termínech soudů v Čechách ani
odhadnout… Iniciativa SLV zvažuje, jak v tomto
sporu Ministerstvo životního prostředí podpořit.
Návrh na Ochranné hlukové pásmo letiště je dalším
trikem investora, jak získat prakticky neomezenou
moc nad budoucností sousedících obcí – Panenských
Břežan a Dolan. Po stížnosti SLV na Ministerstvu
dopravy na liknavost Úřadu pro civilní letectví při
vyřizování tohoto návrhu jsme dostali podrobný
přehled kroků, které dotyčný úřad ve věci učinil.
Posledním je předání návrhu k vyjádření (již potřetí!!)
Krajské hygienické službě v lednu t.r. Její ředitel sdělil
zástupci SLV, že jejich stanovisko může být vydáno také
třeba za dva až tři roky! S takovouto „pílí“ úředníků
a rychlostí řízení se rozhodně nesmíříme.
Mluvíme-li o triku, je to plně oprávněné. Investor
se tiše a nenápadně, tzv. salámovou metodou, snaží
využít příslušné zákonné normy a předpisy a pokouší
se o realizaci dílčích kroků/akcí a tím vlastně obejít
výsledek řízení EIA. Příkladem je navážení zeminy
na letiště (pro pojezdovou dráhu předpokládanou
projektem) v rozsahu několikanásobně překračujícím
ohlášený „zámysl“!
Další akcí je řešení dílčího problému – manipulační
(stáčecí) plochy Západ. Předložený projekt byl
z vodohospodářského hlediska tak nedostatečný
a postup stavebního úřadu tak nekompetentní, že
územní řízení musel zastavit až Krajský úřad.
Značnou nedůvěru vzbuzuje i projekt rekonstrukce
čistírny odpadních vod podniku AERO. V řízení
o územním rozhodnutí jsou navrhovány výhledově
kapacity překračující více než dvojnásobně potřebu

čistění, kterou měla továrna v době své nejvyšší výroby.
Proč asi?! Zdůvodnění takto projektované ČOV bylo
pro zastupitele obcí, kteří se jednání s pracovníky
AERO v Postřižíně dne 9.6. zúčastnili, naprosto
neprůkazné a nedostatečné.
O přístupu „z pozice síly“ svědčí i epizoda, kdy
při standartním projednávání regulérních a věcných
připomínek města Odolena Voda k přístavbě haly
třískového obrábění došlo i na vyhrožování AERA, že
stáhne podporu továrny městskému volejbalu!
Zkrátka, věci se dějí. Díky trvalé pozornosti, kterou
iniciativa SLV všemu dění kolem letiště věnuje, se jí
daří vstupovat do příslušných řízení a uplatňovat věcné
a fundované připomínky tak, aby Letišti Vodochody
a.s. neprošlo obcházení či porušování norem, předpisů,
vyhlášek a platných zákonů. I Vaše upozornění či
informace nám v tom mohou významně pomoci.
Nesmíme dopustit realizaci záměru společnosti
PENTA na přeměnu továrního letiště na - pro region
- monstrózní dopravní letiště ohrožující zdraví naše
a našich dětí.

Zamyšlení nejen nad létem
Vážení spoluobčané,
je tu opět doba prázdnin, doba letních dovolených.
Těšíme se na nové zážitky, na nové krajiny, na setkání
se vzdálenou rodinou, s přáteli, s novými lidmi. Na
našich cestách nás často čeká mnoho neznámého,
udivujícího, fascinujícího. Na některých cestách
můžeme prožít dokonce i pocit naprosté ztracenosti
a cizosti. Z cest blízkých i vzdálených se ale vždy rádi
vracíme domů. K tomu, aby se člověk rád vracel, aby
si vážil domova, aby se těšil na věci důvěrně známé,
občas potřebuje pocítit právě tu vzdálenost a odstup.
Jen v tomto kyvadlovém pohybu mezi blízkostí věcí
a jejich vzdáleností je skryt hřejivý dotyk domova,
důvěrně známé jistoty.
Člověk je ale většinou natolik zaujat vnějšími
záležitostmi, že nemá čas se usebrat a uvědomit si, že
jeho domovem je také jeho řeč. Většinou ji bereme
jako „vercajk“, nářadí, které nám slouží. Někdy ho
používáme velmi ledabyle. Někteří z nás ho nechávají
rezivět někde v koutě a jen občas si na něj vzpomenou,
jiní si ho považují a pečují o něj.
Věděli jste, že naše Já bydlí v jazyku? Svou promluvou
vyjadřujeme své vnitřní naladění, pohnutky, postoje,
domníváme se, že můžeme s řečí manipulovat,
jak potřebujeme. Výběrem slov pojmenováváme
skutečnost, každé slovo se nám vtiskává do mozku
a tím pádem ho také tvaruje, strukturuje a ovlivňuje
jeho funkce. Způsob naší řeči v nás zanechává
hluboké stopy. Možná se v tu nejnevhodnější chvíli

přeřekneme, povíme něco, co vlastně nechceme, nebo
naopak nejsme schopni říci, co cítíme, nebo co říci
chceme, protože něco v nás nám to nedovolí. A právě
takhle se projevují myšlenkové struktury, které jsme si
-třeba nechtěně- za léta ledabylého používání jazyka
v mozku vybudovali. Pokud se vám to zdá zajímavé,
navštivte na podzim cyklus tří besed, které budu ve
spolupráci s Obecním úřadem a místní Knihovnou
pořádat.
Dovolte mi popřát vám objevování nových
krásných krajin kolem vás i ve vás a šťastný návrat ze
všech vašich cest.
Mgr. Vlasta Štekrová

Ahoj!
Jmenuju se Knihomila a z mého jména
uhádnete, co mám strašně ráda. Jasně,
že to jsou knihy! Nejraději si s nimi zalezu
třeba na strom, nebo někam, kde mě naši
nenajdou, až budou chtít, abych šla třeba
trhat rybíz nebo višně na koláč. I když, ten
mám taky strašně ráda, takže se občas
nechám objevit. Ale pak se zase někam
zašiju s knížkou.
Víte, co se mi na knížkách líbí? Že třeba….
i když sedím doma, můžu si cestovat. Kdy
chci a kam chci. Třeba…. můžu se stát, kým
chci. Můžu mít kamarády, i když ti mí zrovna
odjeli s rodiči na dovolenou. Dobrodružné
knížky mi půjčuje můj spolužák Knihomol.
Já mám zase spoustu knížek o zvířatech.
A tak si ty knížky půjčujeme, a když už
je máme přečtené, škemráme doma
o nějaké nové. Anebo se vypravíme do
Knihovny. Tam si můžeme vybrat podle
toho, co nás zrovna nejvíc zajímá. Knížky
si tam můžeme prohlížet třeba i celou
hodinu! Akorát na tom stromě na ně pak
musím být opatrná, abych je nepoškodila.
Ale to já jsem na knížky vždycky!

Někdy si vyberu knížku jen podle obrázků
a ty si pak zkouším sama namalovat.
A možná někdy knížku i napíšu. Až budu mít
náladu, nebo až budu velká. Napište mi, co
rádi čtete, abych věděla, o čem by moje
knížka měla být. Anebo si napište svoji.
Tak ahoj! Knihomila js

Aby byl svět dobrý
nejen pro mladé a zdravé
Možná máte ve svém okolí někoho, kdo není zcela
soběstačný fyzicky, kdo se nachází v nepříznivé sociální
či zdravotní situaci, pro něhož i běžné denní činnosti
jsou nad jeho síly a možnosti. Právě tam může pomoci
společnost, kterou máme jen nedaleko a která poskytuje
sociální služby v regionu. Je to společnost Antonia se
sídlem v Čakovičkách. S náplní její činnosti vás seznámí
vedoucí pečovatelské služby, paní Katarzyna Anna
Porubská.
Antonia senior services, s.r.o. vznikla na konci roku
2011. Nejdříve jsme poskytovali pouze pečovatelskou
službu, ale postupně jsme se rozvíjeli a v roce 2013
jsme začali poskytovat i osobní asistenci a odlehčovací
službu, aby byly co nejlépe pokryty potřeby nejen
seniorů, ale i osob v nelehké životní etapě, například
po úrazech.
První poskytovanou službou je pečovatelská služba,
která je definována v § 40 Zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách (ve znění pozdějších předpisů).
Pečovatelskou službu poskytujeme od pondělí do
pátku od 7.00 h do 21.00 h, v sobotu a v neděli na
základě dohody. Cena jednotlivých úkonů je od
30,- Kč do 120,- Kč. Záleží na druhu poskytovaného
úkonu. Úhrada za poskytované služby je definována
vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. Mezi
tyto služby patří pomoc s péčí o domácnost, s osobní
hygienou, nebo donáška obědů. Služby poskytujeme
také obětem domácího násilí, osobám v krizi
i chronicky nemocným.
Druhou sociální službou, kterou Antonia senior
services, s.r.o. nabízí, je osobní asistence. Osobní
asistenci poskytujeme dle § 39 Zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách (ve znění pozdějších
předpisů). Osobní asistenci poskytujeme od pondělí
do neděle 24hod/denně podle individuálních
potřeb uživatele. Služba je účtována po minutách.
1 hodina asistence/120,- Kč. Cílem osobní asistence
je podporovat samostatnost osob, pomáhat jim
v sociálním začleňování do rodiny a okruhu přátel
a známých, podporovat je v naplňování jejich
osobních cílů a zálib. Zde pracujeme nejen se seniory,
ale především s lidmi po úrazech.

Třetí poskytovanou sociální službou je odlehčovací
služba, která je poskytována dle § 44 Zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách (ve znění pozdějších
předpisů). Odlehčovací službu poskytujeme v terénní
formě od pondělí do pátku od 13.00 h do 21.00 h,
v sobotu, v neděli a ve svátek dle předchozí domluvy.
Cena jednotlivých úkonů je od 30,- Kč do 120,- Kč.
Záleží na druhu poskytovaného úkonu. Úhrada
za poskytované služby je definována vyhláškou
č. 505/2006 Sb., v platném znění. Jejím posláním je,
aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem
života, jako jejich vrstevníci, aby mohli zůstat ve svém
přirozeném prostředí, aby se postupně i přes své
omezení mohli začleňovat do života a nebyli sociálně
vyloučeni.
Dále provozujeme půjčovnu kompenzačních
pomůcek ke zvládnutí běžných denních činností.
V naší nabídce naleznete vše potřebné pro polohování,
jako jsou antidekubitní matrace, gumové podložky
a prostěradla, polohovací postele mechanické
i elektrické. Dále nabízíme k zapůjčení sedátka na
vanu, pojízdné WC a WC židle, mechanické vozíky,
chodítka, aj. Podle individuálních potřeb pomůžeme
najít nejvhodnější pomůcku a naučíme s ní zacházet.
Cena půjčovného je počítána po dnech a liší se podle
typu půjčené pomůcky. Tuto naši službu využívají
také osoby po operacích, aby v domácím prostředí
měly usnadněnou rekonvalescenci.
Novinkou v nabízených poskytovaných službách
je domácí péče, kterou poskytujeme osobám
s
dlouhodobým
onemocněním,
zdravotním
postižením, či lidem v terminálním stádiu života.
Cílem je umožnit těmto lidem pobyt ve známém
domácím prostředí, aby mohli zůstat součástí rodiny
a místního společenství při zachování jejich soukromí.
Veškerou péči poskytujeme s ohledem na lidskou
důstojnost, kvalitní a profesionální práci s pozitivním
přístupem. Mezi činnosti domácí péče patří prevence
a ošetřování dekubitů (proleženin), bércových vředů,
pooperačních ran, odběry biologického materiálu,
aplikace injekcí, inzulínu, podávání léků, sledování
fyziologických funkcí (měření TK, pulsu, glykémie),
ošetřování osob se stomií (umělým vývodem),
s permanentním katétrem, péče o osoby v terminálním
stadiu, komplexní ošetřovatelská péče u osob trvale
upoutaných na lůžko, imobilních, inkontinentních
a dezorientovaných osob. Také provádíme zaučení
nemocných, eventuálně rodinných příslušníků,
v aplikaci inzulínu. Domácí péči poskytujeme 7 dní
v týdnu, 24 hodin denně. Cena za poskytnuté služby se
odvíjí podle individuálních potřeb uživatele. Všechny
(některé?) nabízené činnosti bohužel nejsou hrazeny
zdravotní pojišťovnou.
Uživatelům, kteří využívají naše sociální služby,
poskytujeme pravidelnou pomoc, podporou a péči
podle aktuální potřeby a zároveň se snažíme

minimalizovat riziko prohlubování závislosti na
poskytované službě a zvyšovat soběstačnost, kde to jen
lze.Všechny výše popsané sociální služby poskytujeme
na území Středočeského kraje v okolí Prahy a jejích
místních částech osobám, které nepotřebují
stálý odborný dohled a provádění odborných
ošetřovatelských úkonů v nemocničních zařízeních,
ale mohou být v domácím prostředí. Ovšem osobám
trvale upoutaným na lůžko, kde není spolupráce
rodinných příslušníků, osobám, které nepotřebují ke
zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé
osoby a osobám žijícím v takovém sociálním prostředí,
jež by mohlo zaměstnance jakýmkoliv způsobem
ohrozit na zdraví, naši péči poskytovat nemůžeme.
Přesto se maximálně snažíme, aby naše kvalifikovaná
péče byla dostupná pro všechny potřebné.
Veškeré další informace o společnosti Antonia
senior services, s. r. o. můžete najít na našich
internetových stránkách www.antonia.cz nebo se na
nás můžete kdykoliv obrátit:
na telefonním čísle +420 608 505 045
či e-mailu: vedouci.antonia@seznam.cz

INDIÁNSKÉ LÉTO 2015

Zveme všechny děti i dospěláky na akci INDIÁNSKÉ
LÉTO, kterou chceme uspořádat

12. září 2015 na louce Na Vinici.

Plánujeme střelbu z luku, ježdění na koni, hraní
lakrosu. Líbilo by se nám, kdyby děti přišly trochu po
indiánsku oblečené. Případně jim můžete vymyslet
i indiánské jméno. Během odpoledne si s námi vyrobí
indiánské čelenky, náramky a náhrdelníky, kluci
si budou moci udělat vlastní oštěp a všichni se po
indiánsku pomalují na tanec a bubnování u ohně.
Můžete o prázdninách schovávat zajímavá pírka,
sbírat mušličky a korálky, abychom měli dostatek
materiálu.
Zajištěné bude indiánské občerstvení. Hlavně
fazole a kukuřice, v případě, že ulovíme bizona,bude
i maso.
Moc se na všechny těšíme. Když nám někdo bude
chtít pomoci s organizací, případně jinak přispět,
ozvěte se, budeme rádi.
Indiánky Rychlonohá Gazela a Modrooká Vlčice

P.S. Poté, co poslední dobou sledujeme vyhrocené
vztahy mezi některými lidmi v obci, si dovolíme
vyslovit přání: Moc by se nám líbilo, aby se u našeho
indiánského ohně navečer sešly i všechny spřátelené
či znepřátelené „kmeny břežanské” a vykouřily spolu
skutečnou či pomyslnou dýmku míru.
Ivona Cibulková

angličtina
Vážení občané,
V okolních obcích se pořádají různé společenské
kulturní a vzdělávací akce, a tak i my bychom byli
rádi, kdyby Obecní dům se více otevřel veřejnosti.
Nabízím výuku anglického jazyka.
Než zvážíte svou účast, je důležité si určité věci
předem rozmyslet:
 nakolik jsem skutečně motivován se učit cizí jazyk
 kolik času a úsilí jsem schopen výuce věnovat
Zvážíte-li dopředu tyto podmínky, vyhnete se
rozčarování, že vám cizí jazyk nejde.
Je možné přihlásit se do kurzu 1 x týdně, 2 hodiny
/hodina 45 minut/.
Je-li zájem o výuku hluboký, je dobré využít
variantu 2 x dvě hodiny týdně /hodina 45 minut/.
Brzy se dostavuje zlepšení, člověk je více motivován
k práci, má radost z dosaženého výsledku.
Nabízíme také dvě varianty KONVERZAČNÍHO
KURZU PRO takzvané FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY /
něco umí, ale přesto jdou do kurzu pro začátečníky/
1x 2 vyuč. hodiny celkem 30 hodin
2x 2 vyuč. hodiny celkem 60 hodin
Cena se odvíjí odpočtu účastníků v jednom
konverzačním kroužku. Je možná i individuální
výuka.
Máte-li zájem, přihlaste se na tel. čísle 732 348 593
nebo na e-mailové adrese educatio@seznam.cz
Mgr. Vlasta Štekrová
Mgr. Vlasta Štekrová – vystudovala obor český jazyk
a literatura na Pedagogické fakultě a anglický jazyk na
London institute. Je členkou Pražského lingvistického
kroužku, kde příležitostně přednáší.
Soukromá učitelka lingvistiky, anglického jazyka,
pořádající kurzy pro jednotlivce i skupiny s cílem posílit
strukturu osobnosti jak co do odolnosti vůči stresu,
tak i co do harmonie rysů osobnosti díky hlubšímu
pochopení literárního textu.

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.

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

Omluva
Omlouvám se, že jsem v článku Filipojakubská noc uvedla, že se „místní omladina zalekla
předpovědi počasí a rozhodla se, že hranici zapálí až příští večer.“ Krásnou hranici na pálení
čarodějnic pro břežaňáky postavili pánové Gerstenberger, Čížek, Martin Fiala a mnozí další.
Prací se zúčastnily i dámy. Za to jim všem patří
velký dík! JS (Jana Soriano)
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