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Z obsahu
UŽ ZASE SÁZÍME STROMY
Na přelomu března a dubna proběhla
ve dvou kolech výsadba více než 60
stromů, které nyní dotváří nově
obnovenou stezku pro pěší a cyklisty
z Břežan do Předboje. Udělejte si
procházku a přesvědčte se, že toto
obnovené historické propojení stojí
za návštěvu, je to místo, kde jste
obklopeni jen přírodou a klidem.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Po roční přestávce, kdy nebylo možné
se potkávat, byla letos opět možnost
podat vlastní návrh na projekt
prospěšný pro celou obec až do výše
100 000 Kč.

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Uplynulé měsíce byly bohaté na
kulturní akce, na kterých jsme se po
dvou covidových letech konečně
mohli společně potkat. Máme jich za
sebou hned několik a pokračujeme v
červenci dalším promítáním letního
kina (15.7.) a hudebním festivalem
Verbíř (16.7.). Žijte kulturou i během
prázdnin!
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení Břežaňáci,
na konci června sice
řada z Vás přemýšlí
spíš nad tím, jak a
kde stráví letní
chvíle volna, ale
věřím, že si najdete i
pár chvil na přečtení
a k t u á l n í h o
zpravodaje. Je opět
nabitý celou řadou
zpráv a informací o tom, co se v obci děje. Konečně
se uvolnila covidová opatření, a tak naše obec po
dvou letech ožila kulturou a setkáváním. Konečně!
Dozvíte se i o rozvoji obce v budoucích letech, o
činnosti školy, školky i dětské skupiny a mnoho
dalšího.
Letošní rok se naplnilo funkční období obecního
zastupitelstva a po čtyřech letech nás opět čekají
obecní volby, které proběhnou v září. Je tak ideální
čas trochu bilancovat. V roce 2018 jsme se s kolegy
pustili do práce a začali jsme obec vést trochu
jinak. Snad moderněji, transparentněji, ale hlavně
efektivněji. Jak se nám to povedlo, ať každý
zhodnotí sám, já tu práci kolem sebe vidím na
mnoha místech v obci. Pokud má někdo pocit, že
práce starosty spočívá v tom, že sedíte v kanceláři v
obleku a úkolujete lidi, co mají dělat, mýlí se.
Nezanedbatelnou část práce trávím venku v
montérkách na traktoru, ořezávám stromy, uklízím,
přerovnávám odpad v kontejnerech, zalévám,
zkrátka věnuji se údržbě obce a zeleni, protože
práce je tu hodně a na jednoho zaměstnance je
toho až až. Do toho odchytávám zatoulané psy,
chodím na kontrolní dny v průběhu obecních
staveb, se stavebním úřadem se v holínkách brodím
bahnem u novostaveb v rámci místních šetření a z
terénu se pak vracím do kanceláře, kde na člověka

čeká celá řada spisů, čekajících na vyřízení. Na
úřad za rok dorazí zhruba 1500 písemností,
které je potřeba přečíst, napsat k nim vyjádření,
stanovisko, vydat rozhodnutí. Většina této
agendy je rovněž v gesci starosty, úřady naší
velikosti nemají žádné odbory s odborným
zázemím úředníků, vše je na bedrech starosty.
Do toho je potřeba se vzdělávat v nové
legislativě, vyhledávat dotační příležitosti,
hledat nové nápady a v neposlední řadě
organizovat různé kulturní a společenské akce.
Zapomenout nesmím ani na schůzky s občany
obce a dalšími lidmi, za uplynulý čas jich byly
stovky. Pro zajímavost jsem se také podíval do
své mailové schránky, a za čtyři roky jsem přijal
přes 13 000 e-mailů (reklamy v to nepočítaje) a
napsal jsem skoro 9 000 odeslaných e-mailů.
Práce je to náročná, nesmírně zodpovědná, v
mnoha ohledech nevděčná. Je to práce kreativní
a povznášející. Možná to ani není práce v
pravém slova smyslu, ale spíš poslání. Ač má
řadu negativ, rozhodně si nestěžuji. Šel jsem do
toho s tím, že budu muset být 24 hodin a 7 dní v
týdnu na telefonu a vždy k dispozici. Že budu
muset řešit i nepříjemné věci, někdy i ty
tragické. S tím vším jsem počítal a nemohu říct,
že by mě něco překvapilo. Možná snad řada
pozitivních ohlasů a poděkování od lidí, toho si
hodně cením a stále si na to nemohu zvyknout,
protože se zkrátka jen snažím dobře dělat svou
práci, jak to nejlépe umím a jak cítím, že je to
správné. Bezpochyby jsem také udělal mnoho
chyb, ale věřím, že byly tím dobrým odčiněny a
že mi je odpustíte.
Děkuji všem za dosavadní podporu, pracoval
jsem pro Vás rád! :-)
Martin Hakauf

Den Dolního Povltaví v Odoleně Vodě
Na Dni Dolního Povltaví, který přinesl soutěže a
další zábavu pro občany Svazku obcí Dolní Povltaví,
naši obec reprezentovala dvě družstva nohejbalistů
a jeden tým fotbalistů, kteří se účastnili
sportovního klání proti družstvům dalších obcí. Byly
také vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže na téma
Jaro v Dolním Povltaví, ve které naše děti a dorost
nasbírali celou řadu úspěchů: Matyáš Hencl (1.
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místo v kategorii do 6 let), Karolína Zedníková
(2. místo v kategorii do 6 let), Emílie Pilgrová (3.
místo v kategorii 6-11 let), Sára Fiury (4. místo v
kategorii 12-15 let) a Ela Jonáková (8. místo v
kategorii do 6 let). Velká gratulace všem
výhercům a poděkování i ostatním, kteří se do
soutěže zapojili.
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Jarní dění na úřadě anebo čemu všemu jsme se věnovali?
V průběhu března jsme se několikrát sešli se
zástupci stavební společnosti Šlehofer, která bude v
letošním roce rekonstruovat ulici Za Školou a
zbylou část ulice U Obory. Prodiskutovali jsme
zejména časový harmonogram, abychom omezili
případná zpoždění během prací. Práce by měly začít
počátkem letních prázdnin, abychom co nejméně
obtěžovali oby vatele obou ulic, ukončení
předpokládáme během září. V rámci prací dojde k
úpravě podloží a konstrukčních vrstev vozovky,
revizi dešťové kanalizace, vybudování parkovacích
státní, obrubníků a na závěr kompletní výměně
asfaltového povrchu.

konzultovali s dopravním inženýrem, naráží buď na
vysoké finanční náklady nebo na nemožnost jejich
provedení z důvodu úzké komunikace a nedostatku
místa kolem ní. Proto jsme se nakonec přiklonili k
tomu příčný práh ponechat jako vizuální překážku,
ale snížit jej, aby jeho přejetí bylo komfortní a
nepoškozovalo projíždějící autobusy ani osobní
auta.
V březnu jsem se zúčastnil jednání s ministrem
dopravy Martinem Kupkou k tématu
vysokorychlostní trati Praha-Drážďany. S
ostatními starosty ze spolku KORIDOR D8 jsme zde
prezentovali naše požadavky na co nejcitlivější
prostup železniční trati okolní krajinou tak,
abychom nebyly obtěžováni hlukem, vibracemi, ale
aby i na pohled nic nepřipomínalo, že nám za
humny vede železnice. Odmítáme proto takové
výškové vedení, které počítá s mosty a náspy,
vysokými trolejemi, naopak chceme co největší část
trati schovat do zářezu či ještě lépe tunelu.
Požadujeme také maximální prostupnost krajinou
jak pro lidi, tak i zvěř. Ministerstvo dopravy i
Správa železnic jsou s námi připraveni jednat, to je
každopádně pozitivní přístup, a budeme se snažit
pro obec získat maximum možného. S tím souvisí i
problém hluku z dálnice D8, který na jednání
přislíbil generální ředitel ŘSD řešit také. Udělám
maximum, aby nešlo jen o plané sliby, ale aby stát
plnil, co má.

Součástí zakázky je také odstranění zvýšené
křižovatky u horní zastávky a snížení příčného
prahu u školy. U této příležitosti jsme se na místě
sešli s projektantem a se zástupcem ROPIDu a
řešili, jakým způsobem vyřešit průjezd autobusů
PID přes tento příčný práh do přilehlé zastávky.
Příčný práh totiž neodpovídá normě a má
nedostatečnou délku (aby se na něj vešly obě
nápravy autobusu), ROPID proto požadoval jeho
prodloužení. To by ovšem znamenalo posun celé
zastávky směrem od obce a taková úprava by ani
neprošla schválením dopravního inspektorátu
policie, neboť na silnice III. tříd již nelze příčné
prahy umisťovat. Ubezpečil jsem zástupce ROPIDu,
že oba příčné prahy řešíme právě i s ohledem na
autobusovou dopravu, a nakonec jsme si potvrdili,
že snížení prahu na naprosté minimum bude pro

Během března také proběhly mezi starosty obcí,
které jsou součástí sdružení obcí a spolků Koridor
D8, hloubkové rozhovory vedené odborníky z
Participation Factory na téma VRT. Zhruba
půlhodinový rozhovor, který jsem absolvoval, se
týkal toho, jak téma VRT naše obec vnímá, jaká
rizika v něm vidí, jaké příležitosti může přinést a
podobně. Věřím, že jsem názor většiny z nás odhadl
správně. Ve výsledku jsme součástí skupiny obcí,
které mají energické a rozhodné vedení připravené
tvrdě vyjednávat (ostatně tak poslední 4 roky
přistupujeme i k jednání s investory u nás v obci a
zkušenosti ukazují, že jen tak obec může z nové
výstavby něco získat). Problematice VRT se i nadále
intenzivně věnujeme, se sousední Odolenou Vodou
a Velikou Vsí jsme rovněž své požadavky shrnuli do
samostatného dopisu, který jsme zaslali Správě
železnic a požádali o další jednání, kde budeme
řešit konkrétní věci v našich katastrech.

průjezd autobusu dostatečné. Příčný práh u školy
jsme nechtěli úplně odstranit, přestože to není
úplně ideální forma zajištění bezpečnosti dopravy
před školou, ale jiné možnosti, které jsme
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Na začátku dubna, v poměrně mraziv ých
podmínkách, proběhlo další kolo každoročního
úklidu v rámci celostátní akce Ukliďme Česko,
které se naše obec účastní od roku 2019. Udělal se
velký kus práce, z přírody kolem nás zmizelo
několik stovek kilogramů odpadu, poděkování patří
všem sběračům, kteří během víkendu nasadili
rukavice, vzali pytle a vyrazili do svého okolí na
úklid.

instalaci ještě jednoho totožného modulu, kapacita
tedy bude dvojnásobná. Pokud by to nemělo do
budoucna stačit, budeme to řešit dál, nejspíš
instalací nového boxu. V řešení je stále AlzaBox,
čekáme na elektrickou přípojku, která se bude
budovat v místě umístění AlzaBoxu. Tyto práce by
měly proběhnou po prázdninách, předpokládáme,
že na podzim by bylo možné AlzaBox nainstalovat
a zprovoznit.
Po letech ignorace a přehlížení obce ze strany
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) se mi podařilo
na setkání v rámci Koridoru D8 osobně mluvit s
generálním ředitelem ŘSD ohledně zajištění
protihlukových opatření kolem dálnice D8. Tento
problém jsem na jednání otevřel, a mám domluvené
osobní jednání přímo s generálním ředitelem
ŘSD a příslušnými pracovníky nad tématem
přípravy mobilní protihlukové stěny v naší obci,
která se připravuje k instalaci. Budu trvat na tom,
aby protihluková opatření byla co nejširší a zasáhla
co nejdelší úsek dálnice tak, aby se hluk v obci
snížil na udržitelnou úroveň. O výsledcích jednání
budu jako vždy informovat.
Navázali jsme také novou spolupráci se
společností AERO Vodochody AEROSPACE a.s.,
která má nového vlastníka, a to včetně přilehlého
továrního letiště. Jak jsme už informovali, nový
vlastník nemá zájem rozvíjet letiště do podoby
mezinárodního letiště s pravidelným provozem (tak
jako se o to posledních více než 10 let snažila
společnost Penta), aktuálně je v přípravě smlouva,
která by toto rozhodnutí stvrdila tak, aby občané v
okolí letiště mohli být snad definitivně v klidu a
pustit z hlavy obavy, že jim bude nad hlavami
prolétávat několik desítek dopravních letadel
denně. Se zástupcem společnosti jsme se již sešli a
bavili se o dalším vývoji ohledně letiště, o rozvoji
továrny na letadla a také plánech na zřízení sjezdu
z dálnice D8 přímo do továrny. V tomto ohledu
jsme upozornili na možné navýšení dopravy přes
naši obec, aktuálně probíhá dopravní průzkum a
tvorba dopravního modelu, který přinese odpověď
na to, jak se dopravní toky v okolí případně změní
po zřízení dálničního sjezdu na Vodolce. Byli jsme
ujištěni, že společnost je připravena se podílet na
zajištění všech preventivních opatření k zajištění
bezpečnosti dopravy, ať už to bude třeba průjezdné
měření rychlosti, měření váhy vozidel (k omezení
vjezdu kamionových souprav), ale i řešení směřující
k vytěsnění nákladní dopravy přes naši obec.

V roce 2019 jsme poprvé začali postřikovat zdejší
jírovce proti klíněnce s pomocí profesionální firmy.
To se velmi osvědčilo, většina stromů vypadá i na
podzim dobře a neopakuje se dřívější schnutí listů,
kdy na konci června byly stromy rezavé a pomalu
opadávaly. I letos proběhly dva postřiky ve správný
čas, doufejme, že budou úspěšné a stromy kolem
zámku i na návsi budou dávat tolik potřebný stín.
V roce 2021 jsme obnovili tradici stavění máje, a
tak ani letos nemohla na Ovčíně chybět pořádná
májka, která zvěstuje příchod jara a chrání vesnici
před vším zlým. Májka je tentokrát ještě vyšší než
loni a na její stavbu padla jedna borovice z
Břežanského háje. Poděkování patří chlapům za
pomoc při vztyčení, dobrá práce. Poděkování patří i
všem těm, kteří se podíleli na přípravě celého
filipojakubského večera, ať už chystali hranici,
občerstvení nebo program pro děti. Všem ostatním
pak patří díky za to, že svou přítomností pomohli
vytvořit dobrou atmosféru kolem ohně. Jsme rádi,
že po dvou letech covidového strádání bez
možnosti se pořádně potkat, konečně v obci začíná
společenský život opět nabírat na obrátkách.
V květnu jsme oslovili společnost Zásilkovna a
požádali o navýšení kapacity našeho Z-BOXu na
návsi. Ten je totiž využíván velmi intenzivně a
často je plný nebo téměř plný a je nutné volit jiné
výdejní místo. Domluvili jsme se proto, že dojde k

Pravidelně se účastníme jednání DSO Svazek obcí
Pode Vsí, jehož je obec členem a v rámci kterého
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připravujeme stavbu nové svazkové školy v
Odoleně Vodě pro 540 žáků, kterou budou
navštěvovat i naši žáci druhého stupně. Během
finalizování soutěžních podmínek byl uspořádán
workshop pro starosty a zastupitele členských obcí,
včetně např. ředitelů stávajících škol. Proběhly také
kulaté stoly pro veřejnost, z obou setkání vzešlo
několik dobrých připomínek, které byly do finálních
podmínek zapracovány. V květnu byla následně
architektonická soutěž v yhlášena, veškeré
podrobnosti najdete na webu soutěže https://
skolapodevsi.cityupgrade.cz. V rámci soutěže byla
jmenována odborná porota, která bude hodnotit
došlé návrhy, a to ve složení: Mgr. Martin Hakauf,
Hana Plecitá (závislí porotci), Ing. arch. Pavel
Buryška, Ing. arch. Ondřej Králík, Ing. arch. Ondřej
Píhrt a MgA. Markéta Zdebská (nezávislí porotci).
Výsledky podoby nové školy budou podle
harmonogramu známy v září, ihned poté budou
zahájeny práce na projektové dokumentaci (ve fázi
studie, vlastní projektová dokumentace se bude
zpracovávat až v okamžiku, kdy bude zřejmé, že stát
na tuto školu uvolní dostatek finančních
prostředků). Na projektovou dokumentaci svazek
získal dotaci ze Středočeského kraje ve výši 2
miliony Kč.

zpět. Stejně tak v případě potřeby nakládky čelním
nakladačem, je nutné vlek odpojit, naložit a zase
připojit, vše se tak prodlužuje. Podobné je to i s
dopravou lavic na letní kino, materiálu na Vinici a
dalších cest, vlek za traktorem je prostě malý,
korbu má vysoko a manipulace s ním je obtížná.
Nyní máme k dispozici sklápeč na podvozku
Peugeot, který zvládne všechny popisované
činnosti, traktor bude sloužit jen k sekání větších
ploch, na zimní údržbu a jako nosič nakladače a
zametače, k tomu je ostatně uzpůsoben.
Na konci května specializovaná firma provedla
základní ošetření a bezpečnostní řezy na
jírovcích a břízách na návsi tak, aby nebyly
přetěžovány koruny stromů a nedocházelo k
vývratům či pádům větví na chodník a silnici. U
jednoho jírovce došlo též k převazu bezpečnostních
lan uvnitř koruny. Tak je zajištěno, že nám stromy
na návsi vydrží co nejdéle.

Během května jsme zahájili revizi zatížení ČOV.
Kapacita čistírny je dostatečná, množství natékané
odpadní vody je zhruba na úrovni 60 %, nicméně se
v posledních letech zvýšilo látkové znečištění
natékaných splašků, ovšem na takovou špatnou
kvalitu není technologie nastavená. S
provozovatelem jsme proto zahájili monitoring
největších producentů odpadní vody na katastru
obce a zjišťujeme, jaké parametry mají odpadní
vody vypouštěné do kanalizace a zda je naplňován
platný kanalizační řád obce. Tímto monitoringem
by mělo být ověřeno, kde dochází k překračování

Po dlouhých měsících zvažování jsme nakonec
usoudili, že ušetřený čas, pohonné hmoty a energie
zaměstnanců stojí za to, a zakoupili jsme v květnu
nový užitkový automobil pro technické služby.
Stávající traktor se bohužel svou kapacitou vleku,
cestovní rychlostí a komfortem jízdy příliš nehodí
na odvoz čehokoliv, a tak každotýdenní svoz
bioodpadu trvá neúměrně dlouho, protože kolega
musí absolvovat několik koleček na kompostárnu a
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limitů látkového znečištění a následně bude nutné
s producentem tuto situaci řešit, například instalací
nezávislého přečištění před tím, než se odpadní
vody dostanou do kanalizace.

ředitelem Oblastního muzea Praha-východ, které
spravuje areál Horního zámku a domluvili jsme se,
že pro příští rok bude zapotřebí v tomto ohledu
zajistit lepší organizaci přijíždějících návštěvníků.
Na akci jsme ráno přivítali také hejtmanku
Středočeského kraje paní Petru Peckovou, se kterou
jsme měli jak v Břežanech, tak i v sousední Odoleně
Vodě, kam se přijela podívat na Den Dolního
Povltaví, možnost s panem místostarostou
soukromě mluvit. Velmi otevřeně jsme probrali i
některé problémy, které nás trápí, zejména jsme jí
požádali, aby kraj věnoval pozornost stavu silnice z
Břežan do Dolínku, která svou šířkou a stavem
zaostává a působí potíže nejen všem řidičům, ale i
autobusové dopravě. Dostal jsem příslib, že paní
hejtmanka zjistí aktuální informace o přípravách na
rekonstrukci, které byly v minulosti zastaveny, a že
budeme dále jednat o zařazení tohoto projektu do
zásobníku prací na nejbližší roky.

Poslední květnovou sobotu proběhl v Břežanech
Den Jana Kubiše, který k nám přilákal zhruba 2500
návštěvníků. To s sebou neslo některé problémy,
zejména v dopravě a parkování, největší potíže
jsme společně řešili s městskou policií, zejména v
průběhu odpoledne. Situaci jsme také řešili s

Martin Hakauf, starosta obce
Mikuláš Végh, místostarosta obce

Re exní prvky pro bezpečnost chodců a cyklistů v obci
Na začátku června jsme na třech místech v obci
instalovali zásobníky reflexních prvků, které jsou
určeny pro nalepení na oděv či batoh a garantují
viditelnost při osvitu minimálně 200 metrů. Jsou
instalovány na místech, kde není veřejné osvětlení
a zároveň je zde zvýšený pohyb chodců:

Zásobníky dodal zdarma Svaz místních samospráv
ČR, jehož jsme členem, a to v rámci dotační výzvy
na zajištění bezpečnosti chodců.

• v ulici Ke Kovárně směrem na Předboj (časté
místo vycházek směr Veliká Ves, Čenkov, nová
cesta na Předboj),

• v ulici Hlavní u horní autobusové zastávky
(řada lidí zde chodí k benzínce, do Agrimexu
nebo do Klíčan na bus),

• na silnici II/608, která částečně prochází
katastrem naší obce (zde byl nedávno usmrcen
chodec jdoucí do areálu Geco).

Nálepky je možné si vzít do zásoby s sebou do
batohu či kabelky, a když je budete potřebovat, stačí
je jen nalepit. Nikdy nevíte, kdy Vám mohou
zachránit život a řidiče ušetřit doživotního
traumatu.

6
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VEDENÍ OBCE / AKTUALITY
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AKTUALITY
Tramvají z Prahy až do Břežan - utopie nebo budoucnost?
Ve spolupráci s městem Odolena Voda se již delší
čas zabýváme otázkou zlepšení hromadné dopravy
z naší obce do Prahy. Kdo jezdí autobusem ví, že
zejména v ranních špičkách autobusy trčí v
zácpách, které jsou stále častější a rok od roku delší
(bohužel s rozvojem okolních obcí a měst to bude
spíš horší). V návaznosti na stavbu tramvajové trati
z Kobylis do Zdib (respektive terminálu Sedlec)
uvažujeme o možnosti propojení této konečné
zastávky dále směrem na Odolenu Vodu, a to
vedením přes Panenské Břežany. Je pochopitelné,
že jde o záměr, který se týká poměrně vzdálené
budoucnosti, ale pokud chceme mít možnost tu
něco takového mít, je potřeba v území držet rezervu
a teoretickou trasu nezastavět, protože pak už
realizace bude obtížná. Požádali jsme Středočeský
kraj o zpracování dopravní studie, která by
prověřila možnosti vedení tramvajové trati i přes
naši obec, a protože se kloníme i k možná
šetrnějším způsobům dopravy (tramvaj je přeci jen
poněkud hlučná a má-li trať vést ideálně blízko
obydlené části, aby docházková vzdálenost byla co
nejkratší, může být hluk problém), bude studie
prověřovat možnost vedení koridoru BRT, tedy
elektrobusů se samostatným koridorem nebo
vyhrazeným jízdním pruhem, které se nabíjí např. v
zastávce (nepoužívají trolejové vedení, které by
hyzdilo naše okolí, jako je tomu v případě
klasických trolejbusů). Pakliže studie ukáže, že

jedna nebo druhá možnost jsou pro naši obec
vhodné a příznivé, zapracujeme je do územního
plánu jako územní rezervu. Více podrobností
najdete na webu Středočeského kraje. V květnu
jsme se sešli se zástupci obcí Klíčany, Sedlec a
města Odolena Voda ohledně plánované dostavby
tramvajové trati z terminálu Sedlec do Odoleny
Vody. V rámci tohoto projektu podporujeme, aby
tramvajová trať obsloužila také naši obec, zároveň
ale trváme na tom, aby bylo zvoleno takové řešení,
které negativně nezasáhne do kvality života v obci
z hlediska hluku nebo pohledových poměrů a
prostupnosti krajiny. Na schůzce se proto řešily
požadavky jednotlivých obcí, dopady do územních
plánů a koordinace s již rozběhnutými
developerskými projekty podél dálnice v
jednotlivých obcích. Na červen máme domluvené
jednání se zástupci ŘSD, neboť tramvajová trať by
ideálně byla vedena v souběhu s dálnicí D8 v jejím
ochranném pásmu. V případě naší obce bude
potřeba najít optimální řešení při průchodu
zastavěným územím kolem dálnice. V současné
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele studie
proveditelnosti této tramvajové trati, kterou bude
financovat Středočeský kraj. Studie by měla
navrhnout optimální vedení trasy, ideálně ve
variantách, které pak budou jednotlivé obce
posuzovat.
Martin Hakauf

Panenské Břežany na poštovní známce
Známka bude součástí většího aršíku nazvaného
Stavby Jana Blažeje Santiniho Aichla. Známka
vyjde v roce, ve kterém uplyne 300 let od smrti
tohoto významného architekta, proto jsem se
snažil, aby toto výročí bylo připomenuto právě
známkou s naší kaplí. Ta byla jednou z jeho prvních
staveb, které samostatně navrhl a dnes se řadí mezi
nejvýznamnější stavby českého baroka, přičemž
zde Santini poprvé rozvinul svůj koncept tzv.
barokní gotiky. Na podobu známky již proběhla
výtvarná soutěž, kde se svým návrhem zvítězil
výtvarník Karel Zeman, dlouholetý autor našich
známek. S ním jsem již v kontatku a v červnu
poprvé si přijede kapli prohlédnout a nafotit, aby
mohl začít pracovat na finálním návrhu.

V únoru přišla dobrá zpráva. Mé více než rok a půl
trvající úsilí, kdy jsem se obracel na různé známé a
spřízněné lidi v této oblasti, se vydařilo a mohu se
s Vámi nyní o tuto zprávu podělit. Dostal jsem
dopis z Ministerstva průmyslu a obchodu, které je
oficiálním vydavatelem našich poštovních
známek, s tím, že ministerská Komise pro přípravu
emisního plánu poštovních známek na svém
únorovém zasedání vyhověla mému návrhu a
zařadila do emisního plánu poštovních známek
České republiky pro rok 2023 poštovní známku s
námětem kaple sv. Anny v Panenských Břežanech.
Příští rok se tak naše obec bude poprvé
prezentovat na poštovní známce, obrázek kaple a
potažmo celá naše obec "na malém obrázku" se tak
dostane po celé republice a také do zahraničí.

Martin Hakauf
7
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Rekonstrukce ulice Ke Křížku
Pokračujeme v opravách našich místních
komunikací, které jsou v žalostném stavu. Aktuálně
soutěžíme zhotovitele a pokud se nám podaří získat
dobrou cenovou nabídku, bude rekonstrukce ulice
Ke Křížku zahájena ještě letos. Součástí stavby je
nejen nový povrch, ale i dešťová kanalizace, která v
horní části ulice chybí a v té dolní je poškozená

kořeny stromů a je tedy nefunkční. V ulic vzniknou
také potřebná parkovací stání. V rámci stavby dojde
rovněž k vybudování dvou přechodů pro chodce a
nového chodníku v serpentinách směrem k ulici U
Obory. Předpokládané náklady na tuto akci jsou
zhruba 6 miliónů Kč včetně DPH.

Pasport technického stavu komunikací
Slíbili jsme, že při opravách místních komunikací
budeme postupovat systematicky a logicky tak, že
přednost mají nejhorší silnice v kombinaci s tím, že
navazují na již opravené úseky. Během jara byl
proto dokončen pasport technického stavu všech
místních komunikací, abychom měli přehled o tom,
které úseky jsou nejhorší a na které je tak třeba se
zaměřit a začít připravovat jejich opravu. Stav silnic
je hodnocen od 1 do 5 a zároveň barevně odlišen od
zelené u nepoškozených ulic, až po tmavě červenou
barvu u těch nejhorších. Na první pohled je tak

patrné, co už je hotovo a co nám ještě zbývá. Něco
takového tu chybělo, a v kombinaci s tím, že se do
silnic vůbec neinvestovalo, máme rozhodně co
dohánět. Od roku 2020 se ale udělal velký kus
práce a ty nejhorší úseky ulic či chodníků dneska
září nov ým asfaltem nebo dlažbou. Tyto
rekonstrukce plánujeme i v dalších letech tak, aby
nejpozději do roku 2026 byly opraveny všechny
místní komunikace a všude, kde je to potřeba, byly
chodníky.
Martin Hakauf
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DĚTSKÁ SKUPINA
Dětská skupina na přelomu jara a léta
Milí čtenáři, vážení přátelé, dovolte nám podělit se
s Vámi o naše zážitky z předchozích měsíců. Jarní
období patří mezi naše nejoblíbenější. Tentokrát
bylo opravdu nabité událostmi. Jednou z příčin bylo
samozřejmě opadnutí covidového „šílenství“. A tak
jsme dny, naplněné činnostmi spjatými s příchodem
jara, jako je sázení rostlinek, pozorování přírody,
velikonoční tvoření atd. mohli obohatit výlety s
cílem poznávat okolní svět.

koňském hřbetě. Byli jsme na děti náležitě hrdí,
zejména na ty, které překonaly strach z tak velkého
zvířete, a sblížili se s ním.
A protože rádi zpíváme a tančíme, připojili jsme se
k mateřské a základní škole na hudební vystoupení
muzikálové zpěvačky Magdy Malé. Ten den obecní
úřad pulsoval v rytmu písní, podlaha se otřásala při
tanci více než 50 párů nohou a zpěv byl slyšet do
daleka.
Nesmíme zapomenout povyprávět také o tom, jak
jsme strávili 1. červen – Den dětí. Tak významný a
pro všechny děti důležitý den. My měli jasno – jak
jinak jej oslavit než tím, co rádi dělají. Vyhrálo
běhání po lese. Hned ráno jsme nadšeně nastoupili
do autobusu, který nás odvezl do obce Tupadly na
Liběchovsku. Odtud vede krásná pěší trasa lesem ke
skalním reliéfům Václava Levého. Cestou potkáte
spoustu menších pískovcových skal, které jsou jako
stvořené pro zdolání malými odvážlivci. Což
samozřejmě byly všechny naše děti. Dosyta jsme se
nabažili přirozeného pohybu v přírodních
podmínkách a stihli postavit i domečky pro lesní
skřítky. Na závěr výletu byli všichni vyznamenáni
zlatou „mňam“ medailí za turistický výkon. (I my
dospělí jsme se odměnili – za to, že jsme nikoho
neztratili:-)).

V březnu jsme navštívili Ekocentrum Prales ve
Kbelích, kde jsme se v rámci ekovýchovného
programu seznámili se zvířecími obyvateli farmy a
jejich užitkem. Nejen, že jsme se dozvěděli mnoho
zajímavostí, ale užili jsme si také spoustu legrace.
Například ve výběhu koz občas nebylo poznat, zda
dítě honí kozu, nebo koza dítě.
Koncem dubna se z naší dětské skupiny na týden
stala čarodějnická škola. Děti se učily základní
čarodějnické dovednosti, aby před odbornou
komisí, kterou tvořili rodiče, složily závěrečnou
zkoušku a staly se pravými čaroději. Konečně jsme
se na akci čarodějnic mohli oficiálně sdružovat.
Možná jste zahlédli na Ovčíně plápolat oheň a
viděli kupu čarodějnic a čarodějů opékat si buřtíky?

Všechny tyto akce a celé jarní období jsme si
báječně užili. Teď už se pomalu blíží léto, před
námi jsou další akce, výlety, hry, prázdniny a
dovolené. Přejeme vám všem mnoho krásných dní,
plných zážitků a radosti, nezapomenutelná
dobrodružství, a hlavně spoustu legrace.

V květnu jsme se vypravili na návštěvu jezdecké
stáje Javor, kde jsme si nejdříve všichni připomněli,
jak se správně o koníky starat, poté je děti hezky
vykartáčovaly a za odměnu měly projížďku na

kolektiv DS
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MATEŘSKÁ ŠKOLA / ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Uplynulé měsíce v naší školce
Blíží se konec školního roku, a proto si myslím, že
neuškodí rekapitulace našich zážitků v mateřské
školce. Na podzim jsme si zahráli na archeology v
HistoryParku Ledčice, ekology v Ekoparku Liberec,
chovatele v Zooparku Zájezd. Pokusil se nás
očarovat a možná také začarovat bájný kouzelník
Reno, jehož vystoupení bylo plné smíchu a napětí.
V rámci environmentální výchovy jsme stavěli
domečky pro skřítky, pozorovali proměny lesa,
poslouchali zvuky lesa a snažili se vystopovat
zvířata. Na konci října proběhlo dýňování s rodiči.
Panovala úžasná atmosféra a výtvory to byly
vskutku originální. Zima už se pomalu, ale jistě
začala hlásit o své slovo, ale to nás vůbec
neodradilo! Přijeli za námi drobní savci z Afriky a
želva Žofka. Surikaty nám daly najevo, že nejsou
vůbec stydlivé a Žofka pojala naší besedu jako
nácvik na olympijský běh. Před Vánoci jsme
absolvovali adventní prohlídku zámku Loučeň,
předvedli rodičům vystoupení na besídce a nakonec
samozřejmě přišel Ježíšek.

turistikou poznávali krásy Veliké Vsi, tančili a
zpívali s muzikálovou zpěvačkou Magdou Malou a
oslavili Den dětí. Nelze také zapomenout na naše
kuchařské a pekařské výkony v průběhu celého

roku. Naší školní kuchyni jsme dali zabrat. Do naší
kuchařky zařadíme vanilkové rohlíčky, sušenky,
rohlíky, pampeliškový sirup, ovocný koláč, jablečný
kompot i máslo. Zvelebili jsme také naší školní
zahradu. Vyseli a poté zasadili hrášek, jehož sladké
plody teď můžeme ochutnávat. Stejně tak jako
jahody z našich vyvýšených záhonů. Nebylo toho
málo, že? A to ještě není konec. Po dlouhých třech
letech nás čeká školka v přírodě a závěrečný výlet
do Fajn parku.
A teď to nejdůležitější. Chystáme rozloučení pro
naše předškoláky, kteří uzavírají svou životní
kapitolu s názvem školka. Proto jim přejeme mnoho
štěstí, školních i životních úspěchů. Doufáme, že na
nás budou s láskou vzpomínat a když se jim možná
trošičku zasteskne po školce, přijdou nás navštívit.
Za celou mateřskou školku vám přeji krásné a
klidné prázdniny. Dávejte na sebe pozor. A v září se
těšíme na nové i stávající tváře.

V druhém pololetí jsme přivolávali teplo s Africkou
taneční skupinou Emongo, seznámili se s
robotickými hračkami, vyrobili si vlastní loutkové
divadlo, navštívili Muzeum fantastických iluzí a
předškoláci si zkusili, jaké to je sedět ve školních
lavicích. Přijela za námi velikonoční dílnička, užili
jsme si den plný zábavy při pálení čarodějnic,
podívali jsme se do zoo v Ústí nad Labem, pěší

Dominika Zrůbecká

Základní škola ve druhém pololetí
nežádoucímu chování a patologickým jevům.
Zúčastnili jsme se též literární soutěže a dvou
výtvarných soutěží, z toho jedné mezinárodní. V
dubnu proběhl tradičně zápis do 1. třídy, na který
přišli opravdu velmi chytří a šikovní předškoláci. Už
se na ně v 1. třídě moc těšíme!

V únoru jsme v maskách a kostýmech oslavili
masopustní tradici zábavným dopolednem plným
her, tance a povídání o tomto lidovém zvyku.
Pořádně jsme si zacvičili a zatančili v březnu při
pořadu Tancem proti šikaně, který propaguje
pohybové a taneční aktivity jako prevenci proti
10
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA / PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
strážníky Městské policie Odolena Voda panem
Pelikánem a jeho kolegyní, kteří dětem v
preventivním programu vysvětlili a názorně
ukázali, proč nepodceňovat nebezpečí kolem nás, a
jak se chovat bezpečně a rozumně, nejen o
prázdninách. Podařilo se nám i navázat spolupráci
s malotřídní základní školou ve Dvorech u
Nymburka, ve které budeme pokračovat i příští
školní rok. Červen je již tradičně nabitý akcemi.
Zúčastníme se recitační soutěže Líbeznická
bublina v Základní škole Líbeznice, rozloučíme se s
našimi čtvrťáky v ystoupením pro rodiče,
„ozdravíme se“ na škole v přírodě v Krkonoších a
zakončíme školní maraton celodenním výletem do
Fajn parku v Chlumci nad Cidlinou. A pak už zbývá
jen říct: „Ahoj školo, ahoj prázdniny!“

Kromě divadelních představení ve škole jsme
vyrazili za kulturou i do Prahy, do divadla Gong, kde
jsme jako bonus za předchozí zrušené představení
dostali jedinečnou příležitost prohlédnout si
zákulisí divadla a zázemí herců. Poslední týden
měsíce – čarodějnický, jsme zakončili mini pálením
čarodějnic u našeho táborového posezení, kde
nechyběla ani zábava, soutěže, zpívání s kytarou a
občerstvení.
Květen přinesl několik netradičně strávených dnů!
Proběhl projektový den v zoo v Ústí nad Labem,
Den bláznivých ponožek a Den Jana Kubiše k 80.
výročí atentátu na R. Heydricha. Zábavným
zpestřením tradičních školních dnů bylo vystoupení
muzikálové zpěvačky Magdy Malé, při kterém jsme
se i s mateřskou školou a dětskou skupinou pořádně
vyřádili. Protikladem bujaré zábavy bylo setkání se

Mgr. Jitka Hrnčířová

Třetí ročník projektu Tvoříme Břežany společně!
V letošním roce jsme opět obnovili participativní
rozpočet s možností podávat do něj projekty na
různé věci do výše 100 000 Kč. Letos se nám do
termínu v půlce dubna sešly dva projekty, z nichž
jeden musel být v dalším posouzení vyřazen, neboť
nesplňoval jedno ze základních pravidel, že
investice musí jít do majetku, který je ve správě
obce (v tomto případě ale šlo o nákup
konvektomatu do školní jídelny, kterou spravuje
škola jako samostatná právnická osoba).

poštou (vhozením do schránky) - pro tento případ
je do zpravodaje vložen hlasovací lístek, na kterém
je nutné vyplnit i osobní údaje pro kontrolu
hlasování. Podle pravidel může občan udělit 2
kladné a 1 záporný hlas, jednomu projektu však lze
přidělit maximálně 2 hlasy. Není nutné vyčerpat
oba kladné hlasy, záporný hlas lze však využít
pouze při využití obou kladných hlasů. Vzhledem k
tomu, že se letos hlasuje pouze o jednom projektu,
využití záporného hlasu možné není, vyjádření
nesouhlasu s projektem tak lze učinit pouze tím, že
hlasovat nebudete. Aby mohl být projekt zařazen
mezi vítězné projekty musí získat alespoň 30
kladných hlasů.

Druhý projekt, který podala paní Marie Votrubová,
postoupil do závěrečného červnového hlasování a
podle pravidel ho nyní představujeme:
1. Opičí dráha pro děti 3-14 let (Marie
Votrubová; 95 779 Kč)
"Navrhuji na obecním pozemku za dětským hřištěm
postavení např. sestavy Monkey Road A, která se
skládá ze čtyř polí. Pokud bude v obci něco, kde se
mohou starší děti a dorost vyřádit, bude to přínos pro
celou obec, neboť vyžití pro tuto věkovou skupinu jsou
v obci omezené. Děti navíc mohou aktivně rozvíjet své
motorické dovednosti a při tom posilovat."
Hlasování bude probíhat poslední červnový týden
od 27.6. do 1.7. Hlasovat mohou všichni občané s
trvalým pobytem v Panenských Břežanech starší 15
let. Hlasovat je možné osobně na obecním úřadě
(hlasuje se anonymně, před hlasováním je potřeba
prokázat trvalý pobyt v obci a věk předložením
osobního dokladu) anebo zasláním svého hlasu

Věřím, že projekt dostane v hlasování potřebný
počet hlasů a budeme jej moci ještě během léta
realizovat. Navíc lze tyto prvky i postupně
rozšiřovat a přidávat, což je ideální pro další roky.
Martin Hakauf
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stromy dají podobu a život obnovené polní cestě u
Panenských Břežan a Veliké Vsi
Přesně po roce jsme se vrátili do našich oblíbených
Panenských Břežan, abychom tam zasadili další
stromy. 24. března proběhla výsadba 30 jeřábů, a to
díky společnosti Boehringer Ingelheim s.r.o. Ta se
rozhodla pro zelenou investici při příležitosti 30.
výročí založení firmy.

poskytnutí dodatečné kvalitní zeminy i za velmi
potřebnou zálivku v době značného sucha. Firmě
Creative ADison s.r.o. děkujeme za zprostředkování
spolupráce se společností Boehringer Ingelheim
s.r.o. A samozřejmě obrovské poděkování za
finanční i fyzickou podporu Boehringeru a jejím
zaměstnancům! Moc si pomoci všech vážíme!
Se zaměstnanci společnosti Boehringer Ingelheim
s.r.o. jsme se sešli po dvou týdnech znovu u
Panenských Břežan a Veliké Vsi, abychom dokončili
výsadbu stromů, kterou jsme si na letošní jaro

Stromy byly vysázeny podél nově vzniklé polní
cesty vedoucí od Panenských Břežan směrem k
vesnici Předboj. Cesta kdysi v tomto místě bývala a
starosta Panenských Břežan, Mgr. Martin Hakauf, se
rozhodl, že cestu obnoví. Jelikož půlku cesty
protíná pozemek obce Panenské Břežany a druhá
půlka náleží obci Veliká Ves, jedná se o společnou
práci dvou sousedících obcí.
Zaměstnanci firmy Boehringer Ingelheim měli
sázení stromů jako součást vícedenního
teambuildingu. Po deváté hodině jich z autobusu
vyskákalo přibližně padesát. O zábavu měla tato
početná skupinka čtvrteční ráno postaráno, a to
včetně tří koordinátorek ze Sázíme stromy.
Přestože byly z důvodů velmi kamenitého podloží
jámy na stromy mechanicky předkopané, s kratším
časem na výsadbu jsme museli nasadit dostatečně
rychlé tempo, abychom liniovou výsadbu stromů o
délce více než 300 metrů vysázeli. Nicméně počasí
nám přálo a sluníčko nás těšilo celý den jako před
rokem a s drobným občerstvením šla práce od ruky.
Věříme, že jeřáby černé a jeřáby moravské
sladkoplodé, které jsme podél cesty zasadili, budou
za pár let dělat radost kolemjdoucím (a
přilétávajícím) nejen svými plody, ale i stínem či
retenčními schopnostmi, který okolní krajině
poskytnou.

naplánovali. Necelých 30 dobrovolníků, složených
převážně ze šikovných žen, mělo za úkol vysadit 34
stromů k jednomu kůlu. Přestože jsme sázeli v
menším počtu a ve ztížených podmínkách (síla
větru dosahovala úrovně vichřice), jednalo se o
bleskovou výsadbu. Za dvě hodinky měla tahle
příjemná parta vysazeno 14 jeřábů a 20 hrušní, a
pomohla na svět liniové výsadbě stromů nejen
finančně, ale i vlastními silami. My moc děkujeme!
Odměnou jim bylo zasloužené občerstvení, a to i v
podobě opečených buřtů či zlatého moku
poskytnutých starosty obou obcí. Strávili jsme tak
spolu beze spěchu ještě příjemný čas u ohně.
Velké poděkování patří znovu také obcím Panenské
Břežany a Veliká Ves, které zajistily jak pečlivou
přípravu výsadby, tak osobně potřebnou podporu
během sázení. V této lokalitě nás každopádně ještě
čeká vysázet zbytek hrušní a až 200 keřů. Brzy na
viděnou na nové polní cestě u Panenských Břežan!

Oběma starostům i místostarostům patří velký dík
za přípravu výsadby. Kromě vyhloubení jam a

Daniela Příborská (Sázíme stromy z.s.)
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SAMOSPRÁVA
Usnesení zastupitelstva obce
• schválilo nákup vozidla pro technické služby

Dne 26.4.2022 Zastupitelstvo obce Panenské
Břežany:

obce za maximální částku 550 000 Kč včetně
DPH, přičemž nákup bude uskutečněn po
průzkumu trhu a zvolena bude technicky a
ekonomicky nejvýhodnější nabídka,

• schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Panenské
Břežany za rok 2021 a tozhodlo o rozdělení
hospodářského výsledku tak, že zisk z vedlejší
činnosti ve výši 37 046 Kč bude převeden do
rezervního fondu této příspěvkové organizace,

• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, o
nočním klidu,

• schválilo uzavření Smlouvy o dílo na vypracování

• schválilo účetní závěrku obce Panenské Břežany

projektové dokumentace a provedení související
inženýrské činnosti stavby „Obecní dům
Panenské Břežany“ mezi obcí Panenské Břežany
a Aoc architekti s.r.o., IČ 26376270 se sídlem
Janovského 31, 170 00 Praha 7, zastoupenou
jednatelem MgA. Ondřej Císlerem, PhD., za
celkovou cenu 3 197 000 Kč bez DPH,

za rok 2021,

• schválilo závěrečný účet obce Panenské Břežany

za rok 2021 spolu se zprávou o přezkoumání
hospodaření obce a v yjádřilo souhlas s
celoročním hospodařením obce, a to bez výhrady,

• schválilo úpravu stanov DSO Svazek obcí Pode

• I. schválilo záměr zřídit věcné břemeno na

Vsí dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu
č. 1 tohoto usnesení,

pozemcích p. č. 54/11 a 54/27 oba v k. ú.
Panenské Břežany,
II. schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene ke stavbě č. 9900106541 „ROZ,
Panenské Břežany - Hlavní, plynovod a
přípojka“ mezi obcí Panenské Břežany a
společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem
Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem,

• I. schválilo bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
454/3 v k. ú. Panenské Břežany o výměře 378 m2
(druh pozemku: ostatní plocha) z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2, do vlastnictví obce Panenské
Břežany,
II. schválilo podání žádosti o bezúplatný převod
pozemku specifikovaném v odst. I. tohoto
usnesení, včetně realizace dalších souvisejících
právních úkonů směřujících k bezúplatnému
nabytí pozemku dle odst. I tohoto usnesení do
vlastnictví obce Panenské Břežany,
III. schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci
specifikované v odst. I. tohoto usnesení,

• I. schválilo záměr zřídit věcné břemeno na

pozemcích p. č. 54/3, 54/11, 54/64, 54/66 a 59/1
vše v k. ú. Panenské Břežany,
II. schválilo uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě
„Novostavba RD_Panenské Břežany“ mezi obcí
Panenské Břežany a panem Š.C.,

• I. schválilo bezúplatné nabytí vlastnického práva

k vodním dílům specifikovaným ve smlouvě,
která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
II. schválilo uzavření Smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k vodním dílům a o
zřízení služebnosti inženýrských sítí mezi obcí
Panenské Břežany a Renting Property s.r.o., IČ
03559360, se sídlem Radlická 832/38, 150 00
Praha 5 – Smíchov.

• schválilo prodej částí pozemku parc. č. 453/1

označených GP pro rozdělení pozemku č.
791-315/2021 jako díly „a“, „b“ a „c“ o celkové
výměře 45 m2, vše v k. ú. Panenské Břežany a vše
zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha-východ, z majetku
obce Panenské Břežany kupujícímu panu J. K., a
to za celkovou kupní cenu ve výši 7 322,40 Kč s
tím, že veškeré náklady spojené s prodejem
nemovitosti, včetně nákladů na pořízení
geometrického plánu a odhadního posudku,
hradí kupující,

Věra Dobrevová
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BEZPEČNOST
Činnost městské policie Odolena Voda v obci
V uplynulém období za měsíc
květen vykonávali strážníci
Městské policie Odolena Voda
v obci Panenské Břežany
zejména běžnou hlídkovou
činnost zaměřenou na
dodržování klidu a veřejného
pořádku, jak v hodinách
denních, tak i nočních, ve
smyslu plnění veřejnoprávní smlouvy podle
ustanovení § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, a dalších zvláštních zákonů.

č. 361/2000 Sb. a dále 1x přestupek dle § 39 bod 5
zák. č. 361/2000 Sb. – stání v obytné zóně mimo
vyhrazená místa.
Dne 11. 3. 2022 řešila hlídka 1x podezření z
přestupku porušení obecně závazné vyhlášky obce
č. 1/2019 Sb.
Dne 16. 3 2022 proběhla v obci dopravní akce
zaměřená především na kontrolu rychlosti
motorových vozidel jedoucích v obci. Strážníci se
snažili působit především preventivně. Maximální
povolenou rychlost v obci podle § 18 odst. 4) zák. č.
361/2000 Sb. nepřekročil žádný z řidičů.

Během zmíněného období se hlídky strážníků
Městské policie Odolena Voda při výkonu hlídkové
činnosti zaměřovaly zejména na oblast místních
záležitostí veřejného pořádku, na dodržování
obecně závazných vyhlášek obce a nočního klidu a
na dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci.

Dne 18. 3. 2022 asistovala hlídka MP HZS při
požáru polního porostu.
Dne 4. 3. 2022 řešila hlídka 1x podezření z
přestupku porušení obecně závazné vyhlášky obce
č. 1/2019 Sb.

Dne 1. 2. 2022 proběhla v ZŠ Panenské Břežany
preventivně-výchovná přednáška od strážníkapreventisty v programu MŠMT.

Dne 16. 4 2022 zadokumentovala hlídka MP 2x
přestupek – stání na chodníku. Dle § 53 odst. 2 zák.
č. 361/2000 Sb.

Dne 2. 2. 2022 hlídka zadokumentovala 1x dopravní
přestupek - parkování v obytné zóně dle § 39 odst.
5) zák. č. 361/2000 Sb.

Dne 29. 4. 2022 proběhla v obci dopravní akce
zaměřená především na kontrolu rychlosti
motorových vozidel jedoucích v obci. Strážníci se
snažili působit především preventivně. Maximální
povolenou rychlost v obci podle § 18 odst. 4) zák. č.
361/2000 Sb. nepřekročil žádný z řidičů.

Dne 16. 2. 2022 řešila hlídka MP volně pobíhajícího
psa. V tomto případě se jednalo o porušení obecně
závazné vyhlášky města č. 4/2018 Sb., kdy hlídka
psa předala zpět majiteli a přestupek s ním dořešila.

Dne 6. 5. 2022 zadokumentovala hlídka MP 1x
přestupek – stání na chodníku. Dle § 53 odst. 2 zák.
č. 361/2000 Sb.

Dne 16. 2. 2022 řešila hlídka 1x porušení obecně
závazné vyhlášky města č. 1/2019 Sb. – odkládání
odpadu mimo místa k tomu vyhrazená.

Dne 14. 5. 2022 zadokumentovala hlídka 1x
přestupek dle § 39 bod 5 zák. č. 361/2000 Sb. – stání
v obytné zóně mimo vyhrazená místa.

Dne 18. 2. 2022 asistovala hlídka MP u dopravní
nehody autobusu a osobního automobilu na silnici
24210 v k.ú. obce.

Dne 20. 5. 2022 proběhla v obci dopravní akce
zaměřená především na kontrolu rychlosti
motorových vozidel jedoucích v obci. Strážníci se
snažili působit především preventivně. Maximální
povolenou rychlost v obci podle § 18 odst. 4) zák. č.
361/2000 Sb. nepřekročil žádný z řidičů.

Dne 18. 2. 2022 zadokumentovala hlídka MP 1x
přestupek – stání na chodníku. Dle § 53 odst. 2 zák.
č. 361/2000 Sb.
Dne 19. 2. 2022 zadokumentovala hlídka MP 1x
přestupek – stání na vyhrazeném místě pro ZTP.
Dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 11 zák. č. 361/2000
Sb.

Dne 28. 5. 2022 asistovala hlídka při zajišťování
veřejného pořádku v rámci akce Den Jana Kubiše.
Městská policie Odolena Voda

Dne 1. 3. 2022 zadokumentovala hlídka MP 1x
přestupek – stání na chodníku. Dle § 53 odst. 2 zák.
č. 361/2000 Sb.
Dne 10. 3. 2022 zadokumentovala hlídka MP 1x
přestupek – stání na chodníku. Dle § 53 odst. 2 zák.
15
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ROZVOJ OBCE
Budoucnost pozemku pod bývalou stodolou
Lokalita u silnice na Bašť na konci obce byla k
výstavbě určena už územním plánem z roku 2001,
tehdy na tomto místě stála velká stodola a celý
pozemek mohl být zastavěn zemědělskou stavbou,
průmyslovou výrobnou nebo skladovací halou.
Později naštěstí došlo k úpravě územního plánu a je
zde možná výstavba k bydlení. Jde o pozemek, který
původně patřil obci, ta ho ale v minulosti směnila
za soukromý pozemek na Vinici, aby zde měla k
dispozici plochu pro společenské setkávání a sport.
Výstavba na pozemku byla ze strany obce
definitivně odsouhlasena v polovině října 2018, kdy
minulé vedení obce obce schválilo investorem
předloženou územní studii.

které bude zpevněno opěrnou zídkou (ústí do něj
polovina dešťové kanalizace z obce a při dešti zde
dochází k zaplavování okolních polí) a znovu
ozeleněno vhodnou výsadbou. Dále v území
vznikne nová komunikace a oplocení jednotlivých
pozemků (stavba domů bude probíhat v několika
částech, část pozemků, které patří původním
vlastníkům zatím zůstane prázdná). Investor též
instaluje na konci cesty závoru tak, aby zbytek
polní cesty mohli využívat chodci bez obav, že je
někdo přejede a navíc tím omezíme odhazování
odpadu v této lokalitě.
Vzhledem k tomu, že je polňačka na Předboj
vděčným cílem procházek, domluvili jsme se
stavební firmou, že po dobu úpravy komunikace
bude na místě vytvořena "objížďka" pro pěší, která
povede od konce obce po silnici směr Bašť a na
konci uvedeného pozemku bude vlevo udržovaná
odbočka, která vyústí zpět na polní cestu směr
Předboj.
Obec s touto výstavbou souhlasila s tím, že investor
se zavázal přispět částkou ve výši 2,1 milionu Kč na
rozvoj obce a navíc obci daruje v této lokalitě dva
pozemky - jeden hned na kraji ve špičce, kde se
plánuje drobný park s herními prvky a pruh v zadní
části o výměře téměř půl hektaru, kde uvažujeme o
založení obecního ovocného sadu, který bude
sloužit všem jako místo pro odpočinek a později i
jako zásobárna ovoce.

Aktuálně zde probíhají přípravy na úpravu
přístupové polní cesty, čistí se suché koryto potoka,

Martin Hakauf

Rozvoj areálu potravinářského závodu Agrimex
Během února doběhly do konce více než rok
trvající jednání se společností Orkla Foods Česko
a Slovensko a.s., která v obci vlastní závod na
zpracování zeleniny Agrimex. Společnost má
zájem částečně rozšířit areál tohoto závodu o
prostory na skladování hotových výrobků, které v
dnešní době složitě převáží do mrazíren v Úžicích
a tím zbytečně zatěžuje bezprostřední okolí obce
kamionovou dopravou. Obec si v rámci
vyjednávání vymínila tyto podmínky, za kterých
lze se záměrem souhlasit:

• Součástí investice bude i 5 metrů široký pás

ochranné zeleně (vzrostlé stromy a keře), aby
celý areál byl při pohledu od obce zakrytý, což
16
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ROZVOJ OBCE
dnes vůbec není a vizuální stránka není ideální.
Ochranná zeleň zajistí i snížení případných
negativních emisí z areálu (hluk a prach).

Vyjednávání byla tvrdá, ostatně od samého počátku
bojujeme proti logistickým areálům a skladům,
které v obci měly vzniknout (v návrhu nového
územního plánu byly všechny tyto plochy změněny
zpět na ornou půdu), nicméně tento závod není jen
skladem, ale jde o výrobnu, která přináší určitou
přidanou hodnotu a také pracovní příležitosti.
Domníváme se proto, že dojednaný výsledek a
nastavené podmínky jsou zcela ve prospěch rozvoje
obce a kultivace jejího bezprostředního okolí.

• Hlučná chladící zařízení, aktuálně umístěná na

severní straně budovy směrem k obci, budou
přesunuty na jižní stranu dál od obce (na
opačnou stranu budovy směrem na Klíčany),
dojde tak k maximální eliminaci hlukové zátěže z
areálu zejména v nočních hodinách.

• Společnost poskytne obci příspěvek na rozvoj ve

Martin Hakauf

výši 2 miliony Kč.

Příprava území v lokalitě Vilová
V poslední době jsem zaslechl celou řadu „zaručeně
pravých“ informací ohledně výstavby za ulicí
Vilová. Vzhledem k tomu, že všechny tyto zprávy
měly s realitou pramálo společného, nezbývá než
informovat věcně a jasně o tom, co se chystá,
ostatně to tak děláme i u všech ostatních věcí. Obec
přistupuje ke stavebnímu rozvoji velmi obezřetně a
nesouhlasila by nikdy s ničím, co by mělo ohrozit
zájmy občanů nebo našeho společného území.

prezentace pro veřejnost, proběhla 15. června 2022.
Nyní několik základních informací:

• Současný projekt řeší přípravu území
(komunikace, sítě, vjezdy) pro budoucí stavbu 21
rodinných domů s jednou bytovou jednotkou
(pro jednu rodinu). Tato podmínka je součástí
plánovací smlouvy a stejně tak nový územní plán
toto neumožní překročit.

• Část domů bude stavět investor, část domů
budou stavět individuální stavebníci, kteří si
koupí pozemek.

• Nyní je v běhu povolovací řízení na vodovod,
splaškovou a dešťovou kanalizaci a na
komunikaci, stavební povolení na jednotlivé
domy se bude řešit až v budoucnu.

• Zásobování stavby a průjezd techniky bude řešen
Lokalita je v územním plánu obce vedena jako
rozvojová již od roku 2001. Za těch 20 let obec
žádnou iniciativu ke změně plochy k bydlení na
zemědělskou půdu (nebo jiné využití) neudělala a
těžko tak teď odmítat vlastníky, kteří chtějí svůj
majetek využít tak, jak obec chtěla, tedy plně v
souladu s územním plánem. Je pravda, že obec v
minulosti odmítala celou řadu investorů, kteří
území chtěli vytěžit na maximum bez respektu k
okolí. Jen v letech 2018-2019 jsme takové
developery odmítli tři, všichni chtěli na místě
vybudovat řadové domy (např. po vzoru Baště nebo
Mratína). Tomu jsme řekli jednoznačné ne! Se
současným investorem jednáme již déle než dva
roky, a za tu dobu byly uspořádány dvě veřejné
prezentace projektu a celá věc byla také podrobně
projednávána v zastupitelstvu obce, stejně tak
proběhlo několik schůzek s občany v ulici Vilová,
kteří jsou nejblíže. Zatím poslední, již čtvrtá
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nově vybudovanou provizorní komunikací
propojující ulici Široká a Ke Studánce za
obydlenou částí obce (po okraji pole) tak, aby
zásobování nenarušovalo bydlení v ulici Široká,
Ke Studánce a Vilová, tudy doprava jezdit
nebude. To byl zásadní požadavek obce.

• Dopravní napojení lokality je pak řešeno novou

komunikací dvěma směry – do ulice Ke Studánce
a do ulice Nad Svatou Annou, ulice Vilová tak už
nebude slepá a celá lokalita bude dopravně
přístupná ze dvou míst (nikoliv jen z jednoho
jako v současnosti).

• Vlastní práce budou probíhat pod kontrolou obce

a tak, aby co nejméně narušovaly život v okolí, a
aby omezení s nimi spojená byla co nejkratší
(např. napojení vodovodu je otázka několika
hodin, rozhodně neznamená několikaměsíční
odstávku vody).

￼

ROZVOJ OBCE / DĚTSKÝ DEN
• S investorem jsme vyjednali, že přispěje obci

investor plní beze zbytku. Domnívám se, že takto
kontrolovaný rozvoj obce, kdy se investor podílí na
zvelebení okolí a navíc přispěje do obecní kasy
nemalou částkou (kterou použijeme třeba na
rozšíření školy nebo opravu dalších ulic), je tou
správnou cestu, jak by obec měla postupovat.
Neměly by se opakovat případy, kdy bývalé vedení
obce bezostyšně schvalovalo projekty domů s více
bytovými jednotkami nebo bez výhrad souhlasilo s
kontroverzní výstavbu na návsi, která obci přinesla
jen samé problémy, o vizuální stránce ani nemluvě.

částkou 3 550 000 Kč a provede opravu zbylé
části ulice Ke Studánce v ceně cca 1 500 000 Kč.

• Dále investor na základě našeho požadavku

vybuduje v této lokalitě dětské hřiště a podél celé
zástavby vybuduje pás zeleně s pěší stezkou,
který definitivně ohraničí zastavěnou část obce
od okolních polí a celou lokalitu uzavře. Zároveň
se stane místem procházek a odpočinku. Všechny
tyto podmínky jsou součástí uzavřené plánovací
smlouvy a jejich splnění kryje zástavní právo na
jednom z pozemků investora ve prospěch obce
(pokud by investor neplnil podmínky, má obec
právo tento jeho pozemek prodat a peníze použít
na uhrazení závazků investora).

Pokud by kohokoliv zajímaly další podrobnosti k
tomuto projektu a neměl možnost se zúčastnit
veřejné prezentace, stačí se zastavit nebo zavolat a
na vše se zeptat.

Zcela jasně říkám, že obec má tento projekt
naprosto pod kontrolou, a že dané podmínky obce
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Den pro malé i velké Břežaňáky 2022
vydařil, ještě jednou velké poděkování všem, kteří
se na jeho přípravách a průběhu podíleli a také
všem dárcům, kteří jej finančně nebo materiálně
podpořili. Děkujeme! A děkujeme také všem, kteří
včera dorazili udělat skvělou atmosféru.

V sobotu 11. června se břežanské děti a jejich rodiče
sešli na Vinici, kde jsme pro ně připravili dětský
den, tentokrát na téma „Život na statku“. Po dvou
covidových letech, kdy dětský den v této podobě být
nemohl, byli všichni natěšení. Den se náramně
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